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Förord 
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Abstract 
 
The Swedish Tax Agency is a government authority whose mission is to collect taxes and fees for 
financing the public sector and welfare in Sweden. Under the last decade the tax gap in Sweden 
has been constant and small businesses with a max turnover of 25 millions Swedish crowns are 
the biggest group in the tax gap. In the government inquiry about abolishment of statutory audit 
for small businesses (2008) there has been laid some proposals that the Swedish Tax Agency 
should get new control tools and increased rights to control small businesses tax accounts. In the 
science some controversies exists about tax authority’s ability to get taxpayers to pay taxes and 
fees to the society through using deterrence and compellence control methods versus more 
service? This ground has guided us to our presentation of a problem:  “How the Swedish Tax 
Agency works with influencing small businesses behaviour through preventive actions and 
controls?” The purpose of this study is to research and understand how the Swedish Tax Agency 
works in their control activities to influence small businesses behaviours regarding taxes and 
fees. From this base we have also taken in consideration how an eventual abolishment of the 
audit statutory for small businesses, will affect control activities in the Swedish Tax Agency from 
a social behaviour approach. For getting answer to this question we have done a qualitative 
research with an abductive approach. The study is based on data materials from interviews within 
the Swedish Tax Agency and the four respondents who we interviewed worked in both strategic- 
and operative level. The Conclusions from this study shows that today’s control activities work 
majorly towards small firms who share social norms with the Swedish Tax Agency. This study 
shows also that abolishment of the audit statutory will inflect eventual consequences for the 
Swedish Tax Agency and lead in increasing of the present tax gap. This make the Swedish Tax 
Agency forced to change their work methods towards small businesses.  

 



 
 

Sammanfattning 

Skatteverket är den myndighet i Sverige som har till uppgift att säkerställa finansiering av den 
offentliga sektorn och välfärden i samhället genom skatter och avgifter. Under det senaste 
årtiondet har dock skattefelet legat på ungefär samma felmarginal och utgörs till största del av 
småföretag, där majoriteten av dessa har en omsättning på max 25 miljoner kronor. I samband 
med att revisionsplikten troligen kommer avskaffas har det lagts fram förslag i den statliga 
offentliga utredningen om avskaffande av revisionsplikten för små företag (2008), om att 
Skatteverket får utökade kontrollbefogenheter och nya kontrollverktyg. Inom den vetenskapliga 
forskningen kan man uppfatta vissa kontroverser över skatteadministrationers sätt att få 
skattebetalare att betala skatter och avgifter till samhället genom att använda avskräckande och 
påtvingade kontroller kontra mer service. Detta har lett oss in på följande problemställning:  
”Hur arbetar Skatteverket för att påverka småföretagarnas beteende genom förebyggande åtgär-
der och kontroller?”. Syftet med studien är därmed att undersöka och förstå hur Skatteverket 
arbetar i sin kontrollverksamhet för att påverka småföretagares beteende avseende skatter och 
avgifter. Utifrån detta har vi även tagit hänsyn till hur ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten kan påverka Skatteverkets kontrollverksamhet utifrån ett beteendeperspektiv. För 
att finna ett svar på frågan har studien behandlats utifrån en kvalitativ metod och ett abduktivt 
angreppssätt. Studien grundar sig på empiriskt material från intervjuer genomförda på 
Skatteverket. De fyra respondenterna som intervjuats arbetar på både strategisk- och operativ 
nivå. Slutsatser som framkommer från vår studie är att dagens kontrollmetoder fungerar till stor 
del mot småföretagare som delar sina sociala normer med Skatteverket. Det framkommer även att 
den slopade revisionsplikten kan få eventuella konsekvenser för Skatteverket och leda till ett ökat 
skattefel, vilket gör att Skatteverkets nuvarande arbetssätt måste förändras. 
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitel ges en introduktion till ämnet som avhandlas. Avsnittet börjar med att 
lyfta fram bakgrunden och fortsätter med en diskussion kring problemet som återföljs av en 
konkret frågeställning samt uppsatsens syfte.  
 

1.1 Bakgrund  
För att samhället skall finansiera och säkerställa finansiering av den offentliga sektorn samt väl-
färden i samhället har det skapats lagstiftning och kontrollorgan såsom Skatteverket. Syftet med 
Skatteverket är att skatte- och avgiftsintäkter ska säkerställas på ett rättssäkert och samhällseko-
nomiskt kostnadseffektivt sätt (SKV 165:16, 2008). Vidare är Skatteverket ett viktigt kontrollor-
gan i vårt samhälle för att upprätthålla de sociala och individuella normerna avseende skatter och 
avgifter. En skattemyndighet som inte ingår i skattebetalarnas sociala grupper riskerar att bli be-
traktad som en fiende och detta kan förstärka oenigheter mellan sociala grupper i samhället. 
Därmed är det viktigt för Skatteverket att ingå i skattebetalarnas sociala identitet, för att dess be-
slut ska uppfattas som legitima och att de är för samhällets bästa. För skattebetalarnas del är det 
viktigt att de blir behandlade på ett rättvist och respektfullt sätt, för att medverka i Skatteverkets 
kontroller. Deklarationer till Skatteverket utgör oftast grunden till information för att inleda kon-
troller men även för att skapa relationer mellan skattebetalarna och Skatteverket (SKV Rapport 
2005:1, 2005; Taylor 2003). 
 
Då det är viktigt att alla skattebetalare betalar sin del av skatten för att finansiera välfärden i sam-
hället är det även viktigt att skattefelet är lågt. Skattefelet är skillnaden mellan den skatt som 
borde betalas av alla skattskyldiga i Sverige och det som har betalts praktiskt av de skattskyldiga. 
Skattefelet är idag cirka 133 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka fem procent av brutto-
nationalprodukten för Sverige. I skattefelet ingår sådant som medvetet skattefusk i form av svart-
arbete och -försäljning av varor och tjänster, skatteplanering, momsfusk samt oavsiktliga skatte-
fel. Enligt en analys från Skatteverket står mikroföretag för den största delen av skattefelet med 
cirka 52 miljarder kronor, små- och medelstora företag med cirka 26 miljarder kronor, stora fö-
retag med cirka 25 miljarder kronor, privatpersoner 22 miljarder kronor och övriga skattskyldiga 
8 miljarder kronor (SKV 165:16, 2008). 
 
Staten i sin tur som intressent genom sina kontrollorgan såsom Skatteverket ser till att via olika 
kontrollformer att skatterna betalas in till samhället och förebygger skattefelet.  
I Sverige har det för tillfället kommit ett förslag om avskaffande av revisionsplikten för små fö-
retag (SOU 2008:32, 2008). Detta är något som Skatteverket idag inte är uppbyggt utifrån och 
anser att reviderade årsredovisningar av aktiebolag utgöra trovärdiga informationskällor för 
vidare kontroll vid misstanke av skatteundandragande och skattebrott (SKV 662:02, 2006, SOU 
2008:32, 2008). 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Wenzel (2002) kan de sociala normerna i ett samhälle vara hindrande gentemot skattefusk 
och kan samtidigt uppmuntra till skattefusk. I ett samhälle eller en social grupp där alla vill göra 
rätt för sig kan skattefuskande skattebetalare drabbas av omgivningens ogillande, genom att om-
givningen får vetskap om det (Ibid.). Skatteadministrationer försöker uppleva sig själva som en 
del av denna sociala grupp och detta sker genom att dem anpassar sina attityder och sitt beteende 
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så det gynnar samhället (Braithwaite, 2003). Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra 
rätt för sig. Detta vill Skatteverket uppnå genom att känneteckna sig som offensiva, pålitliga och 
hjälpsamma i sitt kontroll- och servicearbete gentemot småföretag. Vidare ska Skatteverket utöka 
kontrollåtgärderna genom att arbeta offensivt mot sådana småföretag som skattefuskar och inte 
vill gör rätt för sig. Utöver detta vill Skatteverket ta ansvar samt bygga goda relationer med små-
företag och detta ska ske genom att hjälpa och bemöta småföretag med respekt samt förståelse. 
Detta ska också resultera i att skattefelet minskas hos små företag, vilket även är ett politisk upp-
satt mål från statsmakten (SKV 190:11, 2008, SKV 165:16, 2008). Skatteverkets kontroller och 
förebyggande åtgärder är därmed viktiga för att upprätthålla och förstärka normerna avseende 
skatter i samhället (SKV Rapport 2005:1, 2005). 
 
Skatteverket vill genom dessa åtgärder ingå i småföretagarnas innegrupp och på så vis påverka 
både de sociala och personliga normerna avseende skatter. Detta ska genom att uppmuntra små-
företag att medverka för att uppfylla skattesystemets legitimitet och avskräcka avsiktligt skatte-
fusk. Samtidigt vill Skatteverket att dem ska ingå i småföretagarnas sociala identitet och att dess 
beslut uppfattas som rättvist, eftersom man verkar för samhällets bästa. Detta säkerställer också 
att andra småföretag gör rätt för sig, men samtidigt också har en avskräckande effekt på småfö-
retagare från att skattefuska (Braithwaite, 2003; Wenzel, 2003; Verboon & Dijke, 2007).  
 
För tillfället pågår det en debatt i samhället kring nyttan av revisionsplikten för små aktiebolag. I 
den SOU 2008:32 (2008) om avskaffande av revisionsplikt för små företag, framkommer det att 
Skatteverkets kontrollverksamhet som har byggts upp idag är anpassad till att det råder revisions-
plikt för samtliga aktiebolag. Vidare framkommer det att Skatteverket anser att redovisningsstan-
darden i aktiebolag kommer att försämras med möjlighet att hamna på samma redovisningsnivå 
som enskilda näringsföretag. Dessutom föreslås det att Skatteverket får utökade befogenheter och 
kontrollverktyg för att kunna möta dessa nya förutsättningar som avskaffandet av revisionsplik-
ten ger upphov till (SOU 2008:32, 2008). 
  
Sannolikt kommer detta leda till även att nuvarande kontrollformer för skatter och avgifter, samt 
skattelagstiftningen måste anpassas till dessa omständigheter. Detta även med hänsyn till att 
skattefelet inte har förändrats något nämnvärt (4.4 ~ 4.7 procent av BNP) under det senaste 
decenniet (Norberg & Thorell, 2005; SKV Rapport 2008:1, 2008). Skatteverket är då tvunget att 
upprätthålla skattesystemet tills lagarna hinner ändras och detta borde även i sin tur kunna på-
verka småföretagarnas beteende avseende skatter och avgifter.  
 
1.3 Problemställning 
Hur arbetar Skatteverket för att påverka småföretagarnas beteende genom förebyggande åtgärder 
och kontroller? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med vår problemställning är att undersöka och förstå hur Skatteverket arbetar i sin 
kontrollverksamhet för att påverka småföretagarnas beteende. Därtill tar vi även hänsyn till hur 
ett eventuellt slopande av revisionsplikten kan påverka Skatteverkets kontrollverksamhet ur ett 
beteendeperspektiv. 
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1.5 Definitioner och förtydliganden 
Vår studie kommer enbart koncentreras på småföretag och tar inte hänsyn till effekter för medel-
stora eller stora företag. Vår studie kommer framförallt rikta sig mot små aktiebolag som har en 
nettoomsättning på max 83 miljoner kronor, balansomslutning på max 41,5 miljoner kronor och 
50 anställda. Detta är de gränsvärden som föreslagits i SOU 2008:32 och omfattar cirka 96- 97 
procent av alla aktiva aktiebolag i Sverige. Vi kommer även att ta hänsyn till Skatteverkets kon-
trollverksamhet av småföretag som har andra företagsformer än aktiebolag.  
 
I arbetet nämns ibland småföretagare och ibland skattebetalare eller skattskyldig. Med småföreta-
gare avser vi att det är en person som är skattskyldig i Sverige, således en skattebetalare. För öv-
rigt inriktar uppsatsen sig till läsare på högre nivå som har god insyn inom revision, beskattning 
och redovisning av småföretag. 
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2 Teoretisk referensram 
 
I denna del kommer vi först att beskriva Skatteverkets mål och kontrollformer för att driva in 
skatter i Sverige. Avsnittet återföljs av en förklaring gällande de kontrollformer Skatteverket har 
tillgänglig idag för att minimera skattefelet. För att vidare sätta in läsaren i problemet diskuteras 
det kort om den lagstadgade revisorns roll i dagens aktiebolag och vilken funktion den utgör för 
Skatteverket och vilka föreslagna åtgärder man vill använda sig av i samband med att 
revisionsplikten avskaffas. Avslutningsvis behandlar den teoretiska referensramen, utifrån olika 
teorier, betydelsen av hur skattebetalare agerar och betydelsen av olika åtgärder som 
Skatteverket tillämpar för att hantera skattebetalarnas beteende.  
 

2.1 Allmänt om skattemyndigheter 
Generellt sett anses skattemyndigheters hantering av skattesystem som svårhanterliga verksam-
heter på grund av den ökade internationella handeln i vår globala värld. Detta medför bland annat 
ökade krav på skattemyndigheter från statsmakter och skattebetalare. Enligt Braithwaite (2003) är 
den stereotypiska synen av skatteindrivare att de ska upptäcka skattefuskare som inte vill göra 
rätt för sig och straffa med sanktioner, vilket är en förlegad företeelse. Vidare menar Braithwaite 
(2003) att när ett skattesystem förändras måste samhället informeras, övertalas och motiveras till 
samarbete med skattemyndigheten. Endast åtgärder i skattelagarna är dock inte tillräckliga, utan 
fortfarande föreligger det problem med tryck från skatteundandragande på skattesystemet. 
Därmed är skattemyndigheters uppgift att vidmakthålla skattesystemen tills skattelagarna hinner 
till att stänga luckor i skattelagstiftningen. Detta ställer krav på att skattemyndigheter hela tiden 
har en god dynamisk uppfattning om småföretagarna ur flera synvinklar, men samtidigt inte för-
lorar sin integritet som helhet (Braithwaite, 2003).  
 

”What the law can not fix, tax administration must at least contain until the law catches up to 
close the offending loopholes”. 

– Braithwaite (2003, s 15). 
 

2.1.1 Skatteverket och dess mål  

Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet som styrs av regeringen genom regleringsbrevet 
utfärdat av den svenska riksdagen (Om Skatteverket, 2008). I regleringsbrevet för 2008 i 
verksamhetsområde skatt framgår det att delmålet ska uppnås genom  
 

”att eftersträvade skatte- och avgiftsintäkter ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället 
ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och 
företag. Brottslighet inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska 
ha förtroende för Skatteverkets verksamhet” - (Finansdepartementet, 2007, s 2). 

 
Därtill i det andra delmålet för verksamhetsområde beskattning framgår det att 
 

”skatter och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga 
beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt. Fastställda belopp ska bli betalda i sin helhet och inom 
utsatt tid. Preliminärskatt ska i så liten utsträckning som möjligt avvika från den slutliga skatten 
(uppbördsfelet)” – (Finansdepartementet, 2007, s 2). 
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För att kunna uppnå fastställda mål krävs det utformning av strategi, verksamhetsplaner och 
aktiviteter utav Skatteverket. Skatteverkets vision är ”ett samhälle där alla vill göra rätt för sig” 
och att myndigheten i sin organisation samt arbete är hjälpsam, pålitlig och offensiv gentemot 
skattebetalarna (SKV 190:11, 2008). 
 
Skatteverket har satt som verksamhetsmål att skattefelet ska halveras fram till 2012 och att man 
ska ha ett högt förtroende från medborgarna och företag. Därtill ska Skatteverket ha ett bra 
bemötande gentemot medborgarna och företagare (Ibid.). Detta ska uppnås genom utökad 
kontroll på riskområden med högt skattefel, förebyggande åtgärder i grundkontrollen, besök på 
företag och uppföljningskontroller. Skatteverkets bemötande skall förbättras genom en snabbare 
ärendehantering i de olika kontrollformerna (Ibid.). 

2.2 Riskhantering 
I riskhanteringen utförs både riskanalys och riskvärdering (SKV 622:02, 2006). Syftet med 
riskanalysen är att identifiera riskerna och införskaffa kunskap om dessa genom analys. Efteråt 
värderas och prioriteras de aktiviteter som ska genomföras av Skatteverket. Dessa utvärderade 
aktiviteter och resulterar sen till ett inflöde i analysfasen. Detta bildar en flödesmodell som går 
runt och justeras efter behov (Ibid.). 

 
Figur 1: Riskhanteringsmodellen. Källa: Skatteverket, (SKV 622:02, 2006). 

 
Enligt modellen sker riskhanteringen på olika nivåer i Skatteverket och därefter föreslås vilka 
aktiveter som ska utföras på riksnivå eller på regionnivå för att uppnå ett bra utfall. Urval görs 
genom riskvärdering på skattebetalarnivå, för att hitta de skattebetalare där det bedöms att 
aktiviteterna ger bäst effekt och minskar skattefelet. Det slutliga urvalet sker genom att till 
exempel skatterevisor eller skattehandläggare beslutar för vilken åtgärd som skall vidtas (SKV 
622:02, 2006). 
Insatserna ska vara framåtsyftande och kontrollerna ska stärka viljan hos skattebetalarna att göra 
rätt från början och att de som gör rätt får kännedom om att avsiktliga felaktigheter åtgärdas och 
att det inte lönar sig att bryta mot reglerna. Insatserna har även en viss betydelse för att stärka 
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normerna i samhället. Oavsiktliga skattefel ska minskas genom förenklingar, information och 
service. Avsiktliga fel ska istället åtgärdas genom kontroll med inriktning mot allvarliga fel och 
stora fel. Detta kan innebära tidig kontroll av nya fel, kontroll av områden där 
skatteundandragandet upplevs som mest stötande utav samhället och uppföljningskontroller av 
dem som tidigare gjort fel (Ibid.). 

2.3 De olika kontrollnivåerna i Skatteverket  
Kontrollerna genomförs i olika kontrollnivåer benämnda som grundkontroll och utökad kontroll 
(SKV 622:02, 2006). 

2.3.1 Grundkontroll 

I grundkontrollen granskas och rättas majoriteten av lämnade deklarationer på maskinell väg. 
Syftet med det är att de maskinella avstämningarna ska vara till nytta vid debitering, avräkning 
eller utbetalning av skatt (SKV 622:02, 2006). 

2.3.2 Utökad kontroll 

Den utökade kontrollen från Skatteverkets sida riktas mestadels mot företagssektorn. Detta med 
anledning att företagssektorn har större möjlighet till skatteundandragande, eftersom materiellt 
svåra beskattningsfrågor är mer vanliga och svårigheter med hantering av dessa samtidigt. Vid 
denna kontroll granskar Skatteverket om företagen utför sin uppgiftsskyldighet riktigt och 
fullständigt (SKV 622:02, 2006). 
 
I den utökade kontrollen ingår även tidiga kontrollinsatser och syftet med det är att framtida 
uppgiftslämnade blir korrekta och att skatterna snabbare flyter in och skatteförlusterna 
minimeras. Den utökande kontrollen kan även utökas bakåt i tiden om det finns särskilda skäl för 
att minska det uppsåtliga eller det systematiska skattefelet. Detta kan utgöra stora väsentliga 
skattebelopp som har undanhållits ifrån samhället, vilket kan utgöra ett konkurrensmedel 
gentemot andra skattebetalande företag (Ibid.). 

2.3.3 Kontrollformer 

Skatteverket har i sin verksamhet förfogande till tre olika kontrollformer och dessa är utredning 
vid skrivbord, besök samt skatterevision (SKV 622:02, 2006). Vid tillämpning av dessa tre 
kontrollformer krävs det även att ärendehanteringen ska ske på ett så enkelt, snabbt och billigt 
sätt som möjligt utan att rättsäkerheten eftersätts. Det är utredningsbehovet i ett ärende, som styr 
valet av kontrollform (Ibid.). 
 
Före val av kontrollform på företagsnivå sker det informationsinhämtning och analys för det 
enskilda företaget utav granskaren. Granskaren ska välja den kontrollform som är mest användbar 
och den åtgärd som innebär minsta graden av intrång hos företagen (Ibid.). 

2.3.4 Skrivbordskontroll  

Syftet med skrivbordskontroll är att granska ifall den skattskyldige fullföljt sina skyldigheter att 
lämna korrekta och fullständiga uppgifter i sin självdeklaration och skattedeklaration (SKV 
555:06, 2007).  
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Utredning vid en skrivbordskontroll påbörjas oftast genom en skriftlig eller muntlig förfrågan per 
telefon eller brev. Vid en förfrågan kan Skatteverket begära in en eller ett fåtal uppgifter men får 
inte överskrida räckvidden på grund av begränsningar. Skatteverket har inte heller rätt att begära 
underlag från huvudboken, eftersom syftet inte är att kontrollera själva underlagets riktighet utan 
att beloppen i skattedeklarationerna stämmer med underlaget. Vidare har Skatteverket möjlighet 
att använda sig av skriftliga förelägganden eller tredjemansföreläggande med eller utan vite 
(Ibid.). 
 
Om skrivbordsutredningen leder till förändring av beskattning för den skattskyldige ska ett 
övervägande skickas till denne först, för att denne ska ha möjlighet att lämna in erinringar kring 
övervägandet. Om erinringen inte resulterar till förändring av övervägandet kring beskattningen 
ska ett beskattningsbeslut innehållande ställningstagande skickas till den skattskyldige (Ibid.).  

2.3.5 Besök 

Kontrollformen besök möjliggör för både Skatteverket och skattebetalaren att genom en frivillig 
överenskommelse, tillsammans gå igenom förutbestämda frågor avseende skatter och avgifter. 
Syftet med informationsbesök kan vara att informera den skattskyldige om specifika skattefrågor 
som denne har behov av, medan kontrollbesök görs för att okulärt stämma av uppgifter som 
behövs vid beskattning. Vid besök har den skattskyldige möjlighet att förklara eller visa 
handlingar som har föranlett genom förfrågan, men är inte tvingad att visa uppgifter. Det finns 
också särskilda former av besök som kan utföras oanmälda av Skatteverket exempelvis 
kontrollbesök av torgmarknader, skattekontroller av personalliggare för verksamheter inom 
restaurang- och frisörbranschen (SKV 555:06, 2007).  

2.3.6 Skatterevision 

Skatterevision är det mest omfattande kontrollverktyget som Skatteverket har. Detta verktyg står 
till förfogande för att kontrollera att deklarationsskyldighet och annan uppgiftsskyldighet har 
utförts samt följts till fullo på ett korrekt sätt (SKV 622:02, 2006). 
 
Skatterevision tillämpas av Skatteverket när andra kontrollformer inte är tillräckliga och 
utredning kräver fullständig tillgång till företags räkenskaper och andra anteckningar som behövs 
för beskattning (SKV 622:02, 2006). Beslut om skatterevision som överlämnas till den 
skattskyldige kan inte överklagas (Skattebetalningslagen 22kap 2§). 
 
Skatteverket har även rätt att kontrollera underlagen innan skattskyldigheten att deklarera har 
inträtt. Den skattskyldiges reviderade handlingar från skatterevisionen omfattas av sekretess och 
får endast vara tillgängliga för dem som i sin tjänst får ta del av materialet. Skatteverket har även 
rätt att utföra tredjemansrevisioner där syftet är att hämta in uppgifter som är av betydelse för 
kontroll av någon annan än den som revideras (SKV 622:02, 2006). 
 
Kontrollformen skatterevision förutsätter också att den bedrivs i samverkan med den 
skattskyldige och att den inte onödigt hindrar verksamheten. Skatterevisionen får inte pågå längre 
än vad som är nödvändigt samt att handlingar ska återlämnas snarast (Ibid.). 
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2.3.7 Skattetillägg 

Skattetillägg är en form av administrativ sanktion från Skatteverket som kan användas gentemot 
skattskyldiga. Skattetillägg kan påföras under förutsättning att den skattskyldige skriftligen har 
lämnat en oriktig uppgift till beskattning oavsett skatteslag (SKV 231:1, 2007).  
 
Vid tillämpning av skattetillägg tas det ingen hänsyn om den skattskyldige lämnat en oriktig 
uppgift avsiktligt eller på grund av oaktsamhet. Påföring av skattetillägg kan undantas om den 
skattskyldige lämnat in ”uppenbara” felaktiga uppgifter såsom felräkning eller felskrivning. Den 
skattskyldige kan då befrias helt eller delvis från skattetillägg om den oriktiga uppgiften framstår 
som ursäktlig eller om det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Beräkning av 
beloppen för skattetillägg är olika inom inkomsttaxering och moms, se bilaga4, (SKV 231:1, 
2007). 
 

2.4 Den lagstadgade revisionen och dess betydelse för Skatteverket 
I Sverige har det sedan 1920-talet funnits ett starkt samband mellan redovisning och beskattning 
av företag. Detta har upprätthållits genom att redovisningslagstiftningen och god redovisningssed 
utgjort grunden för inkomstberäkning vid beskattning (SKV 555:06, 2007). 
  
I Sverige är för nuvarande alla aktiebolag omfattade av lagstadgad revisionsplikt och måste ha en 
kvalificerad revisor. Anledningen till varför den obligatoriska revisionsplikten infördes år 1983, 
berodde på att i en promemoria om revisorns verksamhet (1978:2) från Brottsförebyggande rådet 
hävdades att små aktiebolag med litet kapital var mest utsatta för ekonomisk brottslighet 
(Nyquist, 2005). Innehållet i en lagstadgad revision i Sverige är detsamma oavsett 
aktiebolagsstorlek och intressent sammansättning. Den lagstadgade revisorn är därmed skyldig 
att upprätta en revisionsberättelse och har anmälningsplikt gentemot Skatteverket om 
revisionsberättelsen innehåller väsentliga fel, det vill säga då det är en oren revisionsberättelse 
(FAR, 2006).  
 
En av de mest fundamentala roller revisionen har vid granskning av räkenskaper är att säkerställa 
kvalitén av informationen som en oberoende utomstående part (Collis, 2003). Denna information 
utgör såväl räkenskaper som det reviderande bolagets förvaltning. Revisionen skapar på så sätt en 
trovärdighet över företags finansiella information (FAR, 2006).  
 
Revisionen har dock inte som uppgift att aktivt söka efter brott men har vid en eventuell upptäckt 
skyldighet att anmäla till Skatteverket. Ur Skatteverkets synvinkel utgör revisionen dels ett 
brottsförebyggande syfte genom att företagare har en viss oro att bli påkomna med diverse olika 
fusk. Det verkar även som så att om det går dåligt för företag så är det oftast vid en revision som 
detta uppdagas först och genom sin anmälningsplikt får revisionen då en direkt betydelse för 
Skatteverket. En viss oro finns även över att den allmänna skattemoralen kommer att bli sämre 
och leda till mer fusk även bland privat personer (ECON, 2008). 
 
I Collis (2003) utredning som gjorts i England verkar det inte förefalla på ett sådant sätt att 
slopandet av revisionsplikten har lett till några bristande effekter i småföretags 
deklarationsuppgifter. Collis (2003) hävdar mer att revision innebär ett säkerställande av att 
uppgifterna är korrekta och i god ordning samt att småföretag behöver hjälp med 
skattedeklarationer. En tjänst som företagare kan köpa vid behov (Collis, 2003). 
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Enligt SOU 2008:32 (2008) går det inte att uttala sig i nuläget vilken betydelse avskaffandet av 
revisionsplikten har för kvalitén i redovisningen och för beskattningsunderlaget. Därmed är det 
svårt att uttala sig om hur skattefelet kommer att påverkas av detta. Däremot råder det inte någon 
tveksamhet om att det krävs en hög kvalitet på företagens redovisning för att 
beskattningsunderlaget ska bli korrekt. Det framkommer i SOU 2008:32 (2008) att Skatteverket 
tycker att revisorns närvaro utgör en preventiv effekt och bör inte underskattas. Detta leder till att 
det blir mer rätt från början och att många fel rättas till i redovisningen efter revisorns 
instruktioner under räkenskapsåret och återfinns därför inte i årsredovisningen. Det bör likväl 
påpekas att det inte finns någon utredning som visar att bokföringen är av bättre kvalitet i företag 
med revisor, än i företag som inte har revisor. Samtidigt uppkommer i utredningen att standarden 
på småföretagens räkenskaper är väsentlig för beskattningen av dessa. Det vill säga att det största 
problemet ur skattekontrollsynpunkt är att standarden på redovisningen riskerar att försämras när 
revisionsplikten slopas (SOU 2008:32, 2008). 

2.4.1 Förslag om ökade befogenheter för Skatteverket 

Med utgångspunkt från ovanstående text, föreslås det i SOU 2008:32 (2008) olika åtgärder som 
kan utöka Skatteverkets befogenheter. Dessa åtgärder är avsedda att överbrygga riskerna med 
skattefel som har sin grund i företagens redovisning. De åtgärder som föreslås är bland annat 
allmän bokföringskontroll, utvidgad upplysningsskyldighet, intyg och uppgifter om revision 
m.m. (SOU 2008:32, 2008). 
 
Allmän bokföringskontroll 
Syftet med förslaget om allmänna bokföringskontroller är att bibehålla den höga 
redovisningsstandarden som behövs för beskattningsunderlagets kvalitet vid beskattning av 
företag. I nuläget finns det omfattande regelverk om redovisning men det saknas en riktig 
offentlig kontroll som upprätthåller detta. Skatteverket föreslås få utökade befogenheter genom 
att göra snabba allmänna bokföringskontroller på kortvarsel eller genom oanmälda besök med 
möjlighet att tillämpa vite och administrativa sanktioner. Detta ska gälla alla bokföringsskyldiga 
och huvudsyftet är att företagen ska följa bokföringslagens huvudbestämmelser. Informationen 
som Skatteverket förväntas få av allmänna bokföringskontroller är inte primärt avsedda för 
skattekontroll, men skulle inte vara ett hinder för att inleda utökad kontroll på företag. Det råder 
dock en osäkerhet vad konsekvenserna skulle innebära för företagen då förslaget medför att 
Skatteverket har möjlighet att genom oanmälda besök granska företags bokföring (SOU 2008:32, 
2008). 
 
Utökad upplysningsskyldighet  
Syftet med utökad upplysningsskyldighet är att utöka nuvarande föreläggandes räckvidd och 
gälla löpande under beskattningsåret. Dessutom ska den utökade upplysningsskyldigheten på 
något sätt kompensera revisorns nuvarande möjligheter att granska bokföringen på kort varsel. 
Det föreslås i utredningen att den utökade upplysningsskyldigheten ska gälla för alla företag och 
ska både omfatta grund- och huvudbokföring. Den utvidgade upplysningsskyldigheten medför att 
Skatteverket på ett snabbt, billigt och effektivt sätt kan kontrollera att företag följer de regler som 
gäller inom redovisningsområdet (SOU 2008:32, 2008). 
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Intyg och uppgifter om revision m.m. 
Förslaget om intyg och uppgifter om revision m.m. innebär att det ska framgå om ett företags 
balans- och resultaträkningar har kontrollerats med hjälp av en kvalificerad redovisningskonsult 
eller revisor. Intyget skulle sedermera innebära att räkenskaperna har en god ordning och utgör 
underlag för skattedeklarationen. Syftet är att ge ledning vid skattekontroll men innebär inte att 
företag undkommer möjligheten att bli granskade av Skatteverket (SOU 2008:32, 2008). 
 
Andra åtgärder 
Det påpekas också i utredningen att Skatteverket har i sina rapporter om skattefel uppdagat att 
skattefelet är störst bland mikroföretag och att förenklade skatteregler för dessa företag bör 
beaktas. Utredningen håller med att eventuella förenklade skatteregler skulle kunna påverka 
kvalitén av företagens redovisning på ett bra sätt och därmed även beskattningsunderlagen (SOU 
2008:32, 2008). 

2.5 Skattebetalarnas normer, beteende och upplevelser av rättvisa  
Många småföretagare finner skatteregleringen komplicerad vilket medför att de upplever detta 
som något negativt. Det påverkar även deras vilja att medverka eller att inte medverka i 
Skatteverkets kontroller (Kirchler, Niemirowski & Wearing, 2006). Medverkan vid beskattning 
handlar just om viljan hos småföretagare att samspela med skattemyndigheter, genom att betala 
skatt till samhället. Många av dagens länder utgår från att medborgarna betalar sin skatt för att 
anpassa sig till rådande skattelagstiftning (Verboon & Dijke, 2007).  
 
Författarna Kirchler et al. (2006) och Wenzel (2003) menar dock att det finns bakomliggande 
faktorer till skattebetalares vilja att medverka eller att inte medverka vid beskattning. En stor del 
av detta handlar om skattebetalarnas upplevelser av rättvisa vid beskattning av 
skatteadministrationer.  
 
Enligt Wenzel (2003) brukar man skilja på tre olika områden av rättvisor och dessa är distributiv, 
procedural och retributiv rättvisa. Den första som benämns distributiv rättvisa handlar om rättvisa 
kring fördelning av samhällets resurser till skattebetalare. Dessa resurser kan innefatta både 
positiva och negativa aspekter såsom skattevinster eller skattebördor. Kärnan i den distributiva 
rättvisan handlar om berättigande av resurstilldelning, det vill säga om skattebetalaren gjort sig 
förtjänt av resursfördelningen från samhället. Följaktligen innebär detta att distributiv rättvisa 
även handlar om att de resurser som fördelas måste uppfattas att de går till rätt ändamål (Wenzel, 
2003). 
 
Den procedurala rättvisan handlar istället om upplevelsen av rättvisa kring hantering av 
resursfördelning i samhället (Wenzel, 2003). Enligt Wenzel (2003) uppfattas ett beslut om 
fördelning som proceduralt rättvist när en individ eller en social grupp får den behandling som de 
har rätt till i beslutsfattandet.  
 
Den tredje rättvisan kallas för retributiv rättvisa och beaktar rättvisor om sanktioner och 
reaktioner från myndigheter gentemot skattebetalare när sociala regler samt normer bryts. Den 
retributiva rättvisan är alltså en distinktion från distributiv och procedural rättvisa. Detta kan 
förklaras genom att om en norm kring skattefusk i den distributiva rättvisan har överträtts, så 
efterfrågar normerna återställande av den rättvisa situationen som definierats av normen. Förutom 
återinförande av den rättvisa situationen kan samhället även kräva straff av skattefuskaren, vilket 
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går utöver den distributiva normen (Wenzel, 2003). Enligt Wenzel (2003) är den centrala frågan 
vid retributiv rättvisa vilken behandling och vilken grad av sanktion som skattefuskaren förtjänar 
att få. Det utmätta straffet skall baseras beroende på hur allvarlig regelbrytningen kring 
skattefusket är och graden av ansvar och skuld som skattebetalaren gjort sig skyldig till. Dessa 
rättvisor kan sedermera påverka skattebetalarnas sociala och personliga normer (Wenzel, 2002). 
 
Småföretagarnas eller skattebetalarnas beteende påverkas alltså av olika faktorer och några av de 
avgörande faktorerna som påverkar skattemoralen i samhället är de sociala normerna och de 
personliga normerna (Wenzel, 2002). Författarna Hartner, Rechberger, Kirchler och Schabmann 
(2008) har även identifierat att de sociala normerna och personliga normerna hos småföretagare 
påverkas av upplevelserna av den procedurala rättvisan från Skatteverket. Med detta menas att en 
positiv upplevelse av en småföretagare vid till exempel en skattekontroll kan få skattebetalaren 
att ändra inställning även om utfallet i sig inte är ekonomiskt positivt.  
 
Med sociala normer menas allmänt delade uppfattningar i ett samhälle innefattade underförstådda 
värderingar, regler och förväntningar på beteende som gäller inom samhället. Medan med 
personliga normer menas individernas egna etiska värderingar och moraliska övertygelser 
(Wenzel, 2002; Hartner et al., 2008).  
 
Enligt Wenzel (2002) kan de sociala normerna påverka skattefusket hos de småföretagare som 
identifierar sig med en grupp eller ett samhälle, genom att allmänheten får vetskap om 
handlingen. Det vill säga att skattefusk beteendet hos småföretagare i samhället påverkas genom 
att de sociala normerna införlivas i personliga normer. Medan hos de småföretagare som inte 
uppfattar sig höra till de sociala normer som råder i samhället kan det ha motsatt effekt eller 
ingen effekt alls. Vad det gäller de personliga normerna kan dessa påverka skattefusket, eftersom 
de bygger på individuella etiska värderingar kring skattebetalning, även om man inte identifierar 
sig med de sociala värderingarna (Wenzel, 2003). Mera konkret innebär detta att ett respektfullt 
och rättvist bemötande samt rättvisa beslutsprocedurer från Skatteverket är viktiga gentemot 
småföretagare, eftersom detta påverkar även de sociala normerna i småföretagargruppen. 
Beskattningsbesluten ses då som mer legitima och skapar en ökad samarbetsvilja mot 
Skatteverket (Hartner et al., 2008). Något som tyder på att Skatteverket ingår i småföretagarnas 
sociala grupp är att 73 procent av småföretagare har ett förtroende för Skatteverket, 6 procent 
tycker inte att de har ett förtroende och resterande har ingen uppfattning om detta. Det har även 
framkommit att 75 procent av småföretagarna anser att de har blivit rättvist behandlade, 7 procent 
tycker tvärtom och resten av småföretagarna saknade uppfattning (Småföretagareundersökning 
rapport 2, 2006). 
 
Småföretagare som präglas av sociala normer följer regler frivilligt eftersom de är moraliskt 
övertygad om att detta är rätt. Regler följs också för att undvika yttre incitament i form av 
informella eller formella straff. Enligt Tullberg (2005) är ett försiktigt beteende oftast lett av 
egenintresse, medan moraliskt beteende bestäms utav vad som känns rätt att göra. Författaren 
Murphy (2003) menar dock att om skattebetalare inte känner sig rättvist behandlade då de begått 
omedvetna skattefel kan det resultera i ifrågasättning av skattemyndigheter. Synsättet att 
skattebetalare endast är subjekt för att få in skattepengar och att de måste tvingas till att göra rätt 
för sig får tillföljd att skattebetalare istället aktivt försöker undgå skattebetalning. 
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Det är därför av stor vikt att bibehålla relationer och vårda förhållandena som byggts upp då 
skattebetalare reagerar på ett systematiskt sätt beroende på det bemötande som fås från 
skattemyndigheter (Murphy, 2003; Frey & Feld, 2003). Skatteverkets förmåga att lyckas med 
detta visar att cirka 54 procent av företagen som har haft kontakt med Skatteverket tycker att 
bemötandet har varit bra medan 9 procent tycker inte det och 27 procent har ingen uppfattning 
eller svarade inte. Detta visar sig ännu mer då 52 procent av företagarna upplever att 
Skatteverkets attityder har varit positiv, genom att dem har lyssnat på företagaren, visat hur 
problemen kan lösas och utgått att denne vill göra rätt för sig. Samtidigt håller 19 procent inte 
med och 29 procent hade ingen uppfattning eller besvarat frågan kring det 
(Småföretagareundersökning rapport 2, 2006). 
 
Skatteverkets kontroll är utav stor betydelse för att upprätthålla och stärka normerna bland 
skattebetalarna. Skattebetalare som frivilligt medverkar vid en utredning från Skatteverket, 
förutsätter också att de som försöker skattefuska drabbas av kontroller och sanktioner. Detta är en 
förutsättning för att Skatteverkets kontrollformer ska fungera mer som normförstärkande bland 
skattebetalarna, än att kontrollen ska ha en avskräckande effekt. Vid Skatteverkets kontrollformer 
förutsätts också att skattebetalaren medverkar vid utredningen och detta kan ändra beteendet hos 
skattebetalaren genom att påverka dennes personliga normer (SKV Rapport 2005:1, 2005).  

2.5.1 Skattebetalares agerande vid skattekontroll utifrån Prospect Theory 

Enligt Verboon och Dijke (2007) är den traditionella synen på småföretagare att de är rationella 
aktörer vars avsikt är att maximera sina intäkter. Detta synsätt antar att skattebetalarnas beslut att 
medverka med skattemyndigheter motiveras av ett ekonomiskt egenintresse. För att motverka ett 
sådant beteende och de vinster en småföretagare kan få genom att inte medverka, använder sig 
skattemyndigheter av avskräckande hot i form av kontroller, straff och böter (Verboon & Dijke, 
2007). Det finns hursomhelst en väsentlig skillnad mellan småföretagarnas grundläggande 
värderingar och att småföretagare skulle medvetet medverka vid kontroller (Kirchler et al., 2006). 
 
Kahneman och Tversky (1979) gör gällande bland annat att människor är riskaversiva när 
möjlighet till vinst existerar och tar ett större risktagande när sannolikheten för en förlust är 
större. En person som ställs inför risk uppfattar situationen och värderar ett risktagande utifrån 
sin personliga referenspunkt och sannolikheten av att utfallet resulterar i en vinst eller förlust. 
Risktagandets utfall påverkar referenspunkten och reflekterar beslutfattarens förväntningar och 
värderingar. Människor, i en risk situation, väljer generellt sett en mindre säker vinst framför en 
större osäker vinst, och motsatt väljer människor en osäker större förlust framför en mindre säker 
förlust, exempelvis en förlust på 1000kr väger tyngre än en vinst på 1000kr. Detta är även något 
som styrks i Småföretagareundersökning rapport 2 (2006) där det framgår att 40 procent av 
företagen finner det troligt att Skatteverket skulle upptäcka skattefusk i deras företag. Medan 21 
procent inte instämmer att Skatteverket skulle upptäcka dem och resten av företagarna saknar 
uppfattning eller besvarad ej frågan (Småföretagareundersökning rapport 2, 2006).  
 
Enligt Kahneman och Tversky (1979) ökar riskbenägenheten när ens förluster blir större och för 
att täcka en eventuell förlust är man därför villig att ta en större risk. Förhållandet blir det 
motsatta när vinsterna ökar, då minskar riskbenägenheten, eftersom man vill ha säkra vinster trots 
stor sannolikhet att uppbära större vinst. 
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En effekt som Kahneman och Tversky (1979) beskriver som ”certainty effect” eller säkerhets 
effekt, innebär att människor är mer benägna att eliminera risk än att reducera risk. Med detta 
avser ”certainty effect” att en ökad riskmedvetenhet såväl som önskan av vinst medför att man 
för att undvika säkra förluster anser att det är värt att ta risker eller att en säker vinst inte är lönt 
att riskera för en större vinst. Det förefaller så att riskmedvetenheten av en förlust ökar även 
medvetenheten av ens önskvärda vinster. Som nämnts tidigare är risken för en 
granskningskontroll från Skatteverket relativt låg. En medveten småföretagare som fått en 
skatteinbetalning i deklarationen bör således sträva att minska denna skatteinbetalning, då den ses 
som en förlust, med alla medel då man inte har något att förlora oberoende om sannolikheten för 
kontroll är låg eller hög (Kahneman & Tversky, 1979).  

2.5.2 Kontroll av skattebetalares beteende genom avskräckande och 
framtvingande hot  

För att kontrollera skattebetalares beteende existerar framförallt två metoder, avskräckande hot 
och framtvingande hot. Avsikten med avskräckande- och framtvingande hot går ut på att 
motivera skattebetalaren att gå med på Skatteverkets krav (Schaub, 2004; Braithwaite & Job, 
2003). Dessa hot skiljer sig dock åt beroende på vilka krav som ställs. Avskräckande eller 
motiverande hot kräver att skattebetalaren avstår från att agera medan framtvingande eller 
reglerande kräver att den hotade skattebetalaren slutar att göra skattefel. Därmed antar vi att 
Skatteverket med avskräckande hot i form av utökade skattekontroller kan förhindra något att 
hända, genom att motivera skattebetalaren att göra rätt för sig. Framtvingande åtgärder syftar till 
att få något att hända, man vill sätta stopp för ett beteende. Detta skulle framförallt kunna vara 
vanligt när skattebetalare exempelvis inom en viss bransch har återkommande kontroller i sin 
verksamhet (Braithwaite & Job, 2003). I SKV Rapport 2008:3 (2008) anser drygt en tredjedel av 
företagen att skatteverket är bra på att kontrollera deras företagsdeklarationer medan 6 procent 
tycker tvärtom och två tredjedelar saknar uppfattning om detta. Detta kan förklaras då företagarna 
upplever Skatteverkets kontroller som ”jobbiga” i form av att dem är tidsödande och har en viss 
rädsla för kontrollerna (Småföretagareundersökning rapport 1, 2006). 
 
Braithwaite och Job (2003) påpekar att framtvingande reglering är begränsad till sin kontext. 
Dels beror detta på reglering, dels en moralisk aspekt beroende på hur medverkande en part är. 
Antagandet att de flesta människor har en vilja att göra rätt för sig baseras på att människor är 
mottagliga till regleringar, vilket är något som Skatteverket eftersträvar, ”ett samhälle där alla vill 
göra rätt för sig” (Om Skatteverket, 2008). Wenzel (2003) menar att där dock finns två sidor av 
regleringar. Den första innebär att skattebetalare anser det ojust och att deras ansvarsskyldighet 
inte respekteras när andra skattefuskare undgår reprimander samt att straffen inte är tillräckliga. 
Det andra innebär att skattebetalare som blir utsatta för sanktioner och liknande straff ser sig 
orättvist behandlade eller oproportionerligt bestraffade. 
 
Detta innebär, enligt tolkning utifrån teorin, att majoriteten av skattebetalarna befinner sig längst 
ner i den så kallade ”compliance pyramiden” (se figur 2). Skattebetalare som agerar på ett sådant 
sätt att de försöker fuska eller bryta mot regleringar tvingas därför i första hand ner i pyramiden 
genom övertalning, moraliska aspekter och genom avskräckande åtgärder. Skulle inte dessa vara 
tillräckliga går de istället över i framtvingande hot (Schaub, 2004; Braithwaite & Job, 2003). De 
flesta åtgärder från myndigheter sker därför längst ner i pyramiden genom övertalning och 
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utbildning för att motverka problem så fort som möjligt (Braithwaite. V. & Braithwaite. J., 2001; 
Braithwaite, 2007).  
 

 
Figur 2: Illustration över åtgärder beroende på skattebetalares vilja. Källa Braithwaite (2007). 

 

Utifrån Schaubs (2004) teori antar vi att Skatteverket vid en avskräckande situation exempelvis 
vid en skrivbordskontroll kan få skattebetalaren att ändra sitt beteende. Skattebetalaren har 
samtidigt alternativ att gå i motsatt linje till Skatteverkets mål, eftersom skatteinbetalningen 
betraktas som en större förlust. Är situationen istället frampressad är Skatteverket av den 
uppfattning att skattebetalare kommer fortsätta sitt beteende, då det leder till mest nytta. Bägge 
situationerna leder till krav och hot med sanktioner om skattebetalaren inte ändrar sitt beteende 
som ställs i enlighet med samhällets normer. Figur 3 illustrerar skattebetalarens agerande och 
möjligheter vid motåtgärder som Skatteverket kan vidta (Schaub, 2004). 
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Figur 3: Den modifierade figuren visar skattebetalarens beslutsstruktur. Källa: Schaub (2004). 

 
Som nämnts tidigare enligt ”prospect theory” använder sig människor av en referenspunkt vid 
beslutsfattande samt att beslutet baseras utifrån vinster och förluster var för sig. Beroende på om 
hoten är av avskräckande eller framtvingande karaktär kommer referensramen te sig olika. I situ-
ationer som utgörs av avskräckande hot måste därför skattebetalaren värdera en eventuell vinst 
som kan uppkomma genom att sätt sig upp mot hot. Framtvingande hot innebär istället att skatte-
betalaren måste värdera en förlust som uppstår då man medverkar. Framtvingande hot innebär 
därför att Skatteverket behöver använda sig av kraftfullare metoder genom sina utökade kontroll-
former än vad som gäller vid avskräckande hot. Då skattebetalaren har två val, välja det säkra 
alternativet (medverka) eller det osäkra (trotsa) får riskbenägenheten en stor innebörd (Schaub, 
2004).  
 
Valet som skattebetalare har mellan att välja det säkra alternativet (medverka) eller ta en risk som 
kan resultera i vinst eller förlust visar oftast på en riskobenägenhet. Detta då valet oftast medför 
det säkra alternativet. I en framtvingad situation står valet mellan två olika förlustalternativ. Dels 
att medverka vilket innebär en säker förlust, dels att inte gå med på kraven vilket kan leda till en 
större förlust. Skattebetalare är således riskbenägna i en framtvingad situation då graden av för-
lust värderas och ofta övervärderas (Schaub, 2004). 
 
Hot och sanktioner för att få skattebetalare att ändra sitt beteende menar Wenzel (2003) även är 
kopplat till procedural rättvisa. Detta eftersom skattebetalare kan ifrågasätta om de blivit rättvist 
behandlade. Skattebetalare kan finna straffet för hårt i förhållande till vad skattebetalare själva 
anser sig gjort eller i jämförelse med vad andra gjort och sanktioner som de drabbats av. Det kan 
även handla om att skattebetalare finner själva skatterevisionsprocessen som omedgörlig eller 
som trakasserier utav deras verksamhet eller sig själva (Wenzel, 2003).  
 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram  
Skatteadministrationers uppgift är att vidmakthålla skattesystemet och se till att skattelagstift-
ningen följs av skattebetalarna. Hanteringen av skattesystemet anses vara en svårhanterlig verk-
samhet på grund av den ökade internationella handeln och globaliseringen. Den stereotypiska 
synen på skatteindrivning är att den ska upptäcka skattefuskare och straffa dessa med sanktioner 
vilket också är en gammalmodig syn (Braithwaite, 2003). Skatteadministrationer måste ha en 
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dynamisk uppfattning över skattebetalarnas beteende för att upprätthålla och stärka normerna 
bland skattebetalarna (Ibid.). För Skatteverkets del sker detta genom riskhanteringen där man 
identifiera risker och införskaffar nya kunskaper över skattebetalarnas beteende för att minska 
skattefelet och bedömer att bäst effekter kan uppnås genom kontroll och service (SKV 622:02, 
2006). Till sitt förfogande har Skatteverket olika kontroll- och serviceverktyg samt sanktionsav-
gifter för att kunna bekämpa de risker som ger upphov till skattefel och identifierats utifrån risk-
hanteringen (Ibid.). I samband med att revisionspliktens avskaffande troligen börjar närma sig har 
vissa frågor blivit gällande avseende dess inverkan på skattefelet. Detta då Skatteverket idag är 
uppbyggt utifrån att det råder revisionsplikt samt att revisorn har haft en preventiv effekt och 
skapat en god ordning på småföretagares redovisning (Collis, 2003). När denna preventiva roll 
som revisorn innebär försvinner, finns det risk för att skattemoralen försämras i samhället 
(ECON, 2008). Skatteverket här i samband med diskussionen om revisionspliktens avskaffande 
lagt fram förslag på ”nödvändiga” åtgärder såsom allmän bokföringskontroll, utvidgad upplys-
ningsskyldighet, intyg och uppgifter om revision m.m.. Detta som en del för att kunna hålla 
uppnå sin målsättning att halvera skattefelet fram till 2012 (SOU 2008:32, 2008; SKV 190:11, 
2008). Många forskare menar dock att det finns bakomliggande faktorer till skattebetalares 
agerande och deras vilja att medverka vid beskattning. Faktorer som distributiv, procedural och 
retributiv rättvisa samt personliga och sociala normer tenderar att påverka skattebetalares 
beteende (Hartner et al., 2008; Kirchler et al., 2006; Verboon & Dijke, 2007; Wenzel, 2002; 
Wenzel, 2003). Det finns även forskning som syftar på att skattebetalare är ledda av ett egen-
intresse och därmed försöker maximera sina vinster (Tullberg, 2005; Verboon & Dijke, 2007). 
Kahneman och Tversky (1979) menar att riskbenägenheten ökar när ens förluster blir större och 
för att täcka en eventuell förlust är man därför villig att ta en större risk, exempelvis då en små-
företagare erlagts med skatteinbetalning. För att motverka skattebetalares beteende och ett felak-
tigt agerande menar Schaub (2004) att skattemyndigheter kan antingen använda sig av avskräck-
ande hot eller framtvingande hot. Dessa framtvingande hot är dock begränsade i sin kontext. Dels 
beror det på en moralisk aspekt, dels hur medverkande en skattebetalare är (Braithwaite & Job, 
2003). Wenzel (2003) menar att detta även beror på om skattebetalare uppfattar åtgärder från 
skattemyndigheter som rättvisa. Hot och sanktioner för att få skattebetalare att ändra sitt beteende 
menar Wenzel (2003) därför är kopplat till upplevelser om rättvisa. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi valet av vår kvalitativa forskningsansats och tillvägagångssättet hur vi 
har gjort för att komma till våra vetenskapliga slutsatser i uppsatsen.  
 

3.1 Metodval  

3.1.1 Undersökningsansats 

Förhållningssättet i vår undersökning föranleddes utifrån en deduktiv ansats. Det vill säga att ut-
ifrån vår teori bildade vi oss en uppfattning för att testa den mot verkligheten. Efter att inhämtat 
empiri från respondenten Lennart Wittberg blev en del frågor svävande då det var många faktorer 
att ta hänsyn till, vilket även ledde oss till en utvidgad teoriansamling. Denna teoriansamling be-
stod av aspekter om distributiv, procedural och retributiv rättvisa. Studien har således även inslag 
av en induktiv ansats (Jacobsen, 2002). Vid ett förhållningssätt som både använder sig av dels en 
deduktiv ansats, dels en induktiv ansats medför det ett förhållande där teori och empiri växlar 
mellan varandra. Detta brukar även nämnas som abduktion (Wigblad, 1997). Då vårt förhåll-
ningssätt har varvats med teoretiska och empiriska inslag borde det vara mest rättvist att påpeka 
att vi har använt oss av en abduktiv ansats. Till skillnad från de deduktiva och induktiva synsätten 
som förespråkar objektivitet förhåller sig den abduktiva synen åt att även skildra ett subjektivt 
synsätt som kritiskt granskas. Detta har skildrat studien samt att det blev en nödvändighet då 
studiens syfte utvecklades och förändrades efterhand som nya upptäckter gjordes angående 
konsekvenser för Skatteverket (Wigblad, 1997). 
 
Kvalitativa studier kännetecknas av att vara flexibla men även att de är resurskrävande. Med detta 
innebär att problemställningen kan ändras efter hand som ny information blir disponibel. Detta 
kan även leda till att gränsen mellan vad som är datainsamling och analys blir oklar. Kvalitativa 
studier innebär även att då de är flexibla att de blir resurskrävande och att en avvägning av 
respondenter måste göras (Jacobsen, 2002). Vår studie fokuserade till en början på två problem-
områden, det ena var revisionspliktens avskaffande och dess effekter på Skatteverket samt 
kontrollformernas betydelse vid kontroll av skattebetalares beteende. Efterhand har fokus istället 
flyttats till att undersöka om hur Skatteverkets kontrollformer påverkar skattebetalares beteende 
och möjliga konsekvenser av de nya kontrollformerna . Att vi använt oss av en abduktiv ansats 
innebär därmed att vi varvat befintliga teorier med den insamlade empirin. I vårt fall så finns det 
mycket befintliga teorier om skattebetalares beteende. Målet är därför inte att komma fram till 
nya teorier utan det är att utifrån befintliga teorier genom logiskt resonemang komma fram till ett 
förklarande resultat, hur och om skattebetalare kan påverkas av Skatteverkets nya kontrollformer. 
Då vi har använt oss av denna ansats har det gett oss förväntningar om tänkbara utfall som vi 
sedan undersökt vid insamlandet av empiri och mot ytterligare teorier (Wigblad, 1997; Jacobsen, 
2002). 

3.1.2 Undersökningsmetod 

Med utgångspunkt i vår problemformulering och hur den ska kunna besvaras på bästa sätt har vi 
använt oss av en kvalitativ metod i vår vetenskapliga studie. Detta ligger till grund då syftet är att 
analysera och beskriva hur Skatteverket arbetar med att förebygga skattefelet genom olika 
kontrollformer i småföretag och hur detta påverkas av en slopad revisionsplikt för små aktie-
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bolag. Intervjuerna med skatteexperter, skattehandläggare och skatterevisorer anser vi således har 
lett till relevant information och blivit väsentlig för studiens resultat. Den kvalitativa metoden 
möjliggjorde även för oss att under intervjutillfället ställa följdfrågor (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Vid kvalitativa studier eller undersökningar är en del av arbetet just att beskriva och analysera 
den omgivning som undersökningsobjekt befinner sig i. Detta gör vi genom att ha en förankrad 
teori som vi sedan kan prova mot den insamlade empirin för att visa på avvikelser och liknelser 
(Ibid.). 

3.2 Datainsamling 
Enligt Jacobsen (2002) kan data insamling delas in i primärdata och sekundärdata. Vid primär-
data insamling går vi som forskare direkt till den huvudsakliga informationskällan för att insamla 
vår information. Sekundärdata menar Jacobsen (2002) är sådan information som andra insamlat 
och har ofta ett annat syfte att belysa än vad vi som forskare vill belysa. Vår datainsamling har 
därmed skett igenom inhämtning av primära - och sekundära källor genom intervjuer med 
respondenter, vetenskapliga artiklar som behandlat teorier om skattemyndigheter och skatte-
betalarnas beteende, handledningsböcker om Skatteverkets kontrollformer samt rapporter och 
tidskrifter kring revisionsplikten i Sverige (Lundahl & Skärvad, 1999). 

3.2.1 Litteraturstudie  

I början av vår studie, under våra litteratursökningar hur ett slopande av revisionsplikten kommer 
att påverka Skatteverkets kontrollmetoder, kom vi inte över något material som belyste detta om-
råde. Därefter inkom den statliga offentliga utredningen om revisionsplikten 2008:32 som 
ändrade vår uppfattning och problemdiskussion. Under hela tiden i vår studie har vi försökt hitta 
relevant litteratur som har stött vårt problemområde och vi har uppdaterat kontinuerligt våra 
teorier och problemdiskussion. Området som fokuserades först var framförallt revisionens 
betydelse och Skatteverkets kontrollformer. Denna information bestod först till stor del av tid-
ningsartiklar för att skapa en grundläggande förståelse över problemet. Efterhand som denna 
kunskap växte utökades litteratur sökandet i vetenskapliga artiklar och gav oss en bredare bas att 
stå på mot vårt problemområde. 
 
Efter att vi läst in oss på det material som vi ansåg relevant upptäcktes att en stor del av de 
kontrollformer Skatteverket använder relateras till beteende hos individer i samhället. Detta med-
förde ett utökat litteraturomfång och en ändring i fokus som innebar att ta reda på hur individer 
påverkas och kan styras av regler. 
 
Vid inhämtandet av litteraturen har vi framförallt används oss av högskolebibliotekets databas 
HULDA, men även LIBRIS och www.scholar.google.com. Dessa sökmotorer gav oss ett brett 
omfång av litteratur som vi sen sållade bort i efterhand tills vi hittat relevanta artiklar som kan 
stödja studien. Vi har använt oss av följande sökord: skatterevision, skattefel, revisionsplikt, tax 
control, tax compliance, tax evasion, Skatteverkets kontrollformer, tax behaviour och justice.  

3.2.2 Urval av empiri  

Vid urval av respondenter är det viktigt att sätta en klar övre gräns för hur många personer som 
ska intervjuas (Jacobsen, 2002). Då vi båda var begränsade i tid och pengar fokuserades studiens 
urval på nyckelpersoner inom Skatteverket som vi ansåg hade relevans med vårt problemområde. 
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Urvalskriterierna var att respondenterna skulle vara skattexperter, kontrollstrateg och skatte-
handläggare eller skatterevisor. Anledningen till varför vi ville intervjua skatteexperter var på 
grund av deras sakkunnighet både på en övergripande och djupare nivå. Urvalet av kontroll-
strategen utgick från ett kunnande om kontrollverktygens användning, och kunnande om skatte-
betalarnas beteende. Urvalet av skattehandläggare och skatterevisorer utgick från att de dagligen 
arbetar med kontrollformer gentemot småföretag. Redan vid urvalet ansåg vi att respondenterna 
på operativ nivå skulle ha möjlighet till anonymitet, för att öka tillförligheten i svaren och få 
öppna diskussioner.  
 
Jacobsen (2002) menar att vid en kvalitativ undersökning styrs urvalet av flera olika krav och att 
urvalet ska styra undersökningens syfte. Då kraven utgörs av personers kunnande ansåg vi att 
kriterier såsom antal år respondenterna har arbetat i Skatteverket inte hade någon större bety-
delse, så länge deras befattning utgörs av skatteexpert, kontrollstrateg och skattehandläggare eller 
skatterevisor. Med detta menar vi att den befattning som de har idag bygger redan på erforderlig 
arbetslivserfarenhet. 
 
Därefter tog vi först kontakt med kontrollstrategen Lennart Wittberg och skattexperten Urban 
Bjergert. Anledningen till varför vi valde Lennart Wittberg som intervjuobjekt berodde på att 
under vår litteratursamling upptäckte vi att Wittberg har arbetat med olika strategifrågor för 
Skatteverkets verksamhet både vad det gäller service och kontroll. Wittberg arbetade även en hel 
del med småföretagarfrågor rörande Skatteverkets verksamhet. Medan orsaken till varför ville i 
början intervjua Urban Bjergert var då hans namn har florerat mycket i media som skatteexpert 
från Skatteverket. Då Bjergert inte kunde delta på vår intervju blev vi hänvisade till Annette 
Dahlberg som har arbetat med Bjergert som sakkunnig från Skatteverkets sida avseende revi-
sionsplikten. Detta medförde att vi inte ansåg att det var nödvändigt att intervjua någon mer 
skatteexpert än Dahlberg, då hon var lika insatt i frågan som Bjergert och var dessutom skatt-
expert avseende redovisning och revision. Därmed uppfylldes våra urvalskriterier kring nyckel-
personer på ledningsnivå.  
 
Den första kontakten med respondenterna på operativ nivå inleddes med den anonyma skatte-
handläggaren, Carl Carlsson. Det visade sig att denne hade arbetat inom de flesta beskattnings-
områdena och hade tillämpat samtliga kontrollformer som benämns i teoriavsnittet och även 
service. Med detta såg vi ingen anledning att intervjua fler skattehandläggare då denna hade en 
övergripande bild över den operativa verksamheten och kontrollformerna på operativ nivå. Vad 
det gäller den anonyma skatterevisorn David Davidsson kunde denne ge oss en god uppfattning 
över hur det fungerar i verkligheten med skatterevisioner och företagsbesök inom olika 
branscher. Därtill hade skatterevisorn tidigare erfarenhet av skrivbordskontroller.  

3.2.3 Intervjuer och tillvägagångssätt  

Då vi valt en kvalitativ metod och vill få uttömmande svar använde vi oss av ett semistandardi-
serat intervjutillvägagångssätt. En semistrukturerad intervju är en kombination mellan struktu-
rerad och ostrukturerad intervjuteknik. Den har således en viss mån av förutbestämda frågor men 
skapar möjlighet för följdfrågor (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta innebär att vi utgått från vår 
intervjuguide men även gett plats för följdfrågor. Detta tillvägagångssätt är väl användbart då vårt 
mål är att samla in mjuka data om de olika respondenternas åsikter och åtgärder som behövs 
(Ibid.).  
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Utifrån den förståelse som inhämtades från inläsningen av olika teorier skapades grunden till vår 
intervjuguide. Detta användes sedan till vår datainsamling i empirin. De resultat som framkommit 
från intervjuerna har sedermera analyserats med teorin och utmynnat till en slutsats för att be-
svara studiens problem och syfte (Ibid.). 
 
Även om vårt tillvägagångssätt är en semistandardiserad intervju så lutar den mer åt det 
ostrukturerade tillvägagångssättet. Detta medför att vi har en större bredd i våra frågor för att ge 
intervjuobjektet möjlighet att verkligen ge så detaljerade svar som möjligt. I den mån intervjun 
kan liknas vid en strukturerad intervju avser det mest att styra intervjun framåt. Detta har gjorts 
genom till exempelvis stickord och stödfrågor (Ibid.).  
 
I början hade vi för avsikt att göra intervjuerna genom personlig kontakt eller över video-
konferens. Detta visade sig dock inte möjligt och istället genomfördes telefonintervjuer efter 
överenskommelse med respondenterna på strategisk nivå. Vi valde att skicka in vår intervjuguide 
i förväg till respondenterna för att de skulle ha tid för att förbereda sig och sätta in sig i problem-
området. Vid genomförandet av telefonintervjuerna använde vi oss av högtalaretelefon, så att alla 
skulle kunna delta. Eftersom det finns risk för missförstånd vid telefonintervjuer mellan respon-
denten och den som utför intervjun, valde vi att skicka ett utkast från dokumentationen av inter-
vjun till respondenterna på strategisk nivå (Jacobsen, 2002). Detta gav respondenten möjlighet att 
reflektera, kommentera och göra tillägg av intervjun. Detta uppskattades av respondenterna då 
det gav dem en rättvis möjlighet att påpeka att det vi har skrivit stämmer överens med deras ut-
talande. Bägge respondenterna godtog vårt utkast och tyckte att det som återgivits stämde väl 
överens med vad som hade kommit fram under intervjuerna. 
 
Enligt Jacobsen (2002) kan information som respondenter känner sig obekväm att svara på 
minimeras genom att garantera anonymitet, klarlägga syftet med studien och begränsa intervju-
guiden. Redan i början förklarade vi för Carlsson och Davidsson på operativ nivå att vi vill få 
sanningshaltiga svar på våra intervjufrågor. Med detta blev vi tvungna att lova full anonymitet. 
Intervjuerna med respondenterna på operativ nivå genomfördes i ett fall genom muntlig intervju 
och i ett fall, genom en lång skriftlig respondens på flera sidor. I det sistnämnda fanns det även 
möjlighet för komplettering om oklarheter hade förekommit både muntligt och per telefon.  
 
För att kunna samla in vår empiri använde vi två olika intervjuguider beroende om responden-
terna har arbetat på strategisk eller operativ nivå. Tillvägagångssätten har dock utförts på samma 
sätt och speglats av en semistrukturerad teknik. För att testa tilliten som vi upplevt att vi fått från 
intervjurespondenterna ställdes återkopplandefrågor under samtliga intervjuer förutom avseende 
den skriftliga. I vår litteraturinsamling har vi använt oss av allmänt kända teorier och använt 
sekundärkällor av väl erkända vetenskapliga tidskrifter och tillförlitliga källor (Lundahl & 
Skärvad, 1999). 

3.3 Självkritik och synpunkter 
Ett vanligt problem vid kvalitativa studier är att komma i kontakt med relevanta respondenter och 
hitta rätt litteraturkällor för att få så riktig information som möjligt. En förutsättning för att skapa 
god validitet är om respondenterna är insatta i problemområdet (Jacobsen, 2002). I skrivande 
stund av uppsatsen arbetar Fisnik Nepola på Skatteverket som skattehandläggare på 
Nyföretagaresektionen i Halmstad. Detta har gett oss möjlighet till att komma i kontakt med våra 
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respondenter, både på strategisk och operationell nivå, och att vi har kunnat ta del av diskussioner 
som vanligtvis stannar innanför väggarna i en organisation. Urvalet av respondenter har därmed 
varit en förutsättning för att kunna besvara studiens problem. Det bör dock uppmärksammas att 
eftersom kvalitativa studier är begränsade i vad som kan undersökas i form av tid och pengar 
(Jacobsen, 2002), har inget empirimaterial insamlats från småföretagare. Detta har istället kom-
penserats utifrån två småföretagarundersökningar som har gjorts av TNS Gallup på uppdrag från 
Skatteverket. 
 
För att öka trovärdigheten är det viktigt att kritiskt granska de källor som står till ens förfogande 
(Jacobsen, 2002). Arbetet har därmed hela tiden genomsyrats av diskussioner mellan båda för-
fattarna till uppsatsen. Vi har framfört våra tankar och tagit ställning till varandras åsikter genom 
reflektion. Med detta har vi försökt förebygga förhastade slutsatser som skulle kunna leda till att 
slutsatserna upplevs som ensidiga och inte objektiva. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras informationen av de genomförda intervjuerna från Skatteverket. Först 
presenteras det intervjumaterial som insamlats från den strategiska nivån och efterföljs av in-
samlat material på operativ nivå. Se bilaga 1 och 2 för intervjuguiderna. 
 

4.1 Bakgrund om intervjurespondenterna på huvudkontoret på 
Skatteverket 
Lennart Wittberg arbetar idag som kontrollstrateg på Skatteverkets huvudkontor och arbetar med 
övergripande strategifrågor för att minska skattefelet bland annat hos småföretag. Därtill arbetar 
Wittberg mycket med hur Skatteverket ska påverka skattebetalarnas beteende. Vad det gäller 
frågorna om revisionsplikten var han inte insatt i detaljfrågorna och hänvisade till Annette 
Dahlberg på Skatteverket som arbetat med frågeställningen kring slopad revisionsplikt för små 
aktiebolag. Annette Dahlberg är verksam på Skatteverkets huvudkontor som verksamhets-
utvecklare. Hon har suttit med i utredningen om slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag 
(SOU 2008:32) för Skatteverkets räkning som expert. Respondenterna svarade på frågor inom 
områden som de behärskade eller ansåg sig kunna ge sin uppfattning. 

4.1.1 Skatteverkets nuvarande arbetssätt vid kontroll av småföretag enligt 
uppfattning från huvudkontoret 

Wittberg berättade att all verksamhet som utförs i Skatteverket har som syfte att påverka och 
minska skattefelet. Framförallt handlar det idag om att förebygga skattefelet. Enligt Wittberg 
arbetar Skatteverket efter stora och långsiktiga mål i regleringsbrevet. Wittberg menar också att 
delmålen är viktiga och går inte att rangordna, även om de har en viss hierarkisk uppbyggnad. 
Vidare menar Wittberg att funktioner såsom kontroll och service har sina avgörande betydelser 
för att uppnå de uppställda målen i regleringsbrevet. Service handlar främst om att förebygga fel 
och syftet med det är att skapa en mindre belastning på kontrollen. De båda funktionerna service 
och kontroll samverkar med varandra för att minska skattefelet, snarare än att de uppfyller olika 
funktioner. Enligt Wittberg utgör småföretagare en viktig grupp bland skattebetalarna eftersom 
de är många i antalet och att många småföretagare gör små skattefel. Detta gör att skattefelet 
totalt blir stort jämfört med andra grupper av skattebetalare som gör skattefel. En stor del av 
skattefelet i denna grupp utgörs av svartarbete. 
 
Enligt Dahlberg innebär Skatteverkets riskhantering att det görs riskbedömningar var kontroll ska 
utföras gentemot småföretagare med hjälp av kontrollstrategier och bedömningar som bygger på 
riskanalyser, exempelvis olika sorters skattefel bland småföretagare. Skatteverket tillämpar 
kontrollstrategier utifrån varje skattefel om hur man ska gå tillväga för att lösa problemen med 
skattefelet. Syftet med riskhanteringen är att Skatteverket hela tiden arbetar med nya lösningar 
och förslag för att effektivisera och förbättra sitt arbetssätt samt underlätta för företagen att göra 
rätt från början. Dahlberg menade också att oavsiktliga skattefel oftast beror på otydliga regler i 
skattelagstiftningen och tolkningen av dem, jämfört med skattefusk. Tack vare riskhanteringen 
har det införts förenklade redovisningsregler avseende det förenklade årsbokslutet för enskilda 
småföretagare. Skatteverket planerar även att löneredovisningen för småföretag ska skötas genom 
www.skatta.se, för att underlätta för småföretag att göra rätt från början. Dahlberg nämnde även 
exempelvis att risken för skattefel inom restaurangbranschen är det mer sannolikt att det kommer 



29 
 

ske något formellt skattefel. Därtill innebär det att restaurangbranschen är en mer utsatt grupp för 
kontroll i form av personalliggare och i framtiden kontroll av kassaregister. Skatteverket kommer 
därför efter analys av problem med förslag till regeringsdepartementet att ändringar behöver 
göras och reglerna förenklas. 
 
Enligt Wittberg är skattereglerna idag komplexa och svårtolkade vilket får till följd att onödiga 
problem uppstår. Både Dahlberg och Wittberg berättade att Skatteverket redan arbetar mycket 
med förebyggande åtgärder i form av företagsbesök och detta kommer troligen att utökas ännu 
mer i framtiden. Dessa resurser ska framförallt användas i förebyggande åtgärder i form av in-
formations- och kontrollbesök hos småföretagare. Wittberg menar att ett bättre arbetssätt i den 
utökade kontrollen och bättre urval för vilka som ska kontrolleras är viktiga i riskhanteringen. De 
som utsätts för kontroll ska i första hand träffa skattebetalare som inte vill göra rätt för sig. För att 
uppnå detta menar Wittberg att Skatteverket måste bli mer kunniga och specifika i den utökade 
kontrollen. Detta kräver en bra kombination av kontroll, förebyggande åtgärder, bättre urval, 
verktyg för att underlätta för småföretagare i form av e-tjänster och fortsatt byggande av förtro-
ende. Samtidigt ska Skatteverket försöka överföra mera personalresurser från beskattningen av 
privatpersoner till kontroll av småföretag. Enligt respondenterna ska detta medföra att 
Skatteverket kommer närmare målen i regleringsbrevet och att det blir lättare redan från början 
för småföretagare att göra rätt för sig. 
 
Wittberg framtonade att Skatteverket vill genom företagsbesök lära känna företagarna bättre och 
de branscher de verkar i samt få en ökad kunskap om branscherna. Detta skall resultera i att öka 
deras förtroende och tillit till Skatteverket. Syftet med företagsbesök är framförallt att arbeta i 
förebyggande syfte genom att exempelvis hjälpa småföretagare med bokföring och ge råd och 
information om skattereglerna. Skatteverket hoppas med dessa förebyggande åtgärder att minska 
skattefelet och hindra att de inträffar. Wittberg nämner den australiensiska skatteadministrationen 
som föregångare i bekämpning av skattefel genom att använda olika stödprogram för små-
företagare samt att det är en metod som är önskvärd i Sverige. Wittberg berättade att i en små-
företagareundersökning som har beställts av Skatteverket har det framkommit viss kritik. Små-
företagarna tycker att Skatteverket brister i förståelse över deras situation som de befinner sig i. 
De vill snarare betrakta Skatteverket som en partner i sin näringsverksamhet, än en fiende. 

4.1.2 Revisionspliktens betydelse för Skatteverket och eventuella 
konsekvenser vid revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag 

Dahlberg berättade att revisionsplikten i Sverige ser annorlunda ut jämfört med andra länder. Hon 
anser därför att det inte går att göra en direkt jämförelse med andra länder i Europa, då det före-
kommer olika redovisnings- och beskattningsregler. Därmed är revisionsplikten unik i Sverige i 
jämförelse med andra länder i Europa och även tillvägagångssättet hur den slopande revisions-
plikten ska gå till. 
 
Dahlberg informerade att Skatteverket är av samma mening som Svenskt Näringsliv avseende att 
de administrativa kostnaderna för småföretag bör minskas. Skatteverket vill underlätta för 
småföretagen genom att jobba med förebyggande åtgärder och på det viset minska de 
administrativa kostnaderna för småföretag. Med detta förebyggs även skattefelet innan utökad 
kontroll sker av småföretagarnas skattedeklarationer och inkomstdeklarationer.  
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Enligt Dahlberg har det oftast varit revisorns uppgift att skapa framförallt en kvalitativ substans 
bakom årsredovisningarna för Skatteverket, vilket inneburit att dessa småföretagare har haft en 
bättre ordning på sin redovisning. Både Dahlberg och Wittberg var av samma uppfattning att re-
visionsplikten har haft en stor preventiv effekt på skattefelet i små aktiebolag. Enligt Wittberg 
finns det dock en tänkbar risk att småföretagare som är okunniga inom skattelagstiftning och re-
dovisning kommer leda till fler oavsiktliga fel och därmed även ökade skattefel. Vidare har 
revisionsplikten inneburit att orena revisionsberättelser har använts av Skatteverket som ingångs-
värde i den utökade skattekontrollen.  
 
Enligt Wittberg kan avskaffandet av revisionsplikten i vissa fall innebära försämrade förutsätt-
ningar, eftersom många småföretagare använder revisorn som bollplank att utbyta tankar med. 
Wittberg menar ifall Skatteverket inte kan täcka det på något annat sätt kan vissa småföretagare 
löpa större risk att göra fel. Däremot trodde Wittberg att den slopade revisionsplikten inte påver-
kar skattebetalarnas vilja att göra rätt för sig. Wittberg berättade att vissa former av medvetna 
skattefel i form av svartarbete oftast syns inte i bokföringen och att även revisorn har svårt att 
upptäcka det. Wittberg berättade även utifrån småföretagare undersökningen att revisionsplikten 
och revisorn oftast inneburit en trygghet för småföretagaren, eftersom revisorn oftast undanröjt 
oavsiktliga skattefel.  
 
Utifrån intervjuerna med Dahlberg och Wittberg framkom det att slopandet av revisionsplikten 
eventuellt kan leda till en ökad risk för oavsiktliga skattefel i småföretag, beroende på om små-
företagaren väljer att ha eller inte ha någon revisor eller redovisningskonsult. Samtidigt fastlås 
det av Wittberg att även avsiktliga skattefel kan öka då revisionsplikten avskaffas. Detta skulle 
enligt Wittberg kunna inträffa då tidigare vetenskapliga undersökningar har visat att risken för 
skattefel ökar bland småföretagare vid årsbokslut som inte har eller har låg preliminärskatt, 
jämfört med den slutliga kvarskatten. Wittberg menade med detta att skattebetalare som har kvar-
skatt att betala tenderar att vara mer benägna att göra medvetna skattefel. Wittberg anser dock ur 
en beteende synpunkt att det inte är enbart revisionsplikten som påverkar skattebeteendet, utan 
det är många andra faktorer som spelar in. 
 
Dahlberg menar att de föreslagna utökade kontrollbefogenheterna i utredningen om slopande av 
revisionsplikten är viktiga för att upprätthålla kvalitén på bokföringen, vilket även förebygger 
skattefelet. Enligt Dahlberg kan de nya kontrollverktygen snabbt användas för att enkelt 
kontrollera om bokföringen är korrekt. Lösningen som finns i Danmark, där företagare kan 
åläggas med tvingad revisionsplikt och vite är ingen lyckad lösning enligt Dahlberg. Dahlberg 
tyckte att både kunna ålägga vite och därpå en tvingad revisionsplikt skulle få alltför negativa 
konsekvenser. Istället ska Skatteverket vid granskning eller service påpeka att företagare behöver 
redovisningskonsulter eller revisor, för att inte hamna i större svårigheter och undkomma ytter-
ligare problem. 
 
Enligt Dahlberg kommer detta att förändra det nuvarande arbetssättet i den utökade kontrollen 
men samtidigt vill Skatteverket minska omfattningen av den nuvarande grundkontrollen. Grund-
kontrollen kommer istället att kompenseras och förebyggas genom olika e-tjänster som 
Skatteverket erbjuder och kommer att erbjuda i framtiden. Skatteverket vill att skattehand-
läggarna ska inrikta sig mer på utökad kontroll och besök. Dessa ska kunna se helheten i både 
moms och taxering och inte bara inom ett visst beskattningsområde. Dahlberg förklarade att 
dessa skattehandläggare kommer att agera som företagshandläggare åt företagen och jobba mera 
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med företagen i preventivt syfte. Dahlberg nämner bland annat att Skatteverket håller på att skapa 
en hemsida, www.skatta.se, för att minska de formella felen i samband med redovisning av 
arbetsgivaravgifter och skatter för löntagare av företagen. Där kommer företagen ha möjlighet att 
sköta sin löneredovisning och få deklarationen skapad automatiskt. I intervjun med Dahlberg 
framkom även att Skatteverkets nuvarande arbetssätt i riskhanteringen inte kommer att påverkas 
betydligt av en slopad revisionsplikt. 
 
Vid frågan om det är tänkbart att små aktiebolag som inte har revisorer löper större risker att 
drabbas av fler kontroller utav Skatteverket, jämfört med andra företag som har revisor blev 
svaret tvetydigt. Både Wittberg och Dahlberg berättade att riskurvalen till kontroll inte beror på 
endast om företagen har revisor eller ej. Dahlberg berättade att det kan lika gärna vara företag 
som har revisor som blir kontrollerade. Däremot om det visar sig senare i framtiden i riskhanter-
ingen att småföretag som inte utnyttjar revision utgör en stor grupp utav skattefelet, kan både 
Dahlberg och Wittberg inte utesluta att dessa kommer att bli utsatta i högre grad för kontroller. 
Detta är dock något som måste undersökas i framtiden. Riskbedömningen som Skatteverket gör 
innehåller många faktorer och där är revisionsplikten bara en del i mängden. 
 
Enligt Dahlberg går det inte att specificera i nuläget vilka områden i skattefelet som kommer att 
bli större och om småföretagare kommer att göra fler fel, på grund av den slopade revisions-
plikten. Enligt Dahlberg förmodar Skatteverket att många småföretagare kommer att ha revisorn 
kvar, eftersom denne behövs gentemot andra intressenter såsom banker Detta medför positiva 
effekter för Skatteverket eftersom den preventiva effekt som revisorer skapar avseende minsk-
ningen av skattefelet kommer att finnas kvar till en viss del.  

4.1.3 Skatteverkets nuvarande och framtida kontrollverksamhet med hänsyn 
till avskaffandet av revisionsplikten ur ett beteende perspektiv 

Wittberg berättade att Skatteverket arbetar idag inom sin kontroll- och serviceverksamhet med 
många olika saker och förebyggande åtgärder. Enligt Wittberg är Skatteverkets uppgift att göra 
det lätt för skattebetalare att göra rätt för sig och påverka viljan att göra rätt. En del av 
Skatteverkets arbete är att visa för de ärliga skattebetalarna att de som skattefuskar åker dit. Ett 
sätt att förmedla denna information är genom media där Skatteverket informerar om resultatet av 
kontrollerna gentemot skattebetalare och information när kontroller kommer att ske. Samtliga 
insatser som Skatteverket använder sig av såsom kontroller, e-tjänster, service och så vidare, 
menar Wittberg måste påverka viljan hos skattebetalarna att göra rätt för sig.  
 
Wittberg nämner även att de värderingar som finns inom Skatteverket skall genomsyra allt de gör 
och är väldigt viktigt för verksamheten. Skatteverket måste bli mer hjälpsamt när revisionsplikten 
avskaffas då det kan uppstå nya frågor för småföretagarna, framstå som pålitliga och att 
Skatteverket faktiskt rent konkret gör saker. Å andra sidan så måste där även finnas en viss 
offensiv genom att förebygga och vara pålitliga i kontrollen. Att öka viljan hos skattebetalare 
handlar om hur dessa agerar utifrån deras upplevelse av bland annat skatteadministrationen. 
Wittberg menar därför att ökade befogenheter inte alltid är positivt, då det kan påverka 
upplevelsen negativt vilket i sin tur påverkar viljan hos skattebetalaren att göra rätt för sig. Upp-
levelsen behöver inte stämma överens med verkligheten men kan ändå leda till missnöje då just 
upplevelsen blir kontroversiell. 
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Wittberg anser att negativa upplevelser från småföretag kan förebyggas genom att Skatteverket 
bygger upp en relation med småföretagarna. Detta är även något som många småföretagare har 
efterfrågat, för att de inte ska känna någon rädsla vid kontakt med Skatteverket. Därför menar 
Wittberg att det är viktigt att minska denna upplevelse och mycket beror på hur Skatteverket 
agerar i ett möte med småföretagare. Kunnandet hos skattehandläggaren måste därför bli bättre 
samt att denne kan improvisera och vara flexibel för att hjälpa småföretagare. Därmed tycker 
Wittberg att när Skatteverket får möjlighet till att besöka företag ute i deras verksamhet blir be-
mötandet av ännu större vikt för att skapa en relation utan rädsla. 
 
Wittberg är dock inte orolig över att skattemoralen och viljan att göra rätt för sig kommer 
påverkas av en slopad revisionsplikt, i samband med att upptäcktsrisken som revisorn innehar 
kommer att försvinna. De som vill göra rätt för sig kommer även i fortsättningen fortsätta med 
detta. Medan de småföretag som inte vill göra rätt för sig har redan idag möjligheter att slippa bli 
upptäckta vid skatteundandragande. Möjligheten att fuska kanske blir lite lättare, men vill skatte-
betalaren verkligen fuska så finns alltid vägar för det. Wittberg betonar dock att en slopad revi-
sionsplikt inte kommer påverka viljan att fuska men kan medföra en ökning av oavsiktliga fel och 
möjligen ökat fusk hos de som redan fuskar idag. 
 
Ett problem med oavsiktliga fel är att skattebetalare drabbas av skattetillägg. Wittberg nämner att 
idag så vet Skatteverket att många uppfattar skattetillägg som en orättvis belastning på grund av 
oavsiktliga fel och ibland till och med som kränkande. Wittberg anser dock att det inte har med 
revisionsplikten att göra utan beror på utformningen av skattetilläggsreglerna. Skattetilläggs-
reglerna tar inte hänsyn till om det är ett avsiktligt eller oavsiktligt uppsåt, vilket i vissa fall kan 
vara ett problem. 
 
Under intervju tillfället framkom det att det inte endast handlar om att Skatteverket ökar sina 
kontrollfrekvenser vid avskaffande av revisionsplikten. Det viktiga är att Skatteverket använder 
rätt kontroller på rätt plats. Wittberg framhäver även att många småföretagare vill att Skatteverket 
ska kontrollera, men att kontrollen sker på de som fuskar. Idag är många företag utsatta för ojust 
konkurrens från företag som fuskar och därmed tycker småföretagarna att det är bra med 
kontroller. Det viktiga enligt Wittberg är dock att Skattverket inte stör småföretagare i sin verk-
samhet om de gör rätt för sig. Rätt urval och vilka kontroller som används samt bemötandet från 
Skatteverket blir därför kolossalt viktigt. Wittberg påpekar att det finns undersökningar som visar 
på att kontroller kan ha en negativ effekt såsom att i vissa fall börjar den som blivit kontrollerad 
att fuska mera, han nämner tre exempel. Det första kan bero på att skattebetalaren tror att denne 
inte kommer bli utsatt för kontroll igen på ett tag, för att man nyligen har varit under granskning. 
Det andra exemplet syftar på att det kan vara så att en småföretagare fått betala mer skatt och 
därför känner ett behov av att kompensera då skattetillägget har belastat verksamheten. Det tredje 
och sista menar Wittberg kan vara att en småföretagare anser sig blivit illa behandlad av myndig-
heten och därför vill ge igen och börjar fuska. Uppföljningskontroller blir då viktiga och att med-
dela småföretagarna att det kommer ske samt att de får ett bra bemötande. Wittberg menar även 
att Skatteverket måste vara uthålligt gentemot skattebetalare för att lyckas få ett förändrat 
beteende. 
 
Wittberg framhäver också att det är viktigt att inte överdriva revisorns betydelse när det handlar 
om skattebetalares vilja att göra rätt för sig. Det innebär också att Skatteverkets värderingar om 
skattebetalare kommer inte påverkas, det vill säga om de använder revisor eller inte. Revisions-
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plikten är en detalj bland många faktorer och kommer inte påverka, snarare påverkas moralen av 
de åtgärder som Skatteverket vidtar. 
 
Wittberg fäster uppmärksamheten på att vilka åtgärder som sätts in mot skattefuskare handlar om 
upplevelser om rättvisor och menar på att de flesta accepterar att betala skatt och ser det som en 
nödvändighet för samhället. Vidare lyfter Wittberg fram att det finns tre olika sorters rättvisor. 
Den första som kallas för distributiv rättvisa handlar om att en enskild individ betalar lika mycket 
skatt som andra och att denna individ upplever att skattepengarna används på ett bra sätt, det vill 
säga hur pengarna tas ut och fördelas. Den andra rättvisan kallas för procedural rättvisa och 
handlar om hur Skatteverket i sig själv hanterar olika frågor, det vill säga vilka tillvägagångssätt 
Skatteverket använder sig av vid hanteringen av uppkomna frågor. Wittberg nämner att den 
procedurala rättvisan innehåller framförallt två saker som är viktiga att de upplevs som rättvisa. 
1) Att skatteverket faktiskt följer de lagar och regler som finns samt att det måste vara korrekt, 2) 
bemötandet och attityden som en skattebetalare får från Skatteverket. De två tillsammans gör att 
handläggningen upplevs som rättvis. Upplevelsen har sen inget med utfallet att göra om det är 
positivt eller negativt men handläggningen i sig måste upplevas som rättvis. Den tredje är 
retributiv rättvisa, det vill säga att de som faktiskt fuskar åker dit och att det blir synligt för andra 
skattebetalare. Ser man att det fungerar någorlunda rättvist i alla de här tre dimensionerna så har 
det en direkt inverkan på viljan att göra rätt för sig och påverkar de sociala normerna. 
 
Wittberg berättar att skattebetalare oftast upplever mycket större risk för upptäckt än vad det är. 
Wittberg förklarade att även i andra länder ser skattebetalarnas upplevelser snarlika ut som i 
Sverige. Enligt Wittberg finns det två risker som skattebetalarna upplever. Den första risken är att 
själv bli upptäckt och den upplevs som mycket större medan den andra risken som skattebetala-
ren upplever är risken för upptäckt ifall någon annan skattebetalare skulle skattefuska och den 
risken upplevs som mindre. Enligt Wittberg är detta tråkigt eftersom skattebetalarna påverkas 
mycket mer av risken av hur andra skattebetalare agerar när det gäller medvetna skattefel. 
Wittberg nämner att detta har framkommit i Skatteverkets undersökningar om att skattebetalarna 
tror att fusket är mer utbrett än vad det egentligen är i verkligheten.  
 
Enligt Wittberg är det därför viktigt att Skatteverket tillämpar rätt kontrollform i varje enskilt fall 
framförallt om man får utökade befogenheter efter revisionspliktens slopande. Det är också 
viktigt för Skatteverket att när kontrollformerna tillämpas och utfallet upplevs rättvist bland 
skattebetalarna, genom att man försöker upprätthålla de sociala normerna avseende skatter i sam-
hället. Wittberg berättade att Skatteverket i både sin service- och kontrollverksamhet arbetar ut-
ifrån visionen ett samhälle som vill göra rätt för sig. För att lyckas med detta ska Skatteverkets 
attityd gentemot skattebetalarna uppfattas som positiv. Något som man försöker arbeta med hela 
tiden men borde kanske arbeta mer med är just att rätt attityd tillämpas. Framförallt sker det 
genom utbildningar och nu kommer det nya utbildningar avsett för de skattehandläggare som 
kommer göra företagsbesök. I dessa nya utbildningar arbetar Skatteverket framförallt mycket mer 
med attityder. Sen försöker man hålla diskussionen hela tiden levande med chefer i alla nivåer på 
Skatteverket, för att poängtera vikten och betydelsen av vad en korrekt attityd innebär. Wittberg 
tycker dock att där finns hela tiden mer som man kan göra för att förbättra den upplevda rättvisan 
hos skattebetalare. Detta uppnås genom att Skatteverket har korrekt följt de lagar och regler som 
gäller i samhället och haft rätt attityd samt bemötande.  
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Wittberg tror inte att en slopad revisionsplikt i sig kommer att påverka förtroendet. Däremot om 
Skatteverket är ute mer i företagen, så kommer det öka förtroendet under förutsättning att det 
görs på rätt sätt annars blir det åt andra hållet. Skatteverkets undersökningar visar dock att de 
skattebetalare som har kontakt med Skatteverket har ett högre förtroende än de som inte har 
någon kontakt. 
  

4.2 Bakgrund om intervjurespondenterna på operativ nivå i 
Skatteverket  
Respondenterna i detta avsnitt har påhittade namn på grund av anonymitets skäl.  
Carl Carlsson har jobbat några år på Skatteverket och arbetar framförallt med moms, taxering och 
revisionskontroller. Innan han började på Skatteverket har han spenderat en stor del av sin yrkes-
karriär i den privata sektorn inom ekonomi. David Davidsson har jobbat på Skatteverket i mer än 
fem år och arbetat den största delen på revisionssektionen men även en kortare tid på taxerings-
sektionen. Davidsson är civilekonom i grunden och innan han började på Skatteverket arbetade 
han inom den privata sektorn.  

4.2.1 Skattehandläggarens och skatterevisorns arbetssätt på Skatteverket 

Avseende de nuvarande kontrollverktygen som skattehandläggare och skatterevisorer har till sitt 
förfogande så är Carlsson imponerad av datasystemet MAGI. Det är ett bra system och skulle det 
göras förbättringar är det framförallt en diskussion om rättsäkerhet som man måste ta hänsyn till. 
Utöver datasystemet saknar Carlsson instrument som skulle vara till hjälp vid besök. Detta är 
något som behöver utvecklas för att hjälpa skatterevisorer i sitt arbete samt att där finns ett behov 
av utökade befogenheter. Utökade befogenheter menar han också att det är en rättssak. Davidsson 
anser att de kontrollverktyg som finns idag är bra, framförallt vid skatterevision men att de börjar 
”urholkas” på grund av olika tids- och antalsmål. Davidsson menar att dessa mål förhindrar 
skatterevisorn att gå på djupet ibland och att kontrollen inte blir så pass välgjord som den skulle 
kunnat vara. 

Ett problem som Carlsson ser är frivilligheten som skattebetalaren har vid kontroller. Carlsson 
vill ha möjligheten att till exempel använda sig av skatterevision direkt om han anser att det be-
hövs utan skattebetalarens godkännande eller försöka övertala skattebetalaren att gå med på det. 

Att det skulle finnas några nackdelar i de nuvarande kontrollverktygen anser Carlsson framförallt 
är att de är lite begränsade men menar att det är något som Skatteverket undersöker och försöker 
hitta lösningar på genom projekt och utvärdering. Davidsson menar dock att inblandning i många 
projekt är en mindre nackdel eftersom det tar tid från hans skatterevisionsarbete. Vidare såg ingen 
av dem några nackdelar med skatterevision då det finns bra modeller för tillvägagångssätt och 
som gör det rättssäkert. Skrivbordskontroller finner Carlsson dock att de kan vara problematiska 
och även att de precis som besök är begränsade i sin räckvidd. Han önskar därför något av friare 
och utökade befogenheter som till exempel att skattehandläggaren ska kunna ta ut en skatterevi-
sion direkt i samband när man hittar felaktigheter. Å andra sidan menar Carlsson att det måste 
finnas begränsningar för vad Skatteverket får och inte får göra till skydd för skattebetalaren.  

Davidssons allmänna uppfattning om besök/skatterevision är att man får komma ut och träffa 
småföretagarna vilket ger en bättre inblick i deras verksamhet, samt att man erhåller snabba svar 
på frågor som annars hade skötts via brev och därmed tagit längre tid. 
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Carlsson anser även att ju mer det förenklas i redovisningsregler för småföretagare desto svårare 
och omständligare för Skatteverket. Därmed innebär detta merarbete och tid för Skatteverket i 
form av fler förfrågningar för att lösa felaktigheterna i beskattningsunderlagen, men detta innebär 
även en större kostnad i tid men också i pengar för företagen. 

I sitt arbete gentemot skattebetalare försöker både Carlsson och Davidsson vara mycket utåtrik-
tade och minimera skriftliga förfrågningar genom att ta det på telefon, då det anses vara mindre 
formellt och effektivare för att besvara småföretagares frågeställningar. Carlsson tycker att en 
annan del är att avdramatisera för småföretagarna genom att förklara vad skatteverkets kontroller 
innebär, så att skattebetalarna inte blir rädda. Enligt Carlsson använder han inte befogenheterna 
alltid fullt ut vid periodkontroll i skrivbordsutredningar men vid skatterevisioner används befo-
genheterna till fullo hela tiden.  

Davidsson är av samma uppfattning som Carlsson att det hela tiden gäller att försöka vara hjälp-
sam, förklara vad som undersöks och vid upptäckt av fel, ta en diskussion med skattebetalaren 
om hur eventuella beskattningskonsekvenser kommer påverka. Carlsson menar att skattebetalare 
under kontroll är ganska medgörliga och det har aldrig behövts någon form av direkt ”hot” 
genom användande av befogenheter fullt ut. Däremot finns det möjligheter till indirekta påtryck-
ningsmöjligheter i form av att sätta momsen till noll i ett övervägande, om den skattskyldige inte 
besvarar eller medverkar i förfrågan för att lösa problemet.  

Enligt Carlsson finns det idag begränsade möjligheter för skattehandläggaren att inleda utredning 
på egen hand, utan urvalet av kontroller styrs mer av datasystemen. Carlssons uppfattning av 
systemen är att de är lite grova och borde kunna förfinas, men även detta är en rättssäkerhetsfråga 
för Skatteverket gentemot skattebetalarnas integritet. Urvalet av vilka branscher som skatte-
betalare verkar i och skattebetalare som ska kontrolleras kan således vara både grovt och lite 
smalare. Därtill nämner Davidsson också att skattebetalare som tillhör vissa branscher såsom 
restaurang och bygg är en mer utsatt grupp, eftersom både allmänheten och Skatteverket vet att 
det förekommer en del skattefel inom dessa branscher. Davidsson nämner även att vissa skatte-
revisioner inleds på grund av anonyma anmälningar från skattebetalare, men även från taxerings-
kontroller där felaktigheter har upptäckts i beskattningsunderlagen. Det sistnämnda brukar leda 
till en mindre förgranskning om skatterevision ska inledas eftersom det anses vara säkrare tips 
och oftast resulterar i skatterevision. 

Enligt Carlssons uppfattning upplevs skatterevisioner av småföretagarna oftast både som 
skrämmande och kränkande i början. Upplevelsen av att det är skrämmande uppstår framförallt 
när det skickas ett revisionsbeslut till småföretagaren, att denne kommer utsättas för skatte-
revision. Vidare berättar Carlsson att rutinerna som existerar för skatterevisioner är bra och 
genom att avdramatisera vad en skatterevision innebär, blir upplevelsen för småföretagarna 
mindre besvärlig 

Enligt Carlsson är attityden ytterst viktig gentemot skattebetalarna, då målet är att halvera 
skattefelet fram till år 2012. Rätt attityd skapar förtroende och är viktigt för att påverka 
skattebetalarnas vilja att göra rätt för sig. Davidsson är av samma uppfattning och nämner att ett 
trevligt och korrekt bemötande ändrar skattebetalarens syn till det positiva jämfört om man är 
arrogant och otrevlig. Carlsson påpekar att tidigare har det förekommit problem med dåligt be-
mötande och väldigt strikta granskningskontroller, vilket har gjort att det fortfarande idag finns 
folk som är rädda för Skatteverket, speciellt äldre människor. Hade folk inte betalat skatt, hade 
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Skatteverket inte fått in några kronor och det påverkas effektivast genom att skapa förtroende 
gentemot skattebetalarna.  

Både Davidsson och Carlsson anser att skattehandläggarnas attityder överlag är bra idag och 
Carlsson nämner att ibland ser skattehandläggarna genom fingrarna när det gäller till exempel 
förseningsavgifter på folk som inte haft några anmärkningar under en lång tid och ursäkten är 
godtagbar. Detta är något som Skatteverket inte hade gjort för fem eller tio år sedan. Skatteverket 
har lite mer överseende och även att möjligheterna för att felaktigt beslut ska rättas till, finns det 
större chans för att detta ska rättas till. Detta är tydliga attitydförändringar hos skattehandläggarna 
som har skett på några år enligt Carlsson. 

Carlsson anser att skattehandläggarenas allmänna kännedom om småföretagarnas branscher är 
väldigt blandat och ibland riktigt dåligt. Enligt Carlsson har några av de äldre medarbetarna 
tappat intresset och är inte lika positiva till att lära sig nya företeelser i branscher. Det kan även 
finnas brister i kunskap bland dessa äldre skattehandläggare. Detta kan bero på att dessa inte fått 
någon utbildning genom exempelvis företagsprojekt på Skatteverket eller saknar erfarenheter från 
den privata marknaden. Davidsson tycker att kännedomen kan variera men på skatterevisions-
enheten arbetar man med olika branscher vilket medför att skatterevisorerna efter ett tag får en 
bättre inblick. Davidsson påpekar samtidigt att inom ”nyare branscher” exempelvis 
Internethandel finns det en hel del att lära sig om. 

Skatteverket vill att skattekontrollerna ska ske på ett enkelt, snabbt och billigt sätt. Carlsson 
menar att detta leder till att kvalitén på skattekontrollen blir sämre och att skattebetalarna blir 
lidande om fokus ligger på att förbättra och få upp statistikbildande siffror. Om ett utrednings-
arbete stressas fram för att öka statistiken, kan detta påverka skattebetalarnas förtroende för 
Skatteverket. Förtroende byggs genom ett bra och grundligt utfört arbete och då kan Skatteverket 
inte genomföra en kontroll snabbt och enkelt. Carlsson säger att han själv ibland släppt vissa 
ärenden på grund av tidspressen då inget påtagligt fel hittats direkt. Detta är något som inte går 
hand i hand, med att halvera skattefelet. Davidsson är inne på samma spår när det gäller att tids- 
och antalsmål gör granskningen ibland avgränsad och att inte alla områden kontrolleras lika 
djupgående eller noggrant som i vanliga fall, samt att resultaten blir lidande. Vidare menar 
Carlsson även att enkla och snabba utredningar kan kopplas till hur mycket man ska utreda, och 
om utredningarna skadar skattebetalarnas integritet.  

Carlsson nämner att verktygen som Skatteverket har idag behöver kompletteras då skattefelet 
ligger på samma nivå som det gjort under fem till tio år. Det behövs därför nya verktyg om 
Skatteverket ska lyckas halvera skattefelet och Carlsson tror därför att just företagsbesök är en 
väldigt bra kontrollmetod. En ökad synlighet och ökad förståelse ute bland småföretagarna är 
nödvändigt, för att komma till rätta med skattefelets målsättning. Davidsson hävdar att det krävs 
mer resurser men även att det finns en risk för kunskapstapp när många 40-talister går i pension. 

Carlssons spontana reaktion om fördelning av resurser inom service och kontroll är ”åt helvete”. 
Han menar att fokus har flyttats till att det ska vara mer service och mindre kontroll och finner 
detta väldigt märkligt om man bortser från skatteupplysningen. Prioriteringen med servicefunk-
tionen i form av kontorsstöd till skatteupplysningen är att det tar tid från hans huvudsakliga ut-
redningsarbete. Han anser dock att både vad det gäller resurserna till service och kontroll är de 
knapphändiga. Att service innebär en förebyggande åtgärd, anser han att just företagsbesök skulle 
vara en bättre förebyggande åtgärd då man även utför skattekontroll. Davidsson är lite mer re-
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striktiv och menar på att det finns gott om informationsmaterial samt infoträffar för nya före-
tagare. Även Davidsson nämner skatteupplysningen som bra och något som Skatteverket satsat 
på och utmärker sig positivt när det gäller kö- och svarstider i förhållande till andra myndigheter. 
När det gäller resurser som avses för kontroll är Davidssons uppfattning att den är god. Problemet 
ligger istället i att det är för få som jobbar i ”produktionen” och för många som är 
administratörer. 

Carlsson anser att det största problemet för att kunna utföra sitt arbete korrekt är Skatteverkets 
rättsenhet. Om det uppstår frågor och problem som Carlsson inte kan svara på vänder han sig till 
rättsenheten för att kunna reda ut till exempel om ett avdrag är tillåtet i enlighet med skattelagen. 
Problemet med rättsenheten är att det tar lång tid och svaren oftast är otydliga och ger inget stöd i 
hans arbete. Samtidigt anser både Davidsson och Carlsson att de får tillräckligt med stöd från sina 
chefer för att kunna utföra sitt arbete. 

Enligt Carlsson finns det ett stort behov av revisorer eller redovisningskonsulter i småföretag. 
Småföretagare som själva försöker upprätta deklarationer är ofta väldigt knapphändiga i informa-
tionen och även att det förekommer mer fel jämfört med dem som har fått hjälp från revisorer. 
Därmed är beskattningsunderlagen som skattebetalare upprättat själva generellt av dålig kvalité. 
Även de som själva har upprättat deklarationerna anser till slut att de behöver hjälp av en revisor 
för att rätta till felet. Uppfattningen om hur många som kommer fortsätta att utnyttja revisor eller 
redovisningskonsult har han ingen aning om, men det finns ett stort behov av denna sortens hjälp. 
Revisorn behövs som bollplank att diskutera ekonomiska frågor med. Däremot upplever han inte 
att en revisor skulle vara bättre på skatte- och redovisningsregler än en redovisningskonsult. 
Davidssons uppfattning om småföretagare som själva upprättat bokföringen och redovisningen 
beror helt och hållet på vilket intresse, samt vilken kunskap skattebetalaren har. Han har sett ex-
empel som varit både exemplariskt bra och skrämmande dåligt upprättade. Generellt sett tycker 
Davidsson dock att det är en högre kvalitet när småföretagare vänt sig till en revisor, men menar 
att många låter bli då det är en stor utgift för dessa. Även om det är en stor utgift för småföreta-
garna menar Davidsson på att det är väl investerade pengar för en småföretagare, om man inte har 
tid eller intresset för skatteområdet är bristfälligt. 

Enligt Davidsson är nyttan av en lagstadgad revisor stor om underlagen upprättats av en seriös 
och duktig revisor. Davidsson är här inne på samma spår som Carlsson och menar att det tyvärr 
finns ett antal revisorer som är oseriösa och inte talar om vad för material småföretagaren ska 
spara vilket underlättar för dessa, att inte göra rätt för sig. Davidsson anser dock att majoriteten 
av lagstadgade revisorer är duktiga, pålästa och underlättar för de som jobbar på Skatteverket 
genom att se till att räkenskaperna så långt som möjligt är korrekta och överrensstämmande med 
verkligheten. Carlsson nämnde även att han skulle kunna tänka sig praktik på en revisionsbyrå 
för att få en annan synvinkel och bättre förståelse för deras verksamhet.  

4.2.2 Skattehandläggarens och skatterevisorns uppfattning om småföretags 
upplevelse av Skattverkets arbetssätt 

Carlsson tror att småföretagarnas uppfattning om skattehandläggare är bra, men denna åsikt 
grundar han utifrån Skatteverkets småföretagarundersökning. Carlsson ser däremot en klar skill-
nad bland småföretagare som har haft kontakt med Skatteverket tidigare, att de är mer positiva än 
småföretagare som vänder sig till Skatteverket för första gången. Carlssons uppfattning om hur 
företagare ställer sig till besök är också positiv. En anledning till det kan vara att om små fel fö-
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rekommer så påpekar man för småföretagarna med varningar idag istället för att direkt använda 
sig av sanktioner. Davidsson hoppas att småföretagare uppfattar skattehandläggarna som 
kunniga, hjälpsamma och trevliga i sitt bemötande. Davidsson nämner även att han i princip 
aldrig hört något negativt från någon skattebetalare förutom i enstaka fall där det handlat om 
oenighet kring påförda skatter. 

För att få skattebetalare att känna sig rättvist behandlade menar Carlsson att det gäller att vara 
tydlig, förklara hur skattelagarna ser ut men även påpeka att det finns möjlighet till att överklaga 
ett beslut. Davidsson är av samma åsikt och tycker det är positivt att fler och fler kontakter tas 
personligen, vare sig det är genom besök eller via telefon. Det blir avdramatiserat då i jämförelse 
med att få en skrivelse från Skatteverket. Genom att påpeka tidigt för den granskade att det finns 
risk för skattetillägg är även en viktig detalj vilket minskar risken för en eventuell chock. Både 
Carlsson och Davidsson tror att genom att arbeta på detta sätt, får småföretagare som känner sig 
orättvist behandlade ändå en förståelse och att vissa känner sig mindre utpekade eller anklagade 
på förhand. 

Carlsson nämner även att småföretagare tror att Skatteverket kan kontrollera betydligt mer än vad 
de i verkligheten kan. Skattekontrollerna kan kännas lite avskräckande men genom att leverera 
vad man nämnt att kontrollen kommer innebära får skattebetalaren en större förståelse. Har en 
skattebetalare gjort fel är det självklart att de ska drabbas med någon sanktion. För detta finns det 
bra och klara rutiner på Skatteverket. Davidsson trycker på att det är viktigt att informera så gott 
som det går, hänvisa till personer som har kunskap och kännedom om frågor som man personli-
gen inte är insatt i som skatterevisor. Vidare menar Davidsson att ambitionen alltid är att vara 
hjälpsam och tillmötesgående och därmed minimeras riskerna att någon gör fel omedvetet.  

De gånger det blir beskattningskonsekvenser och påföljder i form av skattetillägg, försöker 
Davidsson genom möten och i skrivelser på ett noggrant och lättförståeligt sätt, informera om 
varför den bedömningen gjorts. Det är även viktigt att klargöra vilka regler som gäller för skatte-
betalaren, men detta är en utopi att lyckas med, då det alltid kommer finnas personer som känner 
sig orättvist behandlade och utsatta. Davidsson vidareutvecklar detta genom att han kan förstå en 
vanlig Svensson som straffas hårt och som läser i tidningar om höjdare i näringslivet, politiker 
med mera som fuskat och ofta kommer lindrigt undan. Carlssons uppfattning för att få skattebe-
talaren att känna sig rättvist behandlad innebär att det är viktigt att vara fördomsfri och inte ha 
några uppfattningar om skattebetalare. Vilket någon gång kan vara svårt när någon ljuger en rakt 
upp i ansiktet.  

Carlsson menar att fel kan vara både medvetna och omedvetna och det är därför viktigt att inte ha 
en viss inställning om skattebetalare. Båda är överens över att de som inte gör rätt för sig och har 
ett medvetet uppsåt ska straffas, med de medel Skatteverket har till sitt förfogande. Om skatte-
felen är omedvetna och exempelvis beror på okunskap kan det vara tillräckligt med att 
Skatteverket rättar till felaktigheterna och att det samtidigt ges information, så att risken för upp-
repning minimeras. Däremot är Carlsson kluven när det gäller tillämpning av skattetillägg gent-
emot skattebetalare. Dels skulle Carlsson vilja att användningen av skattetillägg skulle vara friare 
men menar att det är en farlig väg att gå ur en rättssäkerhetssynpunkt, dels att det kan vara tufft 
att påföra skattetillägg om en skattebetalare har gjort omedvetna fel. Han menar att detta är en 
anledning till att skattebetalare inte har någon som helst förståelse för skattetillägget. Davidssons 
uppfattning om skattetillägg stämmer överens med Carlsson vad det avser att skattebetalare ser 
sig hårt straffade och att det saknas förståelse för skattetillägg som sanktion. Däremot är 
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Davidssons personliga uppfattning att det är för få som påförts skattetillägg, samt att det är inte 
tillräckligt avskräckande. Detta utvecklar han genom att påstå att många gör medvetna felaktiga 
avdrag i deklarationen och ser det som en ”gratis lott” det vill säga en chansning, antingen går 
avdraget igenom och skattebetalaren får ut mer skattepengar än vad de är berättigade till, eller så 
får man betala det vad man borde ha gjort från början. Det är definitivt inte avskräckande mot de 
stora skattefuskarna. Några som Davidsson menar att Skatteverket huvudsakligen borde jaga i 
större utsträckning. 

Carlssons uppfattning av småföretagarnas förtroende för Skatteverkets kontrollverktyg och 
Skatteverket är oftast positiv. Därtill menar Carlsson att småföretagarna finner skattehandläg-
garna som kunniga och att om småföretagarna bemöts på ett trevligt samt hjälpsamt sätt resulterar 
det i att förtroendet ökar för Skatteverket.  

Carlsson anser att småföretagarnas kunskaper om redovisning och beskattning har blivit sämre. 
Mycket av detta menar Carlsson beror på att det är många fler och yngre skattebetalare som 
startar nya företag. Detta är något som Carlsson är orolig över och vilka konsekvenser det kan 
leda till när revisionsplikten tas bort. Carlsson menar att någon form av ”företagarekörkort” hade 
kunnat vara en bra idé för att säkerställa småföretagares kunskap om redovisning och skatter. 
Samtidigt påpekar Carlsson att detta inte ska användas i syfte som en ”storebrors kontroll”. 
Davidsson menar på att det finns dels småföretagare som är väldigt pålästa och uppdaterade om 
lagar och regler, dels sådana som inte har en susning om skattereglerna. I de fall när det råder en 
okunskap om redovisning och skatteregler lägger Davidsson vikt på att det är viktigt att småfö-
retagare får bokföringshjälp eller använder sig av revisor. 

Carlsson menar att småföretagarnas möjligheter att göra rätt för sig är tuffa på grund av de nuva-
rande skattereglerna. Skatteverket kan själva ibland ha det svårt att tolka och förstå dessa skatte-
regler. ”Hur ska då småföretagare klara av det, om vi själva har det svårt med det.” Han ställer sig 
även frågande till vem förenklat årsbokslut egentligen är till för och belyser att i stort sett har 
olika kostnader slagits ihop, men problemen kvarstår med till exempel expansionsfonder och 
periodiseringsfonder. Han menar också att Skatteverkets blanketter är svåra att fylla i och att 
Skatteverket använder sig av ett komplicerat språk i blanketterna. Davidsson är av samma upp-
fattning att skattereglerna är komplicerade och att en hel del borde kunnas göras för att förenkla 
skattereglerna. För övrigt tycker Davidsson att Skatteverket försöker hjälpa dessa företagare 
genom att arbeta offensivt med information, samt att Skatteverket byggt upp en bra hemsida in-
nehållande mycket information och hjälp kring skatteregler. 

Davidsson menar också att många småföretagare vänder sig till Skatteverket för att få hjälp. 
Ibland är det även sådana frågor som ligger på den lagstadgade revisorns område, men i dessa fall 
hänvisas de dit istället. Det positiva enligt Davidsson är att många skattebetalare vänder sig till 
Skatteverket för att de kan få bra hjälp och svar. Det negativa är att det tyvärr händer att svar 
ibland missuppfattas eller att fel information utlämnats från Skatteverket. Det är trots allt männi-
skor som jobbar på Skatteverket och då blir det inte alltid rätt i alla lägen. Davidsson menar även 
att det finns mycket information att hämta på Skatteverket genom skatteupplysningen, hemsidan, 
broschyrer med mera och att även om skattereglerna är krångliga och svåra att förstå, borde det 
inte hindra småföretagare att göra rätt för sig redan från början. 
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4.3 Sammanfattning empiri 
Enligt respondenterna på huvudkontoret går all verksamhet på Skatteverket har ut på att minska 
skattefelet. Service- och kontrollfunktionerna i Skatteverket är viktiga för att uppnå målen som 
ställs i regleringsbrevet. Småföretagare utgör en viktig grupp bland skattebetalarna på grund av 
sin storlek och att dem gör många små skattefel. För att kunna motarbeta skattefelet i denna 
grupp använder sig Skatteverket av riskhantering och gör bedömningar av vilka åtgärder som 
skall vidtas, vilket bygger på riskanalyser. De vidtagna åtgärderna har sen sina avgörande be-
tydelser för att uppnå uppställda mål i regleringsbrevet. En del av problematiken med att uppnå 
målen i regleringsbrevet är att skattereglerna idag är komplexa och svårtolkade. Skatteverket för-
söker därför arbeta med förebyggande åtgärder i form av företagsbesök och informationsbesök 
hos småföretagare för att förebygga skattefelet samt bättre kontrollurval och underlätta för småfö-
retagarna att göra rätt för sig.  
 
Då revisionsplikten i Sverige är unik på grund av kopplingen mellan redovisning och beskatt-
ningsregler är det svårt för Skatteverket att uttala sig vilka effekter revisionspliktens avskaffande 
får på skattefelet. Detta trots att revisionsplikten har haft en stor preventiv effekt på skattefelet 
avseende små aktiebolag. Avskaffandet av revisionsplikten kan därmed i vissa fall innebära för-
sämrade förutsättningar för småföretagarna att göra rätt för sig, då revisorn ofta fungerat som ett 
bollplank att utbytta tankar med. Wittberg tror dock att avskaffandet av revisionsplikten inte 
kommer påverka viljan hos småföretagarna att göra rätt för sig, men det kan innebära en ökad 
risk för oavsiktliga skattefel. Detta beroende på om småföretagare väljer att ta eller inte ta hjälp 
från revisorer eller redovisningskonsulter. Skatteverket har därför föreslagit utökade kontroll-
befogenheter för att kvalitén på bokföringen ska kunna upprätthållas och skattefelet förebyggas. 
Om förslaget går igenom kommer det troligen leda till ett förändrat arbetssätt för Skatteverket. På 
den strategiska nivån är man dock tvetydig till över risken om småföretagare som inte har revisor 
eller redovisningshjälp kommer drabbas hårdare av kontroller, då dem inte har sina räkenskaper 
reviderade. Skatteverket försöker bibehålla förtroendet från småföretagarna genom att ha en 
hjälpsam, offensiv och pålitlig attityd vid kontakt och möte med dessa. Skatteverket vill inte att 
småföretagare ska behöva känna någon rädsla vid kontakt med Skatteverket. Därför blir skatte-
handläggarnas och skatterevisorers kunnande och flexibilitet samt improvisations förmåga viktig 
för att ge ett positivt bemötande kontra småföretagare.  
 
Skatteverket vill förebygga avsiktliga skattefel genom att rätt kontroller sätts in på rätt ställe och 
tidpunkt. Detta förstärker rättvise aspekten och förtroendet till Skatteverkets kontrollformer. På 
operativ nivå är man dock av delad uppfattning när det gäller effektiviteten av dagens kontroll-
verktyg och att dem börjar urholkas. Samtidigt påpekar man att nivån på skattefelet har varit 
likadant under det senaste årtiondet. Carlsson påpekar framförallt problem vid tillämpning av 
kontrollformerna avseende frivillighetsaspekten som skattebetalare har vid skrivbordskontroller. 
Carlsson önskar friare befogenheter, möjligheter till att ta ut skatterevision i samband med före-
tagsbesök om man misstänker att fel föreligger. Enligt Carlsson är företagsbesök en kontrollform 
som ger en bättre förståelse och inblick över småföretagarnas verksamhet. Idag försöker de på 
operativ nivå att vara utåtriktade och minimera skriftliga förfrågningar. De är även av uppfatt-
ningen att en viktig del är att avdramatisera innebörden vid kontroller. Detta är viktigt framförallt 
vid skatterevisioner då dem upplevs både som skrämmande och kränkande.  
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Respondenterna på operativ nivå är av uppfattningen att småföretagare som upprättar beskatt-
ningsunderlagen på egen hand är av sämre kvalitet och oftast innehåller mer skattefel jämfört 
med småföretagare som har redovisningshjälp. De flesta av småföretagarna medverkar vid 
skattekontrollerna men påpekar att nuvarande kontroller och sanktioner inte är tillräckligt av-
skräckande gentemot skattefuskare. Överlag anser de båda respondenterna på operativ nivå att 
småföretagares uppfattning om skattehandläggare och skatterevisorer är bra och att de försöker 
ha en neutral uppfattning över småföretagare. De hoppas även att småföretagarna uppfattar dem 
som kunniga, hjälpsamma och trevliga i bemötandet. Samtidigt är de av uppfattningen att småfö-
retagare tror att Skatteverket har möjlighet att kontrollera betydligt mer än vad de i verkligheten 
kan. Detta menar Carlsson beror på att skattekontroller kan kännas avskräckande. Båda respon-
denterna på operativ nivå menar att vid medvetet skattefusk ska skattefuskare straffas med alla 
medel som finns till förfogande.  
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5 Analys  
 
I detta kapitel presenteras utfallet av den genomförda studien. Kopplingar mellan teoriavsnittet 
och den insamlade empirin görs och analyseras. Analysen presenteras först med tyngd på 
Skatteverkets nuvarande verksamhet för att sedan gå över i framtida aspekter och avsluta i 
tänkbara orsaker som Skatteverket kan ställas inför ur en beteende aspekt.  
 

5.1 Hur arbetar Skatteverket idag med riskhanteringen i sin 
kontrollverksamhet  
Utifrån intervjurespondenten Wittberg framkom att småföretagare som grupp är viktiga för 
Skatteverket för att minska skattefelet, då denna grupp är stor i antal och gör många små skatte-
fel. Skatteverket försöker och planerar att minska skattefelet i denna grupp genom att använda sig 
av rätt kombination av kontroll- och serviceåtgärder riktade mot småföretagare.  
Detta talar för att Skatteverket använder riskhanteringen i sin verksamhet för att vidmakthålla 
skattesystemet och täppa till luckor i skattelagstiftningen. Skatteverket försöker även ha en dy-
namisk uppfattning över småföretagarnas beteende och de sociala normerna i samhället vilket 
överensstämmer med Braithwaite (2003). Detta framkommer tydligt utifrån respondenterna på 
ledningsnivå där dem har använt sig av riskhantering för att få reda på bakomliggande orsaker till 
skattefelet och småföretagarnas beteende inom vissa sociala grupper. Skatteverket använder 
sedan de inhämtade kunskaperna om skattefelet och skattebetalarnas beteende för att urskilja rätt 
riskområden hos småföretagare. Efter att urskiljt rätt riskområden sätter Skatteverket in förebyg-
gande åtgärder och kontroller som ska underlätta för småföretagarna att göra rätt från början och 
förstärka de sociala och personliga normerna avseende skatter och avgifter i samhället (SKV 
622:02, 2006). 
 

5.2 Skatteverkets nuvarande kontrollverksamhet utifrån ett beteende 
synsätt 
Utifrån intervjuerna går det att förstå att Skatteverket utgår ifrån i sin kontrollverksamhet och att 
de flesta småföretagare präglas av de sociala normerna i samhället, där alla vill göra rätt för sig, 
och medverkar i samhällets skattesystem genom att betala skatt och följa svensk lagstiftning 
(Verboon & Dijke, 2007; Wenzel, 2002). Skatteverket försöker upprätthålla de sociala normerna 
avseende skatter genom förebyggande åtgärder och utökade kontroller genom att ha högt förtro-
ende och bemötande samt en hjälpsam, pålitlig och offensiv attityd gentemot småföretagare 
(SKV Rapport 2005:1, 2005). Respondenterna på operativ nivå vid sina kontakter med småföre-
tagare i samband med kontroller eller besök försöker vara mindre formella och mer förklarande 
för skattebetalarna vad beskattningskonsekvenser innebär. Därtill försöker dem upplysa småfö-
retagarna om deras rättigheter vid ett beskattningsbeslut. Samtidigt varnar dem indirekt att im-
provisations- och flexibilitetsförmåga hos vissa skattehandläggare är otillfredsställande och bör 
förbättras. Detta är viktigt för att kunna upprätthålla relationerna till småföretagarna och vara en 
del av småföretagarnas sociala identitet, genom att dem blir rättvist behandlade och att besluten 
känns som legitima (Wenzel, 2003; Hartner et al., 2008; Murphy, 2003). Detta får småföreta-
garna att medverka vid utökade kontroller och förebyggande åtgärder som återspeglas genom ett 
ändrat beteende hos skattebetalarna (Murphy, 2003). Det framgår utav intervjuerna med respon-
denterna på operativ nivå att de flesta av småföretagarna är ganska medgörliga vid skatte-
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kontroller, vilket tyder på att de flesta småföretagarna präglas av de sociala normerna, om att 
detta är rätt ur en moralisk aspekt (Tullberg, 2005).  
Enligt Wittberg försöker Skatteverket påverka de sociala normerna hos småföretagare som identi-
fierar sig med samhället genom att allmänheten får vetskap om skattefusk via media och att 
skattefusk inte lönar sig (Wenzel, 2002). Det framkommer även under intervjuerna med respon-
denterna på operativ nivå att småföretagare som inte identifierar sig med de sociala normerna 
avseende skatter som Skatteverket arbetar efter, har de nuvarande kontrollformerna och förebyg-
gande åtgärderna ingen inverkan alls mot eller en motsatt effekt (Wenzel, 2002; Hartner et al., 
2008). Detta kan bero på att nuvarande kontrollformer inte är tillräckligt avskräckande gentemot 
skattefuskare och att nuvarande skattelagstiftning behöver förändras. Det visar sig tydligt utifrån 
intervjuerna med respondenterna på operativ nivå att de flesta av skattebetalarna är vanligtvis 
riskaversiva och att skrivbordskontrollerna är tillräckligt avskräckande så att dessa medverkar 
under en kontrollgranskning. Vilket tyder på att de flesta småföretagare som har likvärdiga 
sociala normer som Skatteverket, är mer benägna att eliminera riskerna med skatteförluster.  
 
Enligt respondenterna på operativ nivå tillämpar de alltid fullt ut kontrollbefogenheterna vid 
skatterevisioner och den fungerar bra som framtvingad reglering gentemot sådana skattebetalare 
som är moraliskt övertygade att göra rätt för sig, viket gör att de tvingas ner i compliance 
pyramiden. Däremot fungerar inte skatterevisioner som framtvingade hot gentemot skattefuskare 
som inte är moraliskt övertygade att göra rätt för sig och som medvetet skattefuskar. Detta tyder 
på att ”certainty effect” finns hos åtskilliga medvetna småföretagare som strävar efter att minska 
sina skatteförluster, då dem har möjlighet att minimera sina förluster genom medvetna skattefel 
(Verboon och Dijke, 2007; Kahneman och Tversky, 1979; Braithwaite och Job, 2003). Respon-
denterna på operativ nivå hissar indirekt varningsflaggor kring den procedurala rättvisan vid 
handläggning av skattefel under kontroller av småföretagare. De känner att verksamhetsstyr-
ningen i Skatteverket har blivit mer fokuserat efter kvantitativa resultat och upplever att fördel-
ningen av arbetsresurserna mellan service och kontroll inte fungerar tillfredställande. Detta har 
gjort att respondenterna på operativ nivå känner sig tvingade att i vissa fall släppa igenom utred-
ningar trots att skattefel föreligger eller att de inte hinner utreda fullständigt. Detta påverkar indi-
rekt småföretagarnas beteende då de kan ifrågasätta om de blivit rättvist behandlade vid kontrol-
ler jämfört med andra skattebetalare som kommer lättare undan med skattefusk (Murphy, 2003). 
Något som ytterligare påverkar den procedurala rättvisan negativt hos småföretagare och präglas 
av de sociala normerna i samhället är tillämpningen av skattetillägg vid skattefel (Wenzel, 2003). 
Detta då även respondenterna på operativ nivå upplever reglerna kring tillämpning av skattetill-
lägg som problematiska och att dem har ingen avskräckande effekt gentemot medvetna skattefus-
kare. Vidare kan avvikande behandling av småföretagare från skattehandläggare och skattereviso-
rer på operativ nivå vid tillämpning av skattetillägg vara farligt ur en rättsäkerhetssynpunkt. 
Dessa varningsfaktorer som indirekt är kopplade till den procedurala rättvisan kan göra så att 
småföretagarna känner sig orättvist behandlade vid kontroller och att deras näringsverksamheter 
är förföljda utav Skatteverket. Detta kan få även följdeffekter på den retributiva och distributiva 
rättvisan så att småföretagaren istället aktivt försöker undgå skattebetalning på grund av att de 
känner sig orättvist behandlat (Ibid.). Samtidigt kan dessa varningsfaktorer ha en försvagande 
effekt på de sociala normerna avseende skatter i samhället (Murphy, 2003). I de fall där det före-
ligger omedvetna formella skattefel som beror på okunskap från småföretagaren kan både den 
procedurala och retributiva rättvisan förstärkas genom att skattehandläggaren påpekar att skatte-
fel föreligger istället för sanktion och att skattebetalaren för en ökad förståelse som påverkar de 
sociala normerna positivt (Murphy, 2003; Wenzel, 2003; Hartner et. al, 2008).  
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5.3 Revisionspliktens betydelse för Skatteverkets kontrollverksamhet 
En annan intressant observation som framkommer indirekt utifrån intervjuerna med alla respon-
denter är att Skatteverket redan håller på att förberedda sig inför ett framtida avskaffande av revi-
sionsplikten. Trots att Wittberg anser att revisionsplikten är en av många faktorer som inverkar på 
skattefelet. Det som går utläsa är att Skatteverket har generellt planerat att genom fler förebyg-
gande åtgärder och utökade skattekontroller minska skattefelet hos småföretagare i allmänhet. 
Detta skall göras genom att göra det lättare för småföretagare att göra rätt från början genom råd 
och information avseende skatter (SKV 190:11, 2008). Detta ligger även helt i linje med vad 
Wittberg berättade om småföretagarnas önskemål att Skatteverket ska betraktas som en partner 
och inte som en fiende. Vidare vill man bekämpa skattefusket bland småföretagare genom ut-
ökade kontroller och uppföljningskontroller samt förbättrat kontrollurval (Ibid.). Med detta 
hoppas Skatteverket att skattefuskare har svårare att komma undan. Skatteverket försöker på detta 
vis påverka de sociala normerna som inverkar även på småföretagarnas beteende. Skatteverket 
vill genom att ha ett högt förtroende från småföretagare vara en del av småföretagarnas sociala 
grupper genom att utgå från den gemensamma grundvärderingen ”ett samhälle där alla vill göra 
rätt för sig” och arbeta för att upprätthålla denna sociala norm (SKV Rapport 2005:1, 2005). Det 
vill säga att Skatteverket vill genom fältarbete i form av företagsbesök och utökade kontroller 
arbeta problemlösningsorienterat gentemot småföretagare. Skatteverket vill även uppmärksamma 
i media att man inte accepterar skattefusk och att de lyckas med sina kontrollåtgärder gentemot 
skattefuskare (Wenzel, 2002). Vidare vill Skatteverket genom företagsbesök, information på 
hemsidor och skatteupplysning per telefon öka kunskapsspridningen bland småföretagare och 
aktivt påverka småföretagarnas attityder till skattefusk (Wenzel, 2002). Skatteverket vill även öka 
den upplevda risken för upptäckt vid skattefusk hos småföretagare genom att utöka de nuvarande 
kontrollformernas avskräckande effekt i form av införande av allmänna bokföringskontroller och 
utökad upplysningsskyldighet samt förbättra kontrollurvalet som ökar sannolikheten att skatte-
fuskare fastnar i kontroller och åker dit (Schaub, 2004; Kahneman och Tversky, 1979). Detta är 
viktigt för att upprätthålla småföretagarnas förtroende och syn på rättvisa gentemot Skatteverket 
och de sociala normerna avseende skatter. Skatteverket vill därmed genom förebyggande åtgärder 
och kontroll påverka småföretagarnas förtroende och deras sociala normer samt att genom attity-
der vill man öka deras medverkan i samhällets skattesystem som är viktigt för välfärden (Kirchler 
et al., 2006; Wenzel, 2003). Lik väl vill Skatteverket hålla majoriteten av skattebetalare som vill 
göra rätt för sig i botten av compliance pyramiden och skattefuskande småföretag till botten 
genom övertalning, moraliska aspekter och genom avskräckande kontroller där skattefelen upp-
täcks mycket tidigare genom allmänna bokföringskontroller och utökade befogenheter vid skriv-
bordsutredningar (Schaub,2004; Braithwaite, 2007).  
 
Samtidigt finns det risker med avskaffande av revisionsplikten vilket kan påverka småföretagar-
nas förtroende negativt och vilja att medverka vid Skatteverkets kontroller (Kirchler, 2006). Det 
har framkommit från respondenterna på Skatteverket att småföretagare som upprättar räken-
skaperna själva har oftast en lägre kvalité på beskattningsunderlagen och att dessa småföretagare 
oftast har ett rejält behov av redovisningshjälp. Respondenterna på ledningsnivå berättade att det 
finns en risk att skattefelen kan ökas hos sådana småföretagare som har aktiebolag om de väljer 
bort revidering av sina räkenskaper eller hjälp från redovisningskonsulter. En intresseväckande 
iakttagelse är att Skatteverket initialt inte planerar att särskilja sina kontroller beroende på om 
små aktiebolag har revision eller ej har revision av sina räkenskaper. Detta måste istället under-
sökas och analyseras närmare i riskhanteringen längre fram enligt respondenterna Dahlberg och 
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Wittberg. Samtidigt är orena revisionsberättelser idag ett trovärdigt ingångsvärde för utökade 
kontroller av aktiebolag för Skatteverket. Därtill uppkommer i intervjuerna att revisionsplikten i 
små aktiebolag har skapat en kvalitativ substans bakom årsredovisningarna för Skatteverket. God 
ordning på småföretagarnas räkenskaper är en viktig faktor, som avvärjer sanktioner och gransk-
ning från Skatteverket. Med tanke på att skattereglerna för aktiebolag är komplicerade och räken-
skaperna är ej reviderade av revisor borde det medföra större risk för skattefel. Vidare vid till-
lämpning av skattetillägg tas det inte hänsyn om uppsåt föreligger eller ej från småföretagaren. 
Detta borde logiskt sett innebära att små aktiebolag som inte har sina räkenskaper reviderade av 
revisorn eller uppförda av redovisningskonsulter löper större risk för skattetillägg och negativa 
beskattningskonsekvenser. Detta i sig skulle kunna drabba primärt sådana småföretagare som 
egentligen vill göra rätt för sig och tror sig kunna spara på administrativa kostnader för att öka 
konkurrensmöjligheterna. Vilket motverkar syftet med den slopade revisionsplikten. Detta kan ge 
upphov till att småföretagarnas upplevelse av den procedurala och retributiva rättvisa påverkas 
negativt, då småföretagare med associationsformen aktiebolag som upprättar redovisningen 
själva eller inte har revisor fastnar lättare i urvalskontrollerna. Vidare kan de uppleva att andra 
grupper som har revisorer kommer lättare undan från Skatteverket och anser sig vara orättvist 
behandlade jämfört med andra. Därtill borde dem även råka ut lättare för skattetillägg då det är 
mer troligt att det föreligger skattefel i deras räkenskaper på grund av komplicerade skatteregler 
och okunskap. Detta borde leda till negativ påverkan av skattebetalarnas sociala och personliga 
normer och ifrågasättande av Skatteverket (Wenzel, 2003; Murphy 2003). Samtidigt finns det 
risk att avskaffandet av revisionsplikten drar till sig sådana skattebetalare som inte vill göra rätt 
för sig, till att starta små aktiebolag. Detta med anledning att skattereglerna för beskattning av 
aktiebolag är komplexa och ger större utrymme för skatteundandragande. Samt om Skatteverket 
inte får utökade kontrollbefogenheter och ökade resurser för att bekämpa skattefelet och upptäcka 
skattebrott. Detta skulle kunna försvaga kontrollformernas normförstärkande och avskräckande 
effekt och ge upphov till ännu större försämring av dem sociala och personliga normerna. Risk-
benägenheten borde även öka då sannolikheten för utökade kontroller är relativt liten då 
Skatteverket har fullt upp att rätta formella skattefel, vilket påverkar referenspunkten då det är 
större chans att öka sina vinster eller minska förlusterna i form av skatteundandragande 
(Kahneman och Tversky, 1979). 
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6 Slutsats 
 
I detta kapitel besvarar vi studiens problemområde och syfte avseende skatteverkets nuvarande 
kontrollformer samt ger implikationer av ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten.  
 
 

6.1 Slutsats 
Första syftet med uppsatsen var att undersöka och beskriva hur Skatteverket arbetar i sin 
kontrollverksamhet för att påverka småföretagarnas beteende.  
 
Småföretagare utgör en viktig grupp för att minska skattefelet och Skatteverket har planerat att 
minska felet i denna grupp genom förebyggande åtgärder och utökade kontroller, för att upprätt-
hålla de sociala normerna avseende skatter och avgifter i samhället. 
Skatteverket utgår i sin kontrollverksamhet att alla småföretagare i grund och botten vill göra rätt 
för sig avseende skatter och avgifter till samhället. Skatteverket använder riskhanteringen i sin 
verksamhet för att ha en flexibel uppfattning över småföretagarnas beteende och vad som föror-
sakar att det blir skattefel i deras grupp. Den nuvarande kontrollverksamheten fungerar till största 
delen idag hos sådana småföretagare som delar de sociala normerna med Skatteverket på grund 
av moralisk övertygelse att göra rätt för sig. Det råder ingen tvekan att Skatteverkets nuvarande 
kontroller är mera normförstärkande än avskräckande gentemot småföretagare. Vid kontakter 
med småföretagare vill man se sig själva som hjälpsamma, pålitliga och offensiva och bemöta 
småföretagare på ett respektfullt och rättvist sätt. Detta görs för att ingå i småföretagarnas sociala 
identitet och ingå i deras sociala grupper. Vidare påverkar Skatteverket de sociala normerna på ett 
systematiskt sätt genom att offentliggöra i media om lyckade kontrollåtgärder som motverkat 
skattefusk för att öka den upplevda risken för upptäckt av skattefusk hos småföretagare. De flesta 
av småföretagarna är riskaversiva och nuvarande kontrollformer är tillräckligt avskräckande för 
att få dem att medverka vid kontroller. Skatteverkets nuvarande verksamhetsstyrning och regler 
om skattetillägg gör att alla småföretagare inte får en enhetlig rättvis behandling vid kontroller 
från Skatteverket. Detta på grund av att skattehandläggarna och skatterevisorer blir tvungna att 
släppa igenom ofullständigt utreda ärenden eller släppa igenom skattefel trots att fel föreligger i 
beskattningsunderlagen, vilket resulterar i att småföretagarnas beteende och sociala normer 
påverkas negativt ur en rättviseaspekt.  
 
Det andra syftet tar hänsyn till hur ett eventuellt slopande av revisionsplikten kan komma att på-
verka Skatteverkets kontrollverksamhet ur ett beteende synsätt.  
 
Skatteverket håller redan på att förbereda sig inför ett framtida avskaffande av revisionsplikten. 
Skatteverket har planerat att arbeta i framtiden mera utåtriktat och problemlösningsorienterat 
gentemot småföretag, för att ytterligare påverka de sociala normerna. Skatteverket vill även yt-
terligare höja den upplevda risken för upptäckt vid skattefusk genom de nya kontrollbefogen-
heterna och att skattefel ska upptäckas i mycket tidigare skede än vad det görs idag. Därtill vill 
Skatteverket ta över revisorns förebyggande roll och se till att beskattningsunderlagen upprättas 
enligt bokföringslagen genom allmänna bokföringskontroller. Även om revisionsplikten endast är 
en av många faktorer som påverkar skattefelet, så kan det få negativa konsekvenser på skattebe-
talarnas beteende. Avskaffande av revisionsplikten medför risker för ökade omedvetna skattefel, 
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framförallt hos sådana småföretagare som väljer bort revisor eller redovisningshjälp men egentli-
gen vill göra rätt för sig. Problemet med detta återfinns i komplexiteten i inkomstbeskattningen 
av små aktiebolag och beskattningsreglerna avseende skattetillägg. Detta borde rimligtvis leda till 
en försämring av de sociala och personliga normerna och ifrågasättande av Skatteverket hos 
sådana småföretagare i allmänhet. Samtidigt finns det reella risker att småföretagare som inte vill 
göra rätt för sig att starta små aktiebolag eftersom det blir lättare att skattefuska, då revisions-
plikten försvinner och lagstiftningen för små aktiebolag ger större utrymme för skatteundandra-
gande.  
 

6.2 Avslutande diskussion 
Vi är medvetna att Skatteverkets verksamhetsområde skatt är komplext och stort samt har en 
enorm betydelse för välfärden i vårt samhälle. Detta är för att skatte- och avgiftsintäkterna ska 
säkerställas på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt för både medborgare och företag.  
Likaledes har Skatteverket inte lyckats något nämnvärt att minska skattefelet i förhållande till 
bruttonationalprodukten under de senaste åren. Detta ser vi som en möjlig förklaring till att nu-
varande service- och kontrollverksamhet inte fungerar fullt ut som de ska och är i behov av ut-
veckling för att möta förändringarna i vårt samhälle. 
 
Det har också visat sig i vår studie att när de nuvarande kontrollformerna tillämpas gentemot 
småföretagare, finns det risk att den procedurala och retributiva rättvisan påverkas negativt hos 
dessa, eftersom de drabbas av skattetillägg oberoende om uppsåtet är medvetet eller omedvetet. 
Skatteverket försöker motverka detta genom att ha ett bra bemötande och har bra tycke i allmän-
het hos småföretagare. De nuvarande kontrollformerna har till största delen ingen avskräckande 
eller påtvingade effekt på sådana småföretagare som medvetet skattefuskar. Detta trots hot om 
sanktioner i form av skattetillägg, vite och skattebrottsanmälan påverkar inte deras vilja att göra 
rätt för sig.  
 

Detta ger upphov till en försämrad skattemoral och påverkar negativt småföretagarnas personliga 
normer och även i sin tur de sociala normerna på grund av att de småföretagare som egentligen 
vill göra rätt för sig ser att andra skattefuskande småföretagare kommer lindrigare undan. 
Skatteverket försöker parera det genom att offentliggöra i media att bekämpningen av skattefus-
ket hos oärliga småföretagare lyckas ibland. Detta kan också vara en förklaring över varför det 
nuvarande skattefelet inte minskat något nämnvärt under de senare åren.  
 
Den statliga utredningen om avskaffande av revisionsplikten för små företag har kommit med 
föreslag att revisionsplikten ska försvinna för cirka 96-97 procent av alla aktiebolag, eftersom de 
betraktas som små aktiebolag. För att Skatteverket ska kunna kompensera de omätbara 
förebyggande effekterna som revisionsplikten inneburit på skattefelet, har det föreslagits nya 
kontrollbefogenheter för Skatteverket. 
 

Om Skatteverket i en snar framtid får utökade kontrollbefogenheter och även har större möjlig-
heter till att utföra företagsbesök, är det viktigt att hitta en bra balans i kontrollen. Med avskaf-
fande av revisionsplikten finns det risk till en ökning av omedvetna skattefel bland småföreta-
gare. Om revisionspliktens preventiva effekt på skattefelet försvinner kan det finnas risk, att de 
sociala samt personliga normerna avseende skatter påverkas negativt hos småföretagare. Utifrån 
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prospect theory borde det vara logiskt att små aktiebolag som vill skattefuska och om nuvarande 
skattelagstiftning, kontrollformer samt kontrollfrekvenser inte förändras, borde det även öka risk-
benägenheten för skattefusk. Bland de småföretag som vill göra rätt för sig borde det logiskt sett 
finnas en ökad risk för skattetillägg, på grund av omedvetna skattefel i beskattningsunderlagen 
som fastnar i grundkontrollen. Detta borde också påverka riskbenägenheten i viss mån, då risken 
för förluster ökar hos sådana småföretagare. Detta kan i allmänhet påverka småföretagarnas risk-
preferens avseende skattefusk, eftersom sannolikheten att bli upptäckt för skattefusk minskar. 
Således finns det risker att skattefelet ökar ytterligare, genom att små företag gör mer medvetna 
skattefel för att kompensera förlusterna, då sannolikheten att bli upptäckt är låg. 
 

I en sådan ovannämnd situation där skattefelet kan bli större och skattemoralen bland småföreta-
gare försämras är det viktigt för Skatteverket, att den procedurala rättvisan förstärks ännu mer i 
förhållande till hur det är idag. Därmed är det mycket viktigt att Skatteverket får de utökade kon-
trollbefogenheterna i form av allmänna bokföringskontroller och ökad upplysningsskyldighet om 
skattelagstiftningen avseende skattetillägg inte förändras. Om Skatteverket lyckas med att få de 
utökade kontrollbefogenheterna och stärka den procedurala rättvisan hos småföretagare som 
drabbas av kontroll, kan det ändå då finnas goda chanser att Skatteverket blir en del av innegrup-
pen och påverka de sociala - och personliga normerna positivt. Skatteverket har då möjligheter att 
förhindra felaktigeter i beskattningsunderlagen och kan även stoppa effektivare skattefusket i 
mycket tidigare skede. Idag upptäcks allvarligt skattefusk oftast mycket sent som uppdagas i om-
fattande skrivbordskontroller eller vid skatterevisioner, men då kan det i vissa fall vara försent. 
 

Förslaget om intyg och uppgifter om revision kan däremot få negativa konsekvenser och påverka 
den för småföretag som inte har sina räkenskaper reviderade och själva har upprättat räkenska-
perna. Eftersom logiskt sett borde det vara relativt enkelt för Skatteverket att välja sådana små 
företag genom det maskinella urvalet, då det är högre sannolikhet för fel i deras räkenskaper. 
Detta kan dock motverka det egentliga syftet med sänkningen av dem administrativa kostnaderna 
för småföretagare och även påverka negativt de sociala - och personliga normerna avseende 
skatterna.  
 

Avslutningsvis vill vi säga att om Skatteverket ska kunna förverkliga de ambitiösa verksamhets-
målen krävs det av den svenska regeringen och riksdagen att nödvändiga lagändringar görs i det 
nuvarande skattesystemet. Detta för att kunna ge både Skatteverket och småföretagarna i helhet 
rättvisa möjligheter till att kunna samspela med varandra, på ett fungerande sätt i samhället, utan 
rädsla för konsekvenser som skadar relationen. Därmed är det väldigt viktigt att Skatteverket får 
utökade kontrollbefogenheter och nödvändiga ändringar görs i bestämmelserna avseende skatte-
tillägg. Detta borde hjälpa ärliga småföretagare att komma rätt från början och öka deras konkur-
rensmöjligheter, samt underlätta Skatteverkets arbete att bekämpa det medvetna skattefusket mer 
effektivt. Om de nödvändiga förändringarna inte görs kan det få motsatta effekter på skattefelet 
och även öka det sociala avståndet mellan småföretagare och Skatteverket, vilket också påverkar 
samhället negativt. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att i framtiden undersöka vilka konsekvenser, avskaffandet av revisions-
plikten får ur ett småföretagarperspektiv och skattefelet. Eftersom avskaffandet av revisionsplik-
ten ännu inte trätt i kraft, hade det varit av både intresse och relevans att undersöka vilka verkliga 
mätbara effekter det får på skattefelet och beteendet. Detta med anledning att vår nuvarande 
studie ger endast teoretiska indicier hur det kan vara i framtiden. 
 
Undersökningen skulle kunna riktas genom att analysera de nya föreslagna utökade kontrollbefo-
genheternas effekter på skattefelet och beteendet hos småföretag, samt inverkan på de sociala och 
personliga normerna, då de nuvarande kontrollformerna inte har haft några nämnvärda effekter 
avseende minskningen av skattefelet under senare år.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide strategisk nivå  
Namn: 
Befattning 

1. Är det okej om vi använder bandspelare? Får vi nämna ditt namn i arbetet eller föredrar ni att vara 
anonym?  

Revisionsplikt 
2. Vad tror ni att ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag kommer att innebära för 

Skatteverket? (Syftet med den här frågan är att få respondenten att börja diskutera allmänt om 
revisionsplikten) 

3. SN största argument är att det blir en kostnadsbesparing för småföretag som framförallt bygger på 
rapporter från England. Hur ställer sig Skatteverket till detta argument och vad skulle en 
anledning vara till att det skulle bli ett annat utfall i Sverige?? 

4. Hur kommer slopandet av revisionsplikten påverka er kontroll- och serviceverksamhet rent 
konkret? 
- Finns det några konkreta förberedande planer inför detta framtida scenario? 
- Vad har Skatteverket för nytta av att årsredovisningen blir granskad av en revisor? 
- Vilken information är viktig för Skatteverket som kan hämtas från en reviderad årsredovisning? 

5. Vad kommer slopande av revisionsplikten för små aktiebolag innebära för era kontrollformer 
nämligen, grundkontroll och utökad kontroll? (Syftet med frågan är att fånga in om slopande av 
revisionsplikten innebär mer formella skattefel eller mer skattefusk) 

6. Kommer en slopad revisionsplikt påverka en eventuell utökande kontroll och vilka förebyggande 
åtgärder har ni planerat att vidta i så fall? Vi är tacksamma om ni nämner vilka åtgärder som 
kommer att vidtas i respektive delområde moms, taxering, skatterevision.  

Skatteverket 
7. Vilka åtgärder kommer ni att vidta i ert arbete i grundkontrollen moms, taxering för att minska 

formella skattefel om den slopande revisionsplikten? 
8. Kommer nuvarande kontrollformer med dess omfattning räcka till eller har ni planerat att införa 

nya kontrollformer och verktyg?  
9. Vad vi har förstått är Skatteverkets mål att fram till 2012 att minska skattefelet med 50 procent 

och den största delen av skattefel utgörs av fel gjorda av mikroföretag. Vad tror du att detta 
kommer att innebära för småföretag?  

10. Vilka fel i skattefelet kommer eventuellt att bli större med ett slopande av revisionsplikten? 
11. Hur arbetar Skatteverket idag med kontroll- och serviceverksamheten för att uppnå statens mål i 

regleringsbrevet avseende skattefelet, samt hur kommer detta eventuellt ändras om 
revisionsplikten för småföretag försvinner? 

12. Är vissa mål i regleringsbrevet viktigare och i så fall varför, samt på vilket sätt jobbar man mer 
med de målen? 

13. Många småföretagare tycker redovisning och skatter är svårt, blir inte risken för skattefel ännu 
större för vid slopandet av revisionsplikten. 

14. Kommer den slopade revisionsplikten innebära fler skatterevisioner för företagarna då 
skrivbordskontroller och besök har begränsad räckvidd. 

15. Vilken uppfattning har skatteverket om företagen erbjuds möjligheten att själva välja om dem vill 
få sina räkenskaper eller inte. 

16. Kommer urvalet av kontroll påverkas om en företagare har revisionsplikt eller inte. 
 
Beteende 

17. Finns det någon risk att den slopande revisionsplikten kan påverka skattemoralen bland företagen 
i landet? Hur skulle denna moral kunna förändras? 
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18. Om Skatteverket ökar kontrollfrekvensen bland företagen hur tror ni att detta kommer att 
uppfattas av småföretagen? Vad kommer det att få för effekt?  

19. Kan en slopad revisionsplikt innebära att de som skattefuskar kan fuska ännu mer, om vi antar att 
kontrollfrekvensen från Skatteverket är relativt låg? 

20. Då Skatteverket är en service och kontrollmyndighet vars uppgift är kontrollera och ge service till 
skattebetalarna, samt upprätthålla de sociala normerna avseende skatter i samhället. Hur kommer 
detta att påverka era värderingar och er uppfattning av skattebetalarna? Hur tror ni att 
skattebetalarnas förtroende och relation kommer att påverkas?  

21. Vilka åtgärder sätts in mot skattefuskare idag? 
- Hur försöker man ändra deras moral? 
- Vilka åtgärder används mest för att förebygga skattefel/skattefusk? 

22. Vad är risken för att det blir en ändrad skattemoral efter att revisionsplikten slopats och att tuffare 
åtgärder från Skatteverket kommer behövas? 

23. Skatteverket har högt förtroende bland medborgarna. Finns det en risk att detta förtroende 
kommer påverkas av den slopande revisionsplikten.  

24. Hur kommer förtroendet för Skatteverkets bekämpning av skattefusk bland medborgarna 
påverkas av den slopande revisionsplikten. 

25. Hur kommer förtroendet för Skatteverkets kontroller bland medborgarna påverkas av den 
slopande revisionsplikten.  

26. Vad kommer den slopande revisionsplikten innebära för förutsättningarna för företagarna att göra 
rätt för sig. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide operativ nivå  
Bakgrund om skattehandläggare/skatterevisor 

1. Berätta lite om dig själv om vad du jobbar med och hur länge har du arbetat på 
Skatteverket? 

Om skattehandläggarnas/skatterevisorers arbetssätt på Skattverket 
2. Vad anser du om nuvarande kontrollverktyg på Skatteverket som du har tillgång till i ditt 

arbete både praktiskt och i datasystem? 

3. Ser du några nackdelar eller fördelar med nuvarande kontrollverktyg och arbetssätt i ditt 
arbete: Exempelvis vid skrivbordsutredning moms och taxering, skatterevision och 
besök? 

4. Hur arbetar du idag gentemot skattebetalare och använder du fullt ut befogenheterna som 
du har tillgång till i ditt arbete? 

5. Vad är det som gör att du inleder en kontrollutredning i din granskning av en 
skattebetalare? 

6. Hur avgör du vilken kontrollåtgärd som är mest relevant vid granskning av en 
småföretagare? (skrivbordskontroll, skatterevision osv.) 

7. Vad är din uppfattning om skattehandläggares attityder och arbetssätt gentemot 
skattebetalare samt attitydens roll i arbetet? 

8. Hur god kännedom tycker du Skatteverket och skattehandläggarena har för de branscher 
som småföretagare verkar i när de granskas i utredningar? 

9. En del av Skatteverkets arbete går ut på att man på ett enkelt, snabbt och billigt sätt ska 
kontrollera t.ex. småföretagare. Innebär detta att resultatet man kommer fram till ibland 
blir lidande? 

10. Vad är din uppfattning om Skatteverkets möjligheter att minska skattefelet genom 
nuvarande kontrollformer? 

11. Vad anser du om Skatteverkets fördelning av resurser i service och kontroll? 

12. Får du tillräckligt stöd i ditt arbete av chefer eller andra i Skatteverket för att kunna göra 
ett bra arbete? 

13. Hur ser du på revisorns roll i ett litet aktiebolag och hur uppfattar du deras nytta i ditt 
arbete som skattehandläggare/skatterevisor? 

 
Om skattehandläggarnas/skatterevisorers uppfattning av småföretagarnas upplevelse av 
Skattverkets arbetssätt 
 

14. Hur tror du småföretagare uppfattar skattehandläggare i sitt arbete och Skatteverket? 
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15. Vad tycker du om verksamhetens nuvarande arbetssätt gentemot skattebetalarna? 

16. Hur gör du för att hjälpa småföretagare att göra rätt för sig? 

17. Hur arbetar du för att skattebetalaren i en utredning ska känna sig rättvist behandlad? 

18. Hur upplever du småföretagarnas förtroende gentemot Skatteverket och dess 
kontrollverktyg? 

19. Hur försöker du kontrollera och förmå skattebetalare att göra rätt för sig? (Service, 
övertalning, moraliska aspekter, avskräckande åtgärder). 

20. Vad anser du om skattebetalare som inte gör rätt för sig och hur dessa bör hanteras? 

21.  Vad är din grunduppfattning om en skattebetalare när du arbetar i en utredning? 

22. Vad anser du om skattetillägg och vad är din uppfattning av skattebetalarnas upplevelse 
av denna administrativa sanktion? 

23. Vad är din uppfattning om skattebetalarnas kunskaper i skatteregler och redovisning? 

24. Anser du att Skatteverket och regeringen bör göra mer för att förbättra det?  

25. Tror ni att småföretagare vänder sig till Skatteverket för att få vägledning med t.ex. 
redovisnings och taxeringsproblem? 

26. Tror du nuvarande skatteregler möjliggör för småföretagare att göra rätt för sig redan i 
början? (Redogörelse) 

27. Graden av redovisningskunskap kan variera hos småföretagare. Hur bemöter ni och 
hjälper ni en småföretagare med lågt kunnande respektive stort kunnande? 

28. Vad är din upplevelse av beskattningsunderlagets kvalitet där småföretagare har upprättat 
det själva jämfört med sådana som har tagit hjälp av redovisningskonsulter/revisorer? 
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Bilaga 3 - Introduktionsbrev 
Hej,  

 

Vi är två studenter som läser magisterprogrammet ”Revisors- och 

bankprogrammet - inriktning ägarledda företag” på Högskolan i Halmstad. 

För tillfället håller vi på att  

skriva vår magisteruppsats om hur Skatteverket arbetar med att förebygga 

skattefelet genom olika kontrollformer och service gentemot småföretag och 

hur detta kommer eventuellt påverkas av en slopad revisionsplikt.  

 

Anledningen till varför vi frågar just dig om intervjutillfälle beror på 

att under vår förstudie till vårt arbete har vi upptäckt att du arbetar 

med frågor avseende småföretag och kontrollstrategier på Skatteverket.  

Vi har även upptäckt att det finns ett stort allmänt intresse att få veta 

hur Skatteverket arbetar med sina kontrollformer. En av oss, Fisnik Nepola 

arbetar som skattehandläggare på Nyföretagaresektionen på Skattekontoret i 

Halmstad och Martin Persson har erfarenhet från det privata näringslivet. 

Därmed har vi en viss erfarenhet från båda sidor om problemområdet.  

 

Vi hade varit jättetacksamma om du kunde ställa upp på intervju någon dag 

under vecka 14, 15 och senast v. 16. Intervjun hade vi tänkt göra antigen 

via telefon eller videokonferens om du har möjlighet till det. Vi har 

gjort färdigt vår intervjuguide och om du har möjlighet att ställa upp så 

kommer vi att e-posta den till dig i förväg, så att du har möjlighet att 

förberedda dig. Om du önskar vara anonym i samband med vårt arbete kommer 

vi givetvis att respektera det.  

 

Vi är tacksamma om du kan svara snarast då vi har begränsad tid att 

färdigställa uppsatsen.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Fisnik Nepola och Martin Persson  

 

Kontaktuppgifter  

Fisnik Nepola     Martin Persson  

Tel arb: 035-,      -  

Tel mob: 
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Bilaga 4 - Skattetillägg 

När den oriktiga uppgiften 
består i en:  

Skattetillägg på undanhållen 
skatt  

   Inkomstskatt Moms  

-uppgift i deklaration eller 
annan skriftlig handling som 
skulle lett till för låg skatt om 
den godtagits.  

40%  20%  

-uppgift i  deklaration eller 
annan skriftlig handling som 
skulle medfört underskott i 
näringsverksamhet eller tjänst 
om den godtagits   

40% av ¼ av 
den minskning 
av 
underskottet 
som rättelsen 
medfört  

- 

-uppgift som har kunnat 
rättas med normalt tillgängligt 
kontrollmaterial   

10 % 5 % 

Periodiseringsfel  10 % 5 % 

Skönstaxering  40 % - 

Skönsbeskattning  - 20 % 

 
Källa: 
http://www.skatteverket.se/skatter/ovrigt/beloppochprocent2008.4.19b9f599116a9e8ef3680001800.html#31.19b9f59
9116a9e8ef36800016677 
 
 


