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SAMMANFATTNING
 
Skattebrott står för den största delen av den ekonomiska brottsligheten. Det finns ett samband 
mellan antalet anmälda skattebrott och antalet skatterevisioner på grund av att upptäcktsrisken 
i huvudsak är beroende av myndigheternas insatser. Vilken typ av brott som upptäcks beror på 
vad revisorerna inriktar kontrollen på. Det som gör skattebrotten speciella i jämförelse med 
annan brottslighet är generellt sett deras komplexitet. Brottsutredandet kräver god kunskap om 
de materiella skattereglerna som inte alltid är lättillgängliga eller lättolkade. I takt med att 
informationen ökar uppstår nya behov i att kunna behandla denna på ett bra sätt. Vi vill med 
vår uppsats utifrån skatterevisorernas synvinkel förstå deras arbete och roll i samhället genom 
att beskriva skatterevisorns arbete, informationsinsamlande samt informationsanvändande. Det 
vill säga hur skatterevisorn tar fram den informationen som krävs, från vilka källor de tar 
informationen samt hur skatterevisorn använder informationen. För att uppfylla vårt syfte valde 
vi att genomföra en fallstudie genom att intervjua fem skatterevisorer på Skatteverket i Luleå. 
En slutsats vi kunnat dra är att Skatteverket fyller en viktig funktion i att få en fungerande 
marknad genom att ta bort oseriösa företag. En annan slutsats är att urvalet är en faktor av 
mycket stor betydelse. Blir detta fel innebär det att kontrollerna inte får samma slagkraft.   
 
 
 



  
 
  
ABSTRACT
 
Tax crime stands for the major part of the economic crimes. There is a connection between the 
number of reported tax crimes and the number of tax audits because the risk of getting 
discovered is depending on the authority’s efforts. What type of crime discovered depends on 
what kind of control the auditor decides to focus on. What makes the tax crimes so special 
compared to other criminality is generally their complexity. Investigations demand great 
knowledge about the material tax rules, which not always are easy to access nor interpret. The 
amount of new information increases concurrently with the requirement of processing it in a 
good way. With this paper we want to, from an auditors point of view, understand their work 
and their role in the society by describing the tax auditors work, the information gathering and 
the use of information. That is to say how the auditor takes out the information needed, what 
sources are used and how it is handled. To perform our aim we selected to carry out a case 
study by interviewing five tax auditors at the Swedish National Tax Board in Luleå. One of the 
conclusions made was the Swedish National Tax Boards important function in getting a 
working market through taking away unreliable companies. Another conclusion made was that 
the selection is a factor of main importance. It means that if the selection is wrong the controls 
will not be as powerful. 
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1 INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet ges en kort presentation av det ämnesområde som uppsatsen bygger på. Slutligen 
redogör vi för vårt syfte med uppsatsen. 
 
1.1 Ämnesintroduktion  
Med ekonomisk brottslighet menas företagens brottslighet som sker för vinnings skull inom 
ramen för en lagligt bedriven näringsverksamhet (BRÅ, 2002). I Sverige handlar det till största 
delen om skattebrott, bokföringsbrott och brott mot borgenärer. Canow och Korsell (2004) 
hävdar att dessa brott inte bara drabbar skattekollektivet och den finansiella marknaden utan 
även företag och enskilda personer. Brotten anmäls sällan av ”brottsoffer” då de är relativt 
diffusa som till exempel samhället eller skattebetalarna (BRÅ, 2002). Croall (2005) menar att 
”Många gånger kan vi inte se ekobrotten, vilket gör oss omedvetna om dem”. Om en traditionell revisor 
upptäcker ekonomisk brottslighet såsom bedrägeri och svindleri, penninghäleri, förskingring, 
brott mot borgenärer, bestickning och mutbrott och eller skattebrott har denne en skyldighet 
att göra en anmälan (FAR, 2004). 
 
Till sin natur är ekonomisk brottslighet så kallade spaningsbrott det vill säga de måste 
upptäckas av kontroll- eller tillsynsmyndigheter eller andra kontrollfunktioner som 
konkursförvaltare eller revisor enligt BRÅ (2002). Då endast en bråkdel av skattebrotten 
upptäckts, anses de ha ett större mörkertal än andra ekonomiska brott (Canow & Korsell, 
2004). Canow och Korsell (2004) förklarar att med skattebrott menas att den skattskyldige 
försöker att komma undan att betala skatt på olika sätt. Detta kan till exempel vara att 
åsidosätta bokföringsskyldigheten, skyldigheten att bevara räkenskaper eller att lämna oriktiga 
uppgifter i deklarationen. En person som lämnar oriktiga eller falska uppgifter till en myndighet 
genom att inte lämna till exempel deklaration eller kontrolluppgifter och på det sättet slipper 
betala skatt eller mindre skatt gör sig skyldig till skattebrott (ibid).  Personen i fråga behöver inte 
redan ha utfört sådana handlingar att skatt undandragits för att bli skyldig för skattebrott utan 
det räcker med att det finns fara för att skatt kommer att undandragas för att brott ska föreligga 
(FAR, 2004). De allra flesta brotten begås i företagets eller företagarens intresse och av en 
näringsidkare (Canow & Korsell, 2004). Croall (2005) menar att ett problem med skattebrott är 
att de oftast handläggs av andra än polisen och att det i sin tur innebär att denna typ av brott 
osynliggörs som brott och därmed inte kommer med i statistiken. 
 
I en undersökning gjord 2001 skriver Magnusson (2001) att skatterevisorer fann misstänkt 
brottslighet i 31% av de 830 företagen och av dessa var 81% misstänkta om skattebrott. 
Undersökningen visade dessutom att åtalsanmälningarna och åtalen var få i förhållande till hur 
många som var misstänkta för brott. Enligt BRÅ (2002) ökade under år 2000 antalet anmälda 
skattebrott trots att antalet revisioner inte ökat, detta berodde troligtvis på att motivationen hos 
skattetjänstemännen ökade. Det finns ett samband mellan antalet anmälda skattebrott och 
antalet skatterevisioner på grund av att upptäcktsrisken i huvudsak är beroende av 
myndigheternas insatser (BRÅ, 2003). I en intervju i Svenska Dagbladet (Studie slår hål, 2004) 
menar Lars Korsell att ”Det är sällan rutinkontroller utan snarare slumpen som avslöjar bedragarna. En 
ny vikarie eller ett papper som hamnar fel, kan vara orsakerna till att bedrägerierna uppdagas”. Det kan 
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vara svårt att ta fram konkreta metoder för att förebygga ekonomisk brottslighet och 
myndigheterna har små möjligheter att förebygga ekobrott (BRÅ, 2003). 
 
Vilken typ av brott som upptäcks beror på vad revisorerna inriktar kontrollen på. Om ett brott 
skulle upptäckas är det ändå inte säkert att det anmäls på grund av att det till exempel kan vara 
svårt att ta fram ett underlag som stödjer brottsmisstanken, det kan vara svårt att skriva en 
anmälan eller att det kan handla om ett brott som inte prioriteras av den anställdes 
överordnade i den organisation där upptäckten skett. (SOU 2002:47)  
 
Det som gör skattebrotten speciella i jämförelse med annan brottslighet är generellt sett deras 
komplexitet. Brottsutredandet kräver god kunskap om de materiella skattereglerna som inte 
alltid är lättillgängliga eller lättolkade (Dahlqvist, 2003). I takt med att informationen ökar 
uppstår nya behov i att kunna behandla denna på ett bra sätt skriver Pettersson (1998). 
Mängden information kan vid exempelvis en brottsutredning vara väldigt omfattande, vilket 
kan innebära att det blir svårt att skilja mellan korrekt och felaktig information samt intressant 
och ointressant information. För att få ut den rätta informationen är det lättast att utveckla bra 
rutiner för att söka efter och kombinera information på nya sätt. Det är också viktigt att 
begränsa urvalet till det som verkligen är viktigt för utredningen. ”Vi bör visa all den information 
som behövs, men inte mer och inte heller mindre”. (ibid) 
 
1.2 Syfte  
Vi vill med vår uppsats utifrån skatterevisorernas synvinkel förstå deras arbete och roll i 
samhället genom att 

• beskriva skatterevisorns arbete  
• beskriva informationsinsamlandet  
• beskriva informationsanvändningen 
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2 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att besvara det uppställda syftet. Kapitlet tar upp 
metodsynsätt, undersökningsansats, litteraturstudie, val av undersökningsenheter, datainsamlingsmetod 
samt analysmetodik. Slutligen kommer en diskussion kring studiens metodproblem att föras. 
 
2.1 Metodsynsätt 
Enligt teorin finns det tre olika synsätt skriver Holme och Solvang (1997), dessa är 
analyssynsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt. Då vårt syfte med denna uppsats är att utifrån 
skatterevisorns synvinkel förstå deras arbete och dess roll i samhället valde vi ett aktörssynsätt, 
av den orsaken att vi ville förstå verkligheten och problemen utifrån hur aktörerna uppfattar 
situationen. Lundahl och Skärvad (1999) skriver att ett aktörssynsätt innebär att 
undersökningen inriktas på studier av människor och deras verklighetsuppfattning. Studien 
beskriver verkligheten genom betydelseangivning som tar sin utgångspunkt i hur aktörerna 
tolkar, handlar och upplever verkligheten (Arbnor & Bjerke, 1994). Aktörsorienterade studier 
genomförs enligt Lundahl och Skärvad (1999) oftast som fallstudier.  
 
2.2 Undersökningsansats 
Valet av undersökningsansats gjordes utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. För att 
uppnå syftet valde vi att utföra en fallstudie. Med en fallstudie väljs vanligtvis ett eller ett fåtal 
undersökningsobjekt, vilka sedan studeras mer ingående (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Anledningen till att vi valde att göra en fallstudie var att det gav oss en möjlighet att studera 
revisorer på djupet och på så sätt få en klar bild av deras arbete. Enligt Bell (2000) är den stora 
fördelen med en fallstudie att den gjorde det möjligt för oss att koncentrera oss på speciella 
händelser eller företeelser för att försöka få fram de faktorer som påverkade vårt syfte. Vi ville 
intervjua tre till fem personer för att få en bra grund att stå på och bestämde oss slutligen för att 
studera fem skatterevisorer på Skatteverket i Luleå för att vår kontaktperson förslog fem 
personer.  
 
2.3 Litteraturstudie 
För att bli väl insatta i ämnet började vi vår litteraturstudie med att leta relevant material till vår 
studie. Detta gjordes med hjälp av Luleå tekniska universitets bibliotek samt de databaser som 
finns tillgängliga där. De databaser vi använde oss av var Libris, Lucia, Emerald, Business 
Source Elite samt utomstående vetenskapliga databaser som Science Direct och Jstor. För att 
ytterligare sätta oss in i ämnet använde vi oss av sökmotorer på Internet som Google och 
Altavista. Sökord vi använde oss av var ekonomisk brottslighet, skattebrott, ekobrott, revisor, 
revision, skatterevision, skatterevisor, information, beslut, beslutsteori, intuition samt deras 
engelska motsvarigheter.  
 
2.4 Val av undersökningsenheter 
Vi ville intervjua Skatteverkets skatterevisorer då det finns relativt lite skrivet om dem jämfört 
med andra revisorer, det vill säga de som jobbar på revisionsbyråer. Valet av region föll på den 
norra delen av Sverige och slutligen Skatteverket i Luleå på grund av den geografiska närheten 
då vi på så sätt kunde genomföra personliga intervjuer. Denna typ av intervju anser vi vara en 
stor fördel då det var lättare att förstå och uppfatta vad aktörerna sa. Vi började med att ta 
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kontakt med en person från Skatteverket som i en tidigare kurs föreläst för oss. Han hjälpte oss 
sedan med att föreslå för undersökningen lämpliga aktörer. Detta är enligt Arbnor och Bjerke 
(1994) ett rekommendationsurval, det vill säga att man låter andra aktörer rekommendera 
andra intressanta aktörer. Efter att ha kontaktat aktörerna via e-mail fick vi sedan intervjua 
personer som jobbar som skatterevisorer med olika inriktningar vilket passade oss bra utifrån 
vårt syfte då vi ville veta mer om skatterevisorernas arbete och roll i samhället. I och med att de 
hade olika inriktningar kunde vi få olika synsätt och vinklar på våra frågeställningar. 
 
2.5 Datainsamlingsmetod 
Som datainsamlingsmetod använde vi oss av en fallstudie med fem personer och fyra personliga 
intervjuer. Intervjuguiden (se bilaga A) utformades med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen och det uppställda syftet med uppsatsen. Innan intervjuguiden skapades gick vi 
noggrant igenom referensramen för att vara säkra på att täcka alla områden. Guiden användes 
sedan som underlag vid de personliga intervjuerna. Vi började med att ställa lätta och 
opersonliga frågor för att få aktörerna att känna sig bekväma, för att sedan utveckla frågorna till 
att bli mer djupgående och personliga. Holme och Solvang (1997) framhåller att intervjuaren 
inte ska börja med kontroversiella frågor för att det kan stoppa upp intervjun. Vi gjorde en 
bandupptagning med aktörernas godkännande samt att en av oss förde anteckningar. Samtliga 
intervjuer sammanställdes och renskrevs direkt efter intervjun, då allt fanns klart i minnet.  
 
Anledningen till att vi valde personliga intervjuer var att vi ville få så djupgående information 
som möjligt. Det skulle också innebära att missförstånd kunde undvikas, det blir också lättare 
att få tydliga svar och samtidigt kunna ställa följdfrågor. I början av intervjuerna frågade vi 
också om aktörerna ville vara anonyma, vilket alla utom en ville. Vi valde därför att inte nämna 
någon aktör vid namn. 
 
2.6 Analysmetodik 
När empirin sammanställts färdigt började vi analysera svaren vi fått från de olika intervjuerna. 
Svaren analyserades sedan utifrån den skrivna referensramen. Detta för att se eventuella 
skillnader och likheter mellan teori och praktik. Vi valde att lägga upp analysen efter 
referensramens struktur då empirin följer aktörens intervjuupplägg som annars förlorar sitt 
sammanhang.  
 
2.7 Metodproblem 
2.7.1 Validitet 
Aktörssynsättets validering inom området omfattar olika aspekter enligt Arbnor och Bjerke 
(1994), de delas upp i två dimensioner, process- och resultatvalidering. Detta kan ske på två 
olika sätt antingen som vetenskapligt eller som praktisk. Den praktiska processvalideringen 
handlar om att få aktörerna intresserade för ämnet. Frågeställningarna som forskaren ställer ska 
leda till ett ökat intresse hos respondenterna. Den vetenskapliga processvalideringen handlar 
om logiken och rimligheten i rapporten. Det är viktigt för forskaren att kunna visa på hur 
tolkningarna har vuxit fram och som forskaren sen ska presentera. De vetenskapliga begreppen 
ska visa på en klart subjektiv förankring (ibid). För att stärka validiteten i vår undersökning har 
vi under intervjuernas gång undvikit att påverka aktörerna och låtit dem tala så fritt som 
möjligt. För att ytterligare stärka vår undersökning gav vi även den intervjuade möjligheten att 
lägga till övriga synpunkter utöver våra frågeställningar. Alla intervjuade i undersökningen hade 
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samma intervjuguide, dock hade de innan intervjuerna samtalat och då bestämt sig för att i viss 
mån dela upp frågarna på respektive aktörs specialitetsområde. Vi anser inte detta som ett 
validitetsproblem utan snarare att vi fått mer tillförlitliga svar då den person som ansågs vara 
mest kompentent på området var den som svarade mest djupgående på ”sina” frågor. En annan 
sak som kan ha påverkat undersökningen kan vara att två av aktörerna intervjuades vid samma 
tillfälle, då vi på så sätt endast fick fyra intervjuer. Däremot kan det hända att dessa två istället 
kompletterade varandra och att vi på så sätt fick mer information än vad vi skulle ha fått om de 
intervjuats var för sig. Dessa personer jobbar dessutom sida vid sida i det vardagliga arbetet. Vi 
har även skickat tillbaka intervjuerna för att aktörerna skulle kunna verifiera materialets 
riktighet. 
 
2.7.2 Trovärdighet 
Arbnor och Bjerke (1994) skriver att utifrån ett aktörssynsätt är reliabiliteten viktig eftersom vi 
måste fråga oss om de svar vi får från aktörerna är trovärdiga, om det avspeglar aktörernas egna 
uppfattningar. Trovärdigheten och uppriktigheten måste även bedömas genom hela uppsatsen 
(ibid). Detta försökte vi uppnå under intervjuerna genom att en av oss ställde frågor medan den 
andra antecknade för att vara säkra på att inte gå miste om relevant information samt att vi 
använde oss av en bandspelare. Det faktum att vi använde oss av en bandspelare innebar också 
att vi hela tiden kunde gå tillbaka till intervjuerna. Vi har även använt oss av citat för att stärka 
trovärdigheten. 
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3 REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras den teori som kommer ligga till grund för de empiriska studierna. 
Inledningsvis ger vi en kort presentation om vad ett skattebrott är. Detta följs av en beskrivning om 
hur en brottsmisstanke uppstår, olika granskningsmetoder som en skatterevisor kan använda sig av, 
olika typer av information samt hur ett beslut uppstår. 
 
3.1 Skattebrott  
När Skatteverket gör en kontroll av en skattskyldig inriktas den på att taxeringen skall bli 
”rätt”, det vill säga att den stämmer överens med skattelagstiftningen (Korsell, 2001). Att 
få fram en korrekt skatterättslig tillämpning läggs det ner stor möda på. Kontrollen 
mynnar ofta ut i periodiseringsfrågor och värderingar, det vill säga frågor där det i långa 
loppet ändå blir rätt (RRV, 1998).  Skatteverket har en kontrollstrategisk fördel nämligen 
att de har långsiktiga eller i varje fall relativt långsiktiga relationer till de skattskyldiga. 
Den relationen kan de sedan dra nytta av i kontrollhänseende. (ibid) 
 
3.2 Brottsmisstanke uppkommer 
Det vanligaste sättet att upptäckta skattebrott är när Skatteverket gör en fiskal1 kontroll av 
en skattskyldig. Brottet anmäls sedan av Skatteverket till åklagaren som initierar en 
förundersökning. (SOU 1998:9) 
 
Östberg (1986) och rapporten SOU 1998:9 menar att oftast hittar man normalt de 
egendomligheter som skall utredas vid taxeringsrevisioner och andra ingripanden av 
Skatteverket samt genom konkursförvaltares utredningar, genom riksbankens och 
tullverkets kontrollverksamhet det vill säga andra myndigheter och så vidare.  SOU 
1998:9 tar även upp att allmänheten också ger information i form av tips gällande 
eventuella skattebrott eller lämnar en anmälan mot en person eller ett företag. Dessa 
brottsmisstankar får man inte minst som spin-off effekter det vill säga som en slags 
överskottsinformation i samband med en redan pågående utredningsverksamhet skriver 
Östberg (1986). Den massmediala bevakningen av en del hithörande företeelser kan också 
ta upp brottsmisstankar som kan utlösa aktivitet hos polis och åklagare. Detta kan vara 
orsak till att Skatteverket inleder en kontroll av den skatteskyldige enligt SOU 1998:9. 
Oftast handläggs en sådan kontroll vid särskilda enheter inom revisionsverksamheten 
med inriktning mot eko- och skattebrott (SOU 1998:9). Östberg (1986) anser att 
slutsatsen av denna exemplifiering om hur misstanken uppkommer är att den misstänkte 
nästan aldrig är oförberedd och överraskad den dagen tillslaget sker. Vederbörande har 
redan varit utsatt för någon av de tidigare uppräknade kontrollverksamheterna (ibid). 
 
Inleds en kontroll på grund av ett tips, eller om det uppkommer en misstanke om brott i 
kontrollverksamheten, tar man inom Skatteverket fram de uppgifter som finns om den 
skattskyldige samt kompletterar dessa genom registerslagning eller ytterligare utredning. 
Syftar det inkomna tipset på en företeelse påbörjas kontrollen med att det maskinella 
urvalssystem som skatteförvaltningen disponerar över används för att finna den krets av 
företag eller personer som kan vara berörda. (SOU 1998:9) 

 
1 Fiskal är något som avser statens ekonomiska intresse. 
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Figur  1 Figuren visar informationen till Skatteverket (SKV) samt de 

granskningsmetoder som informationen leder fram till. 
 
3.3 Granskningsmetoder 
Kontrollmetoderna Skatteverket använder är de som följer nedan. 
 
3.3.1 Skrivbordskontroll 
Skrivbordskontroll innebär att Skatteverket tar kontakt med dem skattskyldige genom ett 
telefonsamtal eller en skriftlig förfrågan, detta är även den vanligaste utredningsformen. 
Den skattskyldige kan även föreläggas att lämna upplysningar som behövs för att utföra 
en kontroll. Ett föreläggande eller en förfrågan skall syfta till att kontrollera om de belopp 
som är upptagna i deklarationen stämmer överens med underlaget, det får däremot inte 
vara en kontroll av själva underlagets riktighet. (RSV, 1999) 
 
3.3.2 Besök 
Ett företagsbesök kan sägas vara en mellanform mellan en skrivbordskontroll och en 
revision. För att Skatteverket ska få gå ut och göra ett besök krävs en överenskommelse 
mellan den skattskyldige och revisorn. Syftet med denna typ av granskningsform är att 
göra avstämningar mellan till exempel en deklaration och underlaget för den. (RSV, 
1998) 
 
3.3.3 Skatterevision 
Revision är den mest långtgående utredningsformen. Skatteverket får enligt 
Taxeringslagen besluta om taxeringsrevision för att kontrollera att deklarations- och 
annan uppgiftsskyldighet följer lagen (2001:1227) om självdeklarationer och 
kontrolluppgifter. (SOU 2005:35) 
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Enligt Taxeringslagen ska en revision bedrivas i samverkan med den reviderade och på ett 
sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten. Det finns bestämmelser om vite i 
de fall där den reviderade inte samverkar samt att det finns andra tvångsåtgärder i 
Tvångsåtgärdslagen (SKV, 2004). Om den reviderade medger det får revisionen verkställas 
samt att om den reviderade begär det ska revision ske och revisionen kan göras utan 
betydande svårighet. (SOU 2005:35) 
 
Enligt Taxeringslagen får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksamheten 
granskas vid revision. Det finns vissa handlingar och annan information som får 
undantas till exempel handlingar som anförtrotts till läkare, advokater och psykologer i 
deras yrkesutövning. Handling som begrepp omfattar förutom skriftlig information även 
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas enbart med tekniskt 
hjälpmedel (KPMG, 2005). Revisorn får också granska lager, maskiner och inventarier, 
inventera kassan samt besiktiga lokaler och byggnader som används i verksamheten vid 
revision. (SOU 2005:35) 
 
Taxeringslagen beskriver den reviderades skyldigheter. Personen skall bland annat lämna 
de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för revisionen. Att lämna 
tillträde till de utrymmen som huvudsakligen används i verksamheten har personen 
skyldighet till, om möjligt ställa en ändamålsenlig arbetsplats till förfogande och även i 
övrigt ge den hjälp som behövs vid en revision. Skatteverket får förelägga den reviderade 
vite om denne inte fullgör sina skyldigheter. (SKV, 2004) När en revision inte kan 
genomföras med den reviderades medgivande, när den reviderade tredskas eller när det 
finns en påtaglig risk för att den reviderade kommer att undanskaffa eller förvanska 
handlingar reglerar Tvångsåtgärdslagen förehållandet. (SOU 2005:35) 
 
3.4 Information 
3.4.1 Utredningsunderlaget 
En mycket betydelsefull del inom informationshantering hos människan så även 
skatterevisorer är deras förmåga att behandla och bearbeta information, ta emot intryck 
av olika slag samt kombinera dessa och därmed erhålla ny kunskap. Människan har tre 
olika informationsuppgifter, nämligen att samla information, att planera samt att 
kontrollera. (Hård af Segerstad, 1987) 
 
Petrén (1987) skriver att Skatteverket måste ha tillgång till ett underlag av grundläggande 
uppgifter för att kunna fatta beslut om skatten storlek i de olika fallen. Huvudkällan 
beträffande de flesta skatter är den skattskyldige själv.  Denne kan vanligen tillhandahålla 
Skatteverket flertalet av de uppgifter som erfordras för fattande av ett riktigt beslut om 
skatten. Kreditinstitut eller arbetsgivare kan ofta lämna Skatteverket den behövliga 
informationen som ersättning för eller komplettering till den skattskyldiges 
uppgiftslämnande. Myndigheternas egna register och uppteckningar utgör en tredje källa 
och det bör nämnas att Skatteverket kan inhämta erforderliga upplysningar genom 
besiktning av föremål. Dessa olika källor utnyttjas i olika sammansättningar och i 
varierande grad. Enklast blir förfarandet då man hos en myndighet kan utnyttja 
datalagrad information eller information som levereras automatiskt till Skatteverket av 
vissa enskilda källor som är i besittning av den behövliga informationen. I en vidare 
omfattning är man dock beroende av den skattskyldige själv. Denne har då i regel ålagts, 
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genom lagbestämmelser, att i en deklaration eller på annat sätt lämna de relevanta 
uppgifterna till Skatteverket. Enligt SOU 2005:35 kan Skatteverket även göra en så kallad 
tredjemansrevision vilket innebär att de kan inhämta uppgifter som är av betydelse för en 
kontroll av någon annan än den som revideras.  
 
Det är viktigt att mängden information anpassas till ett unikt objekt. Vilken typ av 
revision som ska utföras är också av betydelse när det gäller att ta fram relevant 
information. Exempel på sådan information är olika nyckeltal, kontroll av fastigheter, 
uppgifter från Patent- och registreringsverket eller allmänna företagsdata. (RSV, 1999) 
 
Petrén (1987) fortsätter att när den enskilde inte vill medverka uppstår problem. Oftast är 
skälet att personen försöker undandra sig att betala skatten, i det avseendet är att 
negligera att lämna nödvändiga uppgifter en metod och en annan är att lämna oriktiga 
uppgifter.  För att motverka sådana beteenden behöver det allmänna intresset tillgång till 
undersöknings- och tvångsmedel med vilkas hjälp Skatteverket kan få in de uppgifter som 
krävs för riktiga beslut om skatten. (ibid) 
 
Skillnaden mellan mängden information som behövs och mängden som finns för 
bearbetning bestäms av osäkerheten kring uppgiften. Organisationer svarar olika på 
osäkerheten kring en uppgift beroende på följande alternativ; antingen minska behovet av 
information eller öka deras kapacitet för att behandla information. (Macintosh, 1985) 
 
Edlund, Höglund och Leonardz (1999) menar att vi tar in information genom att i första 
hand notera våra sinnesintryck. Det innebär att vi bildar oss en uppfattning om en 
situation genom det vi ser, hör, känner etcetera, detalj för detalj, utan att egentligen 
notera någon helhet. Motsatsen kan vi också göra utan att bry oss om detaljerna – se 
helheten, notera stämningen, atmosfären, utvecklingsmöjligheterna etcetera. Båda sätten 
är svåra att göra samtidigt, men möjliga. Jung (1993) kallar den förra ytterligheten att ta in 
information för förnimmelse (eng. Sensation) och den senare intuition (eng. Intuition). 
Båda synsätten behövs för att få en bra uppfattning om en situation det vill säga att det 
ena sättet inte är bättre än det andra. (ibid)  
 
Att systematiskt ställa samman och dra logiska slutsatser skriver Edlund et al är ett sätt att 
bearbeta (värdera) informationen – att sortera, prioritera, bygga upp slutledningsmönster 
etc. Vad som är sant/falskt, härleds på sakliga grunder. Att bearbeta (värdera) information 
på ett annat sätt utan att särskilt precisera orsakerna till ställningstagandet, är att ta 
ställning till information i termer av exempelvis bra/dåligt eller gott/ont. 
Slutledningsmönstret är dolt men inte mindre sakligt. Förra ytterligheten kallar Jung 
(1993) för tanke (eng. Thinking) och den senare för känsla (eng. Feeling). Liksom tidigare 
behövs båda dessa och att det ena inte är bättre än det andra. Man behöver till exempel 
kunna avgöra både vad som är sant och vad som är gott. (ibid) 
 
3.4.2 Information och förtroende 
Enligt Tomkins (2001) finns det två typer av information, dessa typer kommer att 
komplicera relationen mellan informationen och förtroende. Typ 1 information är 
information som relateras till det önskade förtroendet, vilket innehåller kontroll av det 
nuvarande förhållandet, det vill säga att som till exempel mellan en skatterevisor och en 
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skattskyldig, att den skattskyldige håller sin del av avtalet. Typ 2 information är 
information som innehåller kontroll över framtida planer och händelser, med dessa 
menas vilka åtaganden de olika parterna skall uppfylla. (ibid) 
 
Begreppet förtroende kan enligt Tomkins (2001) definieras som anpassningen av 
uppfattningar som relationsparter kan dela med varandra, där den ena parten inte vill 
agera mot den andra partens intressen. Denna uppfattning kommer att vara fri från tvivel 
och misstankar trots att detaljerad information från den ena parten såsom den 
skattskyldige kanske saknas. I verkligheten betyder förtroende att vi bemöter en situation 
som om den vore säker trots att vi inte vet om den är det. Tomkins (2001) menar att det 
finns ett visst förhållande mellan information och förtroende. Detta förhållande är dock 
inte helt självklart, det går till exempel inte att säga att förtroende i det långa loppet kan 
ersätta information. På kort sikt råder det dock ett inversförhållande (ibid). 
 
3.4.3 Intuition 
Kesteven (1967) menar att intuition är en icke-verbal föraning av relevant natur. 
Kvaliteten på denna typ av föraning kan sägas bero på hur mycket träning en människa 
som till exempel en skatterevisor haft och vad som finns ”lagrat” hos denne. Intuition 
involverar en konsultation av data och användandet av samma typ av logik som används i 
vilken öppen argumentation som helst. Mer avancerade påståenden kring att veta något 
intuitivt kan vara (1) själva agerandet eller innehållet i fattningsförmågan; eller (2) en 
verbal formulering av vad skatterevisorn uppfattat att dennes sinnen uppfattat; eller (3) ett 
logiskt argument som revisorn vill ska representera stegen som denne måste ha gått 
igenom i sinnena när han eller hon ska uppnå fattningsförmågan. Ändå är varken den 
frekventa succén av intuition eller efterföljande fel av intuition, inte något annat än ett 
spel från hjärnan som faller inom ramen av dessa fel (Kesteven, 1967).  
 
Det finns flera exempel på hur en misstänkt person kan göra för att undgå misstanke om 
brott. Ett av dem är att den misstänkte förövaren uppträder förtroendefullt mot 
utredaren, denne måste alltså vara övertygande eller åtminstone agera på ett sådant sätt 
att det inte märks att ett brott begåtts. En lyckad strategi för att begå ett skattebrott 
innebär att förövaren lyckas hålla utredarens förtroende intakt, en misslyckad innebär att 
utredaren fattar misstanke och slutligen avslöjar brottet. (Alalehto, 2003)  
 
I olika yrkeskategorier lär den yrkesverksamme sig olika saker genom att läsa av mönster 
som leder till olika iakttagelser såsom i en skatterevisors fall utredningserfarenhet.  
Mönstren är nödvändiga för att vi ska kunna iaktta och förstärks hela tiden. Dessa 
mönster förfinas sedan genom erfarenhet och därigenom lär sig den yrkesverksamme 
ytterligare saker. Ibland händer det att saker vi tidigare trott varit sant kanske sedan visar 
sig vara fel, det är då nödvändigt att hålla en öppenhet för sådant för att på så sätt lära sig 
lära sig nya mönster och se de andra missat. (Olve, 1984)  
 
3.4.4 Information och beslut 
Winterman, Smith and Abell (1998) säger i deras studie att respondenterna konsekvent 
kände igen och värderade den positiva rollen av ”information” i beslutsfattandet. 
Författarna menar vidare att det inte finns någon märkbar skillnad mellan den ultimata 
beslutsfattaren och den som bidragit till beslutet när det gäller användandet och uppfattat 
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värde av information. Däremot upptäckte författarna att beslutsfattarna tenderade att 
delegera informationsinsamlingen i större utsträckning än de som inte fattade besluten. I 
Skatteverkets fall händer det att en skatterevisor hittar information som urvalsgruppen 
missat och som pekar på ett misstänkt skattebrott. Revisorerna får ibland självständigt 
bestämma vilka företag i en bransch som ska revideras. 
 
3.5 Beslut 
Beslutsfattande sker alltid i ett visst sammanhang - vissa omständigheter eller en viss 
omgivning – och vad vi väljer bland annat beror på hur vi uppfattar denna omgivning 
skriver Edlund, Höglund och Leonardz (1999). Beslut som (bör) fattas på ett medvetet 
sätt är utgångspunkten och där uttalade uppfattningar om önskvärda konsekvenser till 
exempel att en skattskyldig ska betala in skatt till staten, spelar en stor roll. Vidare finns 
det ett stort antal modeller och metoder som kan vara till hjälp för att fatta beslut eller 
om inte annat komma fram till ett underlag för att fatta beslut. Gemensamt för dessa 
beslutsmodeller är att beslutssituationen går att berätta om i termer av vad vi har till 
exempel information som pekar på att en skattskyldig gjort sig skyldig till skattebrott (det 
givna); vad vi vill uppnå som att få in skatt till staten (det sökta) och ett antal 
handlingsvägar såsom revision, skrivbordsgranskning eller besök (handlingsalternativ) 
som vi ser som framkomliga beskriver Edlund et al. 
 
Almeida och Bohoris (1995) förklarar att beslutsteorin tillhandahåller ett logiskt ramverk 
för lösning av problem i verkliga livet. Det rör identifieringen av en handling som 
förväntas tillgodose maximal nytta till beslutsfattaren som i Skatteverkets fall är att få in så 
mycket skatt som möjligt. Sammanfattade vinster av beslutsteorin är: 

• Beslutsfattarens bästa tillvägagångssätt är baserat på hans/hennes objektiv och 
kunskap om problemet som att en skattskyldig inte betalat skatt. 

• Beslutsfattaren kommunicerar till de andra specialisterna om det bästa 
tillvägagångssättet (revision, skrivbordsgranskning eller besök) och rättfärdigar 
varför den valda handlingen är optimal. 

• Det finns ett ramverk där beslutsfattarens idéer kan bli kritiskt utvärderade och 
modifierade, särskilt om ny information ska införlivas eller annat än vanliga 
beslut behöver bli gjorda. (ibid) 

 
Brunsson (1998) skriver att en vanlig aktivitet hos organisationer är beslutsfattande. 
Organisationer hävdar ofta att de fattar beslut och de genomgår ofta beslutsprocesser: de 
anger sina mål och värderingar, exempelvis hos Skatteverket att man följer de mål som 
huvudkontoret satt upp, diskuterar olika framtida handlingsmöjligheter, förutser 
konsekvenser av dessa och jämför konsekvenserna med värderingarna. Beslut framställs 
regelmässigt som val det vill säga genom beslutet väljer man vad man ska göra. 
Beslutsprocessens olika steg antas vara en metod att komma fram till det bästa valet, det 
vill säga att de mest angelägna företagen blir reviderade av Skatteverket. (Ibid) 
 
Brunsson (1998) fortsätter att i teoriernas värld utgår man i stort sett alltid från att beslut 
är liktydig med val, att beslutprocesser leder till och syftar till val av handlingsalternativ. 
Ett annat sätt att förstå beslut är att se dem som uttryck för en institution det vill säga ett 
standardiserat och vanligt handlingsmönster som vi i många fall tar för givet. I 
organisationer inte minst finns det när beslut skall fattas ofta skrivna och oskrivna regler. 
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För det mesta innehåller institutioner också färdiga förklaringar till varför vi gör som vi 
gör. Idén att beslut handlar om val är en sådan institutionaliserad förklaring. I stället för 
genom beslut kan val göras med hänvisning till regler. Valen bygger då på det bestående - 
de regler som redan finns snarare än på att man överväger framtida konsekvenser. Genom 
att man följer regler väljs ett stort antal organisatoriska handlingar. Det kan vara frågan 
om regler på olika abstraktionsnivåer, alltifrån löpande band till organisatoriska 
ideologier. Mindre behov av beslutsfattande som ett sätt att välja har organisationer som 
har många och starka regler. (ibid) 
 
3.5.1 Beslut inleder handlingar 

1. Letandet av alternativ 
Enligt den rationella modellen ska alla möjliga alternativ utvärderas innan ett beslut 
fattas men detta är dock omöjligt i praktiken. Om aktören är osäker på om en 
föreslagen handling är bra är denne mindre villig att genomföra dem och att engagera 
sig för att få den att lyckas. Beslutsfattare bör därför sålla bort alternativ som har liten 
chans att lyckas som i en skatterevisors fall bör denne revidera de fall där de har störst 
möjlighet att få in skatt till staten.  
 
2. Uppskatta konsekvenser 
Beslutsfattare, på Skatteverket urvalsgruppen eller huvudkontoret, som vill fatta 
rationella beslut förväntas överväga alla relevanta konsekvenser som ett alternativ eller 
revideringsobjekt, kan ge upphov till. Att överväga alla konsekvenser är svårt och leder 
till osäkerhet då motsägelsefull information skapar förvirring och tvivel som i sin tur 
lätt leder till konflikt bland beslutsfattarna. Syftet är inte bara att undvika osäkerhet 
utan aktivt söka argument för att ett objekt leder dessutom till ökad entusiasm och 
ökat engagemang bland skattervisorerna.  
 
3. Utvärdera alternativ 
Den rationella modellen föreskriver att alternativ och deras konsekvenser ska 
utvärderas enligt förbestämda kriterier. Ur handlingssynpunkt är det farligt att sätta 
upp dessa kriterier eller mål i förväg eftersom risken är stor att beslutsfattarna 
formulerar oförenliga mål och har svårt att fastställa alternativ. För att skapa handling 
är det därför en bättre strategi att börja med konsekvenserna och därefter formulera 
målen. (Tomkins, 2001) 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras resultaten av våra intervjuer. De fyra intervjuerna presenteras var för sig, då 
aktörerna valt att vara anonyma presenteras i början endast hur länge respektive revisor varit verksam på 
Skatteverket. Då vi valt ett aktörssynsätt har vi valt att presentera intervjuerna utifrån hur respektive 
skatterevisor valt att berätta om sitt arbete. 
 
4.1 Intervju med Aktör A 
Aktör A har jobbat drygt trettio år inom Skatteverket. Aktör A började med att berätta hur 
Skatteverkets organisation är uppbyggd vilket vi har valt att lägga i bilaga B respektive C. 
 
4.1.1 Urval till granskning 
Urvalet till skatterevision är utifrån de övergripande riskbedömningarna som finns inom 
Skatteverket en löpande kommunikation mellan huvudkontoret och de lokala skattekontoren. 
Skatteverket ser risker det vill säga risk för att ett skattefel ska uppstå. De får då ett åtgärdsbehov 
och väljer vilka åtgärder de kan vidta, kontroll eller information. I riksplansgruppen finns det 
utskott som jobbar lite mer med detta och tar fram bakgrunder, vad som hänt och så vidare. 
Därefter kommer ett förslag från gruppen om vilka aktiviteter som ska genomföras. Vissa ska 
alla göra och vissa aktiviteter ska bara vissa regioner göra. Därefter får regionen ange hur mycket 
resurser de ska lägga ner på aktiviteten, Skatteverket räknar i persondagar. Regionen får förslag 
på gemensamma aktiviteter för hela landet och får själva bestämma vilka regionala aktiviteter 
som därutöver ska utföras. Det finns en liten arbetsgrupp vid sidan om i regionen med åtta 
personer från olika verksamhetsområden. Dessa personer jobbar med att planera hur mycket 
resurser samt vilka aktiviteter regionen ska göra utöver de landsomfattande.  
 
4.1.2 Granskningsmetoder 
Granskningsmetoderna Skatteverket använder sig av är skrivbordsutredning, besök och 
revision. Aktör A menar att det är viktigt att använda rätt kontrollform, revision tar normalt 
mycket längre tid och är mer resurskrävande än de andra två. Går det att klara en utredning 
med en skrivbordsutredning är det att föredra. 
 
Aktör A tar upp att en grundtanke, precis som i rättsliga frågor ska alla regioner hantera en 
skattskyldig på samma sätt. ”Man får inte ha olika nivåer i olika regioner, så att man mer nitisk på en 
region än en annan till exempel Stockholm, (det är ju bara så) det bor mycket folk och de har mycket 
inkomster och är rikare. Det har varit så att de har blivit mindre granskade än de här i norr.” Det har nu 
lagts ut material ”Så här granskas ett Stockholmsmaterial” och det är ett sätt att jämna ut detta 
berättar aktör A.  
 
4.1.3 Granskning av vissa företag 
Utifrån riskvärderingen granskar Skatteverket vissa företag. Aktör A tycker att följande fyra 
moment är relativt vägledande och att detta ska omsättas praktiskt i verksamheten.  
Strategin berättar aktör A är att:  

 Stoppa nya fuskare: Forskning visar att det är lättare att hindra uppkomsten av ett felaktigt 
beteende än att ändra ett redan befintligt beteende.  
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”Det vill säga nya företag, det är väldigt viktigt att de kommer in rätt och börjar göra rätt från början, 
annars fastnar man i ett beteende och då är det svårt att ändra på.” 

 Stoppa de som fuskar mest: För att vårda viljan att göra rätt, bör de ”ärliga” se att ”fuskarna” 
kontrolleras samt att de som tänker chansa upplever att risken för upptäckt är hög. 

”Det är ju inte bara ekobrott som revisionen handlar om utan det är annat också, i större företag kan det 
vara systemfel, de lämnar oriktiga uppgifter, det sitter ju i vilken kompetens har man på företaget att 
hantera det här och det blir oavsiktliga fel på det här sättet. Men är det stora företag så blir det stora 
belopp”. 

 Uppföljningskontroller: För att förstärka den individualpreventiva effekten bör skattebetalare 
som fuskat kontrolleras igen nästkommande år. 

 Kontrollera ”rätt” områden: För en bra allmänpreventiv effekt är det viktigt att medborgarna 
främst via massmedia får uppfattningen att ”rätt” områden kontrolleras på rätt sätt. 

 
Det är inte slumpen som väljer vilken av exempelvis fem bolag i taxibranschen som ska granskas 
säger aktör A, utan det är olika nyckeltal som man kan gå på. Till exempel omsättning i 
förhållande till hur många bilar företaget har, bränsleprocenten - kostnaden för bränsle i 
förhållandet till inkört belopp. Genom att använda nyckeltal kan skatterevisorn prioritera. 
 
Aktör A nämner att det händer att Skatteverket får in tips, detta ligger utanför ”planerna”. 
Skatteverket har en resurs som heter händelsestyrda aktiviteter, denna är till för spontana tips. 
Aktör A påpekar att man måste kunna vara flexibel. ”Står det så i pressen så kan ju inte de blunda 
för det utan måste agera” säger aktör A om IFK Göteborg. 
 
4.1.4 Informationsanskaffning 
Formellt är det sektionschefen som fattar beslut om revision. Det är väldigt reglerat om vem 
som får fatta beslut om revision, exempelvis skatterevisorn som gör urvalet får inte ta beslutet.  
När revisionen är beslutad är det externa och interna moment i det enskilda företaget som står 
för informationen. Skatterevisorn kan även gå till en såkallad tredjeman det vill säga ett företag 
eller en person som har affärer med revisionsobjektet. ”I verkligheten är det ju så att när man 
öppnar böckerna här och ser på handlingarna så får man uppslag på vad som ska göras det är liksom 
internt inne i räkenskaperna.” Genom att skatterevisorerna numera styrs via aktiviteter är det 
väldigt tydligt att varje revision ska ha ett syfte. Det finns ett revisionsprogram som ska fyllas i 
med syftet och revisionen.  
 
4.1.5 Utredningsprocess 
Att utredningsprocessen går olika snabbt och olika långt är ett dilemma säger aktör A. Det finns 
ett krav från högsta ledningen att revisorerna ska utföra fler revisioner och på kortare tid - 
handlingseffektivitetstänkande. Revisorerna har ett ansvar att koncentrera sig på vad revisionen 
avser närmare bestämt syftet. ”Men blir det då napp där, jag kallar det kontrollens paradox. Om vi gör 
bra urval, så hittar vi felaktigheter och det tar längre tid. Gör vi ett dåligt urval och inte hittar några 
felaktigheter då går det betydligt snabbare.” Aktör A säger att på detta sätt tillfredställer man kravet 
på att de ska göra många utredningar. Det beror på olika omständigheter, aktör A brukar säga 
att det är tre saker: 
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 Revisorns eget agerande det vill säga hur effektiv revisorn är. 
 Alla personer skatterevisorn ska samverka med, revisorn måste förankra informationen.  
 Hur den reviderade själv agerar, hur mycket denne samarbetar. 

 
4.1.6 Erfarenhet och intuition 
Aktör A anser att efter fem år kan en skatterevisor ses som erfaren. Då har revisorn fått den 
utbildning som krävs. Erfarenhet betyder mycket men det är väldigt personligt lagt anser aktör 
A. Det finns också en risk att en revisor fastnar i ett beteende. Aktör A hade hört att en del 
arbetar bättre ju äldre de blir medan andra jobbar sämre. Klyftan mellan människor blir större 
genom åren. Det är lätt att man stelnar i ett beteende. Aktör A menar att det att är viktigt att 
utföra saker vid rätt tidpunkt. Erfarenheten spelar roll när man till exempel ser att något i en 
viss utredning kommer bli mycket svårt att bevisa. En annan erfarenhet är att en revisor känner 
igen mönster och kommer ihåg hur denne gått tillväga i en tidigare utredning för att sedan följa 
samma spår. Aktör A säger att egentligen är detta en grundläggande personlighetsfråga. 
 
4.2 Intervju med aktör B och aktör C 
Aktör B har jobbat cirka tjugo år inom Skatteverket.  
Aktör C har jobbat cirka trettio år inom Skatteverket.  
 
4.2.1 Arbetsuppgifter 
En av revisorernas arbetsuppgifter är att ta fram revisionsobjekt. Ett sätt att få fram ett sådant 
objekt kan vara genom tips, dessa kan vara både externa och interna. De externa är alla tips som 
inte kommer ifrån Skatteverket, till exempel polisen, åklagaren, en annan myndighet eller 
kanske en anonym privatperson. När revisorn börjar jobba med en utredning gör denne först 
en registerslagning, därefter sammanställer han eller hon informationen och bestämmer 
slutligen om en granskning ska göras eller inte. Denna granskning kan vara antingen en 
skrivbordsutredning eller en revision. Skatteverket har också en urvalsgrupp på kontoret där 
olika objekt sammanställes för att sedan prioriteras. När revisorn får dessa objekt börjar denne 
med en djupare granskning. Om revisorn sedan anser att det bör ske en revision tar man ut ett 
beslut som sektionschefen skriver under. När detta är klart skickas ett beslut med post till den 
skattskyldige. Skatteverket gör normalt ett besök vid första sammanträffandet. Vid ett sådant 
ställer revisorn ett antal ordinarie frågor om bokföring och sedan specifika för just det 
reviderade företaget.  
 
4.2.2 Granskningsmetoder 
Under en revision som revisorn utför tar denne oftast med räkenskaperna till kontoret. En del 
av revisorerna på Skatteverket är även ADB∗-revisorer vilket ger dem rätt att begära in 
räkenskaper och information på ADB-media vilket innebär att en revisor har rätt att ta in 
företagets bokföring för att granska det i revisorns dator. Det finns ett dataprogram på 
Skatteverket som omvandlar bokföringsfiler till Skatteverkets egna system. Detta innebär att 
arbetet blir betydligt enklare i och med att revisorn får möjlighet till andra typer av sökvägar och 
söka på ett helt annat sätt än i papper. Det finns de som gör andra revisioner på stora och 
medelstora företag, dessa tar in räkenskaperna via ADB-media. Därefter granskar revisorn 
räkenskaperna om han eller hon får dem och om företaget har några, det är inte alltid det finns 

 
∗ ADB betyder Automatisk databehandling. 
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några räkenskaper. Revisorn skickar sedan skriftliga frågor till den skatteskyldige och denna 
ombedes att svara skriftligen. Om utredningen ger ett utfall har revisorn därefter en muntlig 
slutgenomgång med den skattskyldige som sedan får en revisionspromemoria, ett så kallat 
övervägande till beslut. Den skattskyldige har därefter en erinringstid på vanligtvis två veckor. 
Hela revisionen är sekretessbelagd. 
 
”All information som finns i en utredning är av mycket stor betydelse. Allt måste även värderas då de kan 
ha olika tyngd. Detta beror lite på vilken typ av utredning det handlar om. Händer ibland att man får in 
ett tips men det är inte förrän revisorn får ännu mera information som denne kan säga att det är 
intressant”.  
 
Av olika anledningar kan en revisor ha en annan typ av misstanke exempelvis felaktigheter i 
bokföringen. I dessa fall är det ofta själva handlingen som är intressant att titta på som till 
exempel om den skattskyldige har använt sig av oriktiga fakturor. Där kommer det mycket in på 
bevisvärdering och om en handling är riktig eller inte det vill säga har transaktionen gått till på 
det sätt som handlingen och bokföringen visar. Det är inte alltid skatterevisorn får kontakt med 
den skattskyldige och får tag på de räkenskaper som denne vill. I ett sådant fall kan revisorn 
använda sig av ett såkallat tredjemansföreläggande. Det innebär att man förelägger externa 
intressenter att informera om vad de har haft för affärer tillsammans med den skattskyldige som 
revideras. Det kan vara exempelvis kunder, leverantörer eller banker.  Mycket av informationen 
som används kan man få in på detta sätt. Av och till ger inte ett tredjemansföreläggande den 
utdelning revisorn är ute efter. Det är ibland svårt att veta exakt vilka alla kunder är och har 
revisorn tur kan denne få veta ett par stycken. Stora och medelstora företag har ofta en bra 
bokföring de kan till exempel ha en sakfråga som är fel. De mindre eller de helt svarta 
verksamheterna kan ofta ha en väldigt dålig bokföring.  Det innebär att det kan vara svårt för 
revisorn att komma dit denne vill och den skattskyldige kan då bli skyldig till försvårande av 
skattekontroll eller bokföringsbrott. ”Det kan till exempel vara på det sättet att revisorn fått in 
bokföringen för ett år av tre och de förelägger företaget att komma in med de resterande två åren. Händer 
det fortfarande ingenting kan revisorn ansöka hos Länsrätten om ett beslut enligt Tvångsåtgärdslagen för 
att få eftersöka materialet i företagets lokaler”. Det handlar i första hand om verksamhetslokaler 
inklusive bokföringsmedhjälpares lokaler och i andra hand eftersökning i privata bostäder. 
 
Det finns även något som kallas för överraskningsrevision. Skatteverket talar inte alltid om att 
de kommer, dock har de alltid med sig ett beslut att visa upp. Denna typ av revision används 
främst när revisorn exempelvis vill göra en lagerinventering eller kontrollera kassan. Vid dessa 
besök måste även en granskningsledare vara med. Denne måste redogöra för den skattskyldiges 
rättigheter och skyldigheter. Varför en granskningsledare är med är för att denne snabbt ska 
kunna fatta ett beslut om eftersökning av räkenskaper om det skulle vara på det sättet att 
revisorn inte får räkenskaperna vid besöket. Känner revisorn exempelvis på sig att företagaren 
kommer att förstöra eller på annat sätt undanskaffa räkenskaperna kan granskningsledaren 
alltså fatta ett snabbt beslut på plats om en eftersökning, för att på så sätt säkra den 
informationen.  
 
Alternativ till tvångsåtgärder om revisorn inte får in det material som han begärt in så har de i 
det läget möjlighet att göra en brottsanmälan. Om då åklagaren bedömer att det är så pass 
angeläget att snabbt fatta ett beslut för att inleda en förundersökning, kan de fatta ett beslut om 
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att genomföra en husrannsakan, där man eftersöker räkenskaper. Det finns dock större 
möjligheter för polis osv. då de kan göra husrannsakan i alla typer av lokaler, det beror på vilket 
typ av objekt det handlar om. Kan hända att revisorn får klara sig helt själv ibland beror på 
brottet. 
 
I en skrivbordsundersökning kan man samla in lika mycket extern information som i en 
revision. Skillnaden är vad de kan granska. De kan dock inte begära in alla räkenskaper, utan 
bara vissa delar till exempel de tio största posterna på ingående skatt på momsen. Där kollar 
man till exempel varuinköp och inventarier. Man kan också kolla med kronofogden om de har 
något på den skattskyldige eller om denne till exempel har näringsförbud. Bolagsverket går de 
alltid till. Revisorerna ska dock alltid välja det billigaste arbetssättet, revision eller 
skrivbordsutredning. 
 
Hur mycket tid som används vid en utredning är beroende av vilket typ av fall det handlar om 
samt vilken inriktning granskningen har. Ibland händer det att revisorn bara ska granska några 
få sakfrågor vilket givetvis tar kortare tid än om denne till exempel ska granska ett objekt som 
bedrivit sin verksamhet svart under de senaste två åren. Det innebär alltså att det är mycket mer 
informationsinsamlande externt vilket tar lång tid. En utredning kan ta mycket olika tid, allt 
ifrån en månad till ett år beroende på vilken slags information som finns och hur mycket som 
ska granskas. Det händer att det ibland kan ta ännu längre tid om revisorn måste göra 
förfrågningar till andra EG-länder. Svarstiden beror då på hur fort den utländska 
skattemyndigheten kan lämna svar, beroende på hur mycket annat jobb de har. 
 
4.2.3 Intuition och erfarenhet 
Aktör C anser att hur lång tid det tar att bli erfaren revisor är individuellt, men cirka fem år. 
Aktör B menar att revisorn måste ha provat på olika typer av revision, ibland kan det dröja tio 
år. Huruvida en revisor går på intuition beror lite grann på syftet med revisionen. På eko-sidan 
går revisorerna vanligtvis relativt mycket på erfarenhet men det är också viktigt att följa med och 
ta del av nya sätt att försöka kringgå skattereglerna. Vissa misstänkta kommer igen i flera 
utredningar. Arbetet för en skatterevisor har förändrats mycket under åren i och med 
datorisering och Internet. De har också blivit mer flexibla och börjat använda mer effektiva 
metoder. En revisors personlighet kan också spela stor roll i utredningarna, det underlättar om 
denne är lite misstänksam och nyfiken samt har en fallenhet för arbetet.  
 
4.3 Intervju med aktör D 
Aktör D har jobbat cirka tio år inom Skatteverket.  
 
4.3.1 Revisionsurval 
Revisionsurval görs varje år och har lite olika inriktningar från år till år. En del är sanktionerade 
av huvudkontoret och arbetet blir då mer uppstyrt, som till exempel vad och vart en revision 
ska utföras. Ibland kan det vara på så sätt att Skattekontoret i Luleå ska göra tre stycken 
branschgranskningar då får aktör D och hans kollega i uppdrag att ta fram de mest angelägna 
objekten som finns i respektive bransch. De har då en dialog med antingen projektledare eller 
aktivitetsansvariga som ska vara ansvariga för arbetet. De bestämmer vilka nyckeltal som ska 
tittas på samt vad som är viktigt att få fram uppgifter om. Därefter görs ett maskinellt urval där 
urvalsgruppen tar med allt som finns i skattesystemet men även externa system såsom tull- och 
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bilregister, uppgifter från arbetsmarknadsstyrelsen och uppgifter om ett företag till exempel har 
serveringstillstånd för alkohol. Det finns med andra ord väldigt mycket information att hämta. 
Revisorerna använder sig även av SNI-koder (branschtillhörighet), är dessa korrekta går det att 
få fram mycket bra uppgifter. Dessa lyfter revisorn sedan till kalkylprogrammet Excel och med 
hjälp av ett filter minskas antalet objekt. I vissa lägen tas företrädaren bakom företaget fram 
eller uppgifter om det handlar en koncern och så vidare. Arbetet blir då lite mer manuellt då 
revisorerna jobbar via alla de register som de har tillgång till. Från början kan det till exempel 
vara 800 företag och i slutändan kan det sluta med att de reviderar 50 stycken, detta kan dock 
vara väldigt skiftande.  
 
Sådant som kan väcka misstankar kan vara en företeelse eller ett sakområde som revisorn anser 
att denne ska titta närmare på, det vara väldigt höga övriga kostnader i jämförelse med 
omsättning, låg bruttovinst och lågt överskott av näringsverksamhet, olika typer av förmåner, 
höga kostnader för underentreprenörer, underlaget för löneredovisning eller att studera att 
företaget följer reglementet kring traktamenten. Denna sida av urvalet är ganska strukturerad, 
men urvalsgruppen trattar ner antalet träffar till dess att de har en behaglig mängd och därefter 
händer det att de senare kompletterar med manuella kontroller tills de fått fram de företag som 
utifrån objektiva fakta verkar ”bäst”. 
 
En annan del i informationsinsamlingen är tips från och informationsutbyte med andra 
myndigheter såsom kronofogdemyndigheten eller polisen, de har tillsammans ett slags 
kontaktnät som de använder sig av. Ibland kan polisens utredningar röra Skatteverket och vice 
versa. Det händer också att Skatteverket får interna anmälningar från till exempel en 
skrivbordskontroll, ”De kan ibland iaktta konstiga saker som att de till exempel ställt frågor och fått 
väldigt märkliga svar”. Aktör D anser att revisorn måste ställa sig frågan; Vad har man inte lyckats 
gör vid skrivbordskontrollen? Vid en revision tar Skatteverket in räkenskaper, på det sättet får 
de en helhet på ett helt annat sätt än då de jobbar med en skrivbordsundersökning där revisorn 
endast kan ställa lite frågor men får absolut inte ta in hela bokföringen. Det finns därför 
betydligt större möjligheter att få ett grepp om helheten vid en revision. Aktör D menar vidare 
att det är lättare att stämma av informationen vid en revision och revisorn kan ”känna pulsen 
på den skattskyldige”, men även att den skattskyldige får chans att ställa frågor till revisorn. 
Aktör D tycker att det är viktigt att revisorn funderar över fallet och inte alltid direkt slår till 
med den dyraste kontrollformen som är revision då den alltid tar lång tid i och med att den är 
omgärdat av mycket formalia.  
 
För att samla in information tar revisorn ofta hjälp av branschorganisationer för att få uppgifter 
om exempelvis hur mycket ett visst material kan tänkas kosta samt vad som kan anses vara 
normalt för branschen. Aktör D berättar också att det händer att Skatteverket kan få in tips 
från en branschorganisation. Skatteverket får även in anonyma tips, det kan exempelvis vara en 
anställd, en sur granne eller ett annat företag. Dessa tips kan dock vara mer eller mindre 
nyanserade, men detta innebär att Skatteverket får upp ögonen och kan titta närmare på 
företaget i fråga. Revisorn kolla alla system och register som de har tillgång till och kan till 
exempel hitta kopplingar mot till exempel kronofogdemyndigheten och kontakta 
indrivningshandläggarna där för att resonera med dem om vad de har fått för bild via sina 
kontakter med den skattskyldige. De anonyma anmälningarna som kommer in är ofta av den 
karaktären att det handlar om oredovisade intäkter och svart arbetskraft. Det är extremt sällan 
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de får in en anmälan där någon menar att ett företag till exempel har redovisat lagret felaktigt 
eller att de inte gjort rätt när det gäller införsel av varor inom EU.  
 
När det gäller intäktskontroller kan skattehandläggaren jobba via skrivbordsundersökningar, i 
ett sådant fall handlar det oftast om kontantberäkningar.  Det kan i ett mindre företag handla 
om att de tittar på familjens tillgångar, skillnaden mellan ingående och utgående balans i 
skulder samt att de kollar värdet på bilar och fastigheter. Ibland händer det att revisorn får 
klockrena träffar som att någon kanske har en bil värd 700 000 kronor men inte några större 
tillgångar sedan tidigare och inte heller tagit något lån. Urvalsgruppen måste då bestämma sig 
för om de ska kontantberäknas via skrivbordsundersökning, eller om kontroll ska ske via 
skatterevision. Det som avgör vilken kontrollform som ska ske är den uppskattade 
omfattningen av de intäkter som sannolikt inte redovisas, vilken metod som bedöms mest 
framgångsrik i det enskilda fallet, syftet med utredningen samt även tillgängliga resurser. 
 
Aktör D berättar att ett syfte med att man undersöker och reviderar företag kan vara för att få 
bort oseriösa företag från marknaden. I många fall förstör dessa för de seriösa företagen. Det 
kan vara att de ständigt lägger sig under alla andra vid en budgivning. Även om skatteverket 
inte får in någon skatt i dessa fall kan de ändå förhoppningsvis hjälpa de ärliga företagarna. 
Aktör D menar att något som också är väldigt viktigt för Skatteverket är att även nå ut i media, 
de vill att så många som möjligt i samhället ska vilja göra rätt. All kontroll som utförs går i 
slutändan ut på det. Skulle de inte göra någon kontroll alls vet de att då skulle de flesta strunta i 
att betala skatt. Aktör D menar att har Skatteverket förmåga att få ut ett budskap i en viss 
bransch och kommit fram till vissa saker där ger det en signal till andra att hålla sig i skinnet, 
det kan också bli en sporre för de ärliga att fortsätta i samma anda. Han berättar vidare att en 
attityd som forskare kommit fram till är att de flesta vill göra som alla andra. Däremot finns det 
vissa som troligtvis aldrig kommer att göra rätt för sig som till exempel en del som är straffade 
kan ha svårt att återgå till ett normalt liv, men de allra flesta går att påverka. Det viktigaste är att 
få ut ett budskap, syftet är inte att peka ut en viss företagare utan mer peka på hur man ska göra 
och få fram den frivilliga viljan att bidra med skatt.  
 
Aktör D anser att trots att vi i Sverige har ett högt skattetryck finns det ändå en stark vilja att 
göra rätt. Det gäller att få bort de som inte vill bidra. ”Sverige skulle kunna ha hur många 
skatterevisorer som helst, men det kan inte kosta hur mycket som helst. Det skulle inte heller fungera om 
halva befolkningen kontrollerade den andra halvan”. 
 
Aktör D berättar att en del företagare har två inkomstkällor, Det kan vara på det sättet att de 
har svart företag med en omfattande hemsida med en bevisligen omfattande verksamhet 
samtidigt som de uppbär dagersättning eller förtidspension från Försäkringskassan eller A-kassa. 
”Om man ej bidrar med att betala skatt trots att aktiv näringsverksamhet med stora överskott bedrivs av 
företagaren, bör man inte heller få utnyttja bidrag.” Han menar vidare att något som skulle kunna 
förbättras är samarbetet med Försäkringskassan och att hitta vettiga lösningar för hinder som 
kan finnas med sekretess och annat. Aktör D tycker att detta känns ibland lite besvärligt, att 
den personliga integriteten ska skyddas och ibland kan man fråga sig varför.  
 
Han menar att den som har gjort rätt egentligen inte har något att dölja och skulle det visa sig 
att någonting vore fel går det oftast att reda ut som att en företagare till exempel missförstått 
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regelverket. Att samköra register och att utbyta information och annat får inte gå till hur som 
helst utan det ska finnas en viss struktur på det.  
 
4.4 Intervju med Aktör E  
Aktör E har jobbat drygt trettio år inom Skatteverket.  
 
4.4.1 Arbetsgång  
Skatteverket har varje år vissa inriktningar till exempel om hur revisorn ska jobba med en 
aktivitet. Arbetsgången på Skatteverket går till på det sättet att man har en urvalsgrupp som gör 
grovurvalet och informationsinsamlingen. Om det finns misstanke att det i bakgrunden 
handlar om ett skattebrott, finns det oftast en hel del information som indikerar på det. 
Revisorn sig när denne fått ett objekt ner och tittar på fallet och gör en kompletterande 
förgranskning av materialet, skriver ner det i Skatteverkets revisionsprogram. Där skrivs vad 
som kommit fram, kortfattat i punkter och sedan även syftet med revisionen, vad är det 
revisorn vill ha ut av revisionen? Utifrån det upprättar revisorn en revisionsplan, den innehåller 
grovt dels vilka skatter revisorn ska titta på och dels vilket sätt revisorn tänkt sig att granska de 
här skatterna på samt vilka tidsperioder.  
 
4.4.2 Granskningsmetoder 
Aktör E förklarar att en skrivbordsutredning innebär att revisorn ställer ett antal frågor till 
företaget skriftligen, ber dem förklara exempelvis en avdragspost. Skrivbordsutredningen är 
begränsad till de frågorna. I en skrivbordsutredning tar man normalt sett inte in några 
räkenskaper. Det händer dock att revisorn ber den skattskyldige att visa ett utdrag från 
huvudboken eller ett verifikat. Detta görs ofta i samband med momsutredningar då man ber 
den skattskyldige skicka in kvitton på gjorda köp eller försäkringar. 
 
Den stora skillnaden mellan skrivbordsutredning och en revision är att vid en 
skrivbordsutredning begär revisorn in uppgifter och får de uppgifterna. I samband med revision 
ber revisorn att få ta del av företagets räkenskaper, skriftväxlingar och dokumentation. Revisorn 
går så att säga självmant igenom och väljer vad han eller hon ska titta på i materialet. Vid en 
skrivbordsundersökning är revisorn lite mer styrd på vad denne får för uppgifter. Det finns en 
mellanvariant också, taxeringsbesök. Det revisorn gör där utöver en vanlig skrivbordsutredning 
är att denne kommer överens med företagaren om att revisorn åker ut till företagaren eller ber 
honom att komma upp och ta med sig delar utav räkenskaperna om det nu är så att man ska 
utreda ett momsavdrag eller någonting annat. Denna utredningsform är dock frivillig. Säger 
företagaren nej, kan revisorn inte göra någonting, men många företagare ställer upp och 
underlättar därmed också arbetet. Det innebär att istället för att revisorn skriver tio till femton 
frågor vilket blir ett merarbete för dem i och med att denne måste plocka fram informationen 
själv.  
 
Aktör E berättar att revisorn kan säga så här: ”jag åker ut och så träffas vi och du har räkenskaperna 
tillgängliga så går vi igenom och tittar på de här bitarna så slipper den skattskyldige lägga ner en massa tid 
på att svara på frågor, kopiera eller dokumentera på annat sätt”. Detta anser aktör E är ett väldigt 
smidigt utredningssätt, men används inte frekvent, man försöker öka frekvensen med 
taxeringsbesöken att än så länge går det lite trögt. 
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Det som är tungt med att vara revisor tycker aktör E: ”är all administration och allt det här med 
sekretess som vi är specialister på i Sverige, att ha sekretess mellan myndigheterna det underlättar inte 
arbetet, man får hela tiden sitta och tänka och titta på de bitarna”. För det är ingen självklarhet att jag 
bara kan lyfta telefonen och ringa till en annan myndighet och tala om att si och så är det och tvärtom.” 
Aktör E skulle här vilja ha ändringar och att sekretessen skulle släppas på en aning. ”Eftersom vi 
har olika bitar och det förutsätter att man samverkar ska det också vara lätt att samverka. Då ska det inte 
vara en massa staket och byråkrati kring det här.”  
 
Aktör E menar att något revisorn ska ha klart för sig är att när det gäller utredning av brott är 
detta väldigt svårt att göra som skrivbord. Han fortsätter med att har en skattskyldig inte lämnat 
in en deklaration är det inte helt enkelt. Mycket ligger dolt i räkenskaper som revisorn inte har 
en chans att få fram annat än i samband med en revision. Exempelvis är det nästintill omöjligt 
skulle aktör E vilja påstå, att hävda bokföringsbrott om revisorn inte har tittat i räkenskaperna. 
Det säger sig själv att man måste titta på dessa och därefter dra vissa slutsatser. Aktör E kan ta 
extremfall där man kanske ändå skulle kunna göra en anmälan om det är uppenbart att 
skatterevisorn har fått uppgifter fast detta inte finns i bokföringen. Revisorn ser att något inte är 
deklarerat och kan inte vara bokfört, men revisorn har ändå kontrollinformation som visar att 
det företaget haft stora inkomster. Då kan revisorn dra de slutsatserna utan att titta i 
räkenskaperna då det ändå finns misstanke för att kunna göra en anmälan. Dock krävs i de 
flesta fall en revision för att skatterevisorerna ska kunna göra en anmälan. Aktör E menar ett 
företag som ställer upp och samverkar går utredningarna snabbare. Sådant som tar tid är när 
revisorn ska söka det som inte finns i räkenskaperna. Han menar att det är detta som är 
poängen med en revision. Vill en skattskyldig dölja någonting har denne det inte öppet i sina 
räkenskaper utan det ligger vid sidan om. Det är då revisorn får använda sig av olika metoder 
för att få fram relevant information.  
 
En skrivbordsutredning är betydligt ”grundare” än en revision som är ett större ingrepp. Aktör 
E menar att det är klart att det alltid skapar en viss oro för en skattskyldig när en revisor 
kommer ut och ska granska och kontrollera, det är inte alltid det roligaste. Medan andra tycker 
det ska bli roligt för att de är väldigt nöjda och stolta över sitt sätt att föra räkenskaper och 
lämna uppgifter och vill ha en bekräftelse på att de sköter det här bra. Aktör E menar att det 
finns fusk på alla skalor, allt från en företagare som gömmer någon privat kostnad och liknande 
i bokföringen eller att man glömmer att ta upp någon mindre intäkt till dem som använder 
detta systematisk, det vill säga de riktigt grova brotten.  
 
I samband med revision har skatterevisorer möjlighet att göra mer saker, revisorerna kan bland 
annat göra fysiska inventeringar på inventarier. Den skattskyldige ska kunna visa upp hur denne 
anskaffat exempelvis en maskin så att det inte handlar om en falsk faktura. Skatterevisorerna 
kan göra kassainventeringar om de misstänker att det saknas likvida medel eller att det finns 
andra brister, eller att man har onormalt hög kassabehållning i bokföringen, som egentligen är 
löneuttag som aldrig har bokförts.  
 
4.4.3 Information 
Om revisorn misstänker att en skattskyldig har undanhållna intäkter eller gjort något annat 
brottsligt är all information otroligt värdefull. Det är den som ska kunna ge signaler på att 
någonting inte står rätt till. Aktör E förklarar att om man tänker sig att man har ett företag som 
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gör allting korrekt, då har revisorn inte så mycket nytta av den här informationen i sig. Revisorn 
kan bara få en bekräftelse på att det är bra och det gör att det kan räcka med att man gör några 
få stickprov för att stämma av om det ser bra ut. Om allting annat ser bra ut behöver revisorn 
inte lägga ned mer tid på det företaget.  
 
Har revisorn ett företag där bokföringen inte ser bra ut är revisorn väldigt beroende av all 
informationen som finns. Det händer att Skatteverket kontrollerar företag där den ursprungliga 
ägaren sålt företaget till en såkallad målvakt. En målvakt är en utslagen person som för en 
summa pengar tar på sig ägarskapet för ett företag, den ursprungliga ägaren kvitterar ut alla 
räkenskaper som sedan har försvunnit när skatterevisorerna ska göra en revision. Aktör E 
berättar att i fall då det inte finns några räkenskaper att utgå ifrån är det svårare än vanligt för 
en skatterevisor, men menar att det är vardag för dem. Det skatterevisorerna då har möjlighet 
att göra är att genom föreläggande försöka samla information som kan ge bilder utav vad som 
har hänt. Det är många gånger på det sättet att revisorn använder sig av banksystem, det går 
alltså att få uppgifter via banker och liknande och på det sättet komma en bit på väg. Revisorn 
kan också gå till leverantörer och kunder som förhoppningsvis är hjälpsamma och revisorn får 
uppgifter och kan på så vis skaffa sig en bild utav vad som kan ha hänt. ”Men det som är oerhört 
viktigt som jag ser det i alla fall är om jag reviderar ett företag. Ju mer jag känner till om företaget och de 
förutsättningar man jobbar på, branschkunskap. Desto sannolikare är det att jag kan göra en bra revision. 
Ju mer jag känner till om förutsättningarna desto mer kan jag stämma av. Jag vet, det finns fler klockor 
som ringer och säger: ja, men det där kan inte vara rimligt därför att så här ser det ut, så här är branschen, 
det stämmer inte med - det finns ju nyckeltal och det finns så mycket annat som man kan ha.”  
 
Aktör E menar att om revisorn ska ha information från utlandet handlar det om handräckning, 
förfrågan ska gå genom huvudkontoret som i sin tur ska ta kontakt med myndigheter i det 
andra landet. Detta behöver dock inte betyda att revisorn får den information som denne från 
början var ute efter, eller att han eller hon över huvud taget får någon information. 
 
4.4.4 Beslutsstrukturen 
Vem som har rätt att fatta beslut är mycket reglerat säger aktör E, det är i de flesta fall 
sektionschefen som fattar beslut men även regionchefen kan ibland skriva under. Det finns 
givetvis rutiner kring beslutfattandet och detta är väldigt uppstyrt. Beslutet fattas och innehåller 
vilka skatter och avgifter som ska granskas samt vilken tidsperiod, är det på så sätt att revisorn 
ser att han eller hon måste utöka beslutet kan revisorn göra det under pågående revision.  
 
4.4.5 Intuition och erfarenhet 
Aktör E skulle vilja säga att se mönster är en kombination av intuition och erfarenhet, 
skatterevisorerna har revisionsmodeller vilket gör att man jobbar strukturerat. Aktör E säger att 
när man granskar deklarationer och bokslut utgår man från sin erfarenhet och vad man känner 
till om branschen, detta ger signaler som revisorn sedan går vidare på. Aktör E berättar att det 
händer att revisorn ”kör fast” i en utredning men inser ändå att en viss företeelse inte kan vara 
rätt. Han fortsätter att i sådana utredningar får revisorn försöka använda sin kreativitet och 
söka efter nya öppningar. Revisorn måste ställa sig frågan om det finns något nytt sätt och lösa 
problemet på.  Aktör E menar att revisorn måste använda en blandning av både intuition och 
erfarenhet men att det är mycket beroende från fall till fall.  
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras resultaten från våra empiriska undersökningar; intervjuer med fem 
skatterevisorer. Kapitlet är uppbyggt på ett sådant sätt att den på bästa möjliga sätt ska följa uppsatsens 
syfte. Svaren från aktörerna har jämförts dels mot varandra och dels mot referensramen. I slutet av varje 
avsnitt kommer egna analyser. 
 
5.1 Skatterevisorns arbete 
Brunsson (1998) skriver att en vanlig aktivitet hos organisationer är beslutsfattande. 
Organisationer hävdar ofta att de fattar beslut och de genomgår ofta beslutsprocesser: de anger 
sina mål och värderingar, exempelvis hos Skatteverket att man följer de mål som huvudkontoret 
satt upp, diskuterar olika framtida handlingsmöjligheter, förutser konsekvenser av dessa och 
jämför konsekvenserna med värderingarna. Aktör A säger att vid urvalet för en skatterevision 
utgår skatterevisorn från riskbedömningar som huvudkontoret har tagit, detta är en löpande 
kommunikation mellan huvudkontoret och de lokala skattekontoren. Aktör E säger att 
Skatteverket har en urvalsgrupp som gör grovurvalet och informationsinsamlingen. Aktör C 
berättar att när revisorn börjar jobba med en utredning gör denne först en registerslagning och 
därefter sammanställer informationen och bestämmer slutligen om en granskning ska göras. 
Denna granskning kan vara antingen en skrivbordsutredning eller en revision. Aktör D 
förklarar ytterligare att till en början görs ett maskinellt urval där urvalsgruppen tar med allt 
som finns i skattesystemet men även externa system såsom tull- och bilregister, uppgifter från 
arbetsmarknadsstyrelsen och uppgifter om ett företag till exempel har serveringstillstånd för 
alkohol. Det finns med andra ord väldigt mycket information att hämta. Revisorerna använder 
sig också av SNI-koder (branschtillhörighet), är dessa korrekta går det att få fram mycket bra 
uppgifter. Dessa lyfter revisorn sedan till kalkylprogrammet Excel och med hjälp av ett filter 
minskas antalet objekt. I vissa lägen tas företrädaren bakom företaget fram eller uppgifter om 
det handlar en koncern och så vidare.  
 
Informationen som kommer fram när Skatteverket gör riskbedömningar är kanske den 
viktigaste informationen i hela kedjan. Om inte den stämmer blir hela kontrollfunktionen 
lidande eftersom Skatteverket då gör urval på till exempel ”fel” bransch och vidare kommer att 
granska ”fel” objekt. En annan information som är väldigt viktig är när revisorerna tar in 
information för att göra urval till vilka objekt de ska granska närmare. Där är det också väldigt 
viktigt att de grundar urvalet på rätt information och källor. För även där kan det annars bli en 
sned urvalsgrupp.  
 
Aktör B säger att arbetet för en skatterevisor har förändrats mycket under åren i och med 
datorisering och Internet. De har också blivit mer flexibla och börjat använda mer effektiva 
metoder. Petrén (1987) hävdar att förfarandet blir enklast då man kan utnyttja en myndighets 
datalagrade information eller information som levereras automatiskt till Skatteverket av vissa 
enskilda källor som är i besittning av den behövliga informationen. Vid revisioner av stora 
bolag innebär det att stora mängder information måste behandlas säger aktör E. För den typen 
av revisioner har skatteverket ett hjälpmedel som kallas ADB-media, detta verktyg underlättar 
revisorns arbete då det ibland kan handla om hundratusentals verifikat. Aktör E fortsätter med 
att detta innebär att revisorn inte behöver bearbeta informationen manuellt, på det sättet blir 
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arbetet både mer effektivt och mindre kostsamt. Aktör B instämmer i detta resonemang och 
menar att arbetet sedan ADB-media blivit betydligt enklare i och med att revisorn får möjlighet 
till andra typer av sökvägar och kan söka på ett helt annat sätt än man tidigare gjorde när all 
information var i pappersform. Mer och mer information överförs via dator så även för 
Skatteverket. Detta torde som aktörerna beskrivit bli betydligt enklare, men även mindre tids - 
och resurskrävande samt att informationen skulle kunna sägas bli mer säker. Datorn torde 
hjälpa revisorerna att lättare hitta den ”rätta” informationen då det om informationen var i 
pappersform annars skulle bli väldigt mycket mer material att bearbeta och leta igenom.   
 
5.2 Informationsinsamlandet 
Enligt SOU 1998:9 uppkommer skattebrottsmisstanken vanligen hos Skatteverket i samband 
med revisionsverksamheten. Andra myndigheter eller allmänheten ger också information i form 
av tips gällande eventuella skattebrott eller lämnar en anmälan mot en person eller ett företag. 
Detta kan vara orsak till att Skatteverket inleder en kontroll av en skatteskyldig (SOU 1998:9). 
Aktör B menar att en av revisorernas arbetsuppgifter är att ta fram revisionsobjekt och ett sätt 
att få fram ett sådant objekt kan vara genom tips, dessa kan vara både externa och interna. De 
externa är alla tips som inte kommer ifrån det regionala Skatteverket, alltså till exempel polisen, 
en annan myndighet, en annan region, en annan sektion på det regionala skattekontoret eller 
kanske en anonym privatperson. Kommer tipsen från Skatteverket själva kan det då vara från en 
annan region eller en annan sektion. Aktör D instämmer i detta och menar att ibland kan 
polisens utredningar röra Skatteverkets utredningar och vice versa. De tar ofta hjälp av 
branschorganisationer där man får in uppgifter om olika saker som hur mycket vissa saker kan 
tänkas kosta, vad som är normalt för branschen. Det händer också att Skatteverket kan få tips 
från dem. Aktör A nämner att det händer att Skatteverket får in tips via pressen som de inte 
kan blunda för och måste agera på.  
 
Östberg (1986) och rapporten SOU 1998:9 menar att oftast hittar man normalt de 
egendomligheter som skall utredas vid taxeringsrevisioner och andra ingripanden av 
Skatteverket samt genom konkursförvaltares utredningar, genom riksbankens och tullverkets 
kontrollverksamhet det vill säga andra myndigheter och så vidare.  Aktör D menar att det också 
händer att Skatteverket får in anonyma tips, det kan vara en anställd, en sur granne eller ett 
annat företag. Dessa tips kan dock vara mer eller mindre nyanserade men detta innebär att 
Skatteverket får upp ögonen och kan titta närmare på företaget i fråga. Aktör C påpekar att det 
händer att man får in ett tips men det är inte förrän revisorn får ännu mera information som 
denne kan säga att det är intressant. Detta visar att många gånger är det slumpen som avgör 
vilka som blir upptäckta och vilka som inte blir det. Upptäckten kan vara både inom 
Skatteverket och hos företagaren därifrån tipset kan komma eller hos den sura grannen. Det 
som aktör C nämner att det ibland inte förrän revisorn får in ännu mera information som 
revisorn inleder en granskning kan både vara en fördel och en nackdel då det innebär att ingen 
revideras bara för att ett tips kommer in, då ett sådant i princip skulle kunna vara taget ur 
luften. Ser man det från andra hållet skulle det kunna innebära att man går miste om värdefull 
tid och information förutsatt att den skattskyldige gjort något konstigt med exempelvis 
bokföringen.  
 
Petrén (1987) skriver att Skatteverket måste ha tillgång till ett underlag av grundläggande 
uppgifter för att kunna fatta beslut om skattens storlek i de olika fallen. Huvudkällan 
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beträffande de flesta skatter är den skattskyldige själv.  Denne kan vanligen tillhandahålla 
Skatteverket flertalet av de uppgifter som erfordras. Den skattskyldige har i regel ålagts, genom 
lagbestämmelser, att i en deklaration eller på annat sätt lämna de relevanta uppgifterna till 
Skatteverket. Aktör B påpekar att det inte alltid skatterevisorn får kontakt med den 
skattskyldige och får tag på de räkenskaper som denne vill. Är det på det sättet att de inte alls 
får in något från bokföringen har de möjligheten att skönsmässigt beräkna moms, 
inkomstskatter och avgifter. I enlighet med aktör Bs utsaga är det inte alltid verkligheten följer 
vad regeln säger, det är vid sådana tillfällen ett tredjemansföreläggande kan underlätta för en 
revisor vid dennes informationsinsamlande.  
 
Aktör B förklarar att får revisorn inte det denne vill ha kan han eller hon använda sig av ett 
tredjemansföreläggande. Det innebär att skatterevisorn förelägger externa intressenter på vad de 
har haft för affärer tillsammans med den skattskyldige som revideras. Det kan vara exempelvis 
kunder, leverantörer eller banker.  Mycket av informationen som används kan man få in på 
detta sätt. SOU (2005:35) tar upp att Skatteverket även kan göra en tredjemansrevision vilket 
innebär att de kan inhämta uppgifter som är av betydelse för en kontroll av någon annan än en 
som revideras. Aktör A utvecklar att tredjeman kan vara ett företag som har affärer med 
revisionsobjektet, hur skatterevisorn kan begära in uppgifter för att följa transaktioner är 
lagreglerat. Aktör C fortsätter med att det händer ibland att tredjemansföreläggande inte alltid 
ger den utdelning revisorn är ute efter. Det är ibland svårt att veta exakt vilka alla kunder är, 
har revisorn tur kan denne kanske får veta ett par stycken. Även detta visar på att 
informationsinsamlingen inte är lätt, det finns mycket som kan ställa till problem. Aktör B 
menar att det går att få in mycket information via ett tredjemansföreläggande medan aktör C 
anser att det inte alltid blir som man tänkt sig med detta. Detta är troligtvis beroende på fall 
och fall, en del tenderar att vara mer hjälpsamma än andra. Det säger sig självt att har 
exempelvis den skattskyldige i samverkan med exempelvis en kund gjort sig skyldig till ett 
skattebrott eller liknande kommer kunden troligtvis inte heller vara tillmötesgående mot 
skatterevisorn.  
 
Skatteverkets revisorer kan även få information från andra källor än den skattskyldige. Petrén 
(1987) skriver att kreditinstitut eller arbetsgivare ofta kan lämna Skatteverket behövlig 
information som ersättning för eller komplettering till den skattskyldiges uppgiftslämnande. 
Aktör D utvecklar detta och menar att revisorerna ofta tar hjälp av branschorganisationer där 
de får in uppgifter om till exempel hur mycket ett visst material kan tänkas kosta, aktuella 
nyckeltal och annan specifik information för branschen. Aktör D fortsätter med att en annan 
del i informationsinsamlingen är tips från och informationsutbyte med andra myndigheter 
såsom kronofogdemyndigheten eller polisen. Det händer också att Skatteverket får interna 
anmälningar från till exempel en skrivbordskontroll. Aktör E menar att om revisorn ska ha 
information från utlandet handlar det om handräckning, förfrågan ska gå genom 
huvudkontoret som i sin tur ska ta kontakt med myndigheter i det andra landet. Detta behöver 
dock inte betyda att revisorn får den information som denne från början var ute efter, eller att 
han eller hon över huvud taget får någon information. En tredje källa enligt Petrén (1987) är 
myndigheternas egna register och uppteckningar. Dessa olika källor utnyttjas i olika 
sammansättningar och i varierande grad. Skatteverkets egna register torde tillhandahålla den 
allra säkraste informationen. En annan självklarhet är att det tar olika lång tid att få fram 
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information, söker revisorn i Skatteverkets register ger detta den allra snabbaste informationen, 
tiden kan som tidigare nämnts vara avgörande för en bra utredning. 
 
5.3 Informationsanvändningen 
När Skatteverket gör en kontroll av en skattskyldig inriktas den på att taxeringen skall bli rätt, 
det vill säga att den stämmer överens med skattelagstiftningen (Korsell, 2001). Aktör E menar 
om revisorn misstänker undanhållna intäkter eller något brottsligt då är all information otroligt 
värdefull. Det är denna som ska kunna ge signaler på att någonting inte står rätt till. Om man 
tänker sig att det finns ett företag som gör allting korrekt, då har revisorn inte mycket nytta av 
informationen i sig. Revisorn kan bara få en bekräftelse på att det är bra, det gör att det kan 
räcka med att man gör några få stickprov för att stämma av om bokföringen ser bra ut. Ser allt 
annat bra ut behöver revisorn inte lägga ned mer tid på det. Aktör C anser att all information 
som finns är av mycket stor betydelse. Informationen måste även värderas då den kan ha olika 
tyngd, detta beror på vilken typ av utredning det handlar om.  
 
Enligt RSV (1999) är det viktigt att mängden information anpassas till ett unikt objekt. Vilken 
typ av revision som ska utföras är också av betydelse när det gäller att ta fram relevant 
information. Exempel på sådan information är olika nyckeltal, kontroll av fastigheter, uppgifter 
från Patent- och registreringsverket eller allmänna företagsdata (RSV, 1999). Detta visar på att 
all information är viktig oavsett vart den kommer ifrån, även om den säkraste informationen 
kommer från Skatteverket kan även små detaljer från en osäker källa betyda väldigt mycket för 
sammanhanget i en utredning.  
 
Aktör A tycker att efter fem år är en skatterevisor erfaren. Då har personen fått utbildning och 
erfarenhet medan aktör C menar att det är individuellt hur lång tid det tar att bli erfaren, men 
cirka fem år. Aktör A anser att erfarenhet betyder mycket men att det är väldigt personligt lagt, 
detta instämmer aktör C i men tillägger att det underlättar om man är lite misstänksam och 
nyfiken samt att man har en fallenhet för arbetet. En revisor hittar olika mycket beroende på 
personligheten. Aktör A säger att göra saker vid rätt tidpunkt har blivit mer och mer viktigt. 
Aktör C menar att på eko-sidan går revisorerna vanligtvis ganska mycket på erfarenhet men det 
är också viktigt att följa med och ta del av nya sätta att försöka kringgå skattereglerna. Vissa 
misstänkta kommer igen i flera utredningar. Aktör A tar upp att erfarenheten spelar roll när 
revisorn till exempel ser att en viss företeelse omöjligen kan bevisas av Skatteverket. En annan 
erfarenhet är att revisorn känner igen en företeelse och har sett något liknande tidigare. Aktör E 
skulle vilja säga att se mönster är en kombination av intuition och erfarenhet, skatterevisorerna 
har revisionsmodeller vilket gör att de jobbar strukturerat.  
 
Kesteven (1967) menar att intuition är en icke-verbal föraning av relevant natur. Kvaliteten på 
denna typ av föraning kan sägas bero på hur mycket träning en människa som till exempel en 
skatterevisor haft och vad som finns ”lagrat” hos denne. Aktör E fortsätter att om en revisor 
utgår ifrån sin erfarenhet när denne granskar deklarationer och bokslut underlättar det att 
revisorn känner till branschen. Erfarenheten och branschkännedomen ger signaler som 
revisorn sedan kan använda sig av. Det händer ibland att revisorn kör fast i en utredning det är 
då viktigt att denne kan hitta nya vägar och lösningar. Det är en blandning av intuition och 
erfarenhet beroende på fall till fall. Mer avancerade påståenden kring att veta något intuitivt 
enligt Kesteven (1967) kan vara (1) själva agerandet eller innehållet i fattningsförmågan; eller (2) 



 ANALYS 
___________________________________________________________________________  
  

  27  

en verbal formulering av vad skatterevisorn uppfattat att dennes sinnen uppfattat; eller (3) ett 
logiskt argument som revisorn vill ska representera stegen som denne måste ha gått igenom i 
sinnena när han eller hon ska uppnå fattningsförmågan. 
 
Olve (1984) tar upp att i olika yrkeskategorier lär den yrkesverksamme sig olika saker genom att 
läsa av mönster som leder till olika iakttagelser såsom i en skatterevisors fall 
utredningserfarenhet. Mönstren är nödvändiga för att människor ska kunna iaktta och förstärks 
hela tiden. Dessa mönster förfinas sedan genom erfarenhet och därigenom lär sig den 
yrkesverksamme sig ytterligare saker. Ibland händer det att saker människor tidigare trott varit 
sant kanske sedan visar sig vara fel, det är då nödvändigt att hålla en öppenhet för sådant för att 
på så sätt lära sig lära sig nya mönster och se de andra missat (Olve, 1984). Att erfarenhet för en 
revisor är viktigt är enligt oss självskrivet. Det faktum att det tar mellan fem och tio år innan en 
revisor kan anses vara erfaren torde vara relativt rimligt. En ny skatterevisor har precis som en 
traditionell revisor handledare i början av sin karriär, vilket är en hjälp. Intuition borde också 
hjälpa till i utredningarna, som en av våra aktörer nämnde är detta i kombination med 
personlighetsdrag som nyfiken- och misstänksamhet en bra grund att utgå ifrån samt att kunna 
se mönster.  
 
Alalehto (2003) skriver att det finns flera exempel på hur en misstänkt person kan göra för att 
undgå misstanke om brott. Ett av dem är att den misstänkte förövaren uppträder 
förtroendefullt mot utredaren, denne måste alltså vara övertygande eller åtminstone agera på ett 
sådant sätt att det inte märks att ett brott begåtts. En lyckad strategi för att begå ett skattebrott 
innebär att förövaren lyckas hålla utredarens förtroende intakt, en misslyckad strategi innebär 
att utredaren fattar misstanke och slutligen avslöjar brottet. Aktör E anser att det är av stort vikt 
att den som reviderar ett företag har branschkunskap om den aktuella branschen samt de 
förutsättningar företaget har. Har man denna kunskap innebär det att revisorn lättare kan göra 
en bra revision. Ju mer revisorn känner till om förutsättningarna desto mer går det att stämma 
av.  Genom att titta på nyckeltal och liknande för en bransch blir det lättare för revisorn att 
bedöma huruvida något i ett företag är rimligt eller inte. Vi håller med aktör E i dennes 
påstående att branschkunskap är viktigt för en revisor att ha. Kunskap om en bransch innebär 
självfallet att revisorn lättare kan se igenom den misstänktes olika strategier att dölja ett brott. 
Om revisorn inte kan något om branschen har denne en mindre chans att upptäcka brott eller 
fusk vilket gör att företaget får en större möjlighet att komma undan. En annan risk med detta 
är att företagaren kan fortsätta i samma bana till dess att de blir reviderade igen. Kan revisorn 
inte branschen denna gång heller uppstår en ond cirkel.  
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6 AVSLUTNING 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som framkommit i vår undersökning. Vi kommer även slutligen 
att ge förslag på fortsatt forskning. 
 
6.1 Slutsatser 
Skatteverket har inte bara till uppgift att granska och kontrollera skattskyldiga, de har även en 
annan uppgift vilken är att få marknaden så effektiv som möjligt och därigenom också få 
samhället att fungera i övrigt. En viktig del i detta är att få bort oseriösa företag från 
marknaden. Ett exempel på att ett företag skulle kunna vara oseriöst är att de konkurrerar 
genom att priset på deras varor ligger orimligt lågt jämfört med de andra på marknaden. Detta 
är möjligt genom att de fuskar med exempelvis momsen. För att motverka detta använder 
Skatteverket kontroll och vill med det visa de seriösa företagen att de inte ska börja fuska för att 
konkurrera med de oseriösa. Således gäller det att redan från början i både riskbedömning och 
objekturval kunna läsa av marknaden och den information som finns om var de största 
problemen finns. Det är inte bra om urvalen blir missriktade eftersom det påverkar samhället i 
och med att företagen i riskzonen inte revideras och kan förstöra för de seriösa företagen. Även 
i detta sammanhang förlorar samhället skattepengar som kunde ha gått till vård, skola och 
äldreomsorg. 
 
Skatterevisorns informationsinsamlande har stor betydelse för utgången av en lyckad utredning. 
Skatterevisorerna är och måste vara väldigt duktiga på informationsinsamling för att få så 
många fällande domar som möjligt. De har många allsidiga källor som ska kombineras ihop och 
dras slutsatser ifrån samt att de har begränsade resurser. Källor som Internet och ADB gör 
informationsinsamlandet både smidigare, snabbare och enklare. Den bästa källan är som sagt 
den skattskyldige själv, det är bara han eller hon som har full insyn i sitt handlande. Detta 
påverkar informationsinsamlandet på olika sätt då den skattskyldige antingen kan vara 
medgörlig eller motsträvig. Information från andra myndigheter är väldigt bra och säker 
information men det finns dock möjligtvis ett hinder i informationsutbytet dem emellan vilket 
är sekretessen. Vi anser att sekretessen borde minskas i vissa fall. Har en skattskyldig inte gjort 
något fel har denne inte heller något att dölja och i fall då den skattskyldige har gjort fel går 
detta oftast att rätta till. Informationsutbytet med andra myndigheter torde öka ”slagkraften” i 
utredningarna och Skatteverket bör på detta sätt kunna bli ännu mer effektiva.  
 
Skatterevisorn och Skatteverket använder den insamlade informationen till att styra 
verksamheten åt rätt håll. På detta vis kan de hitta så många fuskare som möjligt för att 
därigenom få in så mycket pengar som möjligt till offentlig sektor och liknande. Vid 
utredningsförfarandet använder skatterevisorn informationen till att få veta vad som hänt och 
hur det har gjorts för att kunna fatta ett så rättvist beslut som möjligt för alla parter. 
 
Det går också att dra slutsatser om intuition och informationsinsamling kring branschkunskap 
och liknande. Människan är ett vanedjur och ofta följer vi mönster av olika slag. Detta gör att 
skatterevisorer kan känna igen vissa mönster (erfarenhet) och vet vid det tillfället hur de ska gå 
tillväga. En annan sak är att vissa människor känner på sig saker, det vill säga att de är duktiga 
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på att se på andra när de känner sig olustiga och obekväma eller ser saker i bokföringen och kan 
på detta sätt förstå att det finns något lurt med denna. 
 
6.2 Avslutande diskussion 
De allra flesta medborgarna i Sverige vill trots allt bidra till samhället i form av skatt. Det första 
man tänker på när man hör Skatteverket är kanske först och främst att de försöker få in pengar 
till staten. Många företagare upplever troligtvis Skatteverket som en slags polis snarare än en 
hjälp. Vi tycker att det är bra att Skatteverket finns av den orsaken att om fler och fler kommer 
undan och inte behöver betala skatt kommer ingen att vilja göra det och det påverkar den 
offentliga sektorn. Kommer det inte in pengar till staten kan staten inte betala ut löner till 
anställda i stat, kommun och landsting samt det finns inga pengar till vård, skola och omsorg. 
Det innebär att hela samhället faller sönder, de sjuka får ingen vård och barnen får ingen 
utbildning. Detta gör i sin tur att Sveriges konkurrenskraft på den internationella marknaden 
kommer att sjunka kraftigt.  
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi tycker att det skulle vara intressant att vidare studera fler kontor än Skatteverket i Luleå och 
på sätt jämföra dessa med varandra. Då det i intervjuerna framkom att arbetet troligtvis kunde 
variera en aning mellan dessa. Ett förslag skulle vara att studera de reviderades syn på 
Skatteverkets arbete.  
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BILAGA A
 
Intervjuguide 
A. Namn och stad? 

Befattning och hur många år inom yrket? 
 

1. Berätta om Skatteverket. 
a. Organisation och liknande. 

 
2. Berätta om ditt arbete. 

a. Berätta om olika moment som finns i ditt arbete. 
 
3. Vad finns det för olika typer av granskningsmetoder? 

a. Berätta om era huvudsakliga granskningsmetoder. 
b. Jämför de två mest använda metoderna. 

 
4. Beskriv arbetsprocessen. 

a. Nerlagd tid? 
b. Informationsanvändning (hur mycket info använd?) 
c. Informationens betydelse i utredningen? 

 
5. Hur ser beslutsstrukturen ut? (på SKV) 

a. Är det skillnad från fall till fall? 
b. Hur fattar ni beslut om att ett företag ska granskas? 
c. Någon rutin kring detta?  
d. Vem fattar beslut om att ett företag ska granskas? 

 
6. I ärenden där ni har mycket respektive lite information finns det då något samband mellan 

det och hur snabbt respektive långsamt ett beslut måste tas? 
 

7. Varför granskar ni vissa företag och inte andra?   
a. Kriterier? 
b. Hur kommer det sig att ni fattar misstankar om ett visst företag begått ett skattebrott? 

 
8. Varför går utredningsprocessen olika långt i olika företag? 

a. Förklara de fem olika fallen?  
 
9. Hur lång tid enligt dig skulle du säga att det tar innan en skatterevisor kan betraktas som 

erfaren? 
 

10. Går en skatterevisor ofta på intuition och erfarenhet? 
a. ser mönster och liknade? 

 
11.  Övrigt? 
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BILAGA B 
 
Organisation 
Aktör A berättar att Skatteverket består av sju till åtta regioner, sju landsregioner plus 
storföretagsskattekontoret. Regionskattechefen styr över skattekontoren, rättsenheten, 
skattebrottsenheten och folkbokföringsenheten, under denna chef finns en stab (se bilaga C). 
Aktör A säger att den operativa verksamheten består av skattekontoren, den norra regionen 
består av sju stycken; Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund, Sollefteå samt 
Sundsvall. 
 
Staben berättar aktör A, sköter personal- och ekonomifrågor men är dessutom en 
verksamhetsdel som handlar om planering och uppföljning.  
Skattekontoren utreder den fiskala biten det vill säga skattebeslut, till exempel att inkomstskatten 
ska höjas med ett visst belopp till följd av en revision. Detta kan leda till förvaltningsdomstolen. 
En revision kan gå dels till förvaltningsdomstol (skatteärendet) och dels anmälas till åklagare 
(brottet) som sedan eventuellt startar en förundersökning som sedan kan leda till åtal. 
Skattekontoren är i sin tur indelade i sektioner:  

- Årskontroll/taxering: inkomstbeskattning. 
- Periodkontroll: moms, arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter. 
- Revision – sitter ofta tillsammans med så kallade processförare som har åklagarens roll i 

skatteprocessen som Skatteverket har. 
Skattebrottsenheten i norra regionen finns i Umeå och Sundsvall och utreder brottsfrågan om åtal 
ska väckas vid allmän domstol. Skattebrottsenheten utreder inte alla fall utan polisen tar även 
vissa. Skattebrottsenheten har samma uppgift som polisen det vill säga de gör en 
förundersökning som de sedan lämnar till åklagaren.  
 
Verksamhetsram 
Skatteverkets långsiktiga mål är att de motarbetar brottslighet inom skatteområdet genom att 
avslöja, utreda och förebygga brottslig verksamhet. Strukturen på hur kontrollen ser ut är 
uppbyggd på detta sätt beskriver aktör A.  
Typer av skattebrott är: 

 Intäkter: 
o Business to business (B2B). Handel mellan företag. Långa entreprenadkedjor, där 

det kommer in svart arbetskraft och så vidare. 
o Business to consumer (B2C). Detalj-/kontanthandel. Där har Skatteverket ett 

problem, ett långsiktigt krav på kassaregister i allt från torghandel till 
restauranger håller dock på att tas fram. 

 Kostnader:  
o Privata? Omfakturering. Privata kostnader i små- och medelstora företag. Ett 

förfarande är omfakturering, det är kapitalvaror som man kallar något annat så 
det låter som de hör till verksamheten men det kan vara en tv-apparat eller något 
liknande. Det jobbar skatterevisorerna med, går in och kollar säljarens lager, 
redovisning och vad produkten heter om den har en markering och sedan ser 
man på försäljningen vad den kallas där. Till exempel om den heter ”skruvar 
och muttrar” i försäljning men i lagret flatscreen-tv. 
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 Upplägg i tre grader:   
o Skatteplanering: Åtgärder i syfte att minska skatteuttaget som anses ligga i linje 

med skattelagstiftningen intentioner. Är inte otillåtet, det får man göra inom 
lagens regler säger aktör A. 

o Skatteflykt: Underlaget för skatteberäkningen är korrekt angivet, men underlaget 
har påverkats av åtgärder som syftar till att minska skatteuttaget i strid med 
andan i skattelagstiftningen.  Det är en gränszon, det kan vara väldigt komplexa 
transaktioner där allt är formellt och korrekt och givet men andemeningen är 
något helt annat. Det finns en generalklausul, skatteflyktsklausul som kan 
tillämpas om man ser igenom transaktionerna. 

o Skattefusk: Förfaranden som medför ett oriktigt angivande av underlaget för 
fastställande av skatt.   

 Personrelaterat:  
o Härvor, nätverk 
o Ekobrottslighetens servicefunktioner: De som ställer upp och bildar bolag, lagerbolag 

och annat som kan skydda verksamheten. Begreppet målvakter - man plockar en 
gubbe från en parkbänk som inte har någon ekonomisk kapacitet. som blir 
direktör och påskrivande. 

 
Två ben 
A berättar att Skatteverket har två ben att stå på: 

 KONTROLL vilket består av:  
- Skrivbordsutredningar: revisorn sitter med ett ärende och har att välja olika åtgärder. 

Denna typ av utredningsform jobbar man med på års- och periodkontroll-
sektionerna.  

- Besök: är en mellanvariant och används mer sällan. Den används i fall där revisorn 
upptäcker att den typ av utredning denne håller på med är svår att skriva i ord och 
att det skulle underlätta att prata med den skattskyldige istället. Detta är frivilligt, 
den förfrågade måste ge sitt godkännande.  

- Revision: är en tvångsåtgärd är ett beslut fattat går det inte att överklaga. 
 INFORMATION som består av:  

- service 
- riktad information 
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BILAGA C 
 
Skatteverkets organisation 
 
 

Huvudkontor 
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