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Frågeställning: Vilka problem upplever de som arbetar praktiskt med kontroller på 
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Syfte:  Uppsatsen avser att undersöka hur Skatteverkets kontroller av 

  företagare går till praktiskt. Utifrån detta ska uppsatsen utreda

  vilka problem som finns i det praktiska arbetet som Skatteverket

  gör i de olika kontrollformerna. 

Metod:  Studien bygger på en kvalitativ metod vilken valts för att få en 

  djupare förståelse för studieämnet. Det empiriska materialet till 

  studien har samlats in med hjälp av intervjuer med sammanlagt 

  fem handläggare på Skatteverket. Material till den teoretiska 
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Purpose:   The paper aims to investigate how the Tax Agency inspect 
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Method:   The study is based on a qualitative approach which was chosen in 
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corporate behavior. The relationship between attitude and behavior 
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1 Inledning 

Kapitlet presenterar studien och ger en historisk tillbakablick inom studiens valda ämnesområde 

samt en beskrivning av några grundprinciper som är av betydelse för studien. Därutöver ger 

kapitlet en definition av studiens problemområde och syfte samt vilken frågeställning som har 

valts att fokusera på och besvara. 

1.1 Bakgrund 

 
Beskattning utgår från statens behov av inkomster för att täcka de offentliga utgifterna. De 

gemensamma utgifterna samhällen belastats av har funnits sedan samhällen började 

förekomma. Det har ansetts vara varje medborgares skyldighet att bidra till finansiering av 

dessa. Sättet för medborgare att bidra har varit genom betalningar vilka fått benämningen 

skatter. (Rabe & Hellenius, 2011, s. 21) Under efterkrigstiden skedde en enorm expansion av 

den offentliga sektorn i Sverige. Välfärdsstaten tog form och en förändring av samhällslivet 

ägde rum vilken är svår att finna motstycke till i historien. Expansionen av den offentliga 

sektorn har skapat arbetstillfällen och lett till en genomgripande förändring av samhällslivet 

men den har också fört med sig ökade offentliga utgifter (Lundqvist, 1992, s. 34-35). 

 

För att finansiera expansionen av den offentliga sektorn under efterkrigstiden höjdes 

inkomstbeskattningen i Sverige. Skattehöjningarna ledde under 1970-talet till höga 

marginalskatter och i kombination med att det under denna tidsperiod saknades begränsningar 

i avdragsrätten skapades en avdragshysteri och betydande skatteplanering. För att motverka 

denna utveckling genomfördes 1991 en skattereform i Sverige vars syfte var att minska 

skattesatserna. Underskott i statsfinanserna under 1990-talet ledde dock åter till 

skattehöjningar varvid effekten av reformen uteblev. (Rabe et al., 2011, s. 24-27) På senare år 

har det börjat talas mer om en optimal beskattning i syfte att gynna samhällsekonomin. Ett 

exempel på det är det så kallade jobbskatteavdraget, vilket infördes för att öka produktiviteten 

i samhället och gynna aktiva arbetsinkomster. Ytterligare ett exempel är skattereduktion för 

hushållsarbete, det så kallade rut- och rotavdraget, vilket också har införts av 

samhällsekonomiska skäl (Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, 2013, s. 

47-49). 

 

Sveriges skattesystem är uppbyggt på vissa grundprinciper och en av dem är 

skatteförmågeprincipen vilken betyder att var och en ska betala skatt efter sin förmåga. 

Ytterligare en princip som påverkat hur skattesystemet är utformat är den socialpolitiska 

beskattningsprincipen vilken har sina rötter inom socialismen. Grundtanken bakom principen 

är att beskattning ska leda till en omfördelning av inkomsterna. Likformighetsprincipen är 

dessutom viktig att nämna då det är en av de principer som vuxit sig starkare inom det 

svenska skattesystemet. Principen innebär som namnet antyder att betalning av skatt ska vara 

likformig och sedd ur ett samhällsperspektiv, skatten ska fördelas rättvist mellan 

medborgarna. (Rabe et al., 2011, s. 44-46) 

 

För att hantera skatteärenden har vi i Sverige Skatteverket vilket är en fristående myndighet 

som lyder under regeringen. Skatteverkets huvudsakliga arbetsuppgifter består förutom 

skatteärenden även av folkbokföringsärenden, registrering av bouppteckningar och 

borgenärsarbete. (Skatteverket, 2014a) Beskattningsverksamheten där skatteärenden hanteras 

utgörs främst av insatser i form av information, förebyggande åtgärder, löpande 

ärendehantering och kontroll i syfte att minska skattefelen och uppbördsfelen. Skatteverket 
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arbetar på olika sätt för att uppnå detta syfte (Skatteverket, 2014b). En stor del av arbetstiden 

för skattehandläggare läggs ner på löpande ärenden såsom preliminärskatt, 

företagsregistrering samt formaliakontroller av deklarationer och kontrolluppgifter 

(Skatteverket, 2014c). 

 

De kontrollformer som Skatteverket kan använda sig av styrs av svensk lagstiftning vilken 

därmed sätter ramarna för vad Skatteverket kan kontrollera. Vad gäller kontrollmöjligheterna 

inom skatteärenden finns olika kontrollverktyg vilka bland annat möjliggör för Skatteverket 

att titta på företagens bokföring. Till skillnad mot beskattning av privatpersoner så är 

beskattning av företag mer komplex och beskattningsfrågorna flera (Lodin et al. 2013, s. 265).  

För privatpersoner finns det i regel kontrolluppgifter för tjänsteinkomster 

(skatteförfarandelagen [SFL] (SFS 2011:1244) 14-15 kap). När det gäller företag finns 

däremot oftast inte kontrolluppgifter utan i stället är det bokföringen för företaget som utgör 

underlag för beskattning och därmed det som Skatteverket kan kontrollera (SFL (SFS 

2011:1244) 39 kap. 3§).  

1.2 Problemområde 

 

Som nämndes i bakgrundsbeskrivningen ovan har Skatteverket olika kontrollverktyg att 

använda sig av. Det är viktigt att underlag för beskattning är korrekt, därmed är det också 

viktigt att Skatteverket använder kontrollverktygen de har till sitt förfogande på rätt sätt. 

Skatteverket har rätt att besluta i skatteärenden samt påföra sanktionsåtgärder gentemot 

medborgare och företagare som lämnar in oriktiga uppgifter. Därför kan det vara angeläget att 

undersöka hur delar av denna process ter sig i praktiken. Wennergren (2008, s. 23) skriver att 

offentlig förvaltning har en stark juridisk prägel och ofta har en omfattande 

författningsreglering. Det kan vara intressant att undersöka hur det påverkar det praktiska 

arbetet med kontrollerna. 

 

För att få en inblick i de problem som Skatteverkets anställda upplever i arbetet med 

kontrollerna så gjordes en förstudie i början av arbetet med uppsatsen. Förstudien 

genomfördes genom att intervjuer hölls med två handläggare på Skatteverket vilka fick svara 

på frågor om vilka problem de upplevde i kontrollarbetet. Av förstudien framkom bland annat 

att utvecklingen mot ständiga förenklingar för företagare bidragit till att flera poster på 

näringsblanketten slagits samman, vilket försvårar handläggares möjlighet att kontrollera 

uppgifter. Ett annat problem som framkom var att Skatteverket i vissa fall inte får in 

företagens bokföring. Svårigheter att få in material och att kontrollera uppgifter kan utgöra 

problem i arbetet med kontrollerna på Skatteverket. 

1.3 Syfte 

 

Uppsatsen avser att undersöka hur Skatteverkets kontroller av företagare går till praktiskt. 

Utifrån detta ska uppsatsen utreda vilka problem som finns i det praktiska arbetet som 

Skatteverket gör i de olika kontrollformerna. 

1.4 Frågeställning 

 

 Vilka problem upplever de som arbetar praktiskt med kontroller på Skatteverket att de 

möts av i sitt arbete? 
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1.5 Målgrupp 

 

Studien kan vara intressant för Skatteverket och företagare som kommer i kontakt med 

Skatteverkets kontroller. Studien riktar sig även till studenter och forskare vilka studerar 

myndigheter och organisationer med inriktning inom redovisning eller beskattningsrätt. 

1.6 Avgränsningar 

 
Uppsatsen begränsas till att undersöka frågor rörande de kontroller som används för att 

kontrollera företagare och deras bokföring utifrån Skatteverkets perspektiv. De kontroller som 

studien utreder är skrivbordskontroll, besök och revision. Huruvida kontroll görs av 

privatpersoners beskattning lämnas utanför denna undersökning.  
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2 Metod 

I kapitel beskrivs tillvägagångssättet som använts för att samla in data samt vilka verktyg som 

tagits i bruk för att analysera datamaterialet. Kapitlet beskriver vetenskapligt 

förhållningssätt, datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt. Därutöver ges en beskrivning av 

forskningsbegreppen reliabilitet och validitet och hur dessa kan appliceras på studien.   

2.1 Forskningsdesign 

 

I studien har data samlats in för att besvara studiens syfte och frågeställning genom en 

kvalitativ ansats. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att den kvantitativa 

bygger på analys av numeriskt insamlad data medan den kvalitativa bygger på en analys av 

ord (Bryman & Bell, 2011, s. 49). För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ ansats valts 

för att skapa en djupare och bättre förståelse av det valda ämnesområdet. För att besvara 

studiens frågeställning har data samlats genom intervjuer med anställda på Skatteverket. 

Urvalet till de intervjuer som gjorts har utgått från ett strategiskt urval. Därutöver har en 

abduktiv forskningsansats valts vilket innebär att teorin som används i studien genererats dels 

utifrån kunskap hos författarna som inhämtades i början av studien inom ämnesområdet men 

också utifrån vad som framkom senare i det empiriska material som samlades in (Björklund & 

Paulsson, 2003, s.62).   

 

För att uppfylla studiens syfte krävdes personer att intervjua som var väl insatta i det praktiska 

arbetet med kontroll på Skatteverket. En grundläggande förutsättning för valet av 

respondenter har därför varit att de ska ha erfarenheter från kontrollverksamheten. Dessutom 

har det vid val av respondenter eftersträvats att de besitter erfarenhet från olika kontrollformer 

(skrivbordskontroll, besök och revision) så att alla kontrollformer beaktas i intervjuerna. 

Intervjupersonerna har därför valts ut baserat på ett strategiskt urval. Med hänsyn till den tid 

som finns till förfogande för uppsatsen har antalet intervjuer begränsats till fem stycken. 

2.2 Tillvägagångssätt 

 

En studie bygger på insamling av data i syfte att besvara frågeställningen och generera en 

trovärdig analys och slutsats. Data kan i sin tur delas in i två kategorier nämligen primärdata 

och sekundärdata. Sekundärdata är data som tagits fram i annat syfte än till den aktuella 

studien, primärdata är data som tagits fram i avseende att användas i direkt anslutning till 

studien. (Björklund et al., 2003, s. 67-68) I denna studie har en kombination av sekundärdata 

och primärdata använts. Dessutom har vetenskapliga artiklar använts. Den data som använts i 

studien har noggrant granskats för att den ska vara relevant, pålitlig och aktuell. Vissa 

vetenskapliga artiklar är visserligen mer än tio år gamla, men innehållet har trots det bedömts 

vara relevant för studien. 

 

2.2.1 Insamling av sekundärkällor 

 

De sekundära källor studien bygger på kommer till stor del från hemsidor, uppsatser, litteratur 

och rapporter som berör Skatteverket och hur skattesystemet är uppbyggt. Källor har hittats 

genom Mälardalens högskolebibliotek samt olika databaser, till exempel Google Scholar, 

Discovery, ABI/INFORM Global, Artikelsök och Diva. Sökord som använts är bland annat; 

“Skatteverket”, ”skatt”, “kontrollinstrument”, “tax control”, “tax implementation” och 

“skatterevision”.  
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2.2.2 Insamling av primärkällor 

 

I ett tidigt skede av studien gjordes en förstudie med två skattehandläggare för att få en 

inblick i vilka problem som förekom i kontrollarbetet och för att se om ämnet var intressant 

att studera. Flera problem framkom vilket styrkte ämnesvalet.  

 

Den undersökningsmetod som använts för att samla in primärdata till studien är intervjuer. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade i den mån att frågorna som ställts till viss del 

omformulerats med hänsyn till respondenternas svar på tidigare frågor (Björklund et al., 2003, 

s.68). Studien berör ett specifikt område inom beskattningsprocessen vilket innebar att det 

behövdes specifika frågeställningar för att få adekvat information. Samtidigt har utrymme 

lämnats till respondenterna att avvika från de frågor som ställts i den utsträckning 

informationen bedömts som värdefull för studien. Då det fanns personliga kontakter med 

Skatteverket redan innan studien påbörjades har det inte förelegat några problem med att vare 

sig boka intervjuerna eller genomföra dem. Det har också möjliggjort att respondenterna har 

kunnat känna sig mer avslappnade i intervjusituationen vilket antagligen bidragit till att 

svaren blivit mer innehållsrika och informativa.  

 

Intervjuerna har förberetts genom val av generella ämnesområden och ett antal huvudfrågor 

vilket resulterade i en intervjuguide. Frågorna anpassades utifrån intervjusituationen och 

respondenternas reaktioner på tidigare frågor som ställts. Valet att genomföra insamlingen av 

primärdata genom intervjuer baseras på syftet med undersökningen, vilket var att utreda 

praktiska problem med de kontroller som används av Skatteverket. För att uppfylla syftet 

krävdes därmed kunskap om hur anställda på Skatteverket upplevde arbetet med dessa 

kontroller, vilket bäst kunde erhållas genom intervjuer med de anställda. 

 

Det finns både för- och nackdelar med att spela in intervjuerna. En fördel är att man i 

efterhand kan lyssna upprepade gånger och man kan skriva ut hela intervjun och läsa den 

ordagrant. Dessutom behöver inte tid läggas ned under intervjun på att anteckna utan 

koncentrationen förläggs till frågor och svar. Tidsaspekten är en nackdel, det tar lång tid att 

skriva ut hela intervjuerna. Många människor känner sig också obekväma med att bli 

inspelade vilket kan resultera i att de känner sig hämmade under intervjun. (Trost, 2010, s. 74-

75) Då en inspelning riskerade att hämma respondenterna samt att några av respondenterna 

inte ville bli inspelade har enbart löpande anteckningar förts under intervjuerna. Dessa har 

renskrivits i nära anslutning i tid till respektive intervju. Samtliga intervjuer har hållits i ett 

sammanträdesrum vid skattekontoret. Båda författarna har deltagit vid samtliga intervjuer. 

2.3 Urval av respondenter 

 

Respondenterna arbetar alla på samma skattekontor och de har mellan 7 till 33 års erfarenhet 

från kontrollverksamheten. Respondent A arbetar och är även kontorsansvarig för insatsen 

"nya företag", där besök och skrivbordskontroller förekommer. Alla inkomstslag kan 

kontrolleras. Denna respondent gör även "bokföringskontroller", det vill säga kontroller innan 

deklarationer lämnats där bokföringens status kontrolleras. Respondent B arbetar främst med 

skrivbordskontroll med inkomstbeskattning, det vill säga kontroll av inkomstdeklarationer. 

Respondent C och D arbetar främst med skatterevision, men skrivbordskontroll och besök kan 

också förekomma. Respondent C är även regionansvarig för en inriktning. Respondent E 

arbetar i insats som kallas "företagsinsatsen", där alla inkomstslag kan kontrolleras och alla 
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kontrollformer används. Respondenten har erfarenheter av arbetsgivarkontroller och 

momskontroller. 

 

2.3.1 Operationalisering 

 

För att få svar på uppsatsens frågeställning, vilka problem det finns i det praktiska arbetet med 

kontroll, har en intervjuguide upprättats i stort sett utifrån hur ett ärendes gång är hos 

Skatteverket. Se intervjuguide som bilaga 1. Inledning görs dock först med några frågor om 

respondenten för att få uppgift om erfarenheten av kontrollverksamheten. Fråga 4-9 handlar 

om ett ärendes gång där fråga ställs om vad som händer "före" och "under" avseende 

utredning, kommunicering respektive beslut. Se modell vid avsnitt 3.3. Utifrån svaren på 

dessa frågor har följdfrågor ställts om vilka problem som finns i de olika momenten i arbetet. 

Respondenterna fick intervjuguiden i förväg för att kunna förbereda sig. 

2.4 Reliabilitet 

 

Reliabilitet är ett kriterium som används för att bedöma tillförlitligheten av ett 

forskningsresultat. Vid en bedömning av en studie är det viktigt att se till under vilka 

företeelser resultatet tagits fram. I de fall ett resultat från en studie inte blir detsamma om den 

skulle göras om igen kan det finnas skäl att ifrågasätta studiens reliabilitet. (Bryman et al., 

2011, s. 63)  

 

Då studien bygger på intervjuer med anställda på Skatteverket som har relativt lång erfarenhet 

inom kontrollverksamheten är studiens tillförlitlighet hög. Då arbetsgången på Skatteverket 

bygger på lagar och formella rutiner så kan urvalet inte ha påverkat studiens tillförlitlighet 

märkbart. De som arbetar på Skatteverket har samma regler att följa och kan inte avvika i sitt 

arbete med kontrollerna i den utsträckning att de upplever totalt olika problem i det praktiska 

arbetet med kontrollerna. Därmed kan studiens reliabilitet anses som hög eftersom en 

upprepning av studien med samma tillvägagångssätt antagligen skulle utmynna i samma 

resultat. 

2.5 Validitet 

 

Validitet är ytterligare ett kriterium som används för att bedöma ett forskningsresultat och då 

närmare bestämt giltigheten av resultatet. Med validitet menas ifall det som mätts i studien 

verkligen är det som avsetts att mäta. (Björklund et al., 2003, s. 59) Det finns två slag av 

validitet studien belyser, nämligen extern validitet och intern validitet. Intern validitet handlar 

om huruvida det finns ett beroende mellan de variabler studien drar slutsatser ifrån. Med det 

menas ifall studiens resultat uppfyller en viss sannolikhet eller om resultatet istället kan sägas 

vara slumpmässigt (Bryman et al., 2011, s. 63). 

 

Extern validitet är ett kriterium som används för att göra en bedömning om resultatet från en 

undersökning är överförbart. Med det menas om resultatet kan användas för att göra 

generaliseringar bortom undersökningen. Det är viktigt för studiens trovärdighet att beakta om 

resultatet kan ha påverkats av de individer som deltagit i intervjuerna. Urvalet påverkar 

forskningsresultatet och i vilken utsträckning resultatet kan appliceras på andra företeelser. 

(Bryman et al., 2011, s. 64) 
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Den externa validiteten kan anses som hög eftersom det empiriska materialet som återfinns i 

studien bygger på intervjuer med respondenter som arbetar med olika kontrollformer och 

inriktningar i Skatteverkets kontrollverksamhet. Detta har bidragit till att författarna till 

studien har lyckats fånga upp och därefter bearbeta materialet sett ur flera perspektiv. 

Resultatet kan i viss mån användas för att göra generaliseringar bortom studiens 

undersökningsområde. Studiens syfte har dock inte varit att generera generaliseringar om 

Skatteverket utan att undersöka och beskriva eventuella problem som förekommer i det 

praktiska arbetet med kontrollerna. För att öka den interna validiteten och minska risken att 

resultatet av studien blir slumpmässigt har de respondenter som valts till intervjuerna fått 

tillgång till frågorna som sedan ställdes under intervjuerna några dagar innan dessa hölls. Det 

ledde till att respondenterna fick tid på sig att tänka igenom sina svar vilket ökade 

möjligheterna för dem att få det de ville säga sagt under intervjuerna. Det empiriska materialet 

kan därför inte sägas vara av en slumpmässig karaktär. Under intervjuerna ställdes också 

följdfrågor då oklarheter uppkom vilket talar för studiens giltighet samt ökade möjligheten att 

kunna göra en korrekt tolkning av intervjuerna. Genom att hålla väl förberedda intervjuer där 

respondenterna fått chansen att diskutera med arbetskollegor innan och fundera kring sina 

svar har studien kunnat upprätthålla en hög grad av intern validitet.  
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3 Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av redovisning och bokföring. Därefter förklaras 

övergripande om skattekontrollens betydelse samt hur gången är vid de olika 

kontrollformerna, skrivbordskontroll, besök och revision. Sedan förklaras hur 

ärendehanteringen vid skattekontroll går till. Avslutningsvis redogörs för forskning och övrig 

litteratur gällande bemötande. 

3.1 Bokföring 

 

Bokföring kan sägas vara en del av ett företags redovisning. Det är skillnad mellan bokföring 

och redovisning även om sambandet är påtagligt. Arbetet med att registrera, klassificera, 

värdera samt att bevara räkenskaperna är bokföring. Detta är sedan underlag till rapporter. Det 

faktiskt utförda arbetet är bokföring och ramen för detta arbete är redovisningen. 

Redovisningens huvudsyfte är att ge intressenter information om företaget. (Thomasson, 

2011, s. 5, 7) Intressenter kan vara ägare, kreditgivare, Skatteverket och andra myndigheter, 

kunder, leverantörer, anställda och folk i allmänhet (Johansson, Johansson, Marton & 

Pautsch, 2013, s. 9). I Sverige finns ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. 

Detta medför att de uppgifter som ska redovisas till Skatteverket i deklarationer i stort 

överensstämmer med redovisningen i övrigt (Johansson et al., 2013, s. 12). 

 

Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Likaså är juridiska 

personer som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar bokföringsskyldiga. Med 

vissa begränsningar så är bland annat även ideella föreningar och stiftelser 

bokföringsskyldiga. (Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 2 kap.) Att vara bokföringsskyldig 

innebär att bokföra affärshändelser löpande, att det finns verifikationer till alla 

bokföringsposter, att all räkenskapsinformation ska bevaras, att balansräkning ska upprättas 

samt att den löpande bokföringen ska avslutas med årsredovisning eller årsbokslut 

(Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 4 kap. 1§). 

3.2 Skatteverket 

 
Skatteverkets organisation består av ett huvudkontor i Solna och åtta regioner. Det är ute i 

regionerna som skattekontoren finns och det är där som verksamheten för medborgare och 

företag till största delen bedrivs. Där hanteras ärenden gällande beskattning, folkbokföring, 

fastighetstaxering, registrering av bouppteckningar och bevakning av statens fordringar. Även 

brottsutredningar ingår i Skatteverkets arbetsuppgifter. (Skatteverket, 2014d) 

Skatteverket har ca 10 400 anställda och finns på ca 100 orter i landet. (Skatteverket, 2014e) 

 

Skatteverkets uppdrag från regeringen bestäms i det årliga regleringsbrevet. Uppdraget består 

av att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett fungerande samhälle 

för medborgare och företag samt att motverka brottslighet inom Skatteområdet. Medborgare 

och företagare ska ha förtroende för den verksamhet Skatteverket bedriver. Skatteverket 

skriver i sin verksamhetsplan för 2014 att all deras verksamhet ska genomsyras av ett bra 

bemötande både internt och externt. (Skatteverket, 2014f) Skatteverkets vision är "Ett 

samhälle där alla vill göra rätt för sig". Skatteverket har tre värdeord, offensiv, pålitlig och 

hjälpsam, som ska genomsyra allt som Skatteverket gör (Skatteverket, 2014g). 

 

Skatteverkets, och övriga myndigheters, roll i det statliga förvaltningssystemet regleras först 

och främst i en av Sveriges grundlagar, regeringsformen. Förvaltningsmyndigheter, som 
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exempelvis Skatteverket, lyder under regeringen och ska verkställa den politik som är 

fastslagen. Det är dock myndigheten själv som bestämmer över det dagliga arbetet utan 

inverkan från riksdag och regering. Det finns förbud i grundlag som säger att regering och 

riksdag inte får lägga sig i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild. Regeringens 

uppgift är att styra myndigheterna i lämplig omfattning. Det är genom politiska beslut som 

regering och riksdag anger förutsättningarna för den statliga verksamheten. Regeringsformen 

saknar regler om hur styrningen ska gå till. Styrningen görs bland annat genom lagar 

beslutade av riksdagen och förordningar som beslutats av regeringen. Så kallad 

ramlagstiftning är ett styrinstrument, där riksdagen sätter ramarna för olika verksamheter och 

låter regering och myndigheter få möjlighet att komplettera bestämmelserna med föreskrifter. 

Regeringen styr främst myndigheter med myndighetsförordningen (SFS 2007:515) och 

myndigheternas instruktioner. Om en lag eller förordning innehåller en avvikande 

bestämmelse från myndighetsförordningen så gäller den bestämmelsen. Verksamheten inom 

myndigheter styrs av arbets- och handläggningsordningar. I arbetsordningen framgår bland 

annat anvisningar för arbetsuppgifter och organisationen. Handläggningsordningen är en 

något mer detaljerad form av arbetsordning, där bland annat fördelningen av 

handläggningsansvar och beslutsbefogenheter för olika tjänstemän framgår. (Skatteverket, 

2011a, s.11-12, 25, 29-30) 

 

Förvaltningslagen anger hur förvaltningsmyndigheter, bland annat Skatteverket, ska 

handlägga ärenden. Om en annan lag eller förordning innehåller bestämmelse som avviker 

från förvaltningslagen gäller i stället den bestämmelsen. (Skatteverket, 2011a, s. 39-40) 

3.2.1 Skatteverkets kontroller 

 

Skattekontrollen syftar inte endast till att försöka få in pengar till staten. Kontrollens primära 

uppgift är att ge viss form av legitimitet till skattesystemet och på så vis motivera 

medborgarna till att medverka i beskattningsprocessen. Skatteförvaltningen tilldelas en 

begränsad mängd resurser av riksdagen och måste prioritera bland den stora mängd kontroller 

som behöver göras. Det är inte meningen att Skatteverket ska kontrollera och upptäcka alla 

fel, en sådan kontrollapparat skulle bli oacceptabelt kostsam. Kontroller har dock en preventiv 

effekt då de fungerar som incitament till medborgare att avhålla sig från 

skatteundandraganden. (Riksskatteverket, 2002, s. 24) Skattekontrollen har betydelse för både 

statsfinanserna och samhällsekonomin. De direkta fiskala effekterna av Skatteverkets 

kontrollverksamhet uppgår inte till mer än omkring två procent av den totala skatteuppbörden. 

Detta uppvägs dock av kontrollverksamhetens preventiva effekter, därtill motverkar 

kontrollen illojal konkurrens mellan företag (Riksrevisionen, 2012, s. 21). 

 

När redovisningar och deklarationer registreras finns automatiska kontroller för att upptäcka 

fel. Det stora antalet gör det dock omöjligt för Skatteverket att göra djupare kontroller av 

samtliga redovisningar och deklarationer. Det blir följaktligen nödvändigt för Skatteverket att 

göra ett urval av vilka redovisningar och deklarationer som ska bli föremål för fördjupade 

kontroller. (Riksrevisionen, 2012, s. 42) 

 

I SFL (SFS 2011:1244) framgår de olika kontroller som Skatteverket har möjlighet att 

tillämpa i sitt arbete med kontroll. SFL trädde i kraft den 1 januari 2012, men en del 

bestämmelser i lagen började inte tillämpas förrän senare. Uppgiftsskyldighet innebär en 

skyldighet att lämna bland annat kontrolluppgifter, skattedeklaration och inkomstdeklaration. 

Knutet till uppgiftsskyldigheten finns en generell dokumentationsskyldighet som innebär att 
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underlag i form av räkenskaper, anteckningar eller annan relevant dokumentation ska finnas 

så att uppgiftsskyldigheten kan fullgöras och även kunna kontrolleras (SFL (SFS 2011:1244) 

39 kap. 3 §). Skatteverket har en utredningsskyldighet, vilket innebär att om något är oklart i 

ett skatteärende måste myndigheten utreda vidare. Innan ett skatteärende avgörs ska den som 

ärendet avser ha möjlighet att komma med synpunkter (Almgren & Leidhammar, 2012, s. 53-

54). Ett skatteärende avslutas normalt med ett beslut (SFL (SFS 2011:1244) 66 kap.). 

 

Inom den offentliga förvaltningen gäller objektivitetsprincipen, som innebär att 

förvaltningsmyndigheter, domstolar och andra som i sin verksamhet handlägger offentliga 

förvaltningsuppgifter ska "beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 

opartiskhet" (Skatteverket, 2011a, s. 17). Det finns grundläggande krav på rättssäkerhet som 

styr hur Skatteverket får agera. En legalitetskontroll behöver göras innan Skatteverket vidtar 

en åtgärd vilket även benämns legalitetsprincipen. Denna princip utgår från att ingen skatt får 

tas utan stöd i lagen. Skatteverkets bedömningar måste därutöver stå i proportion till vad 

saken gäller. I de fall Skatteverket beslutar i ett ärende där ett fel begåtts måste åtgärden de 

beslutar att vidta stå i proportion till det fel som begåtts. Denna princip kallas för 

proportionalitetsprincipen och är viktig att beakta i skatteärenden då det är avgörande för 

rättsäkerheten i skatteprocesser. Retroaktiv rättstillämpning som är till nackdel är olaglig 

(Svenskt Näringsliv, 2004, s. 4). 

 

De kontroller Skatteverket förfogar över är skrivbordskontroller, besök och revision. Det är 

alltid den kontrollform som lämpar sig bäst i det enskilda fallet som ska väljas, sålunda beror 

valet av kontrollform på vilket utredningsbehov som bedöms föreligga. Om det finns olika 

sätt att inhämta information på ska det sättet som innebär minsta graden av intrång väljas. 

Ibland kan det vara nödvändigt att använda en mer ingripande kontrollform om det annars blir 

stort merarbete eller orimligt utdraget i tid. Skrivbordskontroll och besök är i regel billigare 

kontrollformer än revision, både för Skatteverket och den enskilde. (Skatteverket, 2004a, s. 

27) 

Skrivbordskontroll 

 

Det är skrivbordskontroll som är den vanligaste metoden för att kontrollera 

uppgiftsskyldighetens fullgörande. Skrivbordskontrollen går till på så sätt att en förfrågan 

ställs antingen muntligt eller skriftligt till den som kontrollen avser. (Skatteverket, 2006, s. 

17-19)  

 

Så länge som förfrågan avser uppgifter för att uppgiftsskyldigheten ska kunna kontrolleras 

finns egentligen ingen begränsning i Skatteverkets befogenheter. Uppgifter som kan hämtas in 

via revision kan också hämtas in via förfrågan. Dock bör inte Skatteverket kontrollera hela 

verksamheten med en förfrågan. I de fallen bör revisionsbefogenheten i stället användas. En 

förfrågan kan exempelvis vid deklarationsgranskning göras för att kontrollera om 

näringsidkaren har redovisat en inkomst eller för avstämning av deklarationsuppgift. Den 

minst ingripande kontrollen ska användas och det får anses vara mindre ingripande att få en 

förfrågan än att bli reviderad. (prop. 2010/11:165, s. 852) En "förfrågan" är enligt allmänna 

förvaltningsrättsliga principer att jämställa med "föreläggande", som är den benämning som 

nämns i SFL (Skatteverket, 2006, s. 18-19). 
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I och med att revisionsplikten slopades så infördes en möjlighet för Skatteverket att 

kontrollera dokumentationsskyldigheten. Detta innebär att Skatteverket kan kontrollera 

räkenskaper för löpande beskattningsår. (prop.2010/11:165, s. 853) 

Besök 

 

Efter överenskommelse med den som ska kontrolleras kan ett besök göras hos denne för att 

göra avstämningar mot bokföringen, anteckningar eller andra handlingar. Ett besök är 

frivilligt för den som kontrollen avser. Besöket dokumenteras av skattehandläggaren genom 

tjänsteanteckningar. (Skatteverket, 2006, s. 19-20) Tidigare fanns det reglerat i lag att besök 

fick göras, vilket innebar att Skatteverket och den enskilde kom överens om ett 

sammanträffande för att diskutera oklarheter och göra avstämningar i ett ärende. I förarbetena 

till den gamla lagregleringen framhölls att besök, för att reda ut oklarheter i ett ärende, var 

önskvärt oavsett lagreglering eller ej. Det som var grunden till den tidigare lagregleringen var 

att det inom Skatteverket fanns en osäkerhet om det var tillåtet att vid frivilliga besök reda ut 

oklarheter i ett ärende. I och med skatteförfarandelagens införande togs denna reglering bort, 

då den ansågs onödig (prop.2010/11:165, s. 411-412). 

Revision 

 

Revision är den mest tidskrävande och ingripande kontrollformen både för den som revideras 

och för Skatteverket. Enbart när ingen annan kontrollform kan användas så ska revision 

tillämpas. (Skatteverket, 2006, s. 21) Vid en revision får Skatteverket kontrollera att 

uppgiftsskyldigheten har fullgjorts och/eller att det är möjligt att fullgöra denna 

uppgiftsskyldighet. Det sistnämnda syftar alltså på att kontrollen görs av löpande period där 

uppgiftsskyldigheten ännu inte inträffat. Revision får även göras för att hämta in uppgifter för  

kontroll av annan än den som revideras, så kallad tredjemansrevision (Almgren et al., 2012, s. 

59). Revision får göras bland annat hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig, 

annan juridisk person än dödsbo, den som anmält sig för registrering till mervärdesskatt eller 

som arbetsgivare samt den som ansökt om F-skatt (Skatteverket, 2004a, s. 52-53). 

 

Syftet med revisionen, det vill säga vad som ska kontrolleras, framgår av revisionsbeslutet. 

Likaså ska namnen på revisorerna framgå. Dessutom ska det finnas en upplysning om 

möjligheten att handlingar kan undantas från kontrollen. Som huvudregel meddelas beslutet 

om revision innan revisionen påbörjas. I några undantagsfall får revisionsbeslutet i stället 

överlämnas först när revisionen påbörjas. Ett exempel på ett sådant undantagsfall är när 

kassainventering ska göras och kontrollen tappar i betydelse om den som revideras får vetskap 

i förväg om kontrollen. Ett annat undantag är vid en så kallad personalliggarkontroll, där 

handlingar i begränsad omfattning rörande personalen får kontrolleras. Ytterligare ett 

undantag är när revision görs i samband med bevissäkring. (Almgren et al., 2012, s. 59-60) 

 

Det normala är att en revision sker i samverkan med den som revideras, vilket innebär att 

revisionen i möjligaste mån inte ska hindra verksamheten i företaget och att 

överenskommelser om tid och plats sker. Samverkan innefattar också att den som revideras 

ger nödvändig information för revisionen. Tvångsåtgärder är möjliga att ta till för 

Skatteverket om samverkan inte fungerar. (Skatteverket, 2004a, s. 75-76) 

 

Revisorn får enligt SFL (SFS 2011:1244) 41 kap. 7 § granska räkenskapsmaterial, göra 

kassainventering, granska lager, maskiner och inventarier, besikta verksamhetens lokaler, ta 
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prov på varor som finns i verksamheten samt prova teknisk utrustning. Den reviderade ska 

bland annat lämna tillträde till verksamhetslokalen, ta fram handlingar och ge nödvändiga 

upplysningar samt överlämna handlingar om revisionen inte utförs i verksamhetslokalen. 

(Skatteverket, 2004a, s. 98-99). Om skyldigheterna inte uppfylls har Skatteverket rätt att 

förelägga den som revideras enligt SFL (SFS 2011:1244) 41 kap. 12 §. Den tid som en 

revision pågår får inte vara längre än vad som är nödvändigt för kontrollen. Senast när 

revisionen avslutas måste räkenskaperna återlämnas. Resultatet av revisionen redovisas i en 

revisionspromemoria (Skatteverket, 2004a, s. 84-85). 

3.2.2 Ett ärendes gång 

 
Ett ärende avser de mellanhavanden med enskilda som resulterar i beslut från myndigheten 

(Hellners & Malmqvist, 2010, s. 39). Handläggning av ett ärende innebär att ärendet är 

påbörjat, på initiativ av myndigheten själv eller av den enskilde, samt att ärendet avslutas 

senare i och med att ett beslut fattas (Skatteverket, 2011a, s. 58, 67). Med 

myndighetsutövning menas i den nu gällande förvaltningslagen att det är fråga om "beslut 

eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter..." (Wennergren, 2008, s. 

30). Ett annat uttryck för vad myndighetsutövning innebär är att myndigheten ensidigt 

bestämmer rättigheter och skyldigheter för den enskilde inom ramen för vad lagen säger 

(Skatteverket, 2011a, s. 59). 

 

Som nämnts tidigare har Skatteverket några skyldigheter i ett ärendes gång. Dessa är: 

 Utredningsskyldighet 

 

 Kommunikationsskyldighet 

 Skyldighet att besluta 

 

Utredningsskyldighet 

 

"Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda." enligt SFL (SFS 2011:1244) 40 

kap. 1 §.  Av prop. 2010/11:165 framgår att nyss nämnda lag motsvarar den tidigare gällande 

taxeringslagen (1990:324) 3 kap. 1 §, där grundprincipen i taxeringsförfarandet framgår, det 

vill säga att ärenden ska utredas hos Skatteverket och att ärenden ska vara tillräckligt utredda 

när de kommer till domstol. Det finns inte någon motsvarighet till taxeringslagens 3 kap. 1 § i 

någon av de övriga upphävda lagar som ersätts med SFL. Det finns ett värde i att 

utredningsskyldigheten, som tidigare endast följt praxis, ska lagfästas. Det innebär att 

samtliga lagar som ersatts med SFL numera omfattas av denna utredningsskyldighet (prop. 

2010/11:165, s. 409-410, 866). 

 

Myndigheter ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda, den så kallade officialprincipen. 

Myndigheten ska leda utredningen och se till att nödvändigt material inkommer. I regel kan 

sägas att utredningsskyldigheten sträcker sig längre när myndigheten startar en utredning än 

när den som ärendet avser tar initiativ till ett ärende. (Hellners & Malmqvist, 2010, s. 81-82) 

Utredningsskyldighetens grundläggande syfte är att Skatteverket ska ha ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt för att beskattningen ska anses rättvis och likformig. 

Utredningsskyldigheten infaller främst när lämnade uppgifter eller avsaknad av uppgifter ger 
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skäl för det. En anpassning av utredningsskyldigheten måste även göras till Skatteverkets 

resurser och vad som är praktiskt möjligt att göra med resurserna. Skatteverket ska i sin 

utredning vara objektiva och se till både omständigheter som är till för- och nackdel för den 

enskilde (Skatteverket, 2011b, s. 37-38). Vid handläggning av ett ärende ska Skatteverket 

handlägga ärendet så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att avkall görs på riktiga 

beslut. Dessutom ska Skatteverket uttrycka sig lättbegripligt, både i muntliga och skriftliga 

kontakter och beakta möjligheten att inhämta uppgifter själv från andra myndigheter 

(Skatteverket, 2011a, s. 52-53). 

Kommunikationsskyldighet 

 

Innan ett ärende avgörs som är till nackdel för den ärendet avser ska denne få möjlighet att 

lämna synpunkter, om det inte är onödigt. Därmed ges möjlighet att bemöta Skatteverkets 

rättsliga argumentation, det vill säga de skäl som Skatteverket överväger att lägga till grund 

för beslut. Att det i vissa fall anses onödigt med synpunkter från den som ärendet avser är att 

ändringarna är av så självklar karaktär att synpunkter inte skulle medföra att beslutsunderlaget 

blir bättre. Även för ärenden där den enskilde själv har initierat ärendet föreligger 

kommunikationsskyldighet i de fall när övervägande om ändring kommer vara till nackdel för 

den som ärendet gäller. Genom att den som ärendet avser får möjlighet att lämna synpunkter 

på Skatteverkets övervägande och eventuellt komma in med kompletterande uppgifter innan 

beslut fattas bidrar det till ökad effektivitet och rättssäkerhet. Onödiga omprövningar undviks 

därmed. (prop. 2010/11:165, s. 411, 866-867) I Skatteverkets kommunikationsskyldighet 

ingår även att låta den som ärendet avser rätt att få del av uppgifter som tillförts ärendet av 

någon annan (Skatteverket, 2011a, s. 41). 

 

Om inte kommunikationsskyldighet följs av Skatteverket har beslutet inte "tillkommit i laga 

ordning". Vid ett överklagande av beslutet kan det beroende på omständigheterna få till följd 

att en högre instans upphäver beslutet och återförvisar ärendet till Skatteverket för ny 

prövning. (Hellners et al., 2010, s. 208) 

Beslut 

 

Ett ärendes handläggning slutar i regel med att ett slutligt beslut fattas där själva sakfrågan 

som ärendet gäller avgörs. Av beslutet framgår själva avgörandet, beskrivning av ärendet, 

motivering för beslut samt förklaring till hur beslutet kan överklagas. Genom skyldigheten att 

motivera sina beslut, när det är fråga om myndighetsutövning mot enskild, förutsätts det skapa 

garantier för en saklig prövning av ärendena och en enhetlig rättstillämpning, vilket i sin tur 

stärker rättssäkerheten. Det är viktigt för den enskilde att det är en lättbegriplig och kortfattad 

beslutsmotivering. (Skatteverket, 2011a, s. 98, 102-103) I ett okomplicerat ärende kan 

beslutsmotiveringen bestå av ett fåtal meningar, men i ett mer komplicerat ärende behövs en 

mycket mer utförlig beslutsmotivering. Den enskilde måste av beslutet förstå vilka de 

avgörande faktiska förhållandena är, de gällande rättsreglerna och hur myndigheten har 

resonerat i frågor där meningarna kan gå isär (Hellners et al., 2010, s. 237). Genom att 

beslutet skickas till den enskilde anses det expedierat och det är från den tidpunkten som 

överklagandetiden börjar löpa (Skatteverket, 2011a, s. 107, 109). 
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3.3 Modell för vidare undersökning 

 

Det kan konstateras utifrån vad som nämnts tidigare i detta kapitel att Skatteverkets 

handläggning av ett ärendes gång med utredningsskyldighet, kommunikationsskyldighet och 

beslut är lika oavsett vilken kontrollform som tillämpas. Visserligen är revision, som är 

omgärdad med ett omfattande regelsystem, i regel ett mer omfattande ärende, men likväl så är 

ärendegången densamma oavsett om det är revision, besök eller skrivbordskontroll. 

Uppsatsens vidare undersökning för att få svar på vilka problem som finns i det praktiska 

arbetet med kontroll utgår från ärendets gång enligt nedanstående modell. 

 

 

 
 

Figur 3.1 Egen modell för ett ärendes gång. 

 

3.4 Bemötande 

Som tidigare framgått har Skatteverket i uppdrag från regeringen att medborgare och företag 

ska ha förtroende för myndighetens verksamhet. Verksamheten ska dessutom enligt 

myndighetens verksamhetsplan genomsyras av ett bra bemötande. Därför är det av vikt att 

känna till de kopplingar som finns till och mellan begreppen förtroende och bemötande i ett 

ärende mellan Skatteverket och en företagare. 

Traditionellt har upptäcktsrisk och straff varit metoden för att öka medverkan i 

beskattningsprocessen. Detta är inte alltid effektivt utan istället har många undersökningar 

visat på det motsatta, att åtgärder som syftar till att avskräcka beteenden har liten eller ingen 

påverkan. När myndigheter närmar sig andra genom att använda kraft som strategi gör de 

interaktionen till en tävling om dominans. Därav skapas också en upplevelse hos myndigheter 

att människor inte är samarbetsvilliga. (Tyler, 2001) 

Kontroll 

1. Utreda 

2. Kommunicera 

3. Besluta 

Problem/svårigheter: 

Före utredning 

Under utredning 

Problem/svårigheter: 

Före kommunicering 

Under kommunicering 

Problem/svårigheter: 

Före beslut 

Under beslut 
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Forskningen kring skattekontroll och beteendet hos skattebetalarna tog ordentlig fart i början 

av 2000-talet (Wittberg, 2012, s.195). I rapporten "Rätt från början" av Skatteverket har 

redogjorts för forskning och strategier kring skattefusk och beteendet hos skattebetalare. 

(Skatteverket, 2004b).  Rapporten och därmed forskningen låg till grund för Skatteverkets 

strategiska inriktning för åren 2006-2012. Strategin handlade om att skapa frivillig medverkan 

från medborgare och företagare, se till att det blir rätt från början och att bygga förtroende 

bland annat genom ett bra bemötande (Wittberg, 2012, s. 196-197).  

I de två följande avsnitten kommer det att redogöras för att myndighetens bemötande påverkar 

förtroende och den upplevda rättvisan, vilka i sin tur påverkar företagarens beteende. Den 

upplevda rättvisan stärker förtroendet. Bemötandet kan sägas vara att Skatteverket tar kontakt 

och beteende är företagarens respons på denna kontakt.  

 

 

 

Figur 3.2 Egen modell över kopplingar mellan bemötande, förtroende, upplevd rättvisa och 

beteende. 

3.4.1 Förtroende 

 

Experiment har gjorts vilka visat att ett högt förtroende för en myndighet har en positiv 

inverkan på frivillig medverkan och efterlevnad i beskattningsprocesser. Myndigheter tjänar 

på att försöka vinna medborgarnas förtroende. Medborgare som har förtroende för en 

myndighet deltar frivilligt och undviker skatteundandragande även i situationer där det inte 

finns stor risk för upptäckt, något de inte hade gjort om förtroendet varit lågt. (Wahl, 

Kastlunger, & Kirchler, 2010, s. 399, 401) 

 

Då förtroende spelar en avgörande roll för graden av efterlevnad kan tillsynsmyndigheter 

använda det som ett verktyg för att öka individer eller företags efterlevnad. Genom att inta ett 

förhållningssätt som utgår från lyhördhet kan myndigheter överbrygga misstro som vissa 

individer upplever gentemot myndigheten och öka efterlevnaden. Förtroende är en resurs som 

ökar ju mer man använder den. Desto mer myndigheters samspel med medborgare är baserat 

på förtroende desto mer sannolikt är det att de kommer kunna utveckla och ge näring åt 
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ömsesidigt förtroende mellan myndigheten och medborgaren. Att behandla andra som 

trovärdiga i första hand skapar en plattform för samarbete vilket leder till ett bättre 

informationsutbyte mellan medborgaren och Skatteverket. (Murphy, 2004, s. 203)  

Den faktor som har störst betydelse för förtroendet är förekomsten av offentliga institutioner, 

som är opartiska, sakliga och behandlar alla lika. Institutionerna ska inte agera för någons 

direkta personliga intressen på så sätt att man erhåller fördelar i förhållande till övriga 

medborgare. (Rothstein, 2003, s. 200-201) 

Tyler (2001) har i en undersökning om agerande från en maktutövande myndighet visat på 

tydliga samband mellan acceptans av myndigheters beslut och förtroende för myndighetens 

motiv. Det faktum om besluten var positiva eller negativa visade sig ha liten betydelse för 

förtroendet för myndigheten. En persons upplevelser från ett möte med en myndighet 

påverkar hur den personens allmänna uppfattning är av myndigheten. Viljan att acceptera ett 

beslut från en myndighet påverkas både av upplevelsen av ett speciellt tillfälle och personens 

allmänna uppfattning om myndigheter. (Tyler, 2001) 

I en undersökning 2003/2004 på uppdrag av Skatteverket kontrollerades vilka attityder som 

medborgare upplever från Skatteverkets tjänstemän samt vilken attityd man vill bemötas av 

från myndigheten och vilka attityder som skapar förtroende för myndigheten. Undersökningen 

visade att tre olika attityder, som benämndes A, B och C kunde urskiljas. Samtliga attityder 

innefattar korrekthet på så sätt att lagar och regler följs. Skillnaden mellan attityderna är hur 

kommunikationen av reglerna går till. Tjänstemannen med A-attityd upplevdes som arrogant, 

okänslig och anklagande. Attityd B:s beteende är formellt och regelstyrt och uppträder strikt 

och opersonligt. Attityd C kännetecknas av en öppen, lyssnande och förklarande attityd. C-

attityden kommunicerar att de flesta är ärliga men att de kan behöva hjälp då de inte förstår 

reglerna. Det är attityd C som har en starkt positiv påverkan på förtroendet, medan de båda 

andra attityderna har en negativ inverkan på förtroendet. Om en person möts av ett negativt 

bemötande påverkas förtroendet mer än vad den positiva påverkan på förtroendet har vid ett 

bra bemötande. Därför är det viktigt att se till att förhindra ett dåligt bemötande. 

(Skatteverket, 2004b, s. 48-49) 

 

Det finns medborgare som upplever skattesystemet komplicerat och denna komplexitet har 

visat sig vara en av anledningarna till att en del väljer att inte delta i beskattningsprocessen. 

Skatteadministrationer har en tendens att överse ”slöa” skattebetalarna som är resistenta i 

skatteprocessen men vilka hade efterlevt om själva skatteprocessen varit enklare. Om 

skatteadministrationen minskar komplexiteten bör det leda till förbättringar i skattebetalarnas 

beteende. Ett sätt att göra det lättare är att inkludera användning av ett lättare språk i 

kommunikation och förenklingar av blanketter och lagar där det är möjligt. (Walsh, 2012. s. 

456-457) Studier av den australienska skattemyndigheten gällande deras skriftliga 

kommunikation med medborgare har visat att brev som skickades ut från myndigheten ofta 

var både svårlästa och tekniska. Språket som kommuniceras till skattebetalare bör vara 

lättförståeligt (Murphy, 2003, s. 389). 

 

I en studie gjordes ett experiment för att se hur tillgänglighet av information påverkar 

individens benägenhet att delta i beskattningsprocessen. Experimentet syftade till att se 

huruvida förekomsten av tillgänglig kundservice och information hade någon inverkan på om 

individen lämnade in självdeklaration och vilken utsträckning de i så fall lämnade in rätt 

uppgifter. Resultatet av experimentet visade att individer rapporterar mindre när de upplever 
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sig vara osäkra på hur de ska gå tillväga och inte har tillgång till vägledande information. 

Detta kunde dock motverkas om de hade tillgång till kundservice vilket minskade osäkerhet 

och ökade efterlevnaden. (Alm, Cherry, Jones, McKee, 2011, s. 578, 585)  

3.4.2 Upplevd rättvisa 

Empiriska studier har visat att människors vilja att acceptera ett beslut påverkas av vilka 

bedömningar de gör av de processer som myndigheterna använder när de utövar auktoritet 

(Tyler, 2001).  

Forskningen inom detta område har skapat en teori för att förklara hur människor samspelar 

med myndigheter nämligen teorin om rättvisa procedurer. Det som är avgörande för bra 

beslutsfattande enligt teorin är följsamhet till normer och rättvisa. Ibland kan det uppkomma 

svårigheter i beslutsfattade. Det kan vara oklart vilket beslut som är riktigt och människor kan 

inte alltid vara säkra på att rätt beslut fattats. Det som blir avgörande i ett sådant läge när 

osäkerhet inträder är inte själva beslutet i sig utan istället att beslutsprocessen uppfattas som 

rättvis. Utvärderingar av rättvisa i beslutsprocesser fungerar som en metod för människor att 

snabbt bedöma riktigheten av åtgärder utan att egentligen väga de kostnader och fördelar 

beslutet resulterar i. (Tyler & Smith, 1995, s. 12) 

Lösningen till att skapa förtroende är att myndigheten agerar så att det uppfattas som rättvist. 

En stor del i hur medborgare upplever rättvisa är hur de upplever myndighetens hantering, 

d.v.s. procedurerna. Om procedurerna upplevs rättvist så upplevs myndigheten rättvis och då 

upplevs även besluten från myndigheten som rättvisa. (Murphy, 2002, s. 6-7) På så sätt kan en 

person, trots att myndighetens beslut är negativt, uppfatta att myndigheten agerat rättvist i 

ärendehanteringen (Skatteverket, 2004b). Ett bra bemötande hjälper till att öka den av 

skattebetalaren upplevda rättvisan (Murphy, 2002, s. 7). Det är viktigt att personer möts med 

respekt och behandlas rättvist av myndigheter och att myndigheter lyssnar och förklarar sina 

beslut för personer. På så sätt kan myndigheter mötas av samarbetsvilliga attityder från 

personer. Det initiala beteendet från myndigheten är avgörande för beteendet de själva möts 

av (Skatteverket, 2004b, s. 45; Murphy, 2003, s. 381). 

Lederman har i en artikel studerat hur efterlevnaden av beskattning i USA påverkades av en 

ny reform för den amerikanska skattemyndigheten. Reformen hade som syfte att skapa ökat 

fokus på service och skattebetalarens rättigheter. I artikeln dras slutsatsen att det fanns få 

tecken på att ökad fokusering mot kundservice eller en mjukare ton i skattemyndighetens 

bemötande av medborgarna ökade efterlevnaden. Dock ansågs det som troligt att en ökad 

upplevd rättvisa i förfarandet kunde ha en positiv effekt på graden av efterlevnad. (Lederman, 

2003, s. 972, 1011)  

Forskning inom skatteflykt har tidigare mest fokuserat på en ekonomisk egenintresse-modell 

för att förklara skattebetalares beteenden. Modellen beskriver skattebetalare som rationella 

aktörer vilka alltid försöker maximera sina individuella resultat. Skattebetalare bedömer risker 

och bryter mot lagen när de uppskattar att sannolikheten att åka fast är mindre i relation till 

den vinst de gör genom att inte medverka. (Wenzel, 2002, s. 6) Förespråkare för denna modell 

har uppfattningen att medborgare endast följer myndigheters regler och beslut när de 

konfronteras med hårda sanktioner och straff (Murphy, 2005, s. 3). Modellen har kritiseras för 

sin ensidiga fokusering på individuell nyttomaximering. Den bortser från att skattedisciplin 

bygger på samverkan mellan skattebetalare och skattemyndigheter. Vidare bortser den från att 
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skattebetalarna kan agera baserat på deras sociala rykte eller utifrån det de upplever som 

rättvist (Wenzel, 2002 s. 7). Det skattebetalande beteendet kan ses som ett socialt dilemma där 

det ur ett visst perspektiv kan förefalla mest ekonomiskt rationellt att undgå skatt om möjligt 

och åtnjuta vinst från de kollektiva nyttigheter som finansieras av skattesystemet utan att själv 

ha bidragit. Emellertid inser man att om alla individer handlade på det viset skulle 

skattesystemet bryta samman. Social psykologisk forskning om det “sociala dilemmat” har 

visat att samarbetet är större när deltagare delar medlemskap i en social grupp och känner 

tillhörighet till gruppen. Medlemskapet gör att egenintresset omvandlas och överförs till ett 

intresse för andra medlemmar och skapar incitament att bidra till välfärd (Wenzel, 2002, s. 7). 

Studier har visat att skattebetalare var mer benägna att acceptera beslut i de fall de 

identifierade sig som en del av kollektivet, såg sig själva som medborgare. Det visade sig 

också att det inte är avgörande om beslut är positiva eller negativa, utan den som betydde 

något var om beslutet upplevdes som rättvist (Wenzel, 2002, s. 31). 

I en studie har undersökts hur skattebetalarna påverkades av innehållet i påminnelse brev. 

Genom att använda olika stilar på breven ville man undersöka om det fanns skillnader i 

antalet svar beroende på hur breven framställts. Specifikt ville man testa om brev vilka 

baserades på principer om rättvisa förfaranden gav mer positiva reaktioner från 

skattebetalarna jämfört med de standardbrev som annars användes av skattemyndigheten. 

Skattemyndigheter hanterar många ärenden och måste därför ofta använda automatiserade och 

standardiserade metoder därför använder de ofta standardiserade brev. 

Den stora volym av dessa brev betyder att det är viktigt hur dessa är konstruerade, annars 

finns risk att kommunikationen blir ineffektiv. Resultaten från studien visade att de brev som 

formulerats med hänsyn till rättvis behandling av skattebetalare tenderade att minska antalet 

negativa telefonsamtal till skattemyndigheten och motverka bristande efterlevnad i 

beskattningsprocessen. (Wenzel, 2002, s. 1, 27) 

Även om hotet om straff finns i bakgrunden och ska finnas där accepterar de flesta personer 

myndigheters beslut, inte därför att de är rädda för dem, utan för att de uppfattar 

myndighetens beslut som legitima (Tyler 2001). Legitimitet är en psykologisk egenskap som 

kan innehas av en institution eller auktoritet. Denna egenskap bidrar till att de individer som 

är anslutna till intuitionen upplever denna som rättvis och korrekt. Denna kvalitet är viktig för 

en organisation eftersom den kan bidra till att människor känner en skyldighet att följa och 

acceptera de beslut organisationen fattar (Tyler, 2005, s. 376). Studier har visats att 

skattebetalare som innehar en negativ uppfattning om Skatteverkets legitimitet också är mer 

benägna att motsätta sig beskattning (Murphy, 2005, s. 28). För att skydda sig mot motstånd 

mot beslut och icke-efterlevnad ska tillsynsmyndigheter som skattemyndigheter sträva efter 

att skydda sitt rykte och legitimitet (Murphy, 2005, s. 29).  
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4 Empiri 

I kapitlet redovisas inledningsvis en förstudie som gjorts med två anställda vid Skatteverket i 

ett inledande skede av studien. Därefter presenteras vad som framkommit vid intervjuerna. 

Det är fem respondenter från Skatteverket som har intervjuats. I den här studien har 

respondenterna, som arbetar vid samma skattekontor, fått vara anonyma och benämnts 

respondent A, B, C, D och E. Kapitlets struktur kommer följa den modell vid avsnitt 3.3. som 

har använts i studien och samtliga intervjuer kommer sammanställas i respektive avsnitt.  

4.1 Förstudie 

 

I en förstudie har två handläggare vid Skatteverket intervjuats om vilka problem de upplever i 

sitt arbete med skattekontroll. Det är dels en granskare av inkomstdeklarationer och dels en 

revisor. Av förstudien har bland annat följande framkommit: 

4.1.1 Granskare av inkomstdeklarationer  

 

 Utvecklingen mot ständigt pågående förenklingar för företagare har gjort att många 

poster på näringsblanketten slagits samman. Exempelvis är många poster från 

bokföringen sammanslagna vid rutan "övriga externa kostnader", vilket gör det mer 

komplicerat att kontrollera riktighet och sannolikhet i kostnaderna. 

 Det kan bli problem när företagaren inte svarar på förfrågan. 

 Många som lämnar näringsblanketten har bristande bokföringskunskaper.   

4.1.2 Revisor 

 

 Det förekommer att företagare inte vill ha kontakt med Skatteverket. Möten skjuts upp 

och kontrollen blir således fördröjd. 

 Ett problem är när Skatteverket inte får in bokföringen från företagaren. 

4.2 Respondenternas bakgrund 

 

Respondent A har arbetat inom Skatteverket i 22 år på flera olika skattekontor. Respondenten 

arbetar i dagsläget som kontorsansvarig för en insats som heter "nya företag" och arbetar även 

praktiskt inom insatsen. Med nya företag avses de företag som startat under 2013. Syftet med 

insatsen, som finns på alla skattekontor i landet, är att se till att företagarna kommer igång på 

ett bra sätt. I insatsen förekommer både information och kontroll. I kontrollen görs de så 

kallade bokföringskontrollerna. Både besök och skrivbordskontroller förekommer i insatsen. 

Respondenten har tidigare arbetat inom inkomsttaxering (dvs. granskning av privatpersoners 

men framförallt företagares inkomstdeklarationer) och även varit chef över den funktionen. 

Dessutom har respondenten arbetat i olika projekt bland annat för utveckling av 

kontrollformer. Respondenten har även arbetat på Skatteverkets informationsenhet. 

 

Respondent B har arbetat 32 år inom Skatteverket på flera olika skattekontor. De senaste åren 

har respondenten arbetat med omprövningar, vilket innebär att företag och privatpersoner 

begär omprövningar av tidigare års taxeringar, det vill säga inkomstdeklarationer. Tidigare 

har respondentens arbetsuppgifter varit att granska inkomstdeklarationer och då både 

privatpersoner och enskilda näringsidkare. Respondenten har främst gjort 

skrivbordskontroller. Respondenten har även erfarenhet av att ge service till medborgare och 

företagare. 
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Respondent C har arbetat 15 år inom Skatteverket och enbart med kontroll. De senaste 10 

åren har arbetsuppgifterna varit skatterevision. Respondenten är skatterevisor och revisor. En 

skatterevisor är kvalitetssäkrare i revisionerna och ger stöd till de andra revisorerna. Numera 

gör respondenten förutom revisioner även skrivbordskontroller. Respondenten är även 

regionsamordnare för en inriktning. Respondenten har tidigare arbetat med moms och 

inkomsttaxering. 

 

Respondent D har arbetat på Skatteverket i sju år framförallt med skatterevisioner men även 

skrivbordskontroller. I dagsläget arbetar respondenten med tips som kommer in dels internt 

inom Skatteverket men framförallt externa tips från allmänheten.  

 

Respondent E har arbetat på Skatteverket i 33 år på flera olika skattekontor. Sedan ett par år 

tillbaka arbetar respondenten främst inom en insats som kallas "företagsinsatsen", där ett 

helhetsgrepp tas om företaget och de tittar således inte bara på ett enda skatteslag, vilket kan 

vara vanligt vid andra kontroller. Syftet med insatsen är att den ska vara framåtsyftande. Det 

är en kontrollinsats men består även av ren information. I insatsen finns alla kontrollformer, 

skrivbordskontroll, besök och revision. Tidigare har respondenten till övervägande del arbetat 

med arbetsgivarkontroller och även momskontroller. 

4.3 Skattekontroll 

4.3.1 Problem/svårigheter före utredning 

Urvalssystemet 

 

Det finns ett urvalssystem som plockar fram vilka företag som handläggarna ska utreda. 

Urvalet görs centralt för hela landet och tas fram av en urvalsgrupp, som kallas för "Prius". 

Respondent A som arbetar i insatsen “ nya företag” upplever att urvalssystemet inte alltid 

lyckas fånga upp de företag som är i störst behov av hjälp. Urvalet för insatsen nya företag 

utgår från där det är störst risk för fel. Respondent A upplever att urvalet ibland inte är 

“tillräckligt fint” och skulle därför önska ett mer “precist urval”. Detta är av särskilt stor vikt 

just för insatsen “nya företag” då nystartade företagare har en tendens att oftare göra 

oavsiktliga fel. Det kan förhindras om Skatteverket får kontakt med företagen i ett tidigt 

skede. Urvalet skulle behöva komma tidigare i företagets livscykel. Företagaren kan ha 

lämnat både två och tre skattedeklarationer innan Skatteverket får upp det i urvalet. 

 

Respondent B upplever urvalssystemet som ”konstigt” i vissa fall och att de som handläggare 

inte alltid kan uttyda en klar orsak bakom de urval som görs. Det kan förekomma att de 

företag som väljs ut i urvalssystemet inte gjort så stora fel att det kan bedömas som 

utredningsvärt. 

 

Respondent D arbetar med att gå igenom tips som Skatteverket får både externt och internt, i 

denna process förekommer således inte det urvalssystemet som beskrivits ovan. Tipsen 

rymmer oftast inte speciellt mycket information utan kan exempelvis vara att det är en 

hantverkare som inte har något jobb och åker i jättefin bil. Tipsen kan på grund av bristande 

information vara svåra att gå vidare med. Det kan därför bli ett problem för de handläggare 

som utreder dessa ärenden.  
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Respondent A förklarar att i en utredning så tittar man om någon annan handläggare har gjort 

någon åtgärd/utredning på företaget. Då kan det visa sig att en annan utredning redan pågår. 

Företag kan "träffas" i flera urval och då uppkommer frågan var företagaren ska utredas. Detta 

kan ta onödig tid i anspråk. Ytterligare ett problem som kan uppstå är när en handläggare 

upptäcker att någon annan borde ta ett ärende då det tenderar åt ekonomisk brottslighet. För 

att få någon annan insats/sektion att ta sig an ärendet krävs det ibland mycket lobbande. Det är 

alltså ett problem när ärenden ska skickas mellan insatser/sektioner.  

Informationsinhämtning  

 

Urvalet utgör en utgångspunkt för handläggarna som därefter försöker bilda sig en 

uppfattning om företagen genom att införskaffa ytterligare information. Syftet med 

informationsinhämtningen är att få en uppfattning om företaget och kunna bestämma sig för 

vilken kontrollform som är lämplig att använda sig av när handläggaren sedan går vidare i 

ärendet.  

 

Respondent A berättade att i insatsen “nya företag” tittar de på hela företaget. De försöker 

samla in information om allt från bokföring, moms och inkomsttaxering till 

arbetsgivaravgifter. Detta är en skillnad jämfört med de andra inriktningarna inom 

Skatteverkets kontrollverksamhet. I inriktningen inkomsttaxeringen och moms tittar de enbart 

på träffarna utan att titta på hela företaget.  

 

Det finns många system inom Skatteverket som används för att ta reda på information enligt 

respondent A. Dessutom används även nätet för informationssökning. Systemen som 

Skattverket använder är olika uppbyggda och inte byggda på samma plattform enligt 

respondent A. Det innebär att handläggarna får arbeta olika beroende på vilket system som 

används. Detta gäller inte bara i arbetet med att hitta information. Skillnader finns även i hur 

utredningar går till beroende på vilket system det är som används. Anteckningar som förs 

under en utredning skrivs till exempel olika i olika system. Respondent A tror att det skulle 

vara svårt att få in all information i ett enda system eftersom det är så pass mycket data. Det 

skulle trots det vara bra om man kunde jobba lika i alla system enligt Respondent A. 

Respondent C nämner något liknande under sin intervju, nämligen att:   

 

“Visst en önskedröm vore om allt var i ett system.” ( Respondent C)  

 

Respondent D räknade under intervjun upp 14 olika system som denne använde sig av i 

informationsinhämtningen. Respondenten ansåg sig ha vant sig vid att arbeta med många 

system och uttryckte det som att även om det är bökigt leder det inte till några större problem. 

Dock trodde respondent D att svårigheter kan uppkomma för nyanställda, både när det gäller 

att hitta informationen och tolka den. När respondent D fått ett tips kan det vara bra att inleda 

utredningen med att undersöka om verksamheten tipset gäller överhuvudtaget får in pengar. 

Skatteverket kan inte kontrollera allt utan måste prioritera det som är mest utredningsvärt. Får 

verksamheten inte in några pengar finns det sällan någon anledning för Skatteverket att gå 

vidare. Ett problem enligt respondent D är numera att hitta programmen då Skatteverket har 

en ny plattform. Problemet är när handläggaren ska hitta programmen så heter exempelvis 

programmet "skattereg" istället "Inkorg" i den nya plattformen. Programmet har alltså ett 

annat namn än vad man tror. 
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4.3.2 Problem/svårigheter under utredning 

Första kontakten 

 

Respondent A har sagt att handläggaren vill komma till en första kontakt så fort som möjligt. 

Första kontakten är alltid på telefon och det är ett medvetet val. Det är styrt centralt från 

Skatteverket att det är så handläggarna ska jobba. Vid telefonsamtalet görs en 

överenskommelse mellan handläggaren och företagaren där de kommer överens om lämplig 

tid och plats för besök, antingen hos företagaren eller på skattekontoret. Det är företagaren 

som bestämmer var besöket ska ske. Bokföringskontroller är prioriterat och ska alltid göras i 

insatsen. De problem som kan uppstå är att handläggare ringer olägligt och får ringa tillbaka 

senare alternativt att företagaren får ringa tillbaka. Detta innebär viss tidsfördröjning. Det 

förekommer att företagaren inte vill ha Skatteverkets hjälp, då de anlitar en redovisningsbyrå, 

eller att de inte har möjlighet att delta i ett besök. De kan då istället få skicka in material som 

handläggaren behöver för kontrollen. Det är vanligare att material skickas in än att besök 

görs. Vissa företagare är väldigt fåordiga vid telefonkontakten vilket kan få till följd att 

handläggaren inte får svar på alla frågor och att en ny kontakt måste tas. Det har hänt att 

företagaren inte dyker upp till avtalad tid. I de fall det inte går att få tag på företagaren via 

telefon skickas i stället en skriftlig förfrågan ut. 

 

Enligt respondent B är skriftliga förfrågningar vanligast. Visserligen har handläggarna blivit 

uppmanade att ta första kontakten per telefon men vissa frågor kan inte ställas på telefon. 

Mindre komplicerade frågor kan respondenten ställa per telefon, till exempel om det handlar 

om att företagaren ska komma in med en ny resultaträkning. Det är oftast de mindre företagen 

som är svårast att få kontakt med. 

 

Vid skrivbordsutredning skickar respondent C vanligtvis en skriftlig förfrågan då 

respondenten "är av den gamla skolan". Respondenten vill i regel ha in underlag från 

bokföringen. Ofta har företagarna bokföringsmedhjälpare eller är ute och jobbar och kan inte 

svara på frågor per telefon. Telefonkontakt skulle visserligen kunnat tas men i de flesta fall 

måste respondenten ändå följa upp med en skriftlig förfrågan vilket gör att skriftlig förfrågan 

skickas direkt. Det är vanligt att företagaren ringer och vill ha förlängd svarstid på förfrågan. 

När det gäller revision, som i de flesta fall sker i samverkan med företagaren, ringer 

respondenten först eller skickar ut revisionsbeslutet först. Ett tag var det krav att 

telefonkontakt skulle tas först. Företaget får alltid ett följebrev till revisionsbeslutet där 

Skatteverket ger förslag på när man ska träffas och vilket bokföringsmaterial Skatteverket vill 

ha. När telefonkontakt sedan tas med företagaren ställs frågor om bokföringen och 

verksamheten och överenskommelse görs om tidpunkt och plats att träffas. Det personliga 

mötet är viktigt för att få en bättre uppfattning om företagets verksamhet och för att kunna få 

svar på frågor. I regel skickas en skriftlig bekräftelse till företagaren på vad som 

överenskommits vid telefonkontakten. Respondenten säger att det är bra att visa att vi kommit 

överens. Detta är revision med samverkan. Om det senare visar sig att det inte går att få in 

räkenskaperna finns möjlighet att förelägga om att få in dem. Därefter kan, om räkenskaperna 

inte inkommit, tvångsåtgärder tas till. 

 

Respondent D berättade att när det gäller revisioner så skickas vanligtvis revisionsbeslutet ut 

först och telefonkontakt tas ett par dagar senare. Det kan vara ett problem att komma i kontakt 

med företagaren. Dels kan det vara så att det inte går att få tag på så många telefonnummer till 

företagaren och dels kan det vara så att företagaren inte svarar. När respondent D tar kontakt 
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via telefon med företagaren är företagarna i regel trevliga. De kan vara lite frågande till varför 

revision ska göras. Ett problem är att det är vanligt att företagaren försöker skjuta fram 

tidpunkten för ett första besök. Anledningen kan vara att bokföringen inte är färdig. Det är 

vanligt att inbokade besök ombokas av företagaren. Respondent D berättade om en företagare 

som skjutit upp ett besök under en längre tid. När besöket sedan blev av hade företagaren haft 

inbrott under föregående helg och då blivit av med både dator och backup. En annan orsak till 

att det kan vara svårt att få till en lämplig tid för att träffas är att det är flera personer, till 

exempel även bokföringsmedhjälpare, som ska vara med vid besöket och därmed fler 

almanackor som ska passa ihop. 

 

När det gäller skrivbordskontroller skickar respondent D alltid ut en skriftlig förfrågan och det 

är alltså den första kontakten med företagaren. Ett problem kan vara att svar inte inkommer på 

förfrågan och påminnelse får då skickas ut. Om det fortfarande inte kommer in svar och om 

det finns tillräckliga uppgifter i utredningen kan ett övervägande skrivas. Ett annat problem är 

att en del inte är så intresserade av att prata med Skatteverket ju längre utredningen går. 

Respondent D menar att företagaren kanske inser att utredningen kommer leda till att det blir 

mer skatt att betala. Ett annat problem är enligt respondent D att svaren på förfrågningar 

ibland är ofullständiga, vilket även respondent E berättat. 

Efter första kontakten  

 

Respondent A berättade att när bokföring tas in i skrivbordskontroller så beror omfattning på 

förutsättningarna i det enskilda fallet. En anledning till att det kan bli fel vid inhämtning av 

bokföring är enligt respondent A att Skatteverket har varit otydliga i sin förfrågan och gav 

som exempel där respondenten i förfrågan begärde in "De 10 största kostnadsfakturorna". Det 

som sedan kom in i svaret från företagaren var underlagen med största beloppen och det 

visade sig vara underlag som bland annat handlade om eget kapital (uttag) och lön. Även 

respondent E berättade att en förklaring till ofullständiga svar kan bero på att Skatteverket 

varit otydlig i förfrågan. 

 

Respondent B upplever att företagarna är ganska duktiga på att svara på förfrågningar. Om 

svar inte inkommer så skickas påminnelser ut och om svar inte kommer då heller så skickas 

ett övervägande ut. Det förekommer att respondent B tar in bokföring i utredningarna. Det 

som tas in är utdrag från huvudboken för aktuella konton som ska kontrolleras. Dessutom tas 

kopior på de fem största fakturorna från kontot in. Många gånger vill företagaren ha förlängd 

svarstid och respondent B:s uppfattning är att det ofta beror på att bokföringen inte är 

upprättad. Dessutom är ofta näringsbilagan till inkomstdeklarationen bristfälligt ifylld. 

Respondent B säger: 

 

"De kan inte bokföring och vet inte hur de ska fylla i blanketter. Däremot kan de sitt 

hantverk". (Respondent B)  

 

Vad gäller skrivbordskontroll är det vanligt att företagaren ringer och vill ha förlängd svarstid 

på förfrågan enligt respondent C. I bästa fall kommer handlingarna in. I de fall handlingarna 

inte inkommer får Skatteverket ringa eller skicka en ny förfrågan. Därmed förlängs 

utredningstiden. Vad gäller revisioner kan det vara problem att få in bokföringen. Problemet 

är ofta enligt respondent C att de företag Skatteverket väljer att revidera inte har bokfört 

löpande. Bokföringen är således inte färdig. Respondent C säger vidare att: 
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"då står man och överväger om man ska välja att plocka in den här plastkassen med kvitton 

eller låta de bokföra själva." (Respondent C) 

 

Respondent D upplever att många företagare försöker spara pengar på bokföringen. 

Alternativt så har de en bokföringsmedhjälpare men företagaren har inte tillräckligt med 

kunskap för att förstå sig på rapporterna som de får från bokföringsmedhjälparen. Ofta 

hänvisas handläggaren till bokföringsmedhjälparen av företagaren när det gäller frågor om 

bokföring. Om Skatteverket upptäcker fel vid sin kontroll så kan det uppstå svårigheter 

eftersom företagaren inte förstår sig på bokföring. Skatteverket och företagaren pratar inte om 

samma sak. Respondent D anser att kunskapen om bokföring är ganska låg hos företagen. 

Bokföringen som Skatteverket får in kan ibland vara i så dåligt skick att det leder till extra 

mycket arbete i kontrollen.  

4.3.3 Problem/svårigheter vid kommunicering 

Respondent A berättade att om fel inte upptäcks vid en utredning görs en muntlig 

kommunicering där det tydligt framgår att ärendet avslutas. Om små fel har upptäckts påpekas 

att företagaren ska göra rätt framöver. Respondent A berättar vidare att företagen har 

möjlighet att ta löpande kontakt med Skatteverket om det uppstår frågor. Om det rör sig om 

ett större fel kontaktas företaget muntligen först innan övervägande skickas ut. Det ska inte 

vara några överraskningar när företagaren får övervägandet menar respondent A. De flesta 

företag blir oftast glada att de får hjälp. 

Respondent C berättade att en revisionspromemoria, det vill säga Skatteverkets övervägande, 

har mycket formaliakrav på uppställning. Det finns interna regler att det ska vara på ett visst 

sätt. Det ska vara en beskrivning av ärendet, gällande rätt och beslutsmotivering som vanligt, 

men det ska också inkludera andra saker, till exempel beloppsmässig sammanfattning. Det är 

lite mer omfattande om man jämför med skrivbordskontroll. Mycket mer formaliakrav, 

dokumentation och administration i revisionerna överhuvudtaget. Respondent C uttrycker det 

som att revision är en mer ingripande åtgärd.  

 

Respondent D har beskrivit att i arbetet med en revision skickas vanligen ett 

diskussionsunderlag ut till företaget innan revisionspromemorian. Detta diskussionsunderlag 

kan ses som ett enklare slag av övervägande. Diskussionsunderlaget är till för att få in 

företagets synpunkter och för att se hur företaget reagerar på det som tas upp i underlaget. 

Diskussionsunderlaget kan sedan återanvändas i revisionspromemorian. Ett problem som kan 

uppkomma i detta skede av en revision är det blir utdraget i tid. Om företagaren inte är 

överens med Skatteverket och vill komma in med kompletteringar så vill de ofta ha längre 

svarstider berättar respondent D. De kanske även vill ta hjälp av någon för att komma in med 

ett svar. Det händer att företagaren som ska inkomma med svar ringer dagen innan svarstiden 

går ut och säger att de såg det här först igår och nu vill ha förlängd svarstid.  

Respondent D har betonat att de på Skatteverket måste kommunicera på ett visst sätt och 

använda en viss formalia men att det ibland blir för stelbent och att det nog upplevs som 

knepigt av vissa företag.   
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4.3.4 Problem/svårigheter vid beslut 

 

Respondent A tror att om Skatteverket är tydliga i sin kontakt med företagaren och förklarar 

för företagaren uppstår troligen inte problem i samma utsträckning med missnöjda företagare, 

som om själva utredningen är dålig. Respondent A upplever att bemötandebiten i insatsen 

"nya företag" är viktig. Skatteverket är inte ute efter att företagaren ska bli oroliga.  

“Det är fråga om mycket information och få in företagaren på rätt bana. Det är viktigt att 

Skatteverket skapar förtroende hos företagarna och det är mycket kontakter med 

företagarna.” ( Respondent A) 

Respondent B berättade att efter att ett övervägande skickats ut har företagaren möjlighet att 

höra av sig om de upplever att något är fel. Respondent B har uppfattningen att många företag 

är väldigt vänligt inställda, även vid negativa besked från Skatteverket. Huvuduppgiften för 

handläggaren är att få företagen att förstå vad de gjort för fel. Respondent B menar att många 

gånger när kontakt tas med företag måste handläggaren lyssna in vilken kunskap företagaren 

har för att bemöta på rätt sätt, vilket kan vara mer eller mindre svårt beroende på hur 

handläggaren är som person. Bemötandet beror också på om det är en äldre eller yngre person 

handläggaren pratar med. Respondent B har sagt att: "vi ska ha ett bra bemötande och en bra 

attityd".  

Respondent D berättade att när det gäller beslut efter en revision så är gången den att det är en 

processförare som fattar besluten. Respondent D förbereder ärendet inklusive eventuella 

synpunkter från företagaren och lämnar därefter över det till processföraren. Ett problem är att 

det kan ta tid innan processföraren, som är en "trång sektor", har tid att fatta beslutet. Ibland 

innebär väntetiden att företagaren får längre tid på sig att betala genom att beslutet dröjer. 

Respondent D fattar själv besluten när det gäller skrivbordskontroller. Ett problem är att det är 

mycket administration med olika system. 
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5 Analys och diskussion 

Kapitlet redogör för vilka problem som kommit fram under studien. Problemen analyseras sedan 

utifrån en modell som skapats baserat på den teori som tagits upp i den teoretiska referensramen.  

5.1 Analys av praktiska problem i Skatteverkets kontroller 

Skatteverket har krav från regeringen på att medborgare och företagare ska ha förtroende för 

verksamheten. I verksamhetsplanen för Skatteverket framgår att verksamheten ska 

genomsyras av ett bra bemötande. När intervjuerna analyserats har det framkommit att de 

problem som handläggarna upplever i kontrollverksamheten går att dela upp i två olika typer 

av problem. Dels problem som är orsakade av Skatteverket kopplat till bemötande. Dels 

problem som är orsakade av företagen, kopplat till företagarens beteende.  

 

Med hänsyn till det ovanstående känns det naturligt att i studien analysera de praktiska 

problemen i kontrollverksamheten utifrån detta perspektiv och med utgångspunkt i 

nedanstående modell. Samma modell har tidigare visats i avsnitt 3.4. 

 

Figur 5.1 Egen modell över kopplingar mellan bemötande, förtroende, upplevd rättvisa och 

beteende. 

Problem orsakade av Skatteverket 

 

Problem orsakade av företagaren 

 Urvalet inte tillräckligt "precist" och kan 

även leda till dubbelarbete 

 Lämnar inte svar eller lämnar bristfälligt 

svar 

 

 Fördelning av ärenden internt  Lämnar inte in bokföring/lämnar bristfällig 

bokföring 

 Många olika datasystem  Ombokar eller kommer inte till möten 

 Första kontakten med företagaren  Vill förlänga svarstiden 

 Språket i skrivelser  Bristande bokföringskunskaper 

 Processförare - "trång sektor"  
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Hela kontrollprocessen bygger på att Skatteverket gör ett urval där träffar på företag utifrån 

risk tas fram. Dessa träffar utgör grunden för kontrollen som sedan görs. Respondenten som 

arbetar med insatsen "nya företag" har uttryckt att urvalet inte är tillräckligt "precist", vilket 

kan medföra att de företag som verkligen är i behov av hjälp inte får det. De som blir träffade 

i urvalet och kontrolleras, trots att de inte har ett behov av hjälp från Skatteverket, kan 

sannolikt uppleva kontrollen som onödig och ställa sig frågan vad Skatteverket håller på med. 

Detta påverkar sannolikt deras förtroende för Skatteverket och deras framtida beteende i 

samarbetet med Skatteverket. 

 

En respondent har sagt att ett problem kan vara att ett företag kan bli träffat i flera urval hos 

olika sektioner/insatser vilket innebär att frågan uppkommer vem som ska göra utredningen 

vilket medför tidsfördröjningar i utredningen. Det faktum att ett företag kan bli träffat i flera 

urval kan dessutom leda till att företaget kan komma att utredas och få frågor från flera olika 

sektioner/insatser på Skatteverket. Företagaren för då lägga ner onödig tid i och med att det är 

flera kontakter. Detta kan såklart inte vara bra ur förtroendesynpunkt. Bemötandet, hur bra det 

än må vara i de respektive kontakterna, är inte bra totalt sett. Det optimala är att enbart ha en 

kanal med Skatteverket. Vidare har det vid intervjuerna framkommit att det finns en svårighet 

att flytta över ärenden till annan insats/sektion när handläggaren uppmärksammat att 

exempelvis ärendet tenderar åt ekonomisk brottslighet. För att Skatteverket ska värna om sitt 

rykte och sin legitimitet måste ärendehanteringen i sådana här fall vara effektiv. Det måste 

finnas kanaler och rutiner som förhindrar att ärenden faller mellan stolarna och blir liggande. 

Ju längre en företagare får hålla på med felaktigheter desto svårare blir det att stävja och 

förändra företagarens beteende. 

  

En effektiv ärendehantering underlättas av att de verktyg som används i kontrollerna av 

handläggarna är lätta att hantera. Flera respondenter har uttryckt att de i begynnelsen av 

kontrollarbetet måste leta i många olika system, upp till 14 stycken, för att få fram uppgifter 

om företagen och kunna bilda sig en uppfattning. Dessutom är systemen i viss omfattning 

även uppbyggda på olika sätt. Respondenterna har alla relativt lång erfarenhet av att hantera 

informationsflöden från många olika system. Därav var det inte förvånande att de inte 

upplevde stora svårigheter med det stora antalet system. Det var dock ingen av 

respondenterna som uttryckte sig positivt om antalet system och deras uppbyggnad. Eftersom 

information måste hämtas från många olika system finns risk att väsentlig information om ett 

företag förbises. Detta kan få till följd att onödiga frågor ställs till företagare, frågor där 

svaren redan finns i något av datasystemen. Företagaren får då lägga ner tid på en onödig 

förfrågan vilket sannolikt inte är positivt för förtroendet för Skatteverket. Det är rimligt att 

anta att en handläggare med mindre erfarenhet än respondenterna upplever denna 

arbetsprocess krångligare. 

 

Flera respondenter berättar att den första kontakten ska ske per telefon om ärendet tillåter. 

Det finns olika uppfattningar bland respondenterna när telefonkontakt är lämpligt. Frågan är 

då om detta är en effektiv kommunikationsstrategi ur bemötandesynpunkt. Risken finns att 

denna kontaktform av företagaren uppfattas som väl offensiv och inte passar varken 

företagaren eller handläggaren i alla lägen. I dagens läge där i stort sett alla har mobiltelefoner 

kan man bli nådd var som helst. Detta innebär att Skatteverkets första kontakt kan komma 

exempelvis när företagaren åker bil, är ute på jobb, står i kassan på ICA eller helt enkelt vid 

en för företagaren olämplig tidpunkt. Farhågan är att samtal från Skatteverket kan komma att 

likställas med ett samtal från en telefonförsäljare. Att ringa kan säkert vara effektivt för 

Skatteverket men kanske inte så effektivt för företagaren. Om företagens första kontakt med 
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Skatteverket kommer via telefon vid olämplig tidpunkt för företagaren kan det uppfattas 

negativt och påverka förtroendet. 

 

Flera respondenter, både revisorer och skrivbordsgranskare, har berättat att det är ett 

problem med att få in bokföring i kontrollerna och likaså förekommer det att svar inte 

inkommer på förfrågningar. Dessutom är bokföring, när den kommer in, ofta behäftad 

med brister. Även svar på förfrågningar kan innehålla brister. Det är vanligt 

förekommande att företagen vill ha förlängda svarstider på förfrågningar och skjuter 

upp möten. En anledning till att bokföringen inte kommer in i tid, enligt respondenterna, är 

att företagaren inte löpande fört bokföringen och därför vill ha tid på sig att göra klart den. 

Ytterligare något som framkommit under intervjuerna är att företagarna har bristande 

bokföringskunskaper.  

 

En av de strategier Skatteverket har är att försöka skapa frivillig medverkan från både företag 

och medborgare i skatteprocessen. Detta ska ske genom att bygga förtroende genom ett bra 

bemötande. Skatteverkets utredningsskyldighet bygger på att beslutsunderlag ska vara så bra 

som möjligt så att beskattningen kan anses rättvis och likformig. Kontrollerna handläggare 

gör av företag står till stor del och faller med materialet de får in. För att göra en revision 

krävs i regel bokföring och för att göra skrivbordskontroll krävs i regel svar på förfrågan.  

Detta verkar dock inte vara en helt oproblematisk process då flera respondenter har påtalat 

svårigheter med att få in begärda handlingar och tidsfördröjningar. För att försöka förstå 

varför respondenterna möter motstånd i den här delen av kontrollerna krävs en förståelse av 

företagarna och deras beteende. 

 

Det finns säkert många anledningar till att företag inte kommer in med handlingar som 

Skatteverket begär. Det kan bero på mycket såsom slöhet, sjukdom, bristande kunskap, 

oförståelse för vad Skatteverket vill ha, ogillande av Skatteverket, brottslighet eller helt enkelt 

andra prioriteringar hos företagaren. Den teoretiska forskningen inom beskattning och 

beteenden hos skattebetalare menar att anledningar till motstånd i skatteprocessen finns att 

hitta i skattebetalarens relation till skattemyndigheten. Anledningar som slöhet och bristande 

kunskap utgör inte de grundläggande skälen till undandragande och motstånd enligt den 

forskning som tagits fram. Det är istället andra faktorer vilka ligger djupare i människans 

medvetande som avgör graden av efterlevnad i beskattningsprocessen såsom förtroende och 

rättvisa procedurer. 

 

Förtroende påverkar graden av efterlevnad av organisationers regler och föreskrifter. Studier 

har visat att skattebetalare som har lägre förtroende för Skatteverket också har en sämre 

inställning till Skatteverket som helhet. Förtroendet medborgaren har för en myndighet 

påverkar i vilken mån de samarbetar och accepterar beslut fattade av myndigheten.  

Handläggarna som upplever motstånd i kontakt med företagare kan göra det på grund av att 

företagaren inte känner förtroende till Skatteverket. Det är viktigt att handläggare försöker 

överbrygga denna misstro och bygga upp förtroendet. Förtroende är en resurs som ökar ju mer 

man använder den, vilket gör den unik i förhållande till många andra resurser. Samtidigt är 

förtroende skört på så vis att ett negativt bemötande riskerar att urholka ett tidigare gott 

förtroende, vilket ökar betydelsen av ett bra bemötande.  

 

Skälet till att rättvisa procedurer utgör en så pass viktig del i varför människor accepterar och 

väljer att följa myndigheters beslut har sin förklaring i hur människor värderar 

beslutsprocesser. Den vanlige företagaren kan inte alltid bedöma korrektheten i de beslut som 
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fattas av Skatteverket. Företagare är oftast inte sakkunniga inom skattefrågor. De kan däremot 

skapa sig en uppfattning av hur de anser att deras ärendehantering sköts. Anser de att 

Skatteverket agerar på ett sätt som bryter normer och är orätt kommer det sannolikt påverka 

deras efterlevnad. Handläggare på Skatteverket bör i sin kontroll vara medvetna om hur 

rättvisa procedurer påverkar företagarens medverkan. Det bör finnas en öppenhet mellan 

företag och Skatteverket. I vårt empiriska material har det visats att handläggarna ofta lämnat 

utrymme för företagarna att ge respons och lämna in synpunkter innan övervägandet skickas 

till företaget. Detta är ett tecken på bra bemötande som stärker upplevelsen av rättvisa 

procedurer. Det viktigt att försöka göra företagen delaktiga i processen. Detta ökar 

sannolikheten att de accepterar det beslut handläggaren fattar, även om det är negativt. De 

flesta människor accepterar myndigheters beslut inte på grund av att de är rädda för 

repressalier utan för att myndighetens beslut uppfattas som legitima.  

 

Studier har tydligt visat att tillgången till information ökar medverkan i skatteprocessen. Då 

skriftlig kommunikation är det vanligaste sättet att ta kontakt med företagaren är det viktigt att 

det fungerar tillfredsställande. Ett sätt att förbättra skattebetalarnas beteende är att minska 

komplexiteten i kommunikationen genom att exempelvis använda sig av ett lättare språk. 

Otydlighet och svårt språk i kommunikationen kan få negativa konsekvenser både för 

ärendehanteringen i sig genom bland annat tidsfördröjning men kanske det viktigaste, det 

påverkar företagarens beteende. Företagare måste bemötas med ett språk så att de förstår. 

Detta är dock inte så lätt i praktiken för handläggarna, då ett visst formellt språk krävs i den 

skriftliga kommunikationen. Det blir en balansgång mellan att göra sig förstådd men ändå ha 

ett tillräckligt formellt språk eftersom ärenden även kan gå vidare till en skatteprocess. Vad 

gäller den omständigheten att bristfälliga svar ibland inkommer på förfrågningar menar 

respondenterna A och E att det kan bero på att handläggaren varit otydlig i förfrågan till 

företagaren. En intressant iakttagelse är att dessa synpunkter har framförts av de två 

respondenter som arbetar i nya insatser och därmed efter ett något annorlunda arbetssätt än 

övriga respondenter. De ifrågasätter i större utsträckning sitt eget bemötande i jämförelse med 

övriga respondenter. 

 

Processförarna som skriver beslut efter revision är en "trång sektor" enligt en respondent. 

Detta får till följd att företagaren får längre tid på sig att betala skatten eftersom beslutet från 

Skatteverket dröjer. Visserligen kanske företagaren upplever detta som positivt att 

betalningstidpunkten fördröjs. Men att företagaren inte får ett slutligt beslut som visar 

beskattningskonsekvenserna av utredningen i rimlig tid efter att en utredning är färdig och 

därmed kunna lägga ärendet "bakom sig" kan ur bemötandesynpunkt inte vara bra.  

 

Respondenterna arbetar med olika kontrollformer, två främst med revision och tre främst med 

skrivbordskontroll. Besök förekommer, men ej i så stor omfattning. De problem i det 

praktiska arbetet med kontroller som har framkommit under intervjuerna skiljer sig egentligen 

inte nämnvärt åt mellan kontrollformerna, till exempel förekommer bristande bokföring och 

svårigheter att få in material i båda kontrollformerna. Det som skiljer är att en revision är 

omgärdat med mycket mer formalia och är i regel en mer omfattande kontroll, vilket gör 

kontrollformen mer komplex. Utgångspunkten i allt urval utgår från risk och i revision är 

förutsättningarna ofta från start att skatteundandragandet kan vara betydande, vilket påverkar 

utredningen. Studien har inte visat på hur bemötandet är i verkligheten vid "skarpt läge" 

mellan handläggare och företagare, men upplevelsen utifrån intervjuerna är att bemötandet 

mot företagarna tycks vara rätt i de båda kontrollformerna. Vid revision är handläggarna dock 
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mer skeptiska till att företagaren ska inkomma med uppgifter vilket säkerligen beror på deras 

tidigare erfarenhet. 

 

En intressant iakttagelse är att inga frågor om bemötande har ställts under intervjuerna. Ändå 

har flera av respondenterna tagit upp bemötande mot företagarna som något viktigt och det 

verkar finnas med i handläggarnas medvetande. Forskningen inom beskattning har tydligt 

framhävt vikten av ett bra bemötande för att öka efterlevnaden och öka förtroendet för 

myndigheter. Det verkar således finnas en koppling mellan vad teorin säger och hur det 

fungerar i det praktiska arbetet. 
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6 Slutsats 

Kapitlet besvarar frågeställningen och ger förslag på vidare forskning. 
 

6.1 Vilka problem upplever de som arbetar praktiskt med kontroller på Skatteverket 

att de möts av i sitt arbete? 

 
Studien har visat att det förekommer flera problem av mer eller mindre dignitet i det praktiska 

arbetet med kontrollerna. De problem som framförallt visats förekomma är problem med att 

få in bokföring och att den ofta är behäftad med brister när den väl inkommer samt att få 

fullständiga svar på förfrågningar. Ytterligare problem som tagits upp i studien är problem 

kopplat till urvalsprocessen, antalet datasystem, problem i samband med första kontakten, 

fördelning av ärenden internt, språket i skrivelser, processförare som en trång sektor, 

bristande bokföringskunskaper, ombokningar av möten och förlängningar av svarstider från 

företagarens sida.  

 

I studien har framkommit att problemen går att dela upp i problem orsakade av Skatteverket 

kopplat till deras bemötande av företag och problem orsakade av företagaren kopplat till 

företagarens beteende. I studien har en modell utvecklats för att beskriva detta och tydliggöra 

sambandet mellan bemötande och beteende där förtroende och rättvisa procedurer har 

betydelse. Genom ett bra bemötande från Skatteverket förstärks förtroendet för myndigheten 

vilket påverkar företagarens efterlevnad i beskattningsprocessen. Under intervjuerna med 

handläggare på Skatteverket framgick att bemötande var en viktig del i kontrollerna och 

därmed har studien visat på ett samband mellan teori och praktik.  

 

Problemen som identifierats i studien går att koppla till hur Skatteverket agerar i sitt 

kontrollarbete. Bemötande kan vara ett problem men det kan likväl vara en lösning, som om 

det sker på rätt sätt ökar efterlevnaden och minskar förekomsten av problem såsom 

exempelvis att få in material eller få svar på förfrågningar.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

 
Studiens syfte har varit att undersöka problem i kontrollerna från Skatteverkets perspektiv. Ett 

förslag till vidare studier är att undersöka företagarnas uppfattning om problem vid 

Skatteverkets kontroller. 
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     Bilaga 1 

Hej! 

Vi skriver en uppsats om det praktiska arbetet med Skatteverkets kontrollformer 

(skrivbordskontroll, besök och revision). Vi vill undersöka vilka problem/svårigheter 

som finns i det praktiska arbetet med kontroll. Det är enbart de kontroller som avser 

företag som vi inriktar oss på. 

På följande sida har vi skrivit ihop en intervjuguide som vi kommer utgå från vid 

intervjun. Du får gärna i förväg titta på frågorna. Du får självklart vara anonym i vår 

uppsats om du vill! 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anneli Larsson Palmqvist & Elin Sarenfält 
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Intervjuguide som vägledning under intervjuerna: 

Respondentens bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat på Skatteverket? 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och hur länge har du arbetat med 

dessa? 

3. Kan du översiktligt berätta om din bakgrund inom Skatteverket? 

Vi kommer i frågorna (4-9) utgå från ett ärendes gång, dvs. utreda, kommunicera och besluta. 

Utreda 

4. Beskriv vad du gör innan du påbörjar en utredning, dvs. innan kontakt tas med 

företagaren?  

5. Vad gör du under själva utredningen, dvs. innan du har fått in allt material?  

 

Kommunicera 

6. Vad gör du innan du kommunicerar Skatteverkets ställningstagande till 

företagaren? 

7. Hur går själva kommuniceringen till? 

Besluta 

8. Vad gör du innan du beslutar i ärendet? 

9. Hur går beslutsfattandet till? 

 

Kontrollernas utveckling 

10. Hur upplever du att kontrollerna har utvecklats över tid som du arbetat på 

Skatteverket? 

 

Övrigt 

11. Om du skulle ge Skatteverket några råd eller förslag på möjliga förändringar, vilka 

skulle de i så fall vara? 

 

12. Är det något mer du vill tillägga? 

 


