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Sammanfattning 
Titel: Digitaliseringen inom Skatteverket: En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan 
på Skatteverket. 
 
Författare: Amanda Andrén & Ellen Lindholm 
 
Bakgrund & Problem: Skatteverket är en myndighet i den offentliga sektorn där redovisning 
är en väsentlig del för att man ska ha ett politiskt legitimt system och redovisning är 
utgångspunkten för beskattning. Digitaliseringen har ökat i rasande takt och ses som en av 
samhällets viktigaste utvecklingskrafter. Eftersom digitaliseringen nu blivit så viktig är frågan 
hur det kommer påverka olika myndigheter och företag. Kommer tekniken kunna ersätta vissa 
jobb som människan gör? Är den digitala utvecklingen bara till godo eller finns det delar som 
inte är lika bra? På Skatteverket har denna utveckling medfört stora förändringar, bland annat 
har redovisningen påverkats av digitaliseringens utveckling och därför är det intressant att 
titta närmare på just dem.  
 
Frågeställning: Hur har Skatteverkets anställda påverkats av digitaliseringen? Samt vilka för- 
och nackdelar kan de anställda se angående digitaliseringen och redovisningen?  
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur Skatteverkets anställda har påverkats av 
digitaliseringen, samt hur deras arbete har påverkats i hanteringen av 
redovisningsinformation. Studien ska även omfatta vilka för- och nackdelar digitaliseringen 
fört med sig.  
 
Metod: Denna empiriska studie har bestått av semistrukturerade intervjuer och mailintervjuer 
med sex respondenter som arbetar på Skatteverkets huvudkontor i Solna. Det som har 
diskuterats med respondenterna är hur redovisningen ser ut idag och hur digitaliseringen har 
påverkat dem, samt om framtidsplanerna för digitalisering inom deras bransch.  
 
Slutsats: Slutsatsen för denna studie är att både Skatteverket och redovisningen har påverkats 
av den digitala utvecklingen. Digitaliseringen har bidragit med både förändringar och 
förbättringar, när man nu kan redovisa på ett mer korrekt sätt. I studien har det 
uppmärksammats att digitaliseringen är en pågående process, att det därav är svårt att förutspå 
digitaliseringens utveckling. Den största förändringen för Skatteverket är att man har gått från 
manuellt till maskinellt arbete. 
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Abstract 
Title: The digitization within Skatteverket - a qualitative study about the digitalizations effect 
on Skatteverket. 
 
Authors: Amanda Andrén & Ellen Lindholm 
 
Background and problem: Skatteverket is a government authority where accounting is an 
essential part of providing a legitimate system and accounting is the starting point for 
taxation. Digitization has increased rapidly and is one of the most important development 
force in the society. Because of the importance of the digitalization is the question now how 
it’s going to affect other authorities and companies. Is digitalization replacing some of the 
tasks that the human does today? Is the digital development only useful or are there parts that 
are not as good? This development has led to major changes within Skatteverket, as well as 
the development of digitization on accounting and that’s why this is interesting to examine. 
 
Research question: How has Skatteverkets employees been influenced by the development 
of digitization? And which pros and cons can the employees see within digitization and 
accounting? 
 
Purpose: The purpose of this study is to see how Skatteverkets employees have been 
influenced by the development of digitization, and also to see how their work has been 
influenced at the accounting. The study should also include the pros and cons of digitization.  
 
Method: This empirical study consists of semistructured interviews and email interviews 
with six respondents working at Skatteverket’s headquarters in Solna. What has been 
discussed with the respondents is how the accounting look today, how digitization has 
affected them and their future plans for digitization within their industry. 
 
Conclusion: The conclusion of this study is that both Skatteverket and accounting has been 
affected by the development of digitization. Digitization has contributed with both advantages 
and disadvantage, you can now report in a more correct way. In the study, it has noted that the 
digitization is increasing all the time, it is difficult to predict the evolution of digitization. The 
biggest change for Skatteverket is that you have gone from manual reporting to mechanical 
report.  
 
 

 

  

Keywords 
Digitization, Technical development, Automation, 

Skatteverket, Digital accounting, Taxation, Accounting 
information 

 



Amanda Andrén & Ellen Lindholm  C-uppsats VT2017 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................. 1	
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1	
1.2 Problemdiskussion ......................................................................................................................... 3	
1.3 Frågeställning ............................................................................................................................... 4	
1.4 Syfte ............................................................................................................................................... 4	
1.5 Disposition ..................................................................................................................................... 5	

2. Metod .................................................................................................................................................. 6	
2.1 Forskningsdesign ........................................................................................................................... 6	

2.1.1 Insamling av data ................................................................................................................... 7	
2.1.2 Transkribering av intervjuer ................................................................................................... 7	

2.2 Urval .............................................................................................................................................. 8	
2.2.1 Information om respondenterna ............................................................................................. 8	

2.3 Metodkritik .................................................................................................................................... 9	
2.4 Trovärdighet ................................................................................................................................ 10	

3. Teori .................................................................................................................................................. 11	
3.1 Skatteverkets syfte ........................................................................................................................ 11	

3.1.1 Redovisning och beskattning ............................................................................................... 12	
3.1.2 Redovisningsinformation ..................................................................................................... 12	

3.2 Digitaliseringens påverkan på Skatteverket ................................................................................ 13	
3.2.1 Big Data ............................................................................................................................... 14	
3.2.2 Molnbaserade tjänster .......................................................................................................... 15	

3.3 Interaktionsmodellen ................................................................................................................... 16	
3.4 Legitimitetsteorin ......................................................................................................................... 17	
3.5 Contingency theory ...................................................................................................................... 18	
3.6 Tidigare forskning ....................................................................................................................... 19	
3.7 Teoretisk referensram .................................................................................................................. 21	

4. Empiri ............................................................................................................................................... 22	
4.1 Bakgrund och erfarenheter om respondenterna .......................................................................... 22	
4.2 Digitalisering ............................................................................................................................... 23	

4.2.1 Automatisering ..................................................................................................................... 25	
4.3 Redovisningsinformation ............................................................................................................. 26	
4.4 Fördelar och nackdelar med digitaliseringen ............................................................................. 28	
4.5 Framtidsplaner ............................................................................................................................ 31	
4.6 Sammanfattning ........................................................................................................................... 33	



Amanda Andrén & Ellen Lindholm  C-uppsats VT2017 

4.6.1 Nyckelord ............................................................................................................................. 33	
4.6.2 Sammanställning av empirin ................................................................................................ 34	

5. Analys ................................................................................................................................................ 35	
5.1 Respondenterna ........................................................................................................................... 35	
5.2 Digitaliseringen ........................................................................................................................... 36	

5.2.1 Automatiseringen ................................................................................................................. 38	
5.3 Redovisningsinformation ............................................................................................................. 40	
5.4 Fördelar och nackdelar med digitaliseringen ............................................................................. 42	
5.5 Framtidsplaner ............................................................................................................................ 45	

6. Slutsats .............................................................................................................................................. 48	
6.1 Framtida forskning .................................................................................................................. 49	

7. Referenslista ........................................................................................................................................ i	
7.3 Lagar ........................................................................................................................................... vii	

Bilaga 1. Tabell från Özdemir och Elitas (2015) .............................................................................. viii	

Bilaga 2. Intervjuguide ......................................................................................................................... ix	

Bilaga 3. Följdfrågor vid intervjuer ..................................................................................................... x	

Bilaga 4. Empiritabell .......................................................................................................................... xii	
 
 

Förteckning över figurer och tabeller 
Figur 1. Värdeskapande modell för molnbaserade tjänster...................................................................16 

Figur 2. Interaktionsmodellen................................................................................................................17 

Figur 3. Egen upparbetad modell för teoretiska referensramen............................................................21 

 

Tabell 1. Presentation av representanterna............................................................................................8 

Tabell 2. Skillnader mellan den traditionella processen och digital hantering....................................28 

Tabell 3. Sammanställning av empirin..................................................................................................34 

 

 

 



Amanda Andrén & Ellen Lindholm  C-uppsats VT2017 

 1 

1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en inledning som gör att läsarna får en överblick om ämnet, sedan 

kommer problemet, som ligger till grund för studien, att presenteras. Till sist kommer 

problemformulering, syfte och disposition. 
 

 

1.1 Bakgrund  

Utvecklingen av tekniken i samhället är en pågående process, den pågående processen har 

pågått lika länge som människan har existerat (FAR & Kairos Future, 2016). Dock har 

människan vid flera tillfällen försökt motverka utvecklingen, eftersom människan inte alltid 

vill acceptera förändringar (FAR & Kairos Future, 2016). Under en lång tid har maskiner 

blivit allt snabbare, starkare och tillförlitligare än människan (FAR & Kairos Future, 2016). 

Förr var digitaliseringen endast kopplad till tekniken, men nu är den mycket mer än så 

(Lantbrukarnas Riksförbund, 2016). Idag handlar digitaliseringen om ett samspel mellan 

människan och teknikutvecklingen, samtidigt som digitaliseringen är samhällets viktigaste 

utvecklingskraft (FAR & Kairos Future, 2016). Det är därför viktigt att förstå sig på tekniken 

genom att lära sig om den, att förstå teknikens för- och nackdelar, samt att försöka styra den 

till det optimala för samhället (FAR & Kairos Future, 2016).  

 

Redovisningen går igenom ett digitalt skifte, vilket innebär att redovisningen påverkas av att 

allt sker mer digitalt (FAR & Kairos Future, 2016; Elliott, 2002). För dem som arbetar med 

redovisning anses digitaliseringen vara en av de mest grundläggande drivkrafterna för 

framtiden (FAR & Kairos Future, 2013) och samtidigt har både tekniken och redovisningen 

utvecklats enormt över åren (Warren, Moffitt & Byrnes, 2015). Det är något som FAR och 

Kairos Future (2016) även styrker i deras artikel; att man har sett tydliga tecken på 

förändringar de senaste åren. Automatiseringen märks inom redovisningsbranschen, men även 

inom skatten (FAR & Kairos Future, 2016). När det sker förändringar inom 

redovisningsområdet, bidrar det till att nya krav ställs på företagen i deras redovisning och 

rapportering (FAR, 2017).  
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Studier kring redovisningens påverkan av digitaliseringen är ett relativt nytt område, där det 

saknas fler tidigare djupgående studier. Utvecklingen inom digitaliseringen och 

dataexplosionen skapar och har skapat betydande förändringar, samt svårigheter och 

möjligheter inom redovisningen (Bhimani & Willcocks, 2014). Behovet av att lagra mer 

redovisningsinformation ökar konstant och därför är digitaliseringen en viktig faktor för att 

kunna möta behovet (Keenoy, 1958). Redovisning handlar om ett företags ekonomiska 

information i form av både dokumentation och sammanställning (PwC, 2017). Redovisning 

kan beskrivas som en bas för beskattning (Skatteverket, 2017d). Inkomstbeskattningen består 

av olika områden och bland vissa av dessa kan man se att det finns olika förhållanden i hur 

man behandlar en post eller transaktion i redovisningen till hur den sedan kommer att 

beskattas (Skatteverket, 2017d). 

 

Utan redovisning skulle alla företag betala lika mycket skatt, oberoende av företagets storlek 

(Marton, 2013, s. 26–27). Det är Skatteverket som samlar in skatter hos företag, skatten 

beräknas beroende på vilken inkomst man har och det gör att inkomsten måste bestämmas 

(Marton, 2013, s. 26–27). För företag innebär det att ett skattemässigt resultat ska räknas ut 

och för att räkna ut det krävs redovisning (Marton, 2013, s. 27). Redovisningen är även en 

väsentlig del för att man ska ha ett politiskt legitimt system (Marton, 2013, s. 27). Sedan 2012 

har Skatteverket samarbete med organisationer inom ekonomisk rådgivning, revision och 

skatterådgivning. Nuvarande samarbeten är med Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) 

och Srf konsulterna (Skatteverket, 2017a). Med hjälp av samarbetet ska man diskutera de fel 

som sker vid redovisning av skatter, information till företag, lagstiftning och framtidsfrågor 

som kan beröra digitaliseringen (Skatteverket, 2017a).   

 

Sammanfattningsvis kan man säga att digitaliseringen inte har några begränsningar, utan den 

kan hela tiden förbättras och ta omvägar in på nya marknader (Kairos Future & FAR, 2013). 

Digitaliseringen blir därför mer väsentlig för processer och ger mer värde till ekonomin, dock 

ska man vara medveten om de problem digitaliseringen kan föra med sig inom redovisningen 

(Kairos Future & FAR, 2013).  
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1.2 Problemdiskussion 

Digitaliseringen är en utmaning, men samtidigt den mest potentiellt givande utmaningen 

(Keenoy, 1958). Tidigt började Carlson (1957) och Keenoy (1958) att prata om de problem 

som skulle uppstå med elektroniska redovisningssystem. Några år senare presenterar Ghasemi 

et. al (2011) att digitaliseringen har resulterat i att redovisningen har förbättrats och gjort 

framsteg. Hur företag bedriver sin verksamhet har genom alla tider förändrats med hjälp av 

datorn, internet, trådlösa funktioner och personliga digitala enheter (Ghasemi et. al. 2011). 

Enligt Matt, Hess och Benlian (2015) börjar de flesta företag att ta initiativ för att utforska 

vad digitaliseringen innebär och utnyttja de fördelar som det medför. Användningen av 

teknologin och digitaliseringen är en effekt av inställningen och attityden till den digitala 

utvecklingen, även om man har möjlighet att anamma det nya (Matt, Hess & Benlian, 2015). 

Med hjälp av digitaliseringen kan man inom redovisningen finna nya kunskaper och samband, 

eftersom att digitaliseringen kan bidra till att man kan finna information som “vi inte ens 

visste att vi inte visste” (FAR & Kairos Future, 2013). Digitaliseringen och automatiseringen 

bidrar till att man kan lägga ner arbete på att snabbare granska analyser och tolka resultat, än 

att utföra andra uppgifter (Lombardi, Bloch & Vasarhelyi, 2014; Bhimani & Willcocks, 

2014). 

 

Till en början måste man vara medveten om den stora digitala förändringen (Carlson, 1957; 

Von Goës, 2016). Skatteverket behöver diskutera vad digitaliseringen innebär, hur 

verksamheten påverkas och vilka anpassningar som man behöver göra (Von Goës, 2016). För 

Skatteverket kan det handla om problem om vad som verkligen finns bakom siffrorna, det är 

ju bara ett par siffror i ett system (Kairos Future & FAR, 2013). Det kan också handla om att 

det blir lättare att förfalska dokument (Kairos Future & FAR, 2013). Det är viktigt att man 

följer de trender som skapas av samhället (Stiftelsen för strategisk forskning, 2014), om man 

inte klarar av det som krävs kommer man att hamna efter i utvecklingen och skatten i landet 

kommer att öka väldigt mycket (Lindström, 2016). 

 

Stora och små företag känner att det är svårt och komplicerat att redovisa uppgifter till 

Skatteverket, samt att administrationen tar betydelsefull tid och kraft från företagen (Sjösten, 

2017). För att kunna erbjuda företagen ett bättre och lättare tillvägagångssätt för redovisning 

bör Skatteverket utnyttja och anpassa sig till den digitala utvecklingen (Sjösten, 2017). 

Skatteverkets vision är att man vill skapa “ett samhälle där alla vill göra rätt för sig” (SKV 

118, s. 2) och målet är att man ska byta teknisk plattform och identifiera smarta lösningar 
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(SKV 190, s. 5). Däremot så präglas Skatteverket av olika regelverk och direktiv från 

regeringen, vilket leder till att de alltid måste ta hänsyn till dessa när de ska utveckla sina 

tjänster (Shekarabi, 2016). Utvecklingen styrs även av vad som önskas av omgivningen, samt 

hur man som myndighet kan anpassa sig till de rådande omständigheterna och överleva de 

problem och önskemål som ställs på dem (Österberg, 1976). De ovannämnda faktorerna 

påverkar i sin tur företagens möjlighet att redovisa sina uppgifter till Skatteverket (Shekarabi, 

2016). 

 

Under de senaste åren har digitaliseringens framfart ökat i rasande takt och visar sig spela en 

allt mer central roll, vilket medför att det är av stort intresse att ta hänsyn till de förändringar 

som sker. Tidigare studier visar att implementering av digitaliseringen medför både med för- 

och nackdelar (Carlson, 1957; Kennoy, 1958; Ghasemi et al, 2011; FAR & Kairos Future, 

2013; Lombardi, Bloch & Vasarhelyi, 2014; Bhimani & Willcocks, 2014; Von Goës, 2016). 

Genom att implementera digitaliseringen är det viktigt för Skatteverket att även ta tillvara på 

det som efterfrågas av dess intressenter för att se till att de kan redovisa rätt, samt om det är 

möjligt inom myndigheten att kunna anpassa sig till det nya. Sammanfattningsvis så är det en 

rad olika faktorer och omständigheter som påverkar Skatteverket i deras arbete med att 

hantera företagens redovisning. Det är därför som denna studie valt att undersöka 

Skatteverket närmare; för att se hur digitaliseringen har påverkat dem, hur de har hanterat 

hinder, men även för att se hur de har lyckats. Det är av stort intresse för företagen att veta 

eftersom de är i behov av Skatteverket när de ska redovisa sina uppgifter, men även för att 

Skatteverket ska fortsätta utvecklas och bli en bättre myndighet i framtiden.  

 

1.3 Frågeställning 

• Hur har Skatteverkets anställda påverkats av digitaliseringen? 

• Vilka för- och nackdelar kan de anställda se angående digitaliseringen och 

redovisningen?  

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur Skatteverkets anställda har påverkats av digitaliseringen, 

samt hur deras arbete har påverkats i hanteringen av redovisningsinformation. Studien ska 

även omfatta vilka för- och nackdelar digitaliseringen fört med sig.  
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1.5 Disposition 

 

 

  

•I det andra kapitlet introduceras forskningsdesignen,  urval, 
metodkritik samt trovärdigheten för denna studie.   2. Metod 

•Teoriavsnittet innehåller studiens teorier samt tidigare forskning 
för att sedan mynna till den teoretiska referensramen. 3. Teori

•Kapitel fyra innehåller en sammanställning av studiens empiri 
utifrån de intervjuer som gjorts. 4. Empiri

•I kapitel fem kopplas empirin och den teoretiska referensramen 
till en analys. 5. Analys

•Det sjätte och sista kapitlet för denna studie presenterar de 
slutsatser som har dragits utifrån studien och ger förslag till 
vidare forskning 

6. Slutsats
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2. Metod 
I metodkapitlet introduceras forskningsdesign för studien, samt tillvägagångssättet och varför 

just denna metod valts. Metodkapitlet består även av urval och metodkritik för studien.  

 

2.1 Forskningsdesign 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Skatteverkets anställda har påverkats av 

digitaliseringen, samt hur arbetet med redovisning har påverkats. Sen även att se vilka för- 

och nackdelar som de anställda har sett under digitaliseringen. Därför är denna studie en 

empirisk studie i form av en fallstudie. Studien har utgått ifrån både semistrukturerade 

intervjuer och mailintervjuer, personerna som har intervjuats presenteras i avsnitt 2.2.1 

Information om respondenterna på sida 8. En kvalitativ studie bygger på att man samlar in 

berikande, beskrivande och kontextuell information för att förstå erfarenheter från människor 

inom olika system eller kulturer (Silverman 1999, se Mann & Stewart 2000, s. 3). Fördelarna 

med att använda sig utav kvalitativ data är att empirin är detaljerad och innehållsrik inom ett 

specifikt område (Denscombe, 2014, s. 416).  

 

Vid de semistrukturerade intervjuerna har en intervjuguide använts och följts, där en del 

frågor redan har varit uppställda i en viss ordning som utgångspunkt under intervjuerna. 

Vidare har frågorna kunnat anpassats beroende på vad respondenten svarat. Intervjuguiden 

återfinns i bilaga 2, följdfrågor som har ställts presenteras i bilaga 3. Den semistrukturerade 

intervjun är flexibel och gör det möjligt att upptäcka viktiga aspekter i beteendet, som ibland 

kan vara dolda och gömda (Qu & Dumay, 2011). Semistrukturerade intervjuer grundar sig på 

ett naturligt samtal, det ger fördelen av att intervjuaren har möjlighet att vid behov ändra 

utformning, takt och ordning på frågor för att på bästa sätt få reda på den information som 

man efterfrågar (Qu & Dumay, 2011). En viktig faktor i semistrukturerade intervjuer är att de 

som intervjuas får besvara frågorna med egna ord utifrån sina egna tankar och åsikter (Qu & 

Dumay, 2011). 

 

Författarna för denna studie har valt att kalla det mailintervjuer eftersom man har kunnat 

ställa följdfrågor vid behov. Vid mailintervjuer är det ännu viktigare att förklara syftet och 

förväntningarna med intervjun, det görs givetvis via en text innan frågorna presenteras 

(Bowers & Hamilton, 2006). I mailintervjuer är det inte möjligt att tyda kroppsspråk när 

personen besvarar en fråga, i det fallet får man istället försöka tyda det nedskrivna svaret 
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(Bowers & Hamilton, 2006). Ett exempel är om man svarat väldigt kort och koncist, så kan 

man behöva fråga om frågan eller förtydliga vad den intervjuade menar och känner över 

frågan (Bowers & Hamilton, 2006). Fördelarna med mailintervjuer är att det inte råder någon 

osäkerhet kring transkriberingen av intervjuerna, mindre risk för misstolkningar, att den 

intervjuade har tid att tänka och reflektera kring frågorna och vi har möjlighet att analysera 

och förbättra frågorna innan man mailar nya frågor till intervjupersonen (Bowers & Hamilton, 

2006). 

 

2.1.1 Insamling av data  

Studiens empiri består av intervjuer med fyra personer på Skatteverkets huvudkontor i Solna 

Strand och sedan även mailintervjuer med två personer, som även dem arbetar på 

huvudkontoret. Personerna som intervjuades arbetar med utvecklingen av Skatteverket och 

utvecklingen av digitaliseringen, samt inom redovisning. Det som har diskuterats med 

intervjupersonerna är hur redovisningen ser ut idag, hur digitaliseringen har påverkat dem och 

framtidsplanerna för digitalisering inom deras bransch. Intervjuerna har dokumenterats med 

hjälp av anteckningar, denna metod har valts eftersom det är två personer som intervjuar och 

därför kan en person anteckna medan den andra intervjuar. Intervjuguiden kan återses i bilaga 

2. Intervjuguiden är den som skickades via mail till mailintervjuerna, men som även användes 

som grund för de semistrukturerade intervjuerna.  

 

2.1.2 Transkribering av intervjuer  

Intervjuerna har sammanställts för att förstå hur digitaliseringen har påverkat Skatteverkets 

anställda, samt hur deras arbetsprocess kring redovisning har förändrats. Det första som 

gjordes var att samla in och bearbeta intervjuerna. Författarna gick igenom det som sagt under 

varje enskild intervju samt skrev ut intervjuerna så att det sedan är lättare att analysera dem. 

När intervjuerna var utskrivna analyserades dem noggrant, det gjordes genom att tänka 

igenom vad som sagts och hördes under intervjuerna för att sedan kunna plocka ut det som 

var av intresse och viktigt för studien. Det sista som gjordes med intervjuerna var att hitta 

nyckelord, enligt Trost (2005, s. 125) är det ett bra sätt att hitta mönster mellan intervjuerna. 

Vid sammanställning av empirin har en empiritabell använts för att hjälpa till vid arbetet om 

att ta fram teman och nyckelord från den insamlade datan, se bilaga 4.  
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2.2 Urval 

Urvalet för studien var ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval, ett 

bekvämlighetsurval innebär att man intervjuar dem som finns nära till hands (Eliasson, 2013, 

s. 50). Urvalet för denna studie bestod av sex personer som alla arbetar på Skatteverkets 

huvudkontor.  

 

Den första personen som intervjuades var Dahlberg, Dahlberg är bekant till författarna sedan 

tidigare och hon hjälpte till med att få kontakt med de personer som deltog i mailintervjuerna. 

De andra respondenterna för de semistrukturerade intervjuerna kontaktades via mail först, 

eftersom att de enligt Skatteverkets hemsida verkade aktuella för denna studie då de arbetade 

med att utveckla Skatteverket. Kontaktpersonen Käll anordnade intervjun med honom själv, 

men även intervjuerna med Thelander och Schauman. Vid ett senare tillfälle har ytterligare 

intervjuer gjorts för att ställa följdfrågor, det genomfördes genom en telefonintervju med 

Dahlberg, samt mailintervju med Käll och Schauman. I en kvalitativ studie är det inte relevant 

om urvalet är representativt för hela populationen, det är viktigare att det finns en variation i 

urvalet och därför har ett bekvämlighetsurval gjorts (Trost, 2005, s. 117).  

 

2.2.1 Information om respondenterna  

De som har intervjuats har erfarenheter inom ämnet och totalt har sex intervjuer gjorts, varav 

två av dessa var mailintervjuer.  

 

Tabell 1. Presentation av representanterna 

NAMN ÅLDER POSITION/TITEL ERFARENHET METOD 

Kicki Dahlberg 51år Uppdragsledare/IT-
utvecklare/Systemutvecklare 

29år Semistrukturerad 
intervju den 11/5, 
Telefonintervju den 
2/10   

Tim Käll 30år Förändringsledare/ 
Skatterevisor 

9 år Semistrukturerad 
intervju den 16/5, 
Mailintervju, den 16/10 

Johan Schauman 45år Förändringsledare/ 
Verksamhetsutvecklare/ 
Inkomstdeklaration 

18år Semistrukturerad 
intervju den 16/5, 
Mailintervju, den 2/10  

Petra Thelander 44år Utvecklingsportfölj/Ekonomis
k och strategisk styrning 

5år Semistrukturerad 
intervju den 16/5 

Yvonne 
Lindström 

61år Administrativa avdelningen 32år Mailintervju, den 30/4 

Åsa Pettersson 45år Revision 25år Mailintervju, den 30/4 
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2.3 Metodkritik 

De nackdelar som finns med semistrukturerade intervjuer är att de kan vara svåra att jämföra, 

analysera samt sortera till skillnad mot en strukturerad intervju (Alvesson, 2011 s. 62). Det 

kan därför vara svårt att ringa in några specifika slutsatser (Alvesson, 2011, s. 62). Det är 

även inte möjligt med intervjuer att göra det representativt för hela populationen, eftersom att 

det är litet urval som gjorts (Trost, 2005, s. 16). Att intervjuerna inte ljuddokumenterades kan 

också ses som en nackdel, därför att med ljuddokumentation kan man lyssna på tonfall och 

ordval, lyssna på intervjun flera gånger, lättare citera intervjupersonerna samt enbart 

koncentrera sig på frågorna och svaren man får under intervjun (Trost, 2005, s. 53).  

 

I en kvalitativ studie är syftet att träffa dem man intervjuar, det är för att man vill få fram det 

unika samtalet som sker i det ögonblicket (Trost, 2005, s. 16). Inom mailintervjuer förlorar 

man även möjligheten till spontanitet och visuella signaler och man förlorar tystnaden som 

kan uppstå som ger möjligheter till tolkningar (Bowers & Hamilton, 2006). Möjligheten att 

kunna styrka identiteten och verifiera informationen man får via mail kan också ses som en 

nackdel (Denscombe, 2014, s. 283).  

 

Ett icke-sannolikhetsurval har använts i studien och det gör att man i urvalsprocessen har 

möjligheten att påverka eller bestämma i urvalet (Denscombe, 2014, s.64). Om studien 

däremot hade använt sig utav ett sannolikhetsurval, som grundar sig på ett slumpmässigt urval 

från den valda populationen, hade studien fått ett representativt urval där man försäkrar sig 

om att man inte har varit med och påverkat vilka som deltar i studien (Denscombe, 2014, 

s.64). Dock så används ofta icke-sannolikhetsurval där det kan vara problematiskt att använda 

sig utav ett sannolikhetsurval (Denscombe, 2014, s.64). Det kan till exempel vara svårt att få 

kontakt med urvalet eller så finns det inte någon möjlighet att kunna inkludera tillräckligt 

många ifrån urvalet (Denscombe, 2014, s.64–65). Ett tredje exempel är att brist på 

information om studiens population gör det svårt att kunna använda ett sannolikhetsurval 

(Denscombe, 2014, s.64–65). 
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2.4 Trovärdighet 

Det är viktigt i en kvalitativ studie att intervjuerna anses vara trovärdiga, det är på grund av att 

de som läser studien senare eller kommer använda sig av den för vidare studier tror på det 

som gjorts (Trost, 2005, s. 113). Med trovärdighet menar man att intervjuerna ska anses vara 

seriösa och relevanta för just denna studie (Trost, 2005, s. 113). Trovärdigheten består av fyra 

kriterier: tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering.  

 

Tillförlitlighet avser om resultatet är sannolikt eller trovärdigt (Guba, 1981). Tillförlitligheten 

i denna studie var hög eftersom att i denna studie har endast personer som har kunskap och 

erfarenhet inom ämnet intervjuats. Studien har grundat sig på vetenskapliga artiklar som är 

kopplat till ämnet och även teorier som är relevanta för att kunna analysera empirin. Vidare 

stärker det de val som har gjorts under arbetets gång, vilket i sin tur stärker tillförlitligheten i 

studien. Tillförlitligheten har även ökat genom att vi båda har varit med under intervjuerna, 

vilket har gjort att vi har fått en helhetsbild och kunnat tolka de svar intervjuerna har bidragit 

med.  

 

Överförbarhet kan beskrivas hur resultatet av studien kan tillämpas på andra ämnen såsom 

personer, platser eller i andra sammanhang (Guba, 1981). Överförbarheten varierar i denna 

studie, den skulle troligtvis bli densamma om man undersökte samma sak fast på andra kontor 

i Stockholmsområdet. En orsak till att överförbarheten kan variera är att Skatteverket har 

kontor runt om i hela Sverige, där vissa delar kan ha kommit längre fram i utvecklingen och 

där det tar olika lång tid att anamma och anpassa sig till det nya. Huvudkontoret ligger i 

Stockholmsområdet och det är därför möjligt att kontoren inom Stockholmsområdet utvecklas 

snabbare, på detta kontor arbetar även ett team som arbetar för att utveckla Skatteverket. 

 

Pålitlighet innebär i vilken grad man får liknande resultat vid andra tillfällen (Guba, 1981). I 

denna studie är sannolikheten att man får samma resultat nästa gång inte så stor, därför anses 

pålitligheten vara låg. Det är på grund av att digitaliseringen hela tiden utvecklar 

redovisningen och det är därför risk att saker förändras, påverkar och utmanar Skatteverket på 

ett annorlunda sätt. Konfirmering är parallellt med objektivitet, med det menas att man som 

forskare är objektiv till det man gör (Guba, 1981). I denna studie anser konfirmeringen hög, 

eftersom att alla åsikter och egna synpunkter lämnats utanför vid intervjuerna. 
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3. Teori 
I teorikapitlet presenteras först Skatteverkets syfte där även kopplingen mellan redovisning 

och beskattning presenteras, samt redovisningsinformation utifrån Skatteverkets perspektiv. 

Följt av digitaliseringens påverkan på Skatteverket som inkluderar Big Data och 

molnbaserade tjänster. Sedan presenteras interaktionsmodellen, legitimitetsteorin, 

contingency theory och tidigare forskning. Den sista delen i teorikapitlet är en modell för att 

förklara den teoretiska referensramen.  
 

 

3.1 Skatteverkets syfte 

Skatteverket är en myndighet i den offentliga sektorn (Marton, 2013, s. 27) och deras uppgift 

är att ta in skatter inom Sverige. Det handlar om inkomstskatt såsom lön, sjukpenning och 

pension, moms och punktskatter, sociala avgifter, skatter hos en näringsverksamhet, 

folkbokföring, bouppteckningar, samt borgenärsarbete (Skatteverket, 2017g). Skatten 

beräknas beroende på vilken inkomst man har och det gör att inkomsten måste bestämmas, 

det medför för företag att ett skattemässigt resultat ska räknas ut och för att räkna ut det krävs 

redovisning (Marton, 2013, s. 26–27).  

 

Skatteverkets mål är att man på ett lätt och effektivt sätt ska kunna lämna in information och 

att dessa tjänster möter efterfrågan och behov, samt att det blir korrekt redan från början 

(SKV 190, s. 14). Målet omfattar hur Skatteverket ska hämta och hantera den information 

som de bland annat får från företag (SKV 190, s. 14). De vill sätta utvecklingen i fokus och 

arbeta för att förbättra systemen (SKV 190, s. 14). Utveckling och förändring sker hela tiden 

inom Skatteverket (Skatteverket, 2017c) och likaså med redovisningsreglerna (Käck, 2015). 

Idag arbetar Skatteverket utifrån ett kundorienterat synsätt där digitaliseringen och 

utvecklingen av tekniken har gjort att man kan använda deras tjänster dygnet runt (Johansson, 

2003). På Skatteverkets hemsida kan man idag använda sig utav ett antal digitala tjänster, där 

bland annat; förenklat bokslut, kassaregister och moms och arbetsgivardeklarationer 

(Skatteverket, 2017b).  
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3.1.1 Redovisning och beskattning  

Redovisning är en viktig del av beskattningen av resultatet för en näringsverksamhet 

(Skatteverket, 2017d) och inom Skatteverket är 81,6% av kostnaderna endast kostnader 

gällande beskattning (Skatteverket, 2017h, s. 7). I 14 kap. 2–6 §§ Inkomstskattelagen regleras 

sambanden mellan beskattning och redovisning (Skatteverket, 2017d). Det finns olika 

samband mellan redovisning och beskattning vid bokslutet och med ett samband menas 

periodiseringar av inkomst och utgifter, helt enkelt när man ska ta upp en inkomst och när en 

utgift ska dras av (Skatteverket, 2017d). Det finns även samband vid värdering av tillgångar 

och skulder, det handlar om vilka intäkter som är skattefria eller vilka kostnader som är 

avdragsgilla eller inte (Skatteverket, 2017d).  

 

Enligt 14 kap. 2§ Inkomstskattelagen; “Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga 

grunder. Vid beräkningen av resultatet ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av 

som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte 

något annat är särskilt föreskrivet i lag” (SFS 1999:1229). Med det menas att god 

redovisningssed styr när beskattningen ska göras, därmed styr god redovisningssed 

periodiseringar och värderingar när det inte finns någon specifik skatteregel (Skatteverket, 

2017d). God redovisningssed är allmänna råd och rekommendationer från normgivande 

organ, svaren man får vid tolkning av bestämmelserna i redovisningslagarna, en 

företagspraxis i enlighet med lag och normgivning samt upprätthåller en god kvalité 

(Bokföringsnämnden, 2017).  

 

Sambandet mellan redovisning och beskattning har bidragit till att regelsystemet har blivit 

mer förståeligt och enklare, eftersom man kan inte behöver ha skilda regelverk (SKV 305, s. 

30). För att ge exempel så bidrar sambandet även till att företagare slipper att upprätta fler än 

ett bokslut och bokslutet förenklar sedan deklarationsprocessen (SKV 305, s. 30).  

 

3.1.2 Redovisningsinformation 

Enligt Bokföringslagen är juridiska personer bokföringsskyldiga om inget annat framgår (SFS 

1999:1078). Bokföringen består av verifikationer, grundbokföring, huvudbokföring och även 

ett årsbokslut (Skatteverket, 2017q). Årsbokslutet omfattas av en resultat- och balansräkning, 

däremot kan enskilda näringsidkare upprätta ett förenklat årsbokslut som grund till 

beskattning (Skatteverket, 2017p). I bokföringen hittar man sedan de belopp som krävs för att 

kunna redovisa till Skatteverket (Skatteverket, 2017q). 
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I 15 kap 2§ Skatteförfarandelagen står det: “Kontrolluppgift ska lämnas om utgiven ersättning 

och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst. Kontrolluppgift ska inte lämnas om 

ersättningen eller förmånen är skattefri av någon anledning än förhållandena hos mottagaren 

och inte heller är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen (2011:1244)”. Varje år ska 

kontrolluppgifter lämnas in till Skatteverket (Skatteverket, 2017o) och dessa kontrolluppgifter 

använder Skatteverket som underlag för att exempelvis kunna ta ut skatter, egenavgifter, 

registrering av skatteavdrag och bestämmande av skattereduktion (Skatteverket, 2017n). 

Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda och därför kan Skatteverket 

behöva göra en skrivbordskontroll, ett besök eller en revision för att inhämta tillräckligt med 

information (SKV 621, s. 27). Handläggning ska ske på ett snabbt, billigt och enkelt sätt men 

säkerheten får inte påverkas (SKV 621, s. 27). 

 

3.2 Digitaliseringens påverkan på Skatteverket  

Digitaliseringen innebär kortfattat att information kan delas och bli tillgängligt överallt med 

hjälp av den digitala tekniken (Lennartsson, 2014). Inom redovisning kommer digitaliseringen 

göra att man kan dela upp och sätta ihop nya arbetsuppgifter, det kommer exempelvis vara 

företag som specialiserar sig inom ett visst område; ett för bokslut, en för riskbedömning och 

ett annat för scanning av fakturor (Kairos Future & FAR, 2016). Automatiseringen handlar 

om att arbetsuppgifterna ersätts helt av tekniken, dock är vi inte där ännu utan i en 

kombination av människan och tekniken (Kairos Future & FAR, 2016). Kairos Future och 

FAR (2013) ser en trend där datorn vinner över människan i omdöme och kunskap, och i 

framtiden kommer datorn kunna ersätta allt fler människor än vad den gör idag. Stiftelsen för 

strategisk forskning (2014) har gjort en studie och kommit fram till att 53% av Sveriges 

sysselsatta kommer ersättas av automatiseringen inom 20 år, dock är det hela 89,3 % inom 

yrket redovisningsekonomer som kommer ersättas. Dock så automatiseras inte 

arbetsuppgifterna om automatiseringen inte ger fördel eller vinst till företaget och det 

beräknas genom att jämföra vad automatiseringen kostar med priset för regelverk, efterfrågan 

och arbetet som skulle utförts av den anställde (Blix, 2015). 

 

  



Amanda Andrén & Ellen Lindholm  C-uppsats VT2017 

 14 

Skatteverkets identitet kan beskrivas som en kontrollorganisation och det bidrar till att 

digitaliseringens utveckling oftast hindras av en rädsla, en rädsla av att göra fel (Stridh & 

Wittberg, 2015, s. 62). Däremot behöver inte denna rädsla endast bidra till något negativt, 

utan den kan även bidra till att förändringar drivs på snabbare för att följa med i de trender 

som finns i tiden och som förväntas eftersom man inte vill göra fel (Stridh & Wittberg, 2015, 

s. 63). Det finns både för- och nackdelar med att avvakta att följa med i nya trender, fördelar 

kan vara att man väntar för att se vad som passar bäst och nackdelar kan vara 

handlingsförlamning när snabbheten behövs (Stridh & Wittberg, 2015, s. 65). I början av 

1990-talet fick alla anställda på Skatteverket en egen stationär dator, vilket blev en enorm 

skillnad på hur arbetssättet varit och upplevts (Stridh & Wittberg, 2015, s. 66). Tidigare hade 

de anställda en skrivmaskin och räknemaskin för att utföra sina uppgifter (Stridh & Wittberg, 

2015, s. 66).  

 

Skillnaden mellan den traditionella processen och den digitala processen, som vi allt mer 

börjar att anamma, är att digitaliseringen bland annat ger möjligheten att lägga ner arbete på 

att granska analyser och tolka resultat, än att utföra andra uppgifter (Lombardi, Bloch & 

Vasarhelyi, 2014). Digitaliseringen ger även möjlighet till en snabbare utveckling, samt 

djupare och bredare analysnivåer (Bhimani & Willcocks, 2014). Orman (2013) menar att 

utvecklingen innebär att man skapar förändring och möjligheter genom att man arbetar för att 

skapa effektiva vägar och lösningar för att möta människors behov och efterfrågan. Den 

traditionella processen arbetar med papper som underlag, istället för digitala hjälpmedel, 

vilket gör det svårt att se vem som ändrade i dokumentet och när denna ändring skedde. 

Dokumentet finns inte tillgänglig för alla utan det är endast den som besitter papperskopian 

som innehar informationen, sedan minskar även sökbarheten med den traditionella processen 

(AM System, 2016, s. 4–5). Man ska även vara medveten om att digitaliseringen är starkt 

kopplad till begreppet risk (Orman, 2013; Ali, Khan & Vasilakos, 2015). Det handlar 

framförallt om att det långsiktiga resultatet av ny teknik är svår att förutse, och när det väl 

inträffat kan det vara svårt eller omöjligt att lindra det som inträffat (Orman, 2013). 

 

3.2.1 Big Data 

Big Data är ett begrepp som kommer spela allt större roll för redovisningen, det är på grund 

av att allt blir lättillgängligt (Warren, Moffitt & Byrnes, 2015). Vid användning och 

generering av ett stort flöde av data, erbjuder Big Data alternativet att se samband, kunna 

visualisera och analysera av denna mängd data (Kairos Future & FAR, 2016). 
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“Big Data offers an unprecedented level of potential relative to the provisioning of diverse, 

voluminous datasets and sophisticated analyses. The rising importance of Big Data will 

significantly impact accounting” (Warren, Moffitt & Byrnes, 2015, s. 397) 

     

Syed, Gillela & Venugopal (2013) presenterar en modell för att förklara Big Data, modellen 

består av 4V: volume som innebär den stora möjligheten till lagring av datan, variety som 

menas att det finns en stor variation mellan den information som kan lagras, både den 

strukturerade informationen och den ostrukturerade informationen. Velocity som handlar om 

hastigheten, där man menar att data produceras snabbt och den måste då kunna bearbetas lika 

snabbt. Veracity handlar om hur osäker och säker informationen är i datasystemet. Det är inte 

möjligt att ta bort all osäkerhet kring information, utan man måste vara medveten om att det 

finns osäkerhet kring en del av informationen i datasystemet. Nya system som använder Big 

Data kommer att ersätta alla de nuvarande systemen, dock måste man börja försiktigt 

eftersom att det är ett relativt nytt begrepp (Syed, Gillela & Venugopal, 2013).  

 

3.2.2 Molnbaserade tjänster 

De molnbaserade tjänsterna används mer och mer (Subashini & Kavitha, 2011) och en del 

myndigheter och andra aktörer i den offentliga sektorn har börjat använda sig utav dessa 

tjänster (Kairos Future & FAR, 2016). Ryan (2013) beskriver i sin artikel att syftet med 

molnbaserade tjänster är att lagra och använda både data och program i ett moln vilket gör att 

man kan få tillgång till informationen vart man än befinner sig. Carretero och Blas (2014) 

menar dock att den största fördelen är att man kan lagra oändligt mycket data, vilket innebär 

att redovisningsinformation kan lagras och sparas en lång tid framöver.  

 

Inom de molnbaserade tjänsterna finns det olika “moln”; Public Cloud, Private Cloud, 

Community Cloud och Hybrid Cloud (Rajaraman, 2014). Public Cloud är ett det vanligaste 

molnet eftersom det är tillgängligt för alla, ett exempel är Google (Chou, 2015). Private 

Cloud innebär ett moln som endast är tillgänglig för företaget, det är privat som ingen annan 

utanför företaget kommer åt (Chou, 2015). Community Cloud är ett moln som kan skapas 

inom eller utanför företaget och kan delas vidare till andra intressenter, det är exempelvis 

Södertörns studiewebb (Chou, 2015). Det sista molnet, Hybrid Cloud, är en blandning av de 

andra molnen som beskrivs ovan (Chou, 2015). Ett exempel på ett Hybrid Cloud är när man 

skickar information från Community Cloud till Public Cloud (Chou, 2015).  
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Chou (2015) menar att värdet av molntjänster kan förverkligas genom en värdemodell, denna 

modell har fyra komponenter: medvetenhet, översättning, förståelse och molnbaserat 

värdeskapande.  

 

 
Figur 1. Värdeskapande modell för molnbaserade tjänster (Chou, 2015). 

 

Özdemir och Elitas (2015) har tagit fram en tabell för att visa på de största skillnaderna med 

att använda traditionella och molnbaserade redovisningsprogram, se tabellen i bilaga 1. Den 

traditionella processen kan beskrivas som att data skrivs in manuellt i programmet, medan den 

molnbaserade innebär att data skrivs in automatiskt. Fördelarna med att använda 

molnbaserade tjänster är att de till exempel leder till minskad kostnad, enkel användning och 

tillgänglighet, nya avancerade redovisningsmöjligheter, ökade prestationer samt oändlig 

lagring (Özdemir & Elitas, 2015). Däremot så leder användandet av molnbaserade tjänster till 

riskbegreppet i form av bland annat kompetenskrav, programmet kräver internetuppkoppling 

vid användning och man har inte kontroll över sin egen data (Özdemir & Elitas, 2015). 

Tabellen beskriver att det finns fler fördelar med att använda molnbaserade 

redovisningsprogram i jämförelse med traditionella. 

 

3.3 Interaktionsmodellen 

Myndigheterna hanterar flera av samhällets resurser och de är avgörande för att viktiga mål 

inom samhället förverkligas (Österberg, 1976). Myndigheter, såsom Skatteverket, har inga 

direkta konkurrenter och har därför inte möjligheten att konkurreras ut från marknaden 

(Österberg, 1976). Dock är det viktigt att de på grund av den bristande konkurrensen 

bibehåller effektiviteten, det är något som riksdagens revisorer och riksrevisionsverket 
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övervakar (Österberg, 1976). Effektiviteten handlar ur ett ekonomiskt perspektiv om 

organisationens resultat i förhållande till utnyttjande av resurser (Österberg, 1976).  

 

Interaktionsmodellen innebär att en myndighet, i detta fall Skatteverket, påverkas av samt 

påverkar flera förhållanden i det omgivande samhället (Österberg, 1976). Statsmakter, 

medborgare i kommuner och organisationer är några av de aktörer som påverkas och påverkar 

(Österberg, 1976). Myndigheter befinner sig i en komplex omgivning tillsammans med deras 

olika intressenter, och de måste aktivt arbeta för att skaffa resurser samtidigt som det ska 

leverera sina resultat (Österberg, 1976).  

 

 
Figur 2. Interaktionsmodellen (Österberg, 1976) 

 

3.4 Legitimitetsteorin 

Inom legitimitetsteorin är det viktigt att företaget har ett socialt avtal med sina intressenter 

(Deegan, Rankin & Voght, 2000). Guthrie och Parker (1989) beskriver att teorin är baserad på 

att företaget accepteras i samhället via ett band som finns mellan samhällets önskningar och 

företagets mål och överlevnad. Företagen är en del av samhället och förväntas därför att agera 

innanför de gränser som är accepterat av samhället, om företagen av någon anledning hamnar 

utanför dessa gränser måste man korrigera det för att återupprätta sin trovärdighet igen 

(Wilmshurst & Frost, 2000). Företagen kommer alltid försöka hålla sig inom dessa normer 

som finns i samhället så att de alltid accepteras (Wilmshurst & Frost, 2000). Ibland sker det 

dock att samhällets normer och värderingar förändras med tiden, vilket ställer krav på 

företagen att korrigera och bli accepterade igen (Brown & Deegan, 1998). Suchman (1995) 

skriver i sin artikel att man kan behålla sin legitimitet även fast man inte tar hänsyn till 

normerna eftersom att skillnaden är så pass liten och skillnaden bidrar inte till offentligt 

misstag.  
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Legitimitet handlar inte bara om hur man agerar mot företag, utan det handlar även om hur 

man uppfattar företaget (Suchman, 1995). Man har utvecklat olika modeller för att kunna 

förklara denna process om varför man väljer att godta vissa tekniska innovationer och hur det 

sedan sker i praktiken (Thomas & Lamm, 2012). Biermann och Gupta (2011) beskriver att 

kärnan av legitimitets begreppet är att myndigheten behöver acceptera och rättfärdiga, vilket 

innebär att institutioner och regler godkänns av ett samhälle som är auktoritativt.  

 

3.5 Contingency theory 

Contingency Theory handlar om vilken företagsstruktur som är mest lämplig till de 

omständigheter som råder kring företaget (Otley, 2016). De som har utvecklat Contingency 

teorin har tagit fram frågor för att mäta osäkerheten och svårigheter på arbetsplatsen, frågorna 

identifierar specifika omgivningar och kan därför även användas för att kontrollera 

redovisningen (Rayburn & Rayburn, 1991). Rayburn & Rayburn (1991) menar att det inte 

finns något optimalt redovisningssystem för alla tillfällen, utan det finns ett optimalt 

redovisningssystem beroende på vilken omgivning man är just vid det tillfället.  

 

Framväxten av contingency teorin ur ett redovisningsperspektiv växte fram på 1970-talet på 

grund av att man ville förklara varför företag hade olika redovisningspraxis (Otley, 2016). 

Dock har det hänt en del sedan framväxten av teorin (Otley, 2016). Idag måste man även 

granska styrningssystem som tillsammans används med bokföringsinformation, istället för att 

enbart fokusera på bokföringstekniken (Otley, 2016). Det finns även två andra aspekter som 

har påverkat förändringen, dessa är teknikutvecklingen och att organisationer har gått från den 

hierarkisk struktur till den platta strukturen (Otley, 2016). Inom contingency teorin 

undersöker man oberoende och beroende variabler som kan påverka valet av struktur (Otley, 

2016). De oberoende kan delas upp i externa och interna, de externa handlar exempelvis om 

teknik, konkurrens, osäkerhet i omgivning och kultur och de interna är exempelvis storlek på 

företaget, struktur, strategi, informationssystem, marknadsposition och systemförändringar 

(Otley, 2016).  De beroende variablerna kan istället vara prestation, effektivitet, 

budgeteringsbeetende, kontrollsystem, arbetsglädje eller produktinnovationer (Otley, 2016). 

Vid analysen börjar man med att undersöka en oberoende variabel och en beroende variabel, 

för att sedan jämföra flera oberoende variabler med en beroende variabel och till sist jämföra 

flera oberoende variabler med beroende variabler (Otley, 2016).  
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3.6 Tidigare forskning 

Digitaliseringen och automatiseringen är något som sakta men säkert har växt fram, men 

kommer inom de närmaste åren att öka enormt (Bhmani & Willcocks, 2014; Lombardi, Bloch 

& Vasarhelyi, 2014). Det har hänt mycket inom digitaliseringen och automatiseringen 

(Malmér, 2003), dock började man redan tidigt prata om människors rädsla för utvecklingen 

av redovisningssystem (Carlson, 1957). Förr skulle allt man lämnade in göras förhand, men 

numera kan man istället numrera, sortera, ordna och registrera allt digitalt (Malmér, 2003). 

Däremot ska man vara medveten om att det finns en hel del kvar att utveckla (Malmér, 2003), 

men eftersom att man aldrig vet hur digitaliseringen kommer att yttra sig i framtiden är det 

svårt att förutse vad som behöver utvecklas (Lantbrukarnas Riksförbund, 2016). 

Sangster och Wilson (1992) menar att de höga kostnaderna ligger i de icke-elektroniska 

redovisningssystemen, eftersom att det kostar att lagra den mängden information på företaget. 

Smith (1997) menar att det inte behöver vara kostsamt för företagen eller tidskrävande för 

företag att följa med i utvecklingen av teknologin, men det är viktigt att planera den 

teknologiska utvecklingen inom företaget. Digitaliseringen på moderna redovisningssystem 

bidrar med att kostnaderna minskar och man sparar tid (Sangster & Wilson, 1992; Yadavs, 

2016). Förutom att minska kostnaderna bidrar digitaliseringen även till andra fördelar på 

redovisningen. Det är fördelar som; kommunikationen mellan parter sker på ett enklare sätt, 

informationsteknologin gör att finansieringen kommer fungera på en globalnivå, att ekonomin 

effektiviseras, noggrannheten förbättras, förbättrar intern och extern redovisning, flexibilitet, 

minskad användning av papper, grafiska dataprogram som skapar bilder, grafer och diagram, 

ökad funktionalitet, snabbare bearbetning av olika saker, lagring och skydd av information 

och tillförlitligheten ökar (Ghasemi et al.,2011; Yadavs, 2016). 

 

Dock kommer digitaliseringen med en rad nackdelar också; ökad rädsla för arbetslöshet, det 

är stora kostnader för installation, utbildning, uppehåll i det pågående arbetet och tid går 

förlorad, risken att systemet slutar att fungera och att virus kan skada systemet (Yadav, 2016). 

Sjöberg (2002) skriver att riskbegreppet är varför människor tar avstånd och motsätter sig för 

den teknologiska och digitala utvecklingen. Däremot anser Sjöberg (2002) att det var ett 

beteende för att förstå teknologin och politiska åsikter. De oväntade situationerna och 

problemen måste lösas innan och inte efter de har inträffat (Orman, 2013). I sin forskning 

konstaterar Yadavs (2016) att slutsatsen för digitaliseringens påverkan på redovisningen blir 

att den avancerade tekniken har hjälpt redovisningssystemen, men kan fortfarande inte ersätta 

människan. Utveckling av digitaliseringen och den enorma dataexplosionen har skapat 
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betydelsefulla förändringar och det har gett företag möjligheter, men likaså även svårigheter 

(Bhimani & Willcocks, 2014). 

 

Gray och Rumpe (2015) konstaterar att inom digitaliseringen är det viktigt att det finns en 

koppling mellan kundernas behov och vad som erbjuds. Däremot kan man inte tillfredsställa 

alla, men man kan arbeta för att uppfattas som korrekt och lämplig i specifika sammanhang 

(Suchman, 1995). För att behålla sin legitimitet krävs det enligt Suchman (1995) att man dels 

försöker att förutse de kommande framtida förändringarna, samt att man skyddar det som har 

hänt historiskt. Det handlar om att man ska förstå vad som efterfrågas och försöka att förutse 

vilka utmaningar som man kommer att ställas inför, men även hur man kan bevara och 

begränsa den uppnådda och förvärvade legitimiteten (Suchman, 1995).  

 

Som det nämns tidigare i studien är Big Data framtidens utveckling (Warren, Moffitt & 

Byrnes, 2015). Gray och Rumpe (2015) tyder på att den utvecklande digitaliseringen lägger 

tyngd på data, det vill säga användning av Big Data. Janvrin och Watson (2016) kommer 

också fram till att Big Data erbjuder enorma lagringsmöjlighet, men även bättre analytiska 

program. Dock menar dem att den huvudsakliga uppgiften fortfarande kvarstår inom 

redovisning; att helt enkelt skapa och erbjuda information till beslutsfattare (Janvrin & 

Watson, 2016). Warren, Moffitt och Byrnes (2015) diskuterar hur viktigt Big Data kommer 

att bli för framtiden eftersom att det har så mycket att erbjuda, som till exempel nya typer av 

data i form av video, bilder, ljud och texter som kan förändra redovisning och den oändliga 

möjligheten av lagring. De nämner också att fördelen med Big Data är att världen kan få ett 

gemensamt redovisningssystem, helt enkelt ett globalt redovisningssystem (Warren, Moffitt 

& Byrnes, 2015). Vasarhelyi, Kogan och Tuttle (2015) skriver istället om svårigheterna kring 

Big Data, de menar att svårigheten ligger i variationen bland redovisningsdomänerna. De 

diskuterar även bokföringens förändrade karaktär och att man nu går från de traditionella 

datakällorna inom bokföringen, samt behovet av att ändra standarderna inom redovisningen 

(Vasarhelyi, Kogan & Tuttle, 2015).  
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En annan viktig del i digitaliseringens framväxt är de molnbaserade tjänsterna och Agrawal, 

Das och Abbadi (2011) tycker att molnbaserade tjänster har kommit att bli ett framgångsrikt 

paradigm för datahantering och -behandling. Däremot är det fortfarande ett nytt begrepp och 

har därför inte har anammats av så många än, men det är fler och fler som ser de fördelarna 

som kommer med molnbaserade tjänster (Leavitt, 2009; Özdemir & Elitas, 2015). Potentiella 

användare av de molnbaserade tjänsterna är försiktiga och avvaktar för att de först vill se hur 

andra upplever tjänsten och tills den utvecklats (Leavitt, 2009). Visma Spcs (2014) menar 

dock att marknaden för dessa tjänster har visat sig att bli starkare och stabilare, men man 

måste vara extra försiktig när man använder tjänsten eftersom den inte är helt färdigutvecklad 

ännu (Özdemir & Elitas, 2015). Rajaraman (2014) skriver om för- och nackdelarna med 

molnbaserade tjänster, några av de fördelar han nämner är att man betalar för vad man 

använder, lagrar viktig data för ett företag och att om en server inte fungerar kan man snabbt 

byta till en fungerande. En av de större nackdelarna är risken att någon hackar sig in i 

systemet och tar hemlig data från företaget (Rajaraman, 2014). Slutsatsen är att 

molntjänsterna är framtiden (Rajaraman, 2014).  

 

3.7 Teoretisk referensram 

För att sammanfatta studiens teorier och centrala begrepp har en egen upparbetad modell 

utformats.  

 

 

 

Figur 3. Egen upparbetad modell för teoretiska referensramen 
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4. Empiri 
I kapitlet empiri redogörs resultatet från intervjuerna som gjordes under studiens gång med 

Skatteverket. Vi kommer att börja med att presentera bakgrund och erfarenheter om 

respondenterna, följt av digitaliseringen, automatiseringen, redovisningsinformation, 

fördelar och nackdelar med digitaliseringen, framtidsplaner samt en sammanfattning av 

empirin. En sammanställning av svaren från respondenterna återfinns i tabellen i bilaga 4. 
 

 

4.1 Bakgrund och erfarenheter om respondenterna 

De som har intervjuats, både via mail och öga mot öga, har erfarenheter inom redovisning. De 

har under sina år på Skatteverket haft flera olika positioner inom företaget som har inkluderat 

arbete med redovisning. Alla respondenter arbetar för närvarande på Skatteverkets 

huvudkontor som ligger vid Solna Strand i Stockholm. Den första intervjun gjordes med 

Kicki Dahlberg den 2 maj 2017. Hon är 51 år och har 29 års erfarenhet inom Skatteverket, i 

dagsläget arbetar hon som uppdragsledare, IT-utvecklare och systemutvecklare. Hon har varit 

med i utvecklingen av e-tjänsterna på företaget och har därför stor erfarenhet i övergången 

från det manuella till det digitala. De tre resterande intervjuerna gjordes den 16 maj 2017. De 

som intervjuades var Tim Käll, Johan Schauman och Petra Thelander. Käll arbetar som 

förändringsledare och skatterevisor, han är 30 år gammal och har 9 års erfarenhet. Schauman 

arbetar också som förändringsledare för tillfället, men i vanliga fall arbetar han som 

verksamhetsutvecklare och med inkomstdeklaration, han är 45 år gammal och har 18 års 

erfarenhet inom myndigheten. Thelander är 44 år gammal och har 5 års erfarenhet, hon 

arbetar med utvecklingsportföljen, samt med ekonomisk och strategisk styrning.  

 

Den första mailintervjun som togs emot var från Yvonne Lindström som är 61 år gammal och 

har 32 års erfarenhet inom Skatteverket. Hon arbetar idag på den administrativa avdelningen, 

men nämner även att hon har arbetat på flera olika positioner inom myndigheten. Den andra 

mailintervjun var med Åsa Pettersson som arbetar som revisor i dagsläget, hon är 45 år och 

har 25 års arbetserfarenhet inom Skatteverket.  
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4.2 Digitalisering  

Skatteverket har ingen enhetlig definition av digital ekonomi, men följer ofta OECDs (the 

organisation for economic co-operation and development) definition och modeller för digital 

ekonomi. Källs egna definition är att digitaliseringen är den förändring som Skatteverket står 

inför och i grunden handlar det om informationsteknologi och kommunikation på nya sätt och 

villkor. Av övriga respondenter beskrevs digitaliseringen som att man ska kunna lämna in 

uppgifter utan att använda papper, gärna med hjälp av appar. Digitaliseringen är ett brett och 

komplext begrepp, vilket samtliga respondenter har lagt märke till då de behöver ta hänsyn till 

ett stort antal olika intressenter och omständigheter. Vid implementering av digitaliseringen är 

det viktigt att Skatteverket kan bemöta den efterfrågan och krav som ställs på dem från 

samhället, samtidigt som de präglas av lagar och regler från regeringen. Respondenterna är 

eniga om att digitaliseringen är en pågående process och att det har skett en hel del på vägen, 

framförallt under 2000-talet. Trots att Skatteverket ställs emot ett stort antal krav, som 

dessutom ställs väldigt tätt inpå varandra och förändras hela tiden, anses Skatteverket alltid 

vilja möta de krav som ställs på dem. Däremot kan de inte alltid tillmötesgå dessa i den fart 

som man önskar. Samhället vill att Skatteverket ska kunna ta emot och sända ut information i 

ett högre tempo än vad Skatteverket är förberedda för. Regeringen har även beslutat att 

Skatteverket ska hålla uppe digitaliseringen, att de ska digitalisera sig mer och mer, som man 

inte ansett ha gjort tidigare. 

 

Utvecklingen av e-tjänster hos Skatteverket påbörjades för ungefär 10 år sedan och med hjälp 

av e-tjänsterna besparas det manuella arbetet, dock är det i nuläget bara pappersblanketter 

som digitaliserats. Dahlberg konstaterar följande: “För Skatteverket innebär e-tjänsterna att 

vi förväntar oss att fler ska kunna lämna in digitalt, istället för att redovisa på papper”. De 

senaste åren har Skatteverket fokuserat på att samla alla e-tjänster under ett och samma ställe, 

som benämns “Mina sidor”. Enligt Schauman har inte utvecklingen bidragit till en större 

skillnad på företagens redovisning till Skatteverket, utan det som har utvecklats är att man 

numera kan filöverföra. Filöverföring beskrivs som en digital mottagningstjänst där företag 

kan skicka in data till Skatteverket, filerna som skickas in ska vara i ett sru-format som är 

skapat i ett bokföringsprogram. I dagsläget kan företag filöverföra bilagor till deklarationen, 

periodiska sammanställningar, samt kontrolluppgifter om inkomster. 2017 är första året de 

skickar ut deklarationerna i den digitala brevlådan, både för privatpersoner, enskilda 

näringsidkare och aktiebolag. Den digitala brevlådan beskrivs som en maillåda, som styrs av 

Skatteverket, men är låst för den enskilda personen. Man loggar in i brevlådan för att se 
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meddelanden från Skatteverket och man ser även den inlämnade informationen. För att 

beskriva det med ett exempel så kan man registrera uppgifter via e-tjänsterna och sedan 

skickar Skatteverket sitt beslut via den digitala brevlådan. I år har användningen av den 

digitala brevlådan ökat från 300 000 till över 1,5 miljoner användare, varav 35% av 

näringsidkarna deklarerar digitalt för tillfället. Fokus har varit på att skapa effektivare tjänster 

som innebär att intressenterna betalar rätt skatt, helt enkelt förenklingar i betalningar. 

 

Idag arbetar man även i ett förebyggande syfte, där man inte bara söker fel i redovisningen 

utan man försöker även att hindra felen innan de uppstått. Ju mer som övergår till digitala 

kontroller istället för manuellt arbete, desto mer fusk hoppas Skatteverket kunna förebygga. 

Genom att hela tiden arbeta i ett förebyggande syfte förväntar sig Skatteverket att företagen 

ska kunna redovisa så enkelt som möjligt och att den information som redovisas är korrekt. 

Däremot är ingenting klart förrän man kommer på en lösning, det krävs hela tiden en ständig 

utveckling och ett försök att analysera framtiden för att komma på den bästa lösningen. Den 

största skillnaden som digitaliseringen har bidragit med enligt respondenterna är att man har 

förstärkt en befintlig tjänst. Den traditionella processen presenteras i det empiriska resultatet 

som att handläggare var tvungna att granska den inlämnade informationen för hand. Genom 

att övergå från den traditionella processen till att utföra mer arbete digitalt kunde flera 

tusentals handläggningstider för handläggarna sparas varje år. Övergången mellan 

processerna har även bidragit till att den inlämnade informationen kan granskas i ett högre 

tempo. Förr spelade det ingen roll vilken information som lämnades in, utan allt tog tid och 

fick gå den långa vägen. Idag presenteras besluten om informationen direkt, inte när man har 

hunnit gå igenom allt vilket skedde vid den traditionella processen. Vid den digitala processen 

sorteras informationen ut, vilket leder till att Skatteverket kan hantera informationen direkt. 

För att illustrera detta berättar Skatteverket att de nu genom digitaliseringen kunde betala ut 

skatteåterbäringen redan till påsk, istället för att man skulle behöva vänta till midsommar. 

Däremot menar Pettersson, Dahlberg och Lindström att pappershanteringen, det vill säga den 

manuella processen, kommer att finnas kvar många år framöver.  
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4.2.1 Automatisering 

En fråga som ställdes till alla personer som intervjuades var om några av deras arbetsmoment 

har automatiserats. Det presenterades att ett flertal av de arbetsmoment som har skett manuellt 

har nu automatiserats, det handlar om information som direkt kan registreras manuellt i 

system istället för blanketter, information som automatiskt uppdateras mellan de olika 

systemen, samt kontrollerna av deras informationsflöde och redovisningarna har underlättats. 

Då handläggningen numera sker per automatik, kan handläggaren idag istället arbeta med 

utredningar. Det innebär att man kan rikta in sig på specifika uppgifter som man vill 

undersöka, för att till exempel se om arbetsgivare redovisar rätt, men det bidrar även till att 

man kan göra utredningar i form av stickprov. Idag har Skatteverket satt upp egna gränser, 

som bidrar till att man inte behöver kontrollera specifika uppgifter, vilka reagerar när det sker 

stora avvikelser i det redovisade resultatet. Skatteverket och regeringen bestämmer vilka 

utredningar som man ska undersöka.  

 

Tidigare knappade Skatteverket in siffrorna själv från deklarationerna och inkomsten fick 

man som företagare själv skriva in. Man hade som hjälp en räknemaskin, men det var ändå 

enkelt att knappa in fel siffror. Det var endast en ytterst liten del av redovisningen som kunde 

registreras via ett datasystem, berättar Dahlberg som var med när redovisningen sköttes 

manuellt av handläggare. Idag sker det per automatik och elektronisk kan man inte göra dessa 

fel enligt Käll. Datasystemet och de maskinella kontrollerna reagerar automatiskt om något är 

fel på den inlämnade datan. Är det något som är fel, till exempel en summa som inte stämmer, 

säger systemet till och ärendet tas upp av en handläggare som granskar. Schauman berättar att 

pappersdeklarationer innebär sex gånger så mycket fel jämfört med den digitala 

deklarationen. Nu är det möjligt att i ett tidigare skede hitta de fel som finns i den lämnade 

informationen, fast man vet inte vart felen finns. Idag väljer datorn ut ett urval som ska 

granskas. Dahlberg beskriver att man inte längre behöver granska varje siffra i den redovisade 

informationen, utan man kan köra kontrollfrågor, vilket har underlättat handläggningen av 

redovisningen. Skatteverket har även andra kontroller som finns i systemet, men de dras inte 

igång förrän en handläggare säger till att kontrollen ska ske. Genom att kontroller sker 

automatiskt slipper man gå in och granska allt som man fick göra förr när det skedde 

manuellt. Resultatet blir att skattefelen minskar och redovisningen blir rätt. 
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4.3 Redovisningsinformation 

Enligt respondenterna använder Skatteverket sig idag utav olika system beroende på vad det 

är som ska redovisas, dessa system är egenutvecklade redovisningssystem och används för att 

behandla och samla den redovisade informationen. Antalet system blir bara fler och fler och 

man har idag närmare 150 olika system, bland annat växer det idag fram tre nya system där 

inkomstkontroller varje månad är en av dem. Det stora antalet system underlättar för den 

mängd information som Skatteverket behöver kunna hantera, men även vid olika typer av 

information. Det anses vara oöverkomligt att samla allt på ett och samma ställe. Skatteverket 

anser att genom att kunna gruppera eller kategorisera informationen är den lättare att kunna 

behandla och man kan på ett enklare sätt kunna lagra större mängder av information. Behöver 

man information från olika system kan man på ett enkelt sätt skicka information mellan 

systemen så man får fram det som man efterfrågar. Under intervjun presenterade Schauman 

att Skatteverket har en beskattningsbas, som de kallar för informationslagret. 

Beskattningsbasen kan beskrivas som ett samlingsnamn för de system som innehåller 

beskattningsdelar, det vill säga den information som är relaterad till beskattningen. 

Information levereras till beskattningsbasen och grundar sig för den årliga deklarationen och 

beskattningen, annars lagrar och samlar man informationen i andra baser. Utifrån de olika 

databaserna kan Skatteverket förtrycka information till deklarationerna. Information som de 

exempelvis behandlar är fastighetsuppgifter såsom ägare, kontrolluppgifter från arbetsgivare 

samt banker och finansiella institut. När företag och privatpersoner lämnar in sina 

deklarationer så kontrollerar och granskar Skatteverket att de stämmer överens med 

informationen man fått ifrån exempelvis arbetsgivare. Det är bara den offentliga 

informationen som visas och man behandlar informationen väl. Det som kommer in via den 

digitala vägen sparas i databaser, medan det som skickas in via papper ska arkiveras.  

 

I samband med respondenternas svar angående vilket redovisningssystem som användes, 

framförde Dahlberg även att hon har varit med och utvecklat systemen. Det förklaras att 

systemen utvecklas i flera omgångar och man är just nu inne i den tredje omgången, där den 

senaste skedde år 2008. Under dessa omgångar har digitaliseringen alltid utvecklats och idag 

försöker man att undersöka om Skatteverket kan fortsätta att utvecklas eller om de måste dela 

upp systemen för att man börjar hantera alldeles för stora mängder av information. Trots att 

Skatteverket alltid försöker följa med i den ständiga förändringsprocessen, förklarades det i 

intervjuerna att utvecklingen ibland bromsas ner då de inte kan kasta sig in i allting som sker i 

det höga tempot. Det är på grund av att man måste analysera valmöjligheterna och 
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utvecklingen, sedan att man måste se till att de nuvarande systemen och tekniken klarar av de 

nya uppdateringarna. Det betyder att man måste se till att förvalta och ta hänsyn till de 

nuvarande systemen, man måste ta tillvara på det man har idag. Däremot påpekas det att 

digitaliseringen aldrig bromsas ner helt. 

 

Det framkom även i studien att Dahlberg har haft som uppdrag att utveckla intaget av all 

redovisningsinformation som tas in via filövering och e-tjänster. Uppdraget berörde olika 

programvaruföretag i Sverige, såsom Vitec, Visma, Hogia, SRF Konsult och LRF Konsult. I 

uppdraget arbetar man fram tekniska beskrivningar, som ses som en manual med instruktioner 

över hur filerna ska vara uppbyggda och vad den ska innehålla, för att sedan skicka dem till 

Skatteverket för bearbetning. Det får ses som ett konstant uppdrag då Skatteverket hela tiden 

uppdaterar programvaruföretagen i samband med digitaliseringens framfart om vad som är 

nytt och det som de måste beakta när de utvecklar redovisnings- och beskattningsprogrammen 

som de levererar.  

 

Big Data och molnbaserade tjänster har tack vare digitaliseringens framfart kunnat utvecklas. 

Trots dess framfart menar Thelander och Dahlberg att det inte är något som Skatteverket har 

börjat att anamma i hög grad. De beskriver att man använder sig utav interna moln där man 

lagrar allt i egna databaser, men utanför Skatteverket kan man inte gå idag. De interna molnen 

beskrivs som att Skatteverket har centrala system som fångar upp information från olika 

mindre system, som i sin tur delar med sig av informationen. Man vet idag inte om man kan 

använda dessa tjänster på ett säkert sätt, eftersom att det finns en risk att data och information 

läcks eller sprids ut. Skatteverket måste ha kontroll över den information och data som de 

tillhandahåller och hanterar, kontroll- och säkerhetsaspekten är viktig. Mer och mer 

redovisningsinformation samlas in och lagras idag, där myndigheter samverkar med 

informationen och har avtal med andra myndigheter. Man behöver veta att den 

redovisningsinformation som man mottar kan ske på ett säkert sätt och behandlas med stor 

försiktighet. Det bidrar till att man inte kommer att använda sig utav dessa tjänster inom den 

närmsta framtiden. Schauman beskriver att molnbaserade tjänster kan möjliggöra fördelar, 

men det finns aspekter att ta hänsyn till. 
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Nedan presenteras en tabell som visar på skillnader mellan den traditionella och digitala 

processen för att ge en inblick över hur digitaliseringen har påverkat det konkreta arbetet på 

Skatteverket, samt på redovisningen.  

 

 TRADITIONELLA PROCESSEN DIGITAL HANTERING 

Arbetsprocessen • Längre arbetsprocess 
• Mycket papper att hantera och 

manuellt arbete 

• Kortare arbetstid/ledtider 
• Automatiska kontroller 

Redovisningen • Mer fel i den inlämnade 
redovisningen 

• Risken för att enklare göra 
misstag 

• Korrekt behandling och 
redovisningen håller en högre 
nivå 

• Möjligheter att lagra stora 
volymer data 

 

Tabell 2. Skillnader mellan den traditionella processen och digital hantering. 

 

4.4 Fördelar och nackdelar med digitaliseringen 

Digitaliseringen bidrar till att det finns en rad nya utvecklingsmöjligheter för att kunna ta in 

ännu mer information och redovisning digitalt. Pettersson anser att beräkningarna håller en 

bättre nivå, medan Lindström menar att den digitala hanteringen gör att företag kan få 

snabbare svar på sina redovisade uppgifter. Beräkningarna kan hålla en bättre nivå genom att 

systemen reagerar automatiskt när det sker vissa specifika avvikelser i den lämnade 

informationen, vilket anses som en mycket bättre process idag än vad det tidigare har varit. 

Det för, som Dahlberg beskriver, med sig kortare arbetstid för att göra kontroller samtidigt 

som det blir lättare att se och kontrollera att Skatteverket har tillhandahållit rätt information 

från företag. Det styrks av Schauman som beskrev att det blir lättare att hantera informationen 

för att kunna göra beräkningar och man kan lägga tid på att göra mer avancerade kontroller på 

redovisningen istället, allt till följd av digitaliseringen. Med avancerade kontroller menar man 

att hitta fel som begås medvetet och där det är svårt att direkt se om det faktiskt är fusk, man 

sätter samman en stor mängd data för att sen göra komplexa analyser. Digitaliseringen 

möjliggör för mer avancerat fusk vilket dessa avancerade kontroller ska motverka. De 

kontroller som är mindre avancerade tar sikte på att hantera riskzoner, det vill säga där det 

finns stor risk för fel men lika gärna kan vara rätt. Det gör att man ibland lägger energi på 

kontroller där det inte ens finns fel, vilket är slöseri med resurser samt att företagen har fått 

bemöta frågor i utredningar där de inte gjort fel som i sin tur blir en kostnad för dem.  
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Idag kan datorn bestämma ett slumpmässigt urval av den redovisningsinformation som ska 

granskas. Resultatet blir snabbare rätt eftersom man får rätt information på en gång. Det leder 

till att det blir lättare för Skatteverket att ta beslut, det vill säga vad man ska betala i skatt 

samtidigt som det ger fördelen att upptäcka skattefusk fortare. Resurstiden på kontroller är 

densamma hela tiden, men att kontrollen på vad har förändrats enligt Käll. Som tidigare 

nämnts arbetar man i ett förebyggande syfte, inte bara för att hitta de fel som finns i den 

redovisningen som har skickats in till Skatteverket, det finns idag mer utrymme för att 

prioritera. En sista fördel som nämndes var även att digitaliseringen bidrar till att man får en 

mer jämlik handläggning oberoende av var man bor, tidigare blev man tilldelad en 

handläggare som var placerad där man bodde. Idag behandlas istället all information på 

samma sätt, vilket innebär att man får en mer rättvis redovisning.  

 

Ingen av respondenterna ansåg att det fanns några nackdelar med digitaliseringen, dock var de 

alla eniga om att digitaliseringen har inneburit många svårigheter och risker. Enligt Schauman 

är det en “lek med ord”, det finns nackdelar men man benämner den med andra ord för att det 

ska låta så positivt som möjligt. En svårighet eller risk låter bättre att hantera än en nackdel. 

Medan Dahlberg beskriver det som att man inte vet att digitaliseringen påverkar negativt 

eftersom man inte sett något negativt, därför reflekterar man idag om digitaliseringen som 

något positivt. Dock måste man alltid vara beredd på att det kan komma i framtiden, däremot 

så försöker alltid Skatteverket att kontrollera och analysera att det inte bidrar negativt samt 

vilken påverkan det troligtvis kommer att ha. En annan förklaring till att man inte har märkt 

av några nackdelar är att när regeringen kommer med sina förslag, som Skatteverket måste ta 

hänsyn till, analyserar och berättar Skatteverket om vad det kommer att innebära och krävas 

av dem för att det ska ha en positiv inverkan. Utifrån denna analys tar regeringen beslut om 

denna förändring är värd att göra, vilket innebär att man endast implementerar 

digitaliseringen om det framkommer som positivt. 

 

En svårighet med digitaliseringens framfart är att det ställs högre och högre krav på att allt ska 

gå via den digitala vägen. Kraven ställs från olika håll; där bland annat från samhället, 

allmänheten, regeringen och även från dem själva. Det beskrivs även som den största 

utmaningen, att man ska ta hänsyn till dessa krav. Därmed ställs det krav på systemen och 

tjänsterna att de ska vara utvecklade och designade för att passa olika webbläsare och mobila 

enheter. Förståelsen och kunskapen om att man kan och vad man kan lämna in och redovisa 
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den digitala vägen är svag, vilket Pettersson beskriver som en svårighet. För Skatteverket är 

det svårt att informera utåt och delge folk hur de ska kunna göra. De är medvetna om att 

informationen inte alltid når ut och diskuterar hur man ska kunna förmedla informationen så 

att alla kan ta del av den. Schauman menar även att det ställs nya krav på personalen, man 

måste lära sig nya tekniker, begrepp och utveckla nya förmågor. Det kan ses som spännande 

och utvecklande för de flesta, medan för en del skapar det istället osäkerhet och rädsla om 

man känner att man inte har det som krävs för att hålla jämna steg med utvecklingen på 

Skatteverket. Sedan bidrar utvecklingen till stora kostnader för Skatteverket, 

teknikutvecklingen sker så pass snabbt att de hela tiden behöver lägga stora summor på att 

uppdatera systemen. 

 

Schauman berättar att redovisningen påverkas av digitaliseringen i form av säkerhetsaspekter, 

snabbheten och tillgängligheten. Säkerheten handlar om hur Skatteverkets intressenter ska ha 

fortsatt förtroende för dem, eftersom de hanterar uppgifter som ofta omfattas av en stark 

sekretess. Det är viktigt att uppgifterna lagras på ett sätt som gör att andra inte kan komma åt 

dem, att de används till det som de är meningen att användas till och att intressenterna själva 

enkelt kan ta del av de uppgifter som Skatteverket har sparat om dem. Säkerheten beskrivs 

även som att den information som lämnas till Skatteverket är korrekt information, det vill 

säga att ingen korrupt information ska kunna gå igenom systemet. Snabbheten handlar om att 

idag förväntar sig de flesta att digitala tjänster och informationshantering ska ske blixtsnabbt. 

Om man inte får genast respons på en klickning eller en registrering tror man instinktivt att 

något är fel, vilket i sin tur skapar osäkerhet och försämrar förtroendet för tjänsten och den 

som tillhandahåller tjänsten. E-tjänsterna mister ett av sina syften om informationen inte kan 

behandlas snabbt. Därför krävs det enligt Schauman att Skatteverket anpassar sig till den 

snabbhet som förväntas av intressenter. Tillgängligheten handlar om att Skatteverket ska 

finnas tillgängliga när som helst och var som helst. Dessa tre aspekter förbättras med hjälp av 

digitaliseringen, men enligt Schauman har de inte lyckats dra nytta av det i en tillräcklig grad 

och han anser att de flesta utmaningar finns internt hos Skatteverket. Det handlar om mycket 

etik och moral, eftersom man idag har tillgång till mer information. Hur stort intrång ska man 

göra? Thelander menar att risken finns att man kan gå för långt idag då all information finns 

på internet. Det beskrivs därmed som en svårighet som kommit i och med 

perspektivförflyttningen.  
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Om man med hjälp av ett system kan få ordning på sin redovisning förlitar man sig för 

mycket på att det fungerar och om man får det mesta “serverat” framför näsan på en kan det 

bli svårt att ifrågasätta den informationen, om man inte satt sig in i hur till exempel 

beräkningar görs. Det finns även en risk att digitaliseringen blir väldigt komplex med många 

beroenden och samordningar. För om ett beroende inte fungerar eller är i fas så kan det ha en 

stor påverkan. Schauman berättar att digitaliseringen kan medföra till att vissa utnyttjar 

systemen, det medför till brott för att man tror att Skatteverket inte gör några kontroller på 

redovisningen. För att förhindra att brott sker arbetar Skatteverket för att det ska vara lätt att 

lämna in rätt uppgifter. Det kommer alltid att finnas personer som försöker att påverka 

systemen, men Skatteverket arbetar bland annat även för att göra säkra och enkla inlämningar. 

Genom att alltid försöka att utveckla systemen kommer man troligtvis att förhindra de brott 

som kan uppstå. 

 

Dahlberg beskriver att hon ser digitaliseringen som en utmaning och antyder att det kommer 

att vara en utmaning ett bra tag framåt. Det presenteras då Skatteverket har stora steg framför 

sig och att de alltid kommer behöva ta hänsyn till en rad olika aspekter. Bland annat är inte 

alla lika delaktiga i den digitala utvecklingen, därför måste Skatteverket se till att det finns 

olika plattformar som lämpar sig bäst till det som efterfrågas. Skatteverkets motto, enligt 

Dahlberg, är att de alltid kommer att behöva fortsätta att utveckla de digitala lösningarna och 

tjänster för att de som använder dessa ska kunna redovisa och göra saker rätt på lätt sätt. De 

ska alltså försöka att arbeta för att allting ska bli så rätt som möjligt, lätt och snabbt. 

 

4.5 Framtidsplaner  

En fråga om hur framtidsplanerna ser ut för Skatteverket, gällande digitaliseringen och 

automatiseringen, ställdes till alla respondenter. Majoriteten besvarar frågan genom att berätta 

att de vill kunna ta in fler uppgifter från företagens redovisning via de digitala tjänsterna, 

vilket kommer leda till att allt fler kommer kunna använda den digitala vägen. Dahlberg 

menar på att de just nu arbetar med att utveckla enkla lösningar för dess intressenter att lämna 

information till Skatteverket via den digitala vägen, inte bara via e-tjänsterna. Med enkla 

lösningar syftar man exempelvis på enklare hjälpmedel eller guider som hjälper en att komma 

vidare. Vissa av lösningarna ska kunna ske genom inloggning, medan andra ska kunna 

användas direkt. Genom dessa ska man kunna göra beräkningar, se vad man ska betala för 

skatt eller till exempel se vad man har haft för inkomster. Man har framtidsplaner men dessa 
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är inte genomförbara så länge lagarna inte förändras, eftersom att Skatteverket präglas av 

olika lagar och regler, vilket innebär att det alltid är en viktig faktor som måste beaktas. Det 

leder till att Skatteverket måste undersöka vad som står i lagen innan de kan börja utveckla 

någonting nytt. Oftast får Skatteverket ett förslag under ett år och det är först året efter som 

förslaget kan komma att gälla. Förslagen granskas av olika instanser inom Skatteverket, för 

att se om förslaget är något som kan fastställas hos Skatteverket. 

 

Fokuset ligger nu på att skapa effektivare sätt att betala rätt skatt och förenkla betalningar. I 

samband med detta presenterades det, att det ska byggas in i företagets lönesystem och 

bokföringssystem enligt Käll. Det är beslutat, närmare bestämt 10 maj 2017, att man som 

arbetsgivare ska registrera inkomstuppgifter en gång i månaden. Det innebär att arbetsgivaren 

kommer behöva lämna individuppgifter varje månad och det ska vara möjligt att göra direkt 

via företagens bokföringsprogram. Det kommer innebära att man får en avstämning en gång i 

månaden och att det syns direkt i den digitala brevlådan, istället för att inkomstuppgifterna 

ska skickas in och granskas en gång om året. Det blir även till fördel för andra myndigheter 

som kan ta del av informationen. Det nya lagförslaget kommer att gå igenom till 2018, så det 

är först då dessa förändringar kommer att ta fart. Det är ett förslag som precis gått igenom, 

men Käll menar även att i framtiden vill man att företagens bokföring ska vara direkt kopplad 

till Skatteverket och att transaktionerna automatiskt deklareras i realtid när de bokförs i 

affärssystemen. Samt att exempelvis bilar automatiskt rapporterar in körsträckor så att en 

privatperson kan få avdrag för resor till och från arbetet.  

 

Under intervjun med Käll, Schauman och Thelander presenter de en digital agenda för 2020, 

där de vill vara om 3 år. De har tre uppsatta mål som de ska ha nått inom 3 år, det första målet 

handlar om att digitalisera Sverige tillsammans med andra myndigheter, aktörer, företag. Det 

andra målet innebär att kunden, företag och privatpersoner, ska möta dem i deras naturliga 

miljö. Det tredje målet handlar om att använda digitala möjligheter för att förebygga fel, samt 

motverka fusk och brott. Schauman menar att man måste skapa förutsättningar för varandra. 

Skatteverket måste göra det lika för alla, för då väljer intressenterna att bidra till att göra rätt. 

Schauman ställde sig även frågan hur man verkligen vet vilken lösning som är den bästa om 

några år framåt. Som det ser ut idag utvecklas allt hela tiden och det som man vill ha idag 

kommer förmodligen inte vara aktuellt när det finns tillgängligt.  
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En sista fråga som ställdes angående framtidsplanerna var hur jobbsituationen ser ut i 

framtiden på Skatteverket, men även hur jobbsituationen kommer att påverkas av 

digitaliseringen och automatiseringen. Det som nämns är att de kommer fortsätta att ta fram 

och utveckla mer e-tjänster, ännu mindre manuell hantering som gör att man kan göra fler 

effektiva kontroller och handläggningar, vilket skulle innebära att man upptäcker skattefusk i 

ett tidigare skede samt minskningen av skattefel. Däremot anses jobbsituationen som god. 

Schauman påstår att det är politikerna som kommer att bestämma det, men de kommer 

förmodligen göra det de gör nu fast på ett effektivare sätt. Om tre år kommer det inte vara 

någon större förändring, men inom 5–10 år kommer det förändras. Personer som arbetar med 

att svara på skattefrågor kommer förmodligen inte finnas kvar, utan det kommer ske per 

automatik. Svaren kommer även vara i större omfattning samt att datan kommer kunna svara 

på ett flertal språk, vilket en person som besvarar frågorna idag inte kan göra.  

 

4.6 Sammanfattning  

I empiriavsnittet har intervjufrågorna delats upp i olika underkategorier, digitaliseringen, 

redovisningsinformation, för- och nackdelar och framtidsplaner. En sammanfattning av 

empirin kommer att presenteras gällande respektive kategori i tabell 3.  

 

4.6.1 Nyckelord  

Utifrån den insamlade empirin har ett antal nyckelord fastställts som utgångspunkt för den 

kommande analysen;  

 

Maskinellt, manuellt, automatik, processer, risk, tillgänglighet, e-tjänster, ständig utveckling, 

filöverföring, kontrollsystem, informationsflöde, korrekt behandling, analyser, interna moln, 

big data.  

 

  



Amanda Andrén & Ellen Lindholm  C-uppsats VT2017 

 34 

4.6.2 Sammanställning av empirin 
BEGREPP RESPONDENT 

 DAHLBERG KÄLL SCHAUMAN THELANDER LINDSTRÖM PETTERSSON 
Digitaliseringen 10 år, ständigt 

arbete eftersom 
man alltid behöver 
förbättra och nya 
krav. Papper till 
elektroniska, men 
kommer finnas 
kvar ett tag till. 
Ökad användning 
av att deklarera 
digitalt. 

10 år sedan, 
kontrolltillfället 
närmare, snabba med 
e-tjänster, stannat av, 
stärka befintlig tjänst. 
Mina Sidor. 35% 
deklarerar digitalt, 
byggas in i 
lönesystem/ 
bokföringssystem. 
OECD, IT och 
kommunikation. 

10 år sedan.  
Filöverföra, digital 
mottagningstjänst, 
förifyllda uppgifter, 
många digitala stöd, 
bättre processer, 
avancerade 
kontroller, medvetna 
fusk, förutspå fusk, 
analyser, enklare & 
bättre lösningar. 

10 år sedan de 
flesta 
förändringar. 
Hämtar 
uppgifter 
elektroniskt så 
långt det går, 
förebyggande 
syfte. Mindre 
manuellt arbete. 

Under de senaste 
10–15 åren har de 
största 
förändringarna 
skett. Mer 
maskinellt arbete, 
men 
pappershantering 
kommer finnas 
kvar 

Under de 
senaste 15–20 
åren har de 
flesta 
förändringarna 
skett, mindre 
användning av 
papper, papper 
kommer finnas 
kvar ett tag till. 

Automatisering Kontrollfrågor, 
man tittar inte på 
varje siffra, 
manuella arbetet 
kommer finnas 
kvar ett tag, 
handläggningen,   

Arbetar mer med 
utredningar nu, 
handläggningen sker 
automatiskt. 
Elektroniskt kan inte 
dessa fel göras. 
Maskinella kontroller   

Direkt registreras 
manuellt i system, 
även kontrollerna har 
förenklats. Sex 
gånger mer fel utan 
de digitala 
möjligheterna 

Automatik från 
banker – räntor 
& utdelningar. 
Kontrollfrågor, 
behöver inte 
granska allt.  

Ingen registrering 
av uppgifter sker 
manuellt, de som 
kommer in via 
den digitala 
vägen kan 
scannas och 
tolkas direkt.  

Det är uppgifter 
som nu sker 
med automatik.  

Redovisnings-
information  

Utvecklandet av 
intaget via e-
tjänster, 
information som 
bearbetas är 
fastighetsuppgifter 
såsom ägare, 
kontrolluppgifter 
från arbetsgivare, 
Big Data och 
molntjänster är stor 
risk 

Beskattningsbasen, 
informationslagret, 
samla mycket 
information, interna 
moln. Mer och mer 
information samlas 
idag, myndigheter 
samverkar.   
 
Centrala system som 
fångar upp 

Beskattningsbasen. 
Risk med externa 
moln eftersom de 
inte äger där 
information sparas, 
ska ske på ett säkert 
sätt. Behandlas med 
stor försiktighet.  
Molntjänster kan ge 
fördelar dock 
aspekter att ta 
hänsyn till.  

Beskattningsba
sen, offentliga 
information.  
De har interna 
moln, inga 
externa moln, 
eftersom de 
behandlar 
viktig data. 
Kontroll och 
säkerhets-
aspekten.   

Egen utvecklade 
system, flera 
olika beroende på 
vad som 
redovisas. 

Egen 
utvecklade 
system, 
använder 
Agresso.  

För- och 
nackdelar  

Fler saker blir rätt 
från början, kortare 
kontrolltid, rätt 
från början gör att 
vi kan få snabbare 
resultat, lättare 
upptäcka 
skattefusk.  
 
Inga nackdelar men 
en utmaning.  

Fördelar är mer 
möjligheter, slipper 
papper, slumpmässigt 
urval som granskas. 
Kontroll på vad har 
förändrats.  
 
Nackdelar är snare etik 
och moral, man kan gå 
för långt med hjälp av 
digitaliseringen. 

Den största fördelen 
är att redovisningen 
gått till det 
maskinella. Lättare 
att hantera 
informationen.  
 
Nackdelarna är 
säkerhetsaspekten, 
snabbheten och lätt 
tillgängligheten. 
Utnyttjar systemen 
som är brott. Lek 
med ord. Finns 
nackdelar.  

Alla skulle göra 
det om det 
skedde per 
automatik.  
 
Utmaningar 
finns det, 
perspektiv 
förflyttningen. 
En process som 
är tydlig. 
Intrång med all 
tillgänglig 
information.  

Bättre och 
säkrare 
behandlingar av 
uppgifterna vi får 
in.  
 
Svårigheter 
eftersom det är ett 
komplext område 

Maskinella 
beräkningar, 
bättre nivå på 
beräkningar.  
 
Svårt att alla 
ska veta vad 
man kan lämna 
in via digitala 
kanalerna.   

Framtidsplaner  Effektiva 
kontroller och 
handläggning, 
upptäcka 
skattefusk tidigare, 
minska skattefelen.  

Digital agenda 2020, 
digitalisera Sverige, 
förebygga fel/fusk/ 
brott. Specifika 
uppgifter varje månad. 
Krävs lagförslag. 
Automatiskt 
rapporterar.  

Skapa förutsättning 
för varandra, ny 
kompetens behövs, 
hur vet vi vad som är 
bäst om tio år, 
specifika uppgifter 
varje månad  

Tekniken finns, 
hinder sitter i 
lagstiftning  

 

Kunna ta in ännu 
fler uppgifter via 
digitala tjänster 
eller vägar.  

Erbjuda fler 
möjligheten till 
att använda den 
digitala vägen. 
Utveckla och ta 
fram flera e-
tjänster.  

 

Tabell 3. Sammanställning av empirin  
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5. Analys 
I följande avsnitt har vi analyserat empiriavsnittet med hjälp av teorierna och den tidigare 

forskningen. Analysdelen har delats in efter empirins olika delar; respondenterna, 

digitaliseringen, automatiseringen, redovisningsinformation, fördelar och nackdelar, samt 

framtidsplaner.  

 

5.1 Respondenterna  

I teorikapitlet har det presenterats om redovisningens och beskattningens starka koppling 

(Skatteverket, 2017d) och det kan man även se eftersom endast en av de tillfrågade arbetar 

med revision. Däremot har alla de tillfrågade kunskap om den redovisning som sker inom 

Skatteverket, samtidigt som de även arbetat på olika avdelningar och fått med sig kunskap 

genom åren. Det presenteras att ingen av respondenterna har varit med från allra första början 

i utvecklingen av de digitala enheterna. Dock sker utveckling och förändring inom 

Skatteverket hela tiden (Skatteverket, 2017c), vilket man kan finna i respondenternas svar där 

de menar på att de har varit anställda medan de digitala processerna fortfarande utvecklats 

men däremot inte från när teknikutvecklingen startade. Uppfattningen är ändå att 

respondenterna är väl insatta i digitaliseringens innebörd, både hur digitaliseringen och 

automatiseringen påverkar deras arbete samt arbetsplats. Det kan associeras med att den 

digitala utvecklingen sker i ett rasande tempo och det är viktigt att följa med i utvecklingen, 

vilket presenteras av Smith (1997). 

 

Även fast det empiriska resultatet inte kan bevisa varför majoriteten av respondenterna arbetat 

så pass länge på Skatteverket, kan detta kopplas ihop med att utvecklingen sker hela tiden och 

det finns alltid nya utmaningar att ta sig an. Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2014) påstår att 

även fast den mer rutinerade personalen har mer erfarenhet än de nya, så tenderar de nya att 

vara mer uppdaterade på tekniken. Det är svårt att säga om Thelander, som endast arbetat 5 år 

på Skatteverket, har bättre kunskap än resterande gällande teknikutvecklingen då alla 

respondenter var väl insatta i ämnet. Dock borde hon enligt Lombardi, Bloch och Vasarhelyi 

(2014) ha bättre kunskaper. Även fast hon har arbetat på Skatteverket en kortare tid än 

resterande respondenter är hon uppdaterad och hennes höga kunskapsnivå gällande teknik 

kanske kompenserar bristande erfarenhet, och därför uppfattas som ungefär lika insatt i 

ämnet.  
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5.2 Digitaliseringen 

Enligt respondenterna har den digitala utvecklingen skett strax efter millennieskiftet och man 

har alltid försökt att implementera det nya, men att följa med i den digitala utvecklingen är en 

pågående process. Ett flertal artiklar (Carlson, 1957; Ghasemi et. al, 2011; Elliott, 2002; 

Malmér 2003) styrker att digitaliseringen inte har några begränsningar, utan den förbättras 

och utvecklas konstant. Kairos Future & FAR (2013 & 2016) bekräftar att det inte finns något 

slut på den digitala utvecklingen, utan den tar omvägar in på nya marknader. Den pågående 

processen kan utifrån det empiriska underlaget, ur Skatteverkets perspektiv, beskrivas som att 

den bidrar till förändringar och förbättringar. Det innebär således att modifiera Skatteverkets 

process att hantera den redovisade informationen. I teorikapitlet presenteras det ett antal 

framgångsrika faktorer som uppkommer genom digitaliseringens utveckling, och bland annat 

leder det till att man sparar tid, får möjligheter till stora lagringsvolymer och att ekonomin 

effektiviseras (Sangster & Wilson, 1992; Ghasemi et al.,2011; Yadav, 2016). Det är i enlighet 

med vad respondenterna ansåg vara bland de viktigaste faktorerna för Skatteverket i samband 

med digitaliseringen. Det är följaktligen viktigt för Skatteverket att förstå hur digitaliseringen 

påverkar den process som de har idag. Överlag har respondenterna i denna studie kännedom 

om digitaliseringens framfart, men det anses svårt att kunna förutspå hur dess process 

kommer att ta form i framtiden. Det resulterar i att Skatteverkets uppgift därmed blir att vara 

snabba med att agera när den nya utvecklingen introduceras men även att försöka förutspå 

framtiden och därmed arbeta mot troligen kommande utveckling.  

 

Enligt Elliott (2002) påverkas redovisningen av att mer och mer sker digitalt; man har börjat 

använda elektroniska bokföringsprogram istället för att man ska skriva allting förhand, det vill 

säga man har gått från en manuell till en digital process. Däremot så konstateras det i studien 

att det idag fortfarande är mycket som behöver kompletteras manuellt av Skatteverket, vilket 

bekräftar Kairos Future och FAR (2016) teori om att man är “en kombination av människan 

och tekniken”. Utifrån det empiriska resultatet kan man konstatera att ju fler processer som 

kan göras digitalt, desto fler saker i redovisningen skulle bli rätt och lättare att lämna in. Det 

stärks genom Kairos Future & FAR (2013) konstaterande om att man ser en trend där det 

digitala arbetet vinner över människan i både omdöme och kunskap. Det bidrar till att 

Skatteverket behöver följa med i den digitala utvecklingen och anpassa sig till det nya. 

Påståendet kan stärkas då Skatteverket alltid vill försäkra sig om att den redovisade 

informationen som man tar emot är korrekt, vilket gör att man behöver se till att man har 
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utnyttjat alla möjligheter man kan till max för att få den slutprodukt man söker. Man behöver 

således se till att det digitala sker i den största mån som är möjligt.  

 

I studien framkom det att de digitala processerna hos Skatteverket bidrar till bland annat 

mindre felaktigheter, billigare hantering och färre skattefel. Det leder till att digitaliseringen 

går i enlighet med Kairos Future och FARs (2013) teorier om att digitaliseringen blir 

väsentlig för processer och ger mer värde till ekonomin. Skatteverket kan styra all den 

information som kommer in i samband med redovisningen och se till att de får in rätt 

information, men för företagare bidrar det till att det blir lättare att redovisa. Det resulterar i 

att digitaliseringen bidrar till en mer korrekt redovisning. Däremot så har det i litteraturen 

beskrivits att utvecklingen av digitaliseringen vid flera tillfällen har motverkats av människan 

eftersom att man inte alltid vill acceptera de förändringar som det medför (Kairos Future & 

FAR, 2016). Utifrån denna studies empiri har det å andra sidan framkommit att 

respondenterna har varit positiva till den förändring som kommer med digitaliseringens 

framfart. Digitaliseringen ses mer som en utmaning där man alltid måste fortsätta att utveckla 

de digitala tjänsterna för att redovisningen ska kunna bli ännu bättre. Troligtvis kan det 

förklaras genom att man ser de fördelar som digitaliseringen medför hos redovisningen 

(Keenoy, 1958; Ghasemi et al., 2011; Matt, Hess & Benlian, 2015). Samt att man analyserar 

digitaliseringens påverkan på Skatteverket innan man implementerar den. Vilket betyder att 

man endast märker av det som ger positiv påverkan och inte det negativa som kan tillkomma 

med utvecklingen. 

 

I teoriavsnittet presenteras contingency teori, vilket är en teori som bygger på att företag 

måste anpassa sig till de rådande omständigheterna, att man som företag situationsanpassar 

sig (Otley, 2016). Utifrån denna teori kan man, ifrån Skatteverkets perspektiv, se att 

Skatteverket behöver beakta ett antal viktiga faktorer vid implementering av digitaliseringen. 

Det är betydelsefulla faktorer såsom lagar och regler, begränsningar inom digitala plattformar 

eller kunskap, samt erfarenhet. Det kan styrkas genom att Skatteverket har försökt att förutspå 

den framtida digitaliseringen, för att bäst kunna anpassa sig till dessa. Det är svårt för 

Skatteverket att veta vad som kommer att krävas av dem utifrån ett framtida perspektiv, 

eftersom att man inte vet hur fort utvecklingen sker, vilka krav som kommer att ställas på dem 

och vad framtiden har att erbjuda. Utifrån det har det konstaterat att Skatteverket måste 

situationsanpassa sig, i enlighet med contingency teorin, och ta hänsyn till en rad olika 

faktorer för att förbättra sina processer internt, men även externt genom att göra det lättare för 
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företagen att redovisa till dem. Skatteverkets digitala utveckling påverkar det vill säga även 

externt där deras tjänster begränsar företagens digitala redovisning. Skatteverket vill att 

redovisningen som lämnas in ska vara så rätt och lätt som möjligt, vilket betyder att man 

måste arbeta för att erbjuda olika digitala tjänster eftersom att man vill att fler ska kunna 

redovisa digitalt. Där det även är av intresse att påpeka att Skatteverket enligt 

interaktionsmodellen (Österberg, 1976) både påverkas av samt påverkar i samhället. 

Resultatet är att det är viktigt för flera parter att Skatteverket följer med i den digitala 

utvecklingen, då deras utveckling även styr externa intressenter och inte bara vad som händer 

internt inom myndigheten. 

 

Förutom att digitaliseringen bidrar till nya möjligheter och nya tjänster, så vill Skatteverket 

kunna erbjuda enklare lösningar att lämna in information via den digitala vägen. För att 

Skatteverket ska kunna erbjuda det krävs det en del lagförändringar eftersom att Skatteverket 

alltid måste ta hänsyn till regeringens direktiv, vilket likaledes beskrivs av Shekarabi (2016). 

Även fast Skatteverket anser att vissa uppgifter är möjliga just nu, är det inte säkert att det 

följer lagen och det blir ett hinder för en fortsatt utveckling. Vidare är det en lång process att 

kunna ändra lagarna, det är en process som kräver mycket arbete. Skatteverket behöver ta 

hänsyn till vad företagare efterfrågar, vilket kan hänföras från Orman (2013) som skriver i sin 

artikel att man försöker att arbeta för att erbjuda effektiva vägar och lösningar för att möta 

människors behov och efterfrågan. Vidare kan lagarna och reglerna innebära att Skatteverket 

hindras från att erbjuda de tjänster som efterfrågas, eftersom att när dessa lagar har gått 

igenom så har utvecklingen av digitaliseringen tagit ett steg framåt. Vilket betyder att det 

behövs nya lagar och lagförändringar.   

 

5.2.1 Automatiseringen  

Respondenterna beskrev att det mesta inom redovisningen har digitaliserats och 

automatiserats vilket kan hänföras till Malmérs (2003) teorier där även han konstaterar att 

mycket har gjorts inom digitaliseringen och automatiseringen. Inom Skatteverket har ett antal 

trender uppmärksammats i intervjuerna där man antyder att datorn vinner över människan i 

omdöme och kunskap, vilket kan hänföras till Kairos Future & FARs (2016) artikel. Det är 

trender som innebär att det inte längre krävs uppdateringar mellan system och att 

registreringen sker direkt i systemet. Det diskuteras vara till fördel för Skatteverket och 

genererar vinster, eftersom att annars skulle dessa uppgifter inte ha automatiserats (Blix, 

2015). Dock är det viktigt att påpeka att det endast är små förändringar, men som samtidigt 
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bidrar till nya möjligheter. Lombardi, Bloch och Vasarhelyi (2014) nämner i sin artikel att 

med hjälp av automatiseringen granskar man analyser i redovisningen och resultatet tolkas. 

Det är något som även nämns i det empiriska resultat där det nämns att handläggare nu istället 

kan utreda redovisningen eller andra liknande uppgifter. Handläggningen har likaså 

underlättats med automatiseringen då man inte behöver ha koll på varje siffra, utan man kan 

istället använda sig utav kontrollfrågor. Vilket i sin tur resulterar i mindre fusk och fel i 

redovisningen.  

 

I Contingency teorin, som beskrivs i teoriavsnittet, presenteras det att de beroende variablerna 

påverkas av de oberoende variablerna (Otley, 2016). Ett sådant samband kan man se inom 

Skatteverket, det handlar om den beroende variabeln kontrollsystem och den oberoende 

variabeln teknikutveckling. Det är till en fördel att resultatet sker snabbare, vilket ökar 

effektiviteten inom myndigheten. Resultatet kan stämmas av med en högre hastighet eftersom 

att det mesta har automatiserats, det betyder att det sker per automatik. Blix (2015) har 

observerat att om arbetsuppgifterna inte bidrar till någon förmån eller vinst, så ska man 

överväga om man vill automatisera. Utifrån denna studie görs antagandet om att Skatteverket 

automatiserat de arbetsuppgifter där man ser att den digitala processen ger mer fördelar än 

vad det traditionella arbetet ger. I det här fallet kan man konstatera att automatiseringen har 

bidragit till förändringar, det har visat sig påverka Skatteverket i en positiv anda. Genom att 

man kan göra automatiska kontroller så reagerar systemen automatiskt om det är något som är 

fel hos den mottagna informationen. Det resulterar i att man upptäcker felen i ett tidigare 

skede. 

 

I empiriavsnittet kan man däremot finna att Skatteverket har uppmärksammat att det sker fler 

felanmälningar nu än tidigare. Det är bland annat på grund av att intressenterna har olika typer 

av mobila enheter och webbläsare vilket påverkar negativt. Skatteverket måste anpassa sig så 

att alla kan använda de digitala tjänsterna. Gray och Rumpe (2015) konstaterar hur viktigt det 

är att det finns en koppling mellan kunders behov och vad man kan erbjuda. Företagare har 

kommit olika långt i sin utveckling, det innebär att Skatteverket måste anpassa sig till både 

dem som vill lämna manuellt och de som vill lämna in digitalt. Skatteverket vill vara en 

myndighet som passar alla, vilket innebär att de måste försöka att förstå vad det är som 

efterfrågas, samt att försöka förutse vilka utmaningar som de kommer att ställas inför 

(Suchman, 1995). 
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5.3 Redovisningsinformation 

I intervjuerna har respondenterna lyft fram att olika system används i förhållande till vad som 

ska redovisas, där ett av det centrala systemet kallas för beskattningbas. Denna 

beskattningsbas har redogjorts kunna innehålla mycket information och är till hjälp vid 

beskattning. Behovet av att kunna lagra mer redovisningsinformation ökar konstant (Keenoy, 

1958) och Skatteverket arbetar hela tiden för att utveckla sina system för att kunna hantera all 

den information som man får in i samband med redovisningen. Genom att kunna dela upp 

redovisningsinformationen i olika databaser kan Skatteverket få bättre kontroll över 

informationen som lagras, samt att man lätt att åtkomst till den information man söker. För 

Skatteverket är det viktigt att man kan hantera en stor mängd data och veta att det är säkert. 

Det har dock påvisats att det finns en ökad rädsla med implementeringen av digitaliseringen, 

då många människor tar avstånd och motsätter sig denna utveckling (Sjöberg, 2002). 

Skatteverket undersöker och analyserar alltid konsekvenserna med den digitala utvecklingen, 

har de all potential till att fortsätta följa den digitala utvecklingen och fortsätta att använda sig 

utav sina digitala system. 

 

I litteraturen diskuteras det att både Big Data och molnbaserade tjänster är relativt nytt inom 

redovisning och det börjar anammas av allt fler och fler (Subashini & Kvaitha 2011; Syed, 

Gillela & Venugopal 2013; Warren, Moffitt & Byrnes 2015; Özdemir & Elitas 2015). Vid 

intervjuerna konstaterades det att man inte har börjat att anamma dessa två i den mån man 

skulle kunna, utan man har valt att endast använda dem internt. Med hjälp av dessa tjänster 

skulle Skatteverket kunna hantera en större mängd information och utnyttja de fördelar som 

det medför. Skatteverket är en kontrollorganisation (Stridh & Wittberg, 2015, s. 62), vilket 

innebär att de måste ha kontroll över den information de behandlar. Det anses även vara en av 

de viktigaste delarna enligt respondenterna. Digitaliseringen medför en ökad risknivå (Orman, 

2013; Ali, Khan & Vasilakos, 2015) och Skatteverket arbetar hela tiden för att minska antalet 

fel, samt att de arbetar i ett förebyggande syfte där de bland annat vill minska riskerna. Även 

om digitaliseringen är en risk att anamma, har även digitaliseringen gett Skatteverket 

möjligheten att minimera och minska riskerna genom bättre kontroller. I det här fallet handlar 

det om en övervägning mellan de olika alternativen, för att se vad som passar sig bäst hos 

Skatteverket. 
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I det teoretiska kapitlet har det presenterats ur Leavitts (2009) artikel att många potentiella 

användare först vill se att de molnbaserade tjänsterna fungerar i den utsträckning som de ska 

och att det är säkert, innan man själva börjar att använda sig utav molnet även fast man redan 

vet vilka fördelar som det skulle bidra med till organisationen. Det hänför man till att både 

respondenterna och Rajarman (2014) delar uppfattning när de menar på att information inte 

får “läcka” ut och det som inte får spridas ska inte kunna spridas till andra obehöriga. Vidare 

menar Syed, Gillela & Venugopal (2013) på att man vid nya begrepp bör vara försiktig 

eftersom att man inte har tillräckligt med kunskap än. I studien har vi presenterat att 

utvecklingen av digitaliseringen bland annat kräver kunskap och att det är tidskrävande för att 

man ska kunna följa med i digitaliseringens utveckling (Keenoy, 1958; Smith, 1997; Yadav, 

2016).  

 

En annan anledning till att Skatteverket inte har valt att använda Big Data och molnbaserade 

tjänster, kan hänföras till Smiths (1997) resonemang om att tekniken och utvecklingen sker 

med en hög hastighet och det är inte lätt att hänga med i utvecklingen. Syed, Gillela och 

Venygopal (2013) använde en modell för att förklara Big Data, där det fanns fyra olika 

komponenter; volym, variation, hastighet och om informationen är säker eller inte i 

datasystemet. Modellen menar på att data produceras snabbt och den måste även kunna 

bearbetas lika snabbt, även att det inte är möjligt att ta bort all osäkerhet kring informationen i 

datasystemet. Ur Skatteverkets perspektiv skulle det bidra till att man kan spara denna stora 

mängden data som man hanterar och kan även utföra sina kontroller i ett högt tempo, men 

man är rädd att osäkerheten har en avgörande faktor. Däremot så presenteras osäkerheten 

alltid som en faktor och frågan är om man någonsin kommer att kunna komma ifrån denna. 

Big Data presenteras av Warren, Moffitt och Byrnes (2015) som framtidens utveckling, därav 

bör man se över möjligheterna att applicera denna i en allt större utsträckning om det anses 

bidrar till en förbättring. 

 

Man kan även ställa sig frågan hur Skatteverket kan veta säkert att deras hantering av den 

digitala informationen är säker i deras egna databaser, hur de kan mäta säkerheten inom 

organisationen. Digitaliseringen utvecklas hela tiden och det sätter även press på 

Skatteverkets medarbetare att ta in den nya kunskapen som krävs för att kunna använda 

systemen, och för att hantera informationen på rätt sätt. Skatteverkets behandling av 

information lagras så att endast de som tillåts att komma i kontakt med informationen har 
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tillgång till den. Skatteverket är en myndighet som följer efter regeringens direktiv och 

säkerheten bör därför vara väldigt hög.  

 

Genom att hänvisa till bilaga 1 kan vi se att de molnbaserade redovisningssystemen, i skillnad 

från de manuella, bidrar till bland annat en oändlig lagring, tillgänglighet, nya avancerade 

redovisningsmöjligheter. Enligt Keenoy (1958) ökar behovet av att kunna lagra mer 

redovisningsinformation konstant och digitaliseringen är en viktig faktor för att kunna möta 

behovet. För att kunna hantera utmaningarna med digitaliseringen och för att kunna bearbeta 

stora datamängder krävs det att man måste vara väl förberedd och utbildad (Smith, 1997; 

Lombardi, Bloch & Vasarhelyi 2014). Respondenterna i denna studie är medvetna hur 

arbetsuppgifterna har eller kommer att förändras i och med den digitala utvecklingen, även 

om man är medveten om förändringarna så är det inte säkert att man kan utföra 

arbetsuppgifterna. Ny teknik kräver utbildning eftersom den är komplex, men medvetenheten 

är en start i processen och man förstår att respondenterna är beredda på att möta den nya 

tekniken. Smith (1997) anser att det är viktigt att planera den teknologiska utvecklingen, men 

för Skatteverket är det viktigt att följa med i utvecklingen eftersom att man alltid vill möta 

behov som ställs från omvärlden och underlätta hanteringen av redovisningen.  

 

5.4 Fördelar och nackdelar med digitaliseringen  

Skatteverket har, som tidigare nämnts i studien ett antal gånger, gått från en manuell till en 

digital process. I det empiriska resultatet kan man ådagalägga att det som talar för den digitala 

processen enligt respondenterna är bland annat att man kan göra säkrare och mer korrekta 

behandlingar av uppgifter och man lägger mindre tid på kontroller. En annan faktor som anses 

var till Skatteverkets fördel är möjligheten att upptäcka skattefusk hos redovisningen i ett 

tidigare skede. Forskning har trots allt bevisat att digitalisering kommer med en rad fördelar 

(Keenoy, 1958; Ghasemi et al., 2011; Matt, Hess & Benlian, 2015). 

 

Respondenterna presenterade att digitaliseringen bidrar till en rad utvecklingsmöjligheter; där 

den digitala utvecklingen har bidragit till att beräkningarna håller en bättre nivå och den 

digitala hanteringen gör att företag kan få snabbare svar på sina redovisade uppgifter. Det i sin 

tur resulterar i färre felaktigheter samt att beräkningarna kan tas fram på ett snabbare och 

säkrare sätt. Automatiseringen, som bidrar till att fler arbetsmoment sker per automatik, har 

bidragit till att kontrolltiden har minskat. Förutom att kontrolltiden minskat så bidrar 
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automatiseringen till att fler avancerade kontroller kan ske på redovisningen. 

Automatiseringen bidrar därmed till en rad skillnader på processerna. Även fast det empiriska 

resultatet påstår att resurstiden på kontrollerna är densamma, så har automatiseringen bidragit 

till att kontrollen på vad man granskar förändrats.  

 

I studien har exempel på nackdelar som kan kopplas till digitaliseringens utveckling framförts 

(Carlson, 1957; Sangster & Wilson, 1992; Orman, 2013; Bhimani & Willcocks, 2014; Yadav, 

2016). Av respondenterna var det ingen som ansåg att digitaliseringen har bidragit med några 

nackdelar, utan de ansåg istället att digitaliseringen kan kopplas till svårigheter och 

utmaningar. Schauman menar dock att man inte benämner det som nackdelar, fast det finns 

nackdelar och det kan ha att göra med att man inom företags- och organisationskulturen vill 

framstå som så positiva som möjligt. Man vill hela tiden framstå som en så bra organisation 

som möjligt och därför undviker man att benämna nackdelarna som just nackdelar. Bland 

annat anses det svårt att lära och anpassa sig, samt att det kostar pengar för inlärning av den 

nya tekniken. Sedan måste även företagen lära sig de nya systemen för att kunna redovisa via 

de tjänster som Skatteverket erbjuder. Dessa svårigheter och utmaningar är något som tar tid 

för Skatteverket att genomföra, eftersom deras intressentgrupp är så pass stor och bara 

inlärningsprocessen kommer ta flera år. Det är ett viktigt steg att lära alla hur det fungerar i 

dagsläget innan man går vidare och applicerar ny teknik. Man måste därför ta små steg så att 

alla kan följa med. Det kan även vara en anledning till den avstannade digitaliseringen, som 

presenterades i empirin.  

 

Skatteverket behöver se till att den information som de hanterar och behandlar blir korrekt. 

De automatiska kontrollerna har därmed varit till hjälp då de reagerar när det upptäcks 

avvikelser i systemet. Det kan man sätta i relation till legitimitets begreppet som handlar om 

hur man agerar och uppfattar företag (Suchman, 1995) och hur myndigheter godkänns av ett 

samhälle (Biermann & Gupta, 2011). För Skatteverket handlar det även om att de förutser 

framtiden, samt skyddar det som tidigare hänt för att kunna behålla sin legitimitet (Suchman, 

1995). Utifrån Skatteverkets perspektiv handlar det även om att de ska ta tillvara på de system 

som finns idag och som idag relateras till dess legitimitet, det vill säga att man ska ta hand om 

och skyddar det som redan finns för att behålla legitimiteten. Enligt Carlsson (1957) och 

Keenoy (1958) är många rädda när mer digitaliseras och automatiseras och det kan möjligtvis 

vara en konsekvens av Leavitts (2009) teori om att man ofta vill se att det fungerar och att det 

är säkert innan man börjar använda nya tjänster. Automatiseringen kan därmed främja 



Amanda Andrén & Ellen Lindholm  C-uppsats VT2017 

 44 

legitimitet genom att bevisa att med automatiseringen uppstår det mindre felaktigheter och en 

mer korrekt redovisning. För Skatteverket är det en utmaning att kunna blir trovärdiga och ha 

samma kontakt med företagarna när allting blir mer och mer digitaliserat, men 

digitaliseringen har även bidragit till en mer jämlik handläggning vart man än bor. Det är 

enligt Gray och Rumpe (2015) viktigt att det finns en koppling mellan intressenterna och vad 

som erbjuds. Trots att Elliott (1994) förklarar att teknologin används för att få en närmare 

kontakt med företagets kunder, så anser respondenterna att med digitaliseringens framfart 

riskerar man att missa dem som inte använder de digitala tjänsterna. Å andra sidan skriver 

Suchman (1995) att man inte kan tillfredsställa alla, utan man får arbeta utifrån det som anses 

vara korrekt för nu. Inom legitimitetsteorin är det viktigt att företaget har ett socialt avtal med 

sina intressenter (Deegan, Rankin & Voght, 2000) vilket kan styrkas av respondenterna som 

menar att inom Skatteverket vill man att den insamlade redovisningen ska vara korrekt och att 

alla ska ha samma möjlighet med digitaliseringens utveckling 

 

Som Thelander nämner så har Skatteverkets perspektiv förflyttats, ett paradigmskifte har skett 

inom myndigheten. Idag är man en myndighet där den största delen av information finns 

tillgängligt digitalt, det är i enlighet med Lennartssons (2014) reflektioner om att 

digitaliseringen bidrar till att information kan delas och bli tillgängligt överallt. Det leder till 

att man kan påverka intrånget på den information som Skatteverket mottagit av företag och 

individer. Perspektivet har bidragit till en förflyttning. Man har gått från en myndighet som tar 

emot och behandlar individers skatt utifrån den information som företag och individer lämnar 

in, till att bli en servicemyndighet med ett enormt informationsflöde. Man kan anta att 

svårigheten ligger i att Skatteverkets anställda inte har vant sig med den enorma 

tillgängligheten och därför svårt att veta när man går för långt. Om de skulle göra intrång på 

den redovisade informationen, kan man reflektera över att legitimiteten till Skatteverket skulle 

minska. Sen är förmodligen graden av intrång olika hos olika företag och människor. 

 

Risk begreppet handlar om att innan man anammar något vill man veta att det är helt säkert, 

men i Skatteverkets fall har man bara haft positiva utfall av anammandet. Exempelvis så 

väljer man att inte anamma externa molntjänster för risken är för hög, men de externa 

molntjänsterna skulle även kunna hjälpa Skatteverket i deras arbete mot mindre fusk och fel. 

Vilket i sig också minskar riskerna i myndigheten. Det är en övervägning Skatteverket måste 

välja att ta, vilken av riskerna som anses som störst; antingen risken med externa molntjänster 

eller risken att göra mer fel utan de externa molntjänsterna. Det har visat sig vara lyckat att 
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anamma den nya tekniken eftersom att respondenterna inte såg några nackdelar, därför kan 

det vara bra i framtiden att våga anamma den nya tekniken snabbare eftersom fördelarna inom 

myndigheten har visat sig vara stora. Fördelarna överväger alltså nackdelarna.   

 

5.5 Framtidsplaner 

Som tidigare nämnts i studien arbetar Skatteverket hårt för att anpassa sin företagsstruktur till 

de rådande omständigheterna, i enlighet med Contingency teorin (Otley, 2016). 

Digitaliseringen är en rörlig process och det gör att det kan anses svårt att anpassa sig i 

enlighet med contingency teorin. Trots detta framkommer det ändå av respondenterna att man 

har tydliga mål som kommer innebära att de kommer ikapp, det vill säga de omständigheter 

som finns idag, men även de man förutspår för framtiden. I nuläget ligger man inte i den fas 

man önskar, även om man anser man är en bra bit på väg, så beräknas man enligt den digitala 

agendan att vara där först år 2020. Sen kan målen och rådande omständigheterna förändras 

fram tills dess. Det kan i sin tur också kopplas till legitimitetsteorin, att man har ett socialt 

ansvar mot sina intressenter (Deegan, Rankin & Voght, 2000), samt att det är viktigt att de 

bibehåller sin effektiv i enlighet med interaktionsmodellen då de inte har någon direkt 

konkurrens (Österberg, 1976). Denna koppling är något som man i framtiden kommer att 

fortsätta arbeta med, för att hela tiden uppfylla de krav som omgivningen ställer på 

Skatteverket. Skatteverket är en myndighet där relationen mellan intressenterna är oerhört 

viktig, därav är det till stort intresse att alltid ta tillvara på vad intressenterna efterfrågar. 

 

Ett nytt lagförslag gick igenom den 17 maj 2017, men först år 2018 kan lagförslaget träda i 

kraft. Det innebär att från att lagförslaget går igenom till det börja gälla tar det minst 7 

månader, alltså den tiden från att det skickas in ett lagförslag till att det går igenom är också 

en process. Det tar förmodligen uppåt ett år innan ett lagförslag skickas in och godkänns, tills 

de kan börja utveckla en ny tjänst. Det är säkert en av anledningarna till att Skatteverket inte 

har utvecklats i den takt som de vill, men även som intressenterna efterfrågar. Man får helt 

enkelt räkna med som myndighet att det tar längre tid än ett redovisningsföretag att 

digitalisera sig fullt ut.  
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I studien har det presenterats att Skatteverket använder sig utav Private Clouds, men att man 

inte har anammat de externa molntjänsterna. Dock är det något som skulle kunna användas i 

framtiden. Molnet som kallas Community Cloud innebär att man har ett moln inom företaget 

som kan delas med andra intressenter (Chou, 2015). Det molnet skulle kunna ge fördelar inom 

myndigheten eftersom alla får tillgång till samma information, samt att man lätt kan komma 

åt den. I teoridelen presenteras även en värdeskapande modell av Chou (2015) som skulle 

kunna tillämpas inom Skatteverket för att se värdet av att skaffa molnbaserade tjänster. Det 

första steget i modellen handlar om kunskapen om molnbaserade tjänster samt vilken typ som 

passar dem bäst (Chou, 2015), som vi nämnde tidigare skulle även Community Cloud passa 

Skatteverket. Andra steget är att identifiera riskerna (Chou, 2015). Där kan man se utifrån 

Skatteverkets perspektiv att de är rädda för osäkerheten men community cloud är ett av de 

säkraste alternativen, eftersom den behålls inom företaget och delas med några intressenter. 

De får använda sig utav ett liknande system som de redan använder sig utav och riskerna 

kring säkerheten kommer inte öka markant. Det tredje steget är att förstå egenskaperna (Chou, 

2015) och i Skatteverkets fall kan det vara fördelar som fler servrar ifall något system inte 

fungerar, en lägre kostnad, samt att tillgängligheten ökar och det kommer inte spela någon roll 

vilket kontor du arbetar på. Till sist kommer Skatteverket att se värdet i användandet av de 

molnbaserade tjänsterna och vara nöjda med beslutet om att skaffa det. Enligt Visma Spcs 

(2014) har tjänsten växt och blivit starkare och stabilare, vilket ser positivt ut eftersom 

Skatteverket oroar sig för säkerheten. Både Big Data och molnbaserade tjänster ger 

möjligheten till oändlig lagring av data (Carretero & Blas 2015; Syed, Gillela & Venugopal 

2013). Det är något som kommer bli ännu viktigare för Skatteverket eftersom 

pappershantering minskar och allt kommer att behöva lagras och tas emot via datorn i 

framtiden.  

 

De flesta av respondenterna verkade inte oroliga över att deras arbeten skulle kunna försvinna 

i framtiden. Yadav (2016) menar att digitaliseringen bidrar med mycket, men man kan inte 

ersätta människan helt. Det är dock något som Stiftelsen för Strategisk forskning (2014) 

nämner komma hända i framtiden. Det är förstås svårt för respondenterna att besvara en fråga 

om vad som kommer att ske om 20 år, men om hela 53% av redovisningsekonomerna 

kommer vara ersätta tills dess bör en del av yrkena redan börjat ersättas. Dock så kan man inte 

säkert veta om denna trend även gäller för Skatteverket, men Schauman nämnde i intervjuerna 

att några av de mindre avancerade yrkena kan komma att ersättas om 5–10 år, som 

exempelvis personer som svarar på frågor om skatter. Det grundar sig i att dessa 
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arbetsuppgifter kan anses vara mindre komplexa och kan därför lättare ersättas av datorer och 

automatisering Vidare kan man i denna studie anta att respondenterna som intervjuats i denna 

studie har en central roll hos Skatteverket med tanke på att de arbetar med utvecklingen och 

att de arbetar på huvudkontoret. Därav är förmodligen ingen av de tillfrågade oroliga över 

deras framtid. Respondenterna är istället fokuserade på vad som ska göras inom framtiden och 

hur de kan vara med och hjälpa till i utvecklingen.  
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6. Slutsats 
I det avslutande kapitlet presenteras först studiens syfte för att kunna återkoppla till de 

slutsatser som vi kommit fram till. Vidare presenteras de slutsatser vi har kommit fram till 

och avslutningsvis ges förslag och idéer till framtida studier.  

 

I denna studie har vi undersökt hur Skatteverkets anställda har påverkats av digitaliseringen, 

och hur deras arbete med redovisning har påverkats. Det har även tagits fram för- och 

nackdelar med digitaliseringens framfart för de anställda. Denna slutsats grundar sig på att 

digitaliseringen har bidragit till en rad förändringar och förbättringar, som i sin tur har 

bidragit med skillnader för de anställda på Skatteverket. De skillnader som digitaliseringen 

har inneburit är att redovisningen sker i en mer korrekt form, där man anser att Skatteverket 

tillhandahåller rätt information i ett tidigare skede. Med hjälp av automatiserade 

kontrolluppgifter kan man enklare upptäcka fel i den inlämnade redovisningen, det sker nu i 

den digitala miljön och inte manuellt som tidigare. Automatiseringen har således bidragit till 

att man kan göra mer avancerade kontroller, samt arbeta i ett förebyggande syfte.  

 

Den största svårigheten hos Skatteverket handlar om riskerna kring säkerheten. Skatteverket 

är en kontrollenhet som hanterar redovisningsinformation, som inte enbart är offentlig, och 

behöver därför veta att de nya digitala vägarna är helt säkra innan de kan använda dem. En 

annan svårighet ligger i de direktiv som Skatteverket får av regeringen, de har lagar och regler 

som måste följas, vilket innebär att utvecklingen av tekniken blir en längre process. 

 

Digitaliseringen är en pågående process, vilket gör det svårt för Skatteverket att veta hur 

digitaliseringen kommer att påverka dem i ett framtida skede. Möjligheterna till användandet 

av Big Data och externa molntjänster i framtiden ser god ut, när säkerheten kring dem har 

fastställts ytterligare. Sammanfattningsvis har digitaliseringen påverkat Skatteverkets 

arbetsprocess och även redovisningen, och enligt Skatteverkets anställda har det till största del 

påverkat dem i positiv riktning. Både forskning och anställda på Skatteverket menar alltså att 

digitaliseringen för med sig många fördelar och är något som bör satsas på även om det alltid 

kommer att finnas hinder på vägen att ta hänsyn till. 
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6.1 Framtida forskning 

Hur digitaliseringen har påverkat redovisningen är fortfarande ett område där det saknas 

tidigare forskning. I studien har det konstaterats att digitaliseringen utvecklas hela tiden och 

att det är en pågående process. Utifrån denna studie har det bevisats att digitaliseringen bidrar 

till både förändring och förbättring, därav vore det av intresse att genomföra en liknande 

studie men av bredare karaktär. Det vill säga att undersökningen kan ske med en större 

urvalsram för att få en mer fördjupad förståelse av redovisningens påverkan hos Skatteverket. 

 

Vi har uppmärksammat att digitaliseringen hos Skatteverket ska bidra till att redovisningen 

blir korrekt, det är därav intressant att undersöka om digitaliseringen har bidragit till färre fel. 

Kan de automatiserade kontrollerna bidra till att man enklare finner felen som företagare 

redovisar, eftersom att man menar digitaliseringen framfart gör det möjligt att göra bättre 

kontroller för att minska felen? 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Digitaliseringen och automatiseringen är samhällets starkaste utvecklingskraft. 
Digitaliseringen innebär att man kommer att kunna samla och analysera finansiell och icke-
finansiell information i databaser. Tekniken har utvecklats enormt och det har även 
redovisningen. Regeringen har som mål att Sverige ska bli det land som bäst använder sig 
utav de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Den offentliga sektorn ska, i den 
utsträckning som det är möjligt, vid kontakt med medborgare och företag använda en digital 
tjänst. 
 
Namn: 
Ålder:  
Position på Skatteverket:  
Antal år du arbetat på Skatteverket: 
 
Frågor:  

• Vilket redovisningssystem använder du på din position på Skatteverket?  
• Vilka förändringar har skett i och med utvecklingen av digitaliseringen på din 

avdelning och dina arbetsuppgifter? Och under vilken tidsperiod har de flesta 
förändringarna skett?  

• Tycker du att dessa förändringar har bidragit positivt eller negativt på dina 
arbetsuppgifter? 

• Utifrån ditt perspektiv, finns det några arbetsmoment som har automatiserats inom 
Skatteverket? 

• Hur behandlar man informationen som Skatteverket har tillhandahållit från olika 
digitala vägar från företag? 

• Vilka fördelar (exempelvis möjligheter) har utvecklingen av digitaliseringen fört med 
sig hos er? Varför har det varit till en fördel? 

• Vilka nackdelar (exempelvis risker och svårigheter) har utvecklingen av 
digitaliseringen fört med sig hos er? Varför har det varit en nackdel? 

• Hur ser framtidsplanerna ut hos Skatteverket, gällande digitaliseringen och 
automatiseringen?  

• Hur ser jobbsituationen ut i framtiden på Skatteverket med digitaliseringen och 
automatiseringens framfart?  

 
Avslutningsvis, är det okej att vi nämner ditt namn i uppsatsen? 
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Bilaga 3. Följdfrågor vid intervjuer 
En sammanställning av följdfrågorna uppdelats på kategorierna: digitalisering, 
automatiseringen, redovisningsinformation, för- och nackdelar med digitaliseringen och 
framtidsplaner. Det är följdfrågor som ställts under intervjuerna, men även i efterhand för att 
komplettera de tidigare intervjuerna.  
 
Digitaliseringen  

• Vad innebär ordet digitaliseringen för dig? 
• Ni nämnde i intervjuerna att utvecklingen av e-tjänsterna började för drygt 10 år 

sedan. Vad innebär e-tjänsterna? Samt vilken information kan man ta emot med hjälp 
av e-tjänsterna i dagsläget? 

• Ni har andra krav på er nu, än vad ni hade tidigare. Vad har ni för krav på er nu? Och 
hur har det förändrats med åren? 

• Ni nämnde även att det inte hänt så mycket för företagen, det enda som hänt är 
filöverföring. Vad innebär filöverföringen, samt kan ni ta emot all information från 
företagen med filöverföring?  

• Digitaliseringen har bidragit till att man kan arbeta i förebyggande syfte. Hur går den 
processen till?  

• Vad innebär denna digitala brevlådan? Hur kopplas den ihop med e-tjänsterna? 
 
Automatiseringen 

• Handläggningen sker numera per automatik, vilket leder till att ni nu kan arbeta med 
utredningar. Vad är det för utredningar ni menar? Samt vad innebär det att 
handläggningen sker per automatik, vad är det för handläggning?  

• Vad är det för andra kontroller som sker?  
 
Redovisningsinformation  

• Ni säger att ni använder olika redovisningssystem, men vad för olika 
redovisningssystem? Vilken information samlas i vilket system? 

• Du var med och utvecklade redovisningssystemen, när utvecklades dem? Och har de 
förbättrats och utvecklats sedan dess? Vad använde ni innan dessa system? 

• Du hade ett uppdrag, att utveckla intaget av all redovisningsinformation. Berätta mer 
om det uppdraget.  

• Ni har interna moln på Skatteverket, berätta lite mer om dessa interna moln? Hur 
fungerar dessa?  
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För- och nackdelar med digitaliseringen  
• Vad är det för beräkningar som håller en bättre nivå?  
• En av fördelarna var att ni nu kan lägga mer tid på avancerade kontroller, vad innebär 

dessa avancerade kontroller? Och varför är det en fördel med mer avancerade 
kontroller? 

• En av fördelarna var att digitaliseringen bidrar till en mer jämlik handläggning var 
man än bor. Hur kommer det sig att digtialiseringen bidrar till det?  

• Inga nackdelar finns med digitaliseringen av Skatteverket, enbart svårigheter och 
utmaningar. Hur kommer det sig att de inte finns några nackdelar? 

• En svårighet med digitaliseringens framfart är att det ställs högre och högre krav på att 
allt ska gå via den digitala vägen. Vem är det som ställer dessa krav?  

• Digitaliseringen är ett stort och komplext område, är det något ni märker av?  
• Förståelsen och kunskapen om att man kan och vad man kan lämna in och redovisa 

den digitala vägen är svag, vilket Pettersson beskriver som en svårighet. Varför är den 
svag? Hur ska man göra för att förbättra förståelsen och kunskapen?  

• Digitaliseringen påverkar Skatteverket i form av säkerhetsaspekter, snabbheten och 
tillgängligheten. Varför och hur påverkas Skatteverket av dessa aspekter? 

• Arbetar ni för att förebygga att brott inte sker? Hur arbetar ni i sådana fall med att man 
inte ska utnyttja systemen?  

• Dahlberg beskriver att hon ser digitaliseringen som en utmaning och att det kommer 
att vara en utmaning ett bra tag framåt. Varför är det en utmaning?  

 
Framtidsplaner  

• Fokus har varit att skapa effektivare tjänster, i framtiden ska det byggas in i företags 
lönesystem och bokföringssystem. Vad är det för tjänster som ska byggas in i företags 
lönesystem?  

• Skatteverket måste ju följa de regler och lagar som finns. Vad är det för lagar och 
regler som komplicerar just nu? Hur lång tid brukar det ta innan ett lagförslag går 
igenom?  

  



Amanda Andrén & Ellen Lindholm  C-uppsats VT2017 

 xii 

Bilaga 4. Empiritabell 
EMPIRITABELL 

1. Bakgrund och 
erfarenheter 
(Erfarenhet, position) 

51 år med 29 års erfarenhet, 30 år med 9 års erfarenhet, 45 år med 18 
års erfarenhet, 44 år med 5 års erfarenhet, 61 år med 32 års erfarenhet, 
45 år med 25 års erfarenhet. 
 
Uppdragsledare/IT-utvecklare/System- 
utvecklare, Förändringsledare och Skatterevisor, 
Förändringsledare/Verksamhetsutvecklare/Inkomstdeklaration, 
Utvecklingsportfölj/Ekonomisk och strategisk styrning, Administrativa 
avdelningen, Revision. 

2. Digitaliseringen 
(Bakgrund till 
digitaliseringen, 
tidsperiod, förändringar, 
automatisering) 
 
 

Minskad användning av papper och färre redovisningar som är 
inlämnade i pappersform, ökad mängd felanmälningar, utvecklingen av 
E-tjänster, andra krav på medarbetarna, ökad användning av den 
digitala brevlådan, hjälp av kontrollfrågor som de kan ställa emot 
systemet, ständig utveckling. Bidragit positivt. Mer och mer uppgifter 
kommer in digitalt. Filöverföring. Förifyllda uppgifter. Utveckling av 
e-tjänsterna skedde snabbt men stannat av, förstärka en befintlig tjänst. 
Stärka förutsättningarna, blir en enklare tillvaro.  
 
Mellan 10-20 år, men mest inom de senaste 10 åren. 
 
Hanteringen av registreringen sker inte längre manuellt, mer 
information som kan registreras direkt i systemet, mer information 
uppdateras automatiskt mellan systemen, kontroller av 
informationsflöde och redovisningarna har underlättats, behöver inte 
titta på varje siffra, det mesta har automatiserat. Handläggningen sker 
med automatik → kan arbeta mer med utredningar. Handläggningen 
från manuell till mer per automatik. Granskas i en digital miljö.  
 
Automatiseringen tar bort hinder, man kan göra digitaliserade urval. 
Deklarationerna sker mer per automatik, man behöver inte fylla i själv 
förhand - det blir inte lika mycket fel. I pappersdeklarationen är det sex 
gånger mer fel än om det sker digitalt. Oddsen att hitta fel är större. 
Datorn bestämmer ett urval som ska granskas. Resurstiden på 
kontroller är detsamma, men vad man kontrollerar har förändrats. 
 
Servicemyndighet. 

3. Fördelar 
(Vilka fördelar som 
digitaliseringen medför 
och möjligheter) 
 
 

Slippa manuellt arbete, göra bättre och säkrare behandlingar av 
uppgifter, göra beräkningar maskinellt istället för manuellt, mindre tid 
läggs på kontroller, se efter så att vi får rätt information, snabbare 
resultat, lättare upptäcka skattefusk, bättre och en mer korrekt 
behandling när mer information sker maskinellt. Mer jämlik 
handläggning, mer hanteras maskinellt och leder till snabbare och 
säkrare beräkningar. Man kan göra förebyggande kontroller, inte bara 
leta fel. Mer tid att prioritera. Snabbare och mer lättillgänglig. 
Digitaliseringen bidrar till mindre hantering av kontanter. Säkrare och 
“skönare” att allt blir rätt med digitaliseringen. Enkelt och inbyggt sätt 
att betala skatt och deklarera. Möta i den naturliga miljön. Kan jobba i 
förebyggande syfte och effekten av felen.  

4. Nackdelar 
(Vilka nackdelar som 
digitaliseringen medför 

Svårigheter med förståelsen om vad man kan lämna in och redovisa 
digitalt, svårigheter i att det är stora och komplexa områden, svårighet 
att det ska bli rätt, medborgarna blir mer krävande, risk att information 
som inte ska spridas sprids vidare, utmaning att göra rätt, man förlitar 
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och risker och 
svårigheter) 
 
 

sig på systemen, svårt att ifrågasätta när allt blir “serverat” på en gång 
om man inte satt sig in i arbetet, att digitaliseringen blir komplex med 
många beroenden och samordningar. ingen nackdel. Tappar de som 
inte använder den digitalakanalen, bidrar till utanförskap. 
Säkerhetsaspekten. Etik och moral. Utnyttjning av systemen. 
Perspektivförflyttning. 

5. Hantering av 
redovisningsinformation 
(Redovisningssystem, 
behandling av 
information) 
 
 

Egenutvecklade system 
 
Lagrar, behandlas manuellt om det kommer manuellt och digitalt om 
det kommer via e-tjänst, lagring i olika databaser beroende på vad det 
är, lagring och bearbetning inför deklaration, stämmer av information 
med den man fått in från ex. arbetsgivare, programvaruföretagen 
använder molnbaserade tjänster, lagras gott, bara offentlig information 
visas, det som kommer in digitalt sparas i databaser och papper 
arkiveras. Beskattningsbasen (vad man har redovisat) och 
informationslagret. Mer information samlas idag. Öppen information 
samlas in från internet. Analyser och trender i samhället i databasen - 
beror det på något? 
 
Interna moln. Externa moln kan säkert användas på ett säkert sätt. 
Samhällskritiska system och kontrollaspekten.  
 
Räntor och utdelningar från banker sker per automatik, men moms ska 
näringsidkare själva mata in. Nu får man inte in uppgifter om tillgångar 
eller skulder på grund av att förmögenhetsskatten försvann.  
 
Myndigheter samverkar med information, avtal med andra 
myndigheter.  
 
Offentliga uppgifter, är även känsliga uppgifter. 

6. Framtidsplaner 
 

Möta de krav som ställs från omvärlden, kunna ta in fler uppgifter via 
digitala tjänster eller vägar, erbjuda fler digitala vägar, erbjuda enklare 
lösningar för att lämna information, mindre manuell hantering, 
effektiva kontroller och handläggning, upptäcka skattefusk tidigare, 
öka både digitaliseringen och automatiseringen, jobbsituationen är 
fortfarande god, mycket information om digitaliseringen. Mer ska gå 
via den digitala in- och utvägen. Påverkar att man har mindre fysisk 
kontakt med kunder och blir mer och mer isolerad 
 
Fokus ligger nu på att skapa effektivitet i att betala rätt skatt och 
förenklingar i betalningar. Det ska byggas in i 
lönesystem/bokföringssystem. Digital Agenda 2020. 3 olika mål. Jobba 
gemensamt. Agilt arbetssätt - alla perspektiv ska med. Tekniken finns, 
hindret sitter i väggarna. Individuppgifter ska lämnas varje månad. 
Politiskt bestämmande.  

 

 

 

 


