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Sammanfattning
För företagare i Sverige idag finns det cirka 1000 lagar, 2200 förordningar, 8400 
föreskrifter att förhålla sig till. Olika myndigheter kräver även in sammanlagt cirka 94 
miljoner blanketter av företagarna per år. Många småföretagare har svårt att hänga med i 
skattereglernas snåriga värld. Vilka regler gäller för mitt företag, vilka förändringar har 
skett i år och vad gäller vid anställning är några av de frågeställningar som småföretagare 
måste ställa sig. Skattereglerna förändras ständigt. Det ska bli lättare att starta företag, 
lättare att driva och utveckla företag. Ändå upplever många företagare att reglerna blivit 
mindre lätthanterliga under de senaste åren. 

Uppsatsen kommer att beröra enskilda näringsidkares attityder gentemot skatteregler och 
Skatteverket. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva omfattningen av de skatteregler som gäller i Sverige 
för enskilda näringsidkare. Uppsatsen skall ge en uppfattning om företagares attityder 
gentemot dagens skatteregler och hur företagares relation till Skatteverket ser ut. 
Uppsatsen skall även undersöka om det finns några åsikter om lämpliga förändringar som 
skulle kunna underlätta företagandet på dessa punkter. 

För att uppnå uppsatsens syfte har författarna intervjuat fem enskilda näringsidkare och 
sedan ställt de erhållna svaren gentemot tidigare gjorda undersökningar och teori inom 
ämnet.

Författarna kunde i arbetet dra slutsatserna att trots ett digert reformförsök från 
regeringen är företagarna långt ifrån helt nöjda. Företagarna, tillsammans med bland 
annat Svenskt näringsliv, efterlyser större förändringar vad gäller den administrativa 
bördan. Tydligare regler, mer branschanpassade blanketter och utbildningar är några av 
de åtgärder som efterlyses.



Summary

Swedish small firms today contain up to 1000 laws, 2200 ordinances, 8400 injunctions, 
and 94 million paper forms that they are required to be sent to several different 
authorities. 

Many small firms have a hard time keeping up with the difficulties of fiscal regulations. 
What kinds of rules are applied to my business and my employees? What kinds of 
changes have happened this year to my company? All of these are questions that owners 
have to take a position to. The fiscal regulations are constantly changing and yet it is 
suppose to be easier to start, operate, and develop a business. Nevertheless many small 
firms feel that the rules are now even harder and carry more plight during the recent years.

This essay will contain an idea of the attitude that small business owners have towards 
the fiscal regulations and how their relationship to The Swedish Tax Agency appears.

The purpose of the essay is to describe the width of the fiscal rules that are applied on 
small business owners in Sweden today. This essay will also contain an idea of the 
attitude that small business owners have towards the fiscal regulations and how their 
relationship to The Swedish Tax Agency appears. Do the business owners have opinions 
about the appropriate changes that could ease the business enterprise regarding the fiscal 
rules?

To reach the essays purpose the authors have conducted interviews with five small firms 
and then compared the answers with earlier studies and theories that have been conducted.

The authors could see in their conclusion that despite a voluminous attempt from the 
Swedish government to make changes, many business owners are still not satisfied with 
the results. Business owners are now advertising for more superior changes to the 
administrative burden such as education and easier more accommodating rules.
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1. Inledning
Detta inledande avsnitt kommer kort att presentera bakgrunden till uppsatsens 
problemformulering. Författarnas intresse för det valda ämnet bottnar i allmänna 
diskussioner med småföretagare i författarnas bekantskapskretsar. Återkommande har 
dessa diskussioner kommit in på problemställningar gällande skatteadministration och 
speciellt kontakt med Skatteverket varför ämnet kändes lämpligt att forska vidare i. 

Småföretagare som författarna pratat med och fått sekundärinformation om, påvisade allt 
som oftast en irritation och en oförståelse gentemot skatteregler och Skatteverket. Vissa 
hade till och med ansett sig blivit illa behandlade av Skatteverket. Dessa två påståenden 
från näringsidkare och möjligheten till ett ekonomiskt projekt ur socialpolitisk synvinkel 
gjorde att författarna valde området; ”Enskilda näringsidkares attityder gentemot 
skatteregler och Skatteverket”.

1.1 Bakgrund
För företagare i Sverige idag finns det cirka 1000 lagar, 2200 förordningar, 8400 
föreskrifter att förhålla sig till. Olika myndigheter kräver även in sammanlagt cirka 94 
miljoner blanketter av företagarna per år. Detta begränsar företag att i allt större 
utsträckning växa och vidareutvecklas. Ett sådant omfattande regelverk kräver stora 
resurser i både tid och pengar för företagarna att klara av, samtidigt som det hela tiden 
tillkommer nya lagar och förordningar som företagare måste hålla sig uppdaterade med.1

Samarbetet med förenklingarna angående skattearbetet är finans- och 
näringsdepartementens bord och dessa har tagit fram var sin omfattande promoria där 
förslag och redan åtgärdade förändringar finns med.2 Detta är Svenskt näringslivs VD 
Urban Beckström tillfreds med. Han anser att alliansregeringen har inlett en ny 
reformperiod och resultaten i form av nya jobb syns redan. Dessvärre ser han ingen vilja 
bland politikerna till att driva igenom en genomgripande skattereform. För att få fokus på 
skattefrågor inför valet 2010 har Svenskt näringsliv nu inrättat en skattekommission med 
Urban Beckström själv som ordförande och andra företagsledare som ledamöter. Målet är 
att till hösten 2009 kunna presentera en modell om hur det svenska skattesystemet bör se 
ut för att vara globalt konkurrenskraftigt.3 Förutom den inrättade skattekommissionen 
jobbar Svenskt näringsliv med tre förslag till bättre företagsregler. Första punkten handlar 
om att företagens totala kostnader vid utformning av nya regler skall beräknas för att ge 
beslutsfattarna ett bättre beslutsunderlag. Andra punkten föreslår en stoppmekanism ifall 
konsekvensanalysen inte pekar på de effekter som är tänkta. Tredje punkten behandlar 
behovet av en större dialog mellan företagarna och myndigheterna.4

                                                
1 Svenskt näringsliv 1
2 Regeringen 1
3 Svenskt näringsliv 2
4 Svenskt näringsliv 3
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Regeringen har beslutat att försöka minska företagens administrativa kostnader med 25 
procent till 2010. Detta innebär bland annat att ett regelråd inrättas som ska se över och 
granska nya regler ur förenklingssynpunkt5. Detta går väl i hand med svenskt näringslivs 
krav på genomförande av samråd med företagarna innan beslut om nya regler tas av 
regeringen. Skulle ett beslut om reglerna ändå gå igenom är det viktigt att det förs en 
dialog med de berörda så att sunda konkurrensmöjligheter fortfarande kan 
vidmakthållas.6 Hela 48 procent av småföretagarna anser att just skattereglerna och 
administrationen är den största bördan för företaget.7   

Vidare skall 600 konkreta förslag på regelförändringar framställas. 8 Alla dessa 600
presumtiva förenklingsregler berör givetvis inte enbart skattereglerna, de är framtagna av 
sammanlagt 12 departement och 52 myndigheter och föreslår bland annat förenklingar i 
miljöbalken, förenklingar för kraven i jämställdhetsplaner, förenklade redovisningsregler, 
avskaffande av revisionsplikt med mera. 

Tilläggas bör, att endast 5 procent av 905 små och medelstora företag i en 
enkätundersökning, utförd av Svenskt Näringsliv, tror att regeringen kommer att lyckas 
med dessa mål till 2010. 37 procent tror att det är troligt att regeringen lyckas men hela 
52 procent tror att regeringen inte kommer att lyckas.9

När det gäller redan genomförda förenklingar ur skattesynpunkt kan nämnas förlängd 
redovisningstid för mervärdesskatt,10 upprättande av förenklat årsbokslut, införandet av 
NE-blanketten och en Web-Guide för företagare som vill anställa.11

1.2 Problemformulering
Hur ser enskilda näringsidkare på dagens skatteregler? Vad sker i förändringsarbetet 
gällande skattereglerna? Vilken relation upplever företagarna att de har till Skatteverket?

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att beskriva omfattningen av de skatteregler som gäller i Sverige 
för enskilda näringsidkare. Uppsatsen skall ge en uppfattning om företagares attityder 
gentemot dagens skatteregler och hur företagares relation till Skatteverket ser ut. 
Uppsatsen skall även undersöka om det finns några åsikter om lämpliga förändringar som 
skulle kunna underlätta företagandet på dessa punkter. 

                                                
5 Regeringen 2
6 Svenskt näringsliv 3
7 Svenskt näringsliv 4
8 Regeringen 2
9 Svenskt näringsliv 4
10 Regeringen 2
11 Regeringen 3
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1.4 Avgränsning
Inga andra företagsformer än aktiva enskilda näringsidkare kommer att beröras. 
Uppsatsen ämnar ta sikte på skatteadministrationen och inte på gällande skattesatser.
Samtliga intervjuer är utförda med företagare som har sina verksamheter i Skaraborgs län. 
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2 Metod
Författarna kommer i detta kapitel att ta upp på vilket sätt problemformuleringen 
kommer att närmas och angripas. För att undersökningen ska få validitet är det viktigt 
att andra forskare kan komma fram till samma slutsatser. Därför är det viktigt att en 
grundlig litteraturstudie görs samt att erkända forskningsmetoder begagnas. 

”En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap”12

När ämne valdes funderade författarna i olika tankebanor, dels i hur de lättast skulle 
kunna knyta an till specifika företag, som senare skulle kunna rendera i arbetstillfällen för 
författarna, dels även i tankebanorna om allmänna intressanta områden som inte på 
samma sätt skulle knyta an till ett specifikt företag. Författarna valde att inrikta sig på den 
senare funderingen då de förutom eget intresse även hade önskemål från företag att 
forska närmare inom området. 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod
Det första som måste fastslås är huruvida variabeln som avses undersökas är kvantitativ 
eller kvalitativ. Mellan dessa båda valdes ganska naturligt den kvalitativa. Skillnaden 
dessa båda emellan kan främst beskrivas på hur statistik och siffror används i arbetet. 
Den kvantitativa metoden präglas av formalia som har sin utgångspunkt i statistiken och 
utgår från numeriska värden och som utgör en stark kontrollmöjlighet från forskarens 
sida. Den kvalitativa metoden syftar främst till att skapa förståelse för till exempel 
attityder, värderingar och föreställningar. Alltså skapa en djupare förståelse för de 
problem som eftersöks.13

2.2 Datainsamlingsmetod
I uppsatsen kommer både primära och sekundära insamlingsmetoder nyttjas, primära i 
personliga intervjuer samt vid behov telefonintervjuer med företagarna. De sekundära 
hittas i artiklar, databaser, tidskrifter och i andra typer av mediearkiv, det vill säga 
information som tolkas vidare utifrån andras alster.14

2.2.1 Primära och sekundära insamlingsmetoder
Primärdata har sin utgångspunkt i data som inte finns insamlade sedan tidigare. Detta 
innebär att det efterfrågande datamaterialet samlas in för första gången, det vill säga en 
primärdataundersökning genomförs. 15

                                                
12 Holme, I M & Solvang, B K, 1997
13 Dahmström Karin, 2005
14 Ejvegård, Rolf, 1996
15 Dahmström Karin, 2005
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Sekundärkällorna är forskningsrapporter, böcker och artiklar som har sitt ursprung i de 
primära källorna.16  Register och data som redan finns insamlade kan ibland behöva 
bearbetas. Sekundärdataundersökningar kallas ofta i vanligt tal för 
skrivbordsundersökningar.17

2.2.2 Validitet och reliabilitet
Dessa beskriver hur hög graden av tillförlitlighet är och i vilken utsträckning rätt 
parametrar mäts. Eftersom människor kommer intervjuas är det högst osannolikt att 
någon annan kan komma fram till exakt samma resultat. Detta eftersom människors miljö 
och livsvillkor hela tiden ändrar deras uppfattningar och åsikter samt deras lojalitet mot 
företaget kan spela roll.18

Enligt Rolf Ejvegård är validitet mätinstruments förmåga att mäta det som avses att det 
ska mäta. Reliabilitet anger tillförlitligheten och användbarheten hos måttenheten.19

2.2.3 Bortfall
Svar som inte faller inom ramen för uppsatsens syfte kommer inte att medtagas om de 
inte har relevans till ämnet. Detta är för att öka forskningens precision och göra 
intervjuerna mer relevanta och tillförlitliga för uppsatsen men ändå behålla objektiviteten 
i de erhållna intervjusvaren. 20

2.2.4 Intervjuform
Efter att ha specificerat en målgrupp att utföra intervjuerna mot valde författarna ut fem
enskilda näringsidkare genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Dessa fem enskilda 
näringsidkare ansågs kunna bidra till undersökningen på ett produktivt sätt. Genom att 
använda ett bekvämlighetsurval kunde författarna välja ut respondenterna utefter 
tillgänglighet och urvalspersonerna behövde ej vara representativa för målgruppen som 
helhet. 21  Bekvämlighetsurval kan innebära att ett icke-representativt urval ur 
populationen sker då författarnas vänner och bekanta kan hysa liknande tankar och idéer 
som författarna själva, detta framförallt om det handlar om nära släktingar eller nära 
vänner. Författarna har dock valt respondenter som är i det närmsta oberoende av 
släktmässiga och vänskapliga band med författarna, respondenterna befinner sig på en 
avlägsen bekantskapsnivå. 

Författarna önskade ett så brett spektrum av respondenter som möjligt och sökte sig 
därför till olika branscher. I den mån det gick försökte författarna även välja ut 
respondenterna så att dessa skulle bli jämt fördelade gällande kön och ålder.

                                                
16 Wayne C. m.fl., 2004 
17 Dahmström Karin, 2005
18 Ibid
19 Ejvegård, Rolf, 1996
20 Ibid
21 Bryman, 2004
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Respondenternas företag hade olika lång livslängd och de flesta hade inga anställda.
Respondenter valdes utefter lokalkännedom och ur författarnas bekantskapskretsar. 
Författarna ringde upp respondenterna och presenterade sig, berättade sedan om 
uppsatsen och dess syfte och beskrev sedan hur intervjun skulle gå till. I samband med 
detta samtal gavs löfte om anonymitet. Detta för att säkerställa att respondenterna skulle 
vara villiga att ställa upp och svara på frågorna och en så öppen diskussion som möjligt
skulle kunna hållas. Vidare förfrågades om respondenterna ville ha ut frågorna, antingen 
via mail eller i brevform innan intervjun. Ungefär hälften var intresserade av detta och 
fick således frågorna presenterade för sig i förväg. Författarna lät respondenterna välja tid 
och plats för mötet.

2.2.5 Intervjuerna
Någon dag innan intervjuerna genomfördes kontaktade författarna respondenterna 
telefonledes för att konfirmera mötets tid och plats. Endast ett möte fick skjutas på 
framtiden en vecka, resterande gick av stapeln som planerat. Intervjuerna började med 
lite småprat och allmänna frågor om företaget, dels av intresse och dels för att underlätta 
vidare diskussion. Samtliga respondenter gick med på att låta samtalet spelas in mot löfte 
att inspelningarna raderades efter färdigredigerad intervju. Samtalen tog mellan 25 och
60 minuter per intervjuobjekt, beroende på hur insatta och intresserade respondenterna
var av frågeställningarna. Efter intervjuerna gick samtliga respondenter med på att 
telefonkontakt kunde upprätthållas om så behövdes för vidare frågor.

2.3 Källkritik
Författarna kommer att bedöma huruvida skribenter till artiklar och böcker etcetera är 
tillräckligt objektiva för att ingå i den teoretiska referensramen. Vidare kommer källkritik
riktas mot den information som inhämtas för att validitet och reliabilitet ska kunna 
upprätthållas.22 Subjektiva artiklar kommer att medverka till en vitaliserande debatt och 
problemförståelse inom området och bidrar till bra frågeställningar. Litteratur såsom 
böcker, vetenskapliga artiklar, examensarbeten, populärvetenskapliga artiklar, 
debattartiklar etcetera kommer att genomläsas och ingå i den mån det passar in i 
forskningen. 23

I undersökningarna som genomförs kommer insamlat material jämföras med verkligheten, 
det vill säga teoretiska data kommer att jämföras med empiriska data. Källorna kommer 
att granskas noga och dess validitet och reliabilitet prövas. Källkritiken är alltså som en 
slags urvalsmetod där författarna kommer att bedöma materialet som samlas in och rensa 
bort materialet som inte är bra. Syftet med källkritik är att bestämma om källan verkligen 
mäter det som den avser att mäta, om den är väsentlig i förhållande till den valda 
frågeställningen och om den är reliabel.24

                                                
22 Ejvegård, Rolf, 1996
23 Eriksson, Lars Torsten, 1998 
24 Ibid
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För att bedöma om källorna är tillräckligt objektiva kommer författarna nyttja tre kriterier; 
samtidskrav, tendenskritik samt beroendekritik. Samtidskravet kommer att innebära att de 
undersöka om källorna verkligen är tillförlitliga. Detta för att säkerställa att uppgifterna 
som lämnas inte är inaktuella. Tendenskritiken används för att ifrågasätta vilka intressen 
uppgiftslämnaren har i de aktuella frågorna och vilken inställning författaren har till det 
skrivna materialet. Beroendekritik innebär att det kommer granskas om två 
intervjupersoner som undersöks återger uppgifter som de hämtat från samma källa.25

Angående rapporterna från svenskt näringsliv och företagarnas riksorganisation i teorin är 
författarna medvetna om att dessa är skrivna av företagarnas egna intresseorganisationer 
vilket gör att objektiviteten kan ifrågasättas. Dock är artiklarna så pass intressanta och 
relevanta för uppsatsen att författarna ändå har valt att medtaga dem.

                                                
25 Eriksson, Lars Torsten, 1998
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3 Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen ska ge läsaren en god uppfattning rörande vissa begrepp 
inom ämnesområdet. Begrepp som exempelvis skatter och avgifter som påverkar enskilda 
näringsidkare kommer att beskrivas för att skapa djupare förståelse för läsaren om 
situationen. Författarna kommer även att presentera olika forskningsrapporter samt 
undersökningar i ämnet. I bilagan kommer en lista över de olika organisationerna som 
nämns i texten presenteras.

3.1 Enskilda Näringsidkare
En person som bedriver enskild firma kallas enskild näringsidkare. Idag finns det cirka 
576 992 enskilda näringsidkare enligt bolagsverket.26 Olika institutioner kan ha olika 
siffror vilket kan bero på hur de enskilda näringsidkarna räknas, till exempel är väldigt 
många näringsidkare passiva vilket gör att de inte räknas med av alla institutioner. Detta 
kan bero på att näringsidkaren enligt Skatteverkets definition inte uppfyller kraven för att 
räknas som aktiv.27 En jordbruksfastighet räknas som näringsverksamhet men ägaren 
kanske inte driver verksamheten för att kvalificera sig som aktiv näringsidkare. Vanligast 
är istället att han eller hon har inkomst av tjänst eller en kombination av de bägge.28

Enskild firma är alltså ett företag som bedrivs av en fysisk person, vilket innebär att 
ägaren är obegränsat ansvarig för verksamhetens ekonomi. Ingen skillnad görs alltså
mellan den privata ekonomin och företagets. Råkar företaget illa ut är det privatpersonen 
som drabbas och tvärtom. Likaså är privatpersonen ansvarig att leva upp till och följa de 
avtal som företaget väljer att ingå i. Den enskilda firman kan alltså ägas av en 
privatperson men även tillsammans med make/ maka eller sambo om barn finns, men inte
genom några andra konstellationer.29

Vid företagets inledningsfas kan näringsidkaren välja att registrera företaget hos 
bolagsverket och blir då tilldelad ett registreringsnummer som är detsamma som den 
fysiska personens personnummer. Detta val blir ett tvång om företaget enligt lag är 
skyldig att upprätta årsredovisning. I samband med registreringen kan ett namn på 
företaget väljas som sen är skyddat i det län där verksamheten är registrerad. En firma 
som inte är registrerad kan få ett visst skydd genom inarbetning av namnet men detta är 
inte lika starkt som det skydd som medges i samband med en registrering.30

Vill företagaren dessutom ha en F-skattesedel innan verksamheten startas måste detta 
registreras hos Skatteverket. Görs ingen anmälan så blir näringsidkaren automatiskt 
registrerad i samband med att inkomstdeklarationen, NE-blanketten, lämnas in.31

                                                
26 Bolagsverket 1
27 Skatteverket 1
28 Lundén, Björn, 2007
29 Ibid
30 Ibid
31 Skatteverket 2
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Från och med den 1 januari 2007 är alla enskilda näringsidkare skyldiga att avsluta den 
löpande bokföringen med ett årsbokslut. Om omsättningen uppgår till mindre än tre 
miljoner har den enskilde näringsidkaren istället rätt att upprätta ett förenklat 
årsbokslut.32 Hos enskilda firmor skall verksamheten alltid redovisas per kalenderår, det 
finns alltså inte möjlighet till ett så kallat brutet kalenderår. Den enskilde näringsidkaren 
lämnar tillsammans med sin egen självdeklaration en näringsbilaga om verksamhetens 
resultat. Detta på grund av att firman inte är något eget skattesubjekt, utan den fysiska 
personen svarar fullt ut för allt.33

Eventuellt överskott i verksamheten beskattas olika beroende på om verksamheten är att 
betrakta som aktiv eller passiv. All inkomst av näringsverksamhet beskattas med 
kommunal inkomstskatt och med statlig inkomstskatt om inkomsten är tillräckligt hög. 
Är verksamheten att betrakta som aktiv utgår även egenavgifter, vilket kan vara av olika 
procentsatser beroende på ålder. För de som är födda 1937 eller tidigare utgår numera 
inga egenavgifter. Är verksamheten däremot att betrakta som passiv utgår särskild 
löneskatt oberoende av ålder.34

Denna följdkarta är konstruerad av författarna och visar hur en privatperson måste gå tillväga, gällande 
registrering och uppgiftslämnande till statliga instanser. Ansökan till Bolagsverket är till viss del frivillig, 
men krävs för att registrera sin verksamhet. Många företag är idag enbart med i Skatteverkets 
företagarregister, skyldighet att registrera sig hos Bolagsverket gäller först när firman enligt lag är skyldig 
att upprätta årsredovisning. Fördelen med att registrera sin firma hos Bolagsverket är att företagets namn 
blir skyddat i det län där företaget har sitt säte. 35

3.2 Skatter
Svenska företag är enligt lag tvingade att betala in skatter och avgifter till 
skattemyndigheten, 36 dessa tunga administrativa avgifter kostar företagarna mycket 
pengar.37

                                                
32 Skatteverket 3
33 Lundén, Björn, 2007
34 Ibid
35 Lundén, Björn, 2007
36 IL 3kap 3§
37 Skatteverket 4



- 10 -

Här har författarna sammanställt en karta med de tre viktigaste skatterna som enskilda näringsidkare är 
skyldiga enligt lag att betala.

3.2.1 Preliminärskatt
Det finns två former av preliminärskatt, F-skatt och A-skatt. Skatteverket tilldelar 
företagaren någon av dessa skatteformer samt även eventuellt så kallad FA-skatt. Vilken 
skatteform som tilldelas är av stor betydelse och avgörande för hur den preliminära 
skatten och de sociala avgifterna ska betalas. Näringsidkare som blir tilldelade F-skatt, 
även kallad företagsskatt betalar sin preliminärskatt och sina sociala avgifter.38

A-skattsedeln är främst för anställda och pensionärer. A-skatten innebär att arbetsgivaren 
gör skatteavdrag på lönen och betalar de sociala avgifterna, det vill säga 
arbetsgivaravgifterna. A-skattsedeln skickas ut på begäran. Detta beror främst på att de 
flesta A-skatteinnehavarna får lön, ersättning etcetera som får besked om de anställdas 
skatteform direkt från Skatteverket den elektroniska vägen. 39

Att en enskild näringsidkare bedriver sin verksamhet vid sidan av en annan anställning är 
idag väldigt vanligt. Detta innebär alltså att denna ska betala både F- och A-skatt, så 
kallad FA-skatt. På denna gör arbetsgivaren alltså skatteavdrag för lönen och betalar 
sociala avgifter på lönen, precis som i A-skatten, men detta kompletteras därefter med att 
företagaren själv betalar in skatten och egenavgifterna för näringsverksamheten.40

Är verksamheten nystartad beräknas F-skatten på en skatte- och avgiftsanmälan där en 
preliminär självdeklaration ingår som underlag. 41  I F-skatten ingår förutom 
preliminärskatten även sociala avgifter, det vill säga egenavgifter. Företagare som 
bedriver en mindre typ av näringsverksamhet redovisar bara moms en gång per år i 
inkomstdeklarationen. Då företaget påbörjar ett nytt kalenderår måste företagets inkomst 
uppskattas för det kommande kalenderåret. Detta eftersom företagets totala inkomst med 
tillägg för egenavgifter på överskottet under kalenderåret ligger till grund för beräkningen 

                                                
38 Broschyr: F-skattsedel för företagare, SKV 432, utgåva 9
39 Skatteverket 5
40Ibid
41 Skatteverket 6
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av F-skattebeloppet.42 Lämnas ingen ny preliminär självdeklaration in så beräknas F-
skatten nästkommande år enligt en schablon.43

Företaget betalar sen in det förutbestämda beloppet till Skatteverket kontinuerligt under 
året. Vanligtvis betalar företag samma månadsbelopp varje månad med undantag för 
företag som bedriver verksamhet som är säsongsrelaterad. Säsongsrelaterade företag 
betalar endast F-skatt under den perioden som de är aktiva. Skattemyndigheten beräknar 
den slutliga skatten då företaget lämnat sin deklaration till skattemyndigheten. Visar det 
sig sen att de preliminära skatteinbetalningarna avviker från den slutliga skatten för 
inkomståret uppstår ett överskott eller underskott. Denna antingen återbetalas, om det är 
en överskjutande skatt eller betalas in genom en kompletteringsinbetalning, en så kallad 
fyllnadsinbetalning om det råder ett underskott.44

För möjligheten att få F-skatt krävs att personen som ansöker har för avsikt att bedriva 
näringsverksamhet eller bedriver näringsverksamhet. Skatteverket ställer tre villkor till 
fysiska personer som vill driva näringsverksamhet, självständighet, vinstsyfte och 
varaktighet. Är något av villkoren inte uppfyllt är det vanligen fråga om inkomst av 
tjänst.45

Skatteverket har möjlighet att återkalla F-skatten om en näringsidkare slutar att bedriva 
näringsverksamhet eller om näringsidkaren begär detta. F-skatten kan även återkallas om 
inte näringsidkaren lämnar inkomstdeklaration, inte redovisar eller betalar sina skatter 
och avgifter, har näringsförbud eller är i konkurs.46

Företag som väljer att anställa personal till sin verksamhet betalar normalt ingen A-skatt 
om det inte föreligger några särskilda skäl till detta. Ett skäl kan till exempel vara att de
av något skäl inte får F-skatt.47

3.3 Sociala avgifter
I Socialavgiftslagen finns bestämmelser om de viktigaste sociala avgifterna, 
arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Den 1 januari 2001 infördes den nya 
socialavgiftslagen som ersatte 1982 års lag om socialavgifter. De sociala avgifterna 
används av staten för att finansiera sociala tryggheter som till exempel allmän
sjukförsäkring, föräldraförsäkring, allmän löneavgift, arbetsmarknadsavgift, 
efterlevandepensionsavgift, ålderspensionsavgift och arbetsskadeavgift.48 Hur de sociala 
avgifterna finansierar dessa olika avgifter och försäkringar varierar beroende på om 
företaget betalar arbetsgivaravgifter eller egenavgifter.49

                                                
42 Lundén, Björn, 2007
43Skatteverket 6
44 Lundén, Björn, 2007
45 Skattverket 6
46 F-skattsedel för företagare, SKV 432 utgåva 9
47 Lundén, Björn, 2007
48  SocL 3kap 1§
49 Skatteverket 7
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3.3.1 Egenavgifter
Enskilda näringsidkare är enligt socialavgiftslagen skyldiga att betala in sociala avgifter, 
där bland annat egenavgifter ingår. Egenavgifterna beräknas som en procentuell andel av 
inkomsten i Sverige. Utförs arbetet i ett annat land där den avgiftsskyldige vid tidpunkten 
omfattas av svensk socialförsäkring enligt EG-rätten eller enligt 
socialförsäkringskonventionen skall sociala avgifter också betalas.50

Egenföretagare betalar egenavgifter om det är en aktiv näringsverksamhet och om 
nettoinkomsterna överstiger 1000 kronor per kalenderår. Har en egenföretagare däremot 
en passiv näringsverksamhet betalar han enbart särskild löneskatt om nettoinkomsten 
uppgår till minst 1000 kronor per kalenderår. Den vanligaste formen av avgiftspliktig 
inkomst är överskott av näringsverksamhet. Tidigare betalade arbetsgivaren enbart en 
särskild löneskatt för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år och då 
betalades inte någon egenavgift alls. Istället utgick en särskild löneskatt som betalades på 
vissa förvärvsinkomster, som tidigare nämnts 24,26 procent gentemot 30,71 procent för 
egenavgifter.51  Från och med inkomståret 2008 har kravet att betala sociala avgifter för 
personer födda 1937 eller tidigare helt slopats.52

Egenavgifter
30,71%

Sjukförsäkringsavgift
7,93% 

Föräldraförsäkringsavgift
 2,,20%

Efterlevandepensionsavgift
 1,7%

Arbetsskadeavgift
 0,68%

Ålderspensionsavgift
 10,21%

Arbetsmarknadsavgift
 0,5%

Allmän löneavgift
 7,49%

Ovanför har författarna redogjort för vad egenavgifterna bekostar. Procenttalen gäller för Inkomståret 
2008 och är hämtade från Nuteks hemsida.53

                                                
50  Urban Rydin, 2006
51 Lundén, Björn, 2007
52 Skattverket 7
53 Nutek 1
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3.3.2 Arbetsgivaravgifter
En arbetsgivare ska enligt Svensk lag betala arbetsgivaravgifter som baseras på den 
ersättning som utgår till den anställde. Även arbete utomlands kan jämställas med arbete i 
Sverige i det här hänseendet. Företag som betalar ut ersättning till den som utför 
förvärvsarbete har inte någon möjlighet att avtala bort arbetsgivaravgifterna.54  

Arbetsgivaravgifterna uppgår vid 2008 års taxering till 32,42 procentenheter för personer 
födda 1943 eller senare. 2008 sänktes arbetsgivaravgifterna till 21,31 procent för 
personer som vid årets ingång fyllt 18 år men inte 25 år, detta för att locka arbetsgivare 
att anställa yngre medarbetare och för att få ut fler unga i arbetslivet. Tidigare betalades 
särskild löneskatt för personer födda 1937 eller tidigare, men från och med 2008 har detta 
slopats helt. Anställda födda mellan 1938 och 1942 betalar arbetsgivaren enbart sociala 
avgifter med 10,21 procent i ålderspensionsavgift.55

Arbetsgivaravgifter
32,42% 

Sjukförsäkringsavgift
7,71% 

Föräldraförsäkringsavgift
 2,,20%

Efterlevandepensionsavgift
 1,7%

Arbetsskadeavgift
 0,68%

Ålderspensionsavgift
 10,21%

Arbetsmarknadsavgift
 2,43%

Allmän löneavgift
 7,49%

Ovanför har författarna redogjort för vad arbetsgivaravgifterna bekostar. Procenttalen gäller för 
Inkomståret 2008 och är hämtade från Nuteks hemsida.56

                                                
54 Lundén, Björn, 2007
55 Skatteverket 7
56 Nutek 1
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Tidigare fanns det möjlighet att göra avdrag för 5 procentenheter av arbetsgivaravgifterna
och egenavgifterna men de senare åren har detta slopats nästintill helt. Idag finns det 
endast möjlighet för vissa branscher att göra särskilda avdrag, så kallat regionalt 
företagsstöd. I vissa branscher finns det till och med möjlighet att göra avdrag med upp 
till tio procentenheter av avgiftsunderlaget. Avdraget får i så fall inte uppgå till mer än 
maximalt 7100 kronor per månad och möjligheten ges endast till företag som har 
anställda som är födda 1943 eller senare. Även för löner till personer mellan 18 och 25 år 
gamla ges möjlighet till avdrag.57

3.4 Moms
Moms är en förkortning av mervärdesskatt och är en så kallad omsättningsskatt som 
staten tar ut. Moms läggs på när varor eller tjänster omsätts, det vill säga när de säljs.58

Det finns två typer av moms, ingående- och utgående moms. Ingående moms 
uppkommer på företagets utgifter medan utgående moms uppkommer på företagets 
inkomster.59

Är momsen för inkomsterna större än momsen för utgifterna måste företaget betala in 
mellanskillnaden till staten. Är fallet istället det omvända att momsen för utgifterna är 
större än momsen för inkomsterna så får företaget istället tillbaka mellanskillnaden från 
staten. Att företag får tillbaka mellanskillnaden uppfattas ofta som något positivt
eftersom det innebär att företaget får tillbaka pengar. Ofta är det dock inte så positivt då 
en återbetalning av momsen kan tyda på att företaget går med förlust.60

Från och med 1 januari, 2008 kan momsen redovisas och betalas den 12:e var tredje 
månad, tidigare gjordes redovisningen den 12:e andra månaden efter 
redovisningsperioden. Detta blev resultatet efter att Riksdagen antagit regeringens förslag 
om att införa tremånadsredovisning av moms. Lagen gäller alla företag som har ett 
beräknat skatteunderlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import uppgår till 
högst 40 miljoner kronor per år. Dessa regler gäller för de företag som inte meddelat 
skatteverket att de vill fortsätta redovisa momsen varje månad.61

Förändringen gällande redovisningen av moms kommer inte att innebära någon 
förändring för de företag som redovisar denna i inkomstdeklarationen62

Moms betalas på nästintill alla varor och tjänster som säljs i landet med några undantag 
som exempelvis vissa typer av försäkringar. Det finns tre olika momsnivåer i landet, 25 
%, 12 % och 6 %.63

                                                
57 Skatteverket 7
58 Starta Företag, 2008
59 Lundén, Björn, 2007
60 Lundén, Björn, 2007
61 Skatteverket 8
62Ibid
63 Momsbroschyren, SKV 552 utgåva 18
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Större delen av alla varor och tjänster är momsbelagt med 25 procent moms. Det är alltså 
det så kallade momspålägget eller skattesatsen som läggs på varan eller tjänsten. 64

Livsmedel, hotell och camping samt vissa fall av kost belastas med 12 procent moms. 
Allmänna nyhetstidningar, resor, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, böcker 
och tidskrifter, personbefordran, kultur, bio samt idrott har momspålägget 6 procent.65

3.4.1 Skyldighet att registrera moms
Har ett företag en omsättning som överstiger 1 miljon kronor per år är näringsidkaren 
skyldig att lämna in en skattedeklaration var tredje månad till Skatteverket. Anmälan görs 
på blanketten som heter ”Skatte- och avgiftsanmälan”. Skulle fallet vara sådant att 
omsättningen inte uppgår till 1 miljon kronor behöver inte denna blankett lämnas till 
Skatteverket utan kan i stället lämnas i den årliga inkomstdeklarationen. Redovisas 
momsen enbart en gång per år läggs den preliminära momsen in i F-skattebetalningarna 
som görs varje månad och på så sätt blir företaget skyldigt att betala moms löpande under 
året.66

3.4.2 Redovisning av moms
Momsen ska redovisas samtidigt som inkomsterna och utgifterna bokförs så det uppstår 
alltså inga problem vid till exempel kontanta inköp eller försäljningar. När försäljning 
och inköp sker mot faktura blir det mer problematiskt. Då måste en metod att behandla 
problemet nyttjas, antingen faktureringsmetoden eller kontantmetoden.67

Huvudmetoden för momsredovisning är faktureringsmetoden. Företag som har en 
omsättning som inte överstiger 3 miljoner och som inte enligt lag är skyldiga att upprätta 
årsredovisning får använda kontantmetoden, även kallad bokslutsmetoden. Det företag 
som nyttjar sig utav kontantmetoden får när som helst byta till faktureringsmetoden om 
så önskas. Däremot får ett företag som nyttjar faktureringsmetoden byta metod enbart om
det föreligger särskilda skäl och de erhållit ett godkännande från Skatteverket.68

Faktureringsmetoden använts idag av de flesta företag som har ordning på bokföringen. 
Metoden innebär att kundfakturorna bokförs när de skickas iväg och 
leverantörsfakturorna bokförs när de inkommer.69

Nyttjas istället bokslutsmetoden redovisas momsen löpande under året i den period som 
betalningen sker. Momsredovisningen skjuts alltså framåt i tiden jämfört med 
faktureringsmetoden. Fördelen med denna metod ligger i att näringsidkaren hinner få 
betalt för sina kundfakturor innan momsen som hör till försäljningen ska redovisas. 

                                                
64 Lundén, Björn, 2007
65 Skatteverket 8
66 Lundén, Björn, 2007
67 Lundén, Björn, 2007
68 Ibid
69 Ibid
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Momsen redovisas dock bara löpande under året och vid räkenskapsårets slut ska även 
obetalda fakturor momsredovisas.70

3.4.3 Omvänd skattskyldighet
Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera 
och betala momsen till staten. 71Den omvända skatteskyldigheten riktar sig främst till 
byggnads- och anläggningssektorn och har till syfte att motverka skattefusk genom att 
köparen av tjänster gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren.72

3.4.4 Hur fungerar omvänd skattskyldighet
Säljaren fakturerar och har alltid ansvaret för att detta sker på ett korrekt sätt. Detta gäller 
även när omvänd skatteskyldighet används. Förutom de allmänt accepterade 
bestämmelserna om hur en faktura ska se ut måste en faktura även innehålla köparens 
momsregistreringsnummer samt en uppgift om att köparen är skattskyldig. Uppgiften om 
att köparen är skattskyldig kan enkelt hänvisas på fakturan till lagrum som till exempel 1 
kap. 2§ första stycket 4b i mervärdesskattelagen eller till artikel 199 i 
mervärdesskattearkivet.73

Avdragsrätten för köpare innebär möjligheten att dra av ingående moms till det belopp 
som helt eller delvis räknas ut och deklareras som utgående moms. Som säljare av 
tjänster har näringsidkaren rätt till återbetalning av den ingående momsen om köparen 
ska betala densamme. Säljaren får därmed göra avdrag i deklarationen för den ingående 
moms som förekommer på inköpen som är hänförliga till försäljningen även i de fall då 
köparen betalar den utgående momsen.74

Här har författarna gjort en karta över hur den omvända skattskyldigheten fungerar. På det första 
diagrammet visas hur momsen fungerade tidigare, det vill säga innan 2008 inom till exempel byggsektorn 
och det andra diagrammet visar hur den omvända skattskyldigheten fungerar 2008 då företag inom till 
exempel byggbranschen idag är skyldiga att redovisa enligt omvänd skattskyldighet.   

                                                
70 Ibid
71 Skatteverket 9 
72 Skatteverket 10 
73Ibid
74 Ibid 
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Enskild bygg arbetar som egenföretagare mot AB Bygg och fakturerar för utfört arbete. Vid vanlig moms 
betalar Enskild Bygg överskjutande moms till Skatteverket. Vid omvänd moms betalar AB Bygg momsen till 
Skatteverket och betalar alltså Enskild Byggs faktura netto. 

3.5 Skattekonto
Skatteverket lämnar varje år ett konto till företag där moms, preliminärskatt och social 
avgifter redovisas varje månad. Alla inbetalningar som företaget gör kommer 
Skatteverket att bokföra på kontot. Månader då det förekommit transaktioner på kontot 
skickar Skatteverket i regel ett kontoutdrag till företagen. Uppstår det ett överskott 
respektive ett underskott på kontot ger detta upphov till en intäkts- alternativt 
kostnadsränta.75 Detta konto används för att registrera moms, arbetsgivaravgifter och 
avdragen skatt varje månad för företaget för att sammanfattas i en gemensam deklaration. 
I slutet av året sänder Skatteverket ut ett slutskattebesked där det meddelas om det finns 
ett överskott eller underskott på kontot.76

Företagen har möjlighet att göra en egen inbetalning för att undvika ett underskott på 
kontot och därmed undvika kostnadsränta, vilket tidigare kallades för att göra en 
fyllnadsinbetalning. Visar det sig senare att företaget erhållit ett överskott på kontot 
medför det att pengarna i så fall återbetalas till företagaren.77 Från och med 1 januari, 
2008 görs inbetalningar gällande moms till Skatteverket var tredje månad och inte varje 
månad liksom tidigare. Sociala avgifter betalas in varje månad.78

3.6 Problem vid uppstart
I en artikel framtagen av ESBRI, gällande det svenska företagarklimatet, påvisas låga 
siffror för svenska företag. Anledningen till detta tros vara det hårda företagsklimatet 
samt att ett företags inledningsfas är svårt och kräver mycket kunskap och engagemang. 
GEM, Global Entrepreneurship Monitor, jämförde 2002 nivån av entreprenöriell
verksamhet och nyföretagande i olika länder. I undersökningen framgår det genom gjorda 
mätningar att Sverige ligger på 31 plats av 37 undersökta länder. 

Utifrån studien har två svenska forskare, Per Davidsson och Frédéric Delmar, forskat 
vidare inom områden. Per Davidsson och Frédéric Delmar är enade om att det svåra inte 
är att starta upp själva företaget utan det svåra är att få det till att leva vidare och 
utvecklas. Finns det företag redan i den bransch som verksamheten ska startas i är det 
lättare att starta upp själva företaget men det blir också svårare med tanke på att 
konkurrensen inom branschen ökar. Är det flera personer som startar upp företaget är 
chansen att företaget överlever betydligt större då det uppstartas, eftersom möjligheten att 
få information och intryck från flera håll ökar. 
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Vid företagets inledningsfas menar Frédéric Delmar och Per Davidsson att det viktigaste 
är att göra företaget legitimt, det vill säga att få sitt företag registrerat så att det kan 
påbörja sin verksamhet. I Sverige idag finns det en relativt bra syn på nystartade företag
men trots det startas det relativt få företag. Detta tros bero på att den mentala barriären 
har höjts, samtidigt som många saknar den kunskap som det faktiskt kräver. För att få 
rätsida på problemet föreslår forskarna att personer som går i tankarna om att starta ett 
eget företag, försöker göra det tillsammans med någon annan för på så sätt öka 
förutsättningarna för att företaget ska överleva och utvecklas.79

3.7 Tillväxtproblem
Professor Per Davidsson hävdar vidare i en föreläsning att småföretag inte nödvändigtvis 
är angelägna om att växa. Han menar att företagen visst kunde ha potential att växa och 
borde även göra så ur ett samhällsperspektiv men av olika anledningar inte gör det. Det 
normala är i stället att små företag fortsätter att vara små och även dör små. Företagen får 
fördelar av att växa men det innebär även en hel del som företagaren är tveksam till och 
inte kan tänka sig. Bland de premisser som kan spela in i om ett företag vill växa eller 
inte kan nämnas arbetsbelastning, arbetsinnehåll, överblick och kontroll och oberoende. 
Per Davidsson menar att företagare kan underlåta att expandera om de måste jobba mer 
eller fjärmas från det som de gillar, alltså själva företagandet. Samma hävdar han 
gällande att företagarna inte längre känner att de har kontroll på vad som händer i 
företaget om det blir för stort.80

3.8 Attityder mot skatteregler
Håkan A Andersson hävdar i sin doktorsavhandling ”Svenska småföretags användning av 
reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering” att det finns bra möjligheter 
för företagare att fördela resultaten och undvika onödig beskattning. Han menar dock att 
kunskap ofta saknas för att kunna praktisera reglerna fullt ut. Positiv räntefördelning, 
periodiseringsfonder och expansionsfonder är alltså tekniskt krångliga att använda Även 
på Skatteverket konstaterar man att många företag inte utnyttjar möjligheterna till 
skatteplanering och därför betalar för mycket i skatt. Detta kan bero på att enskilda 
näringsidkare inte nödvändigtvis vet att de behöver hjälp med dessa problem och därför 
inte söker hjälp.81

Skatteverket genomför varje år undersökningar som har till syfte att mäta svenska folkets 
attityder till bland annat hur skattesystemet och skatteverket utvecklas samt hur servicen 
fungerar. Vartannat år riktar sig enkäterna till företag och vartannat år till allmänheten. 
Skatteverkets andra undersökning år 2007 behandlar bland annat företagens synpunkter
på Skattesystemet.82 Urvalet i undersökningen bestod av 5000 företag och den vägda 
svarsfrekvensen för undersökningen ligger på 40 procent. Undersökningen visar på en 
sjunkande trend de senaste åren gällande intresset för skattefrågor, och minst intresserade
                                                
79 Esbri 1
80 Esbri 2
81 Esbri 3
82 Skatteverkets rapport 2006:2
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är företag utan anställda. Vidare påvisar undersökningen att strax över hälften av 
företagen är missnöjda med skattesystemet som det ser ut idag.83

Gällande blanketter och broschyrer instämmer 64 procent i att Skatteverket skickar ut 
dessa i god tid. Det är lätt att få tag på dem, och att de innehåller den väsentliga 
information som behövs för ändamålet. Det är dock så många som 30 procent som inte 
instämmer i att blanketterna eller broschyrerna är begripliga mot endast 47 procent som 
anser att de är begripliga. Totalt sett får skatteverkets blanketter och broschyrer ett 
ganska bra resultat men en negativ trend de senaste åren kan skönjas. Även fast fler 
företag numera tycker att det är enkelt att deklarera och lämna uppgifter jämfört med 
tidigare instämmer inte en majoritet i påståendet att Sverige har ett enkelt skattesystem 
för företag.84

Överlag kan en positiv trend gällande attityden gentemot Skatteverket skönjas då en 
undersökning gällande förtroendet för Skatteverket genomförts. Där påvisas det i 
undersökningen att 60 procent har förtroende för Skatteverket, gentemot 7 procent som 
inte instämmer. Detta är en ökning sen 2005, från 49 procent som instämde mot 13 
procent som inte instämde. En fråga i undersökningen berörde attityder gentemot 
skattekontot. Där påvisas det i undersökningen att 58 procent anser att skattekontot är bra, 
medan endast sju procent har en motsatt uppfattning. Andelen av dem som instämde i 
påståendet var främst bland bokförings- och revisionsbyråer.85  

3.8.1 Svenskt näringsliv 
Svenskt näringsliv har gjort en undersökning som de framställt i en rapport angående 
småföretagares syn på deklarationer och skatteregler. I undersökningen intervjuades 270 
olika småföretag. Sammanfattningsvis kunde undersökningen konstatera att cirka 53 
procent avstår ifrån att anställa personal på grund av de höga skatterna och det 
komplicerade administrativa arbetet som det faktiskt kräver. 94 procent av de intervjuade 
företagen valde att ta hjälp av extern hjälp när det gäller deklaration, då dessa ansåg att 
deklarationen problematisk och något de inte gärna försökte göra själva. Detta eftersom 
det kräver betydligt mer tid och kunskap som antingen måste tas från ledig tid eller tid 
från själva kärnverksamheten. 64 procent av de intervjuade företagen ansåg att alla 
undantag och regler försvårade deras möjlighet att genomföra deklarationen själva. Hela 
74 procent instämde på att politikerna inte gjorde något åt deklarationsproblematiken, 
trots att politikerna är väl förstådda med hur stora problem detta ställer till med för 
småföretagarna.86

3.8.2 Företagarnas Riksorganisation 
Företagarnas riksorganisation har också tagit fram en rapport om företagens 
administrativa börda. Rapporten har gjorts på uppdrag av Sifo med sammanställande av 
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Småföretagarbarometern. De slutsatser som kan dras utifrån rapporten är att 
regelförenklingsarbetet måste underlättas. I undersökningen intervjuades 4500 företag 
och i undersökningen kunde man konstatera att ca 13500 heltidsjobb går åt i de mindre 
företagen till att fylla i blanketter till olika myndigheter. Slutsatsen blev då att dessa 
företags resurser skulle kunna användas på ett betydligt produktivare sätt. Samtidigt kom 
undersökningen fram till att endast 34 procent visste vad uppgifterna de lämnade in 
skulle användas till. Det får inte glömmas bort att företagarna alltid kommer att behöva 
lämna in uppgifter till olika myndigheter men det krävs att tidsåtgången måste minimeras. 
För att företagarna ska kunna acceptera att alla dessa blanketter måste fyllas i måste det 
också framgå varför de ska fyllas i så att ett samband kan ses mellan de lämnade 
uppgifterna och betydelsen för dessa.87     

3.9 Attityder mot Skatteverket.
I en annan undersökning, utförd av Skatteverket hösten 2007, som är den senaste utgivna 
i sitt slag som berör företagarnas attityder mot Skatteverket. Undersökningens urval 
består av 3010 företag varav vägd svarsfrekvens var 55 procent. I övrigt är 
undersökningen jämförbar med den ovan.88 Undersökningen visar att en majoritet av 
företagen, 76 procent, anlitar extern hjälp vid uppgiftslämnande till Skatteverket till 
exempel en revisor vid inlämnande av deklaration men det är en större utsträckning de 
mindre företagen som använder sig av extern hjälp eftersom de stora inte sällan har egna 
ekonomer anställda. Företagen anlitar i högre grad hjälp till ärenden som rör moms och 
arbetsgivaravgifter. Störst orsak till att höra av sig till Skatteverket är att man har frågor 
angående moms uppger hela 42 procent. Bland enskilda näringsidkare är siffran 36 
procent och 37 procent säger att de kontaktar Skatteverket i frågor som rör företagets 
preliminärskatt samt jämkning av f-skatt.89

Gällande kontakterna med Skatteverket instämmer hela 63 procent av de tillfrågade att de 
är nöjda med kontakterna och endast 6 procent säger att de är missnöjda, detta stämmer 
bra överens med tidigare års mätningar. Däremot instämmer bara 45 procent av landets 
företag vid att skattekontorens tillgänglighet är god. Detta är en positiv trend från 
föregående år då endast 10 procent hade motsatt uppfattning. 90

Bemötandet kunderna får hos Skatteverket är enligt undersökningen det område där 
Skatteverket lyckas bäst. Andelen nöjda kunder uppgår till 54 procent vilket visar sig 
vara jämförbart med de senaste årens mätningar. Mest nöjda är enskilda näringsidkare 
med ett instämmande på 54 procent och ett negativt instämmande på bara 9 procent. 
Enskilda näringsidkare är även nöjda med personalen och hela 61 procent instämmer med 
att personalen är trevlig mot 6 procent som inte instämmer. Detta är en förbättring sedan 
tidigare års mätningar. Vidare ansåg 52 procent att Skatteverkets personal är intresserad 
och försöker sätta sig in i företagens situationer samt att de verkligen får den hjälp de 
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behöver medan 10 procent ansåg att personalen inte var intresserad. Detta blev en klar 
förbättring, jämfört med tidigare år.91

Företagen är i allmänhet mer nöjda med Skatteverkets sätt att kommunicera när det gäller 
talspråk än när det gäller skriftspråk. 33 procent anser att skriftspråket som Skatteverket 
nyttjar är enkelt och begripligt medan hela 24 procent har den motsatta uppfattningen. 44 
procent instämmer med att talspråket är enkelt och begripligt medan 13 procent menar att 
talspråket är svårt att förstå.92

Endast 36 procent anser att Skatteverket informerar bra om ny lagstiftning medan 12
procent inte håller med. Däremot instämmer hela 32 procent i påståendet att Skatteverket 
informerar om nya skatteregler i tid.93

Bland de tillfrågade företagen som varit i kontakt med skatteverket under de senaste 12 
månaderna anser 52 procent att tjänstemännen inte är nedlåtande och misstänksamma
mot företagarna. 20 procent anser att tjänstemännen är nedlåtande och misstänksamma, 
intressant att nämna här kan vara att samma siffra hos allmänheten endast är 12 procent. 
Företag som inte hade extern hjälp med bokföring och redovisning tyckte i lägre grad att 
tjänstemännen var nedlåtande. Företag är mer benägna, till 36 procent, att hålla med om 
att Skatteverket utgår ifrån att man kan lagar och regler jämfört med allmänheten där 27 
procent instämmer. 94

3.10 Regeringens förändringsarbete
Finansdepartementet och dess underliggande myndigheter har fram till 2007 lagt fram 
förslag till vad som skulle kunna underlätta det administrativa arbetet gällande 
näringsidkares skatteadministration. Områden som departementet har inriktat sig till först 
och främst är att förbättra skatter och avgifter. Detta syftar till att underlätta det 
administrativa arbetet för näringsidkare. Vissa av förändringarna syftar dessutom till att 
underlätta introduktionsfasen för enskilda näringsidkare. För dessa förändringsförslag har 
Finansdepartementet tillsatt ett flertal olika utredningsgrupper,95

Regeringen har bland annat tillsatt en utredningsgrupp i syfte att göra en översyn över 
kraven som krävs för att näringsidkare ska erhålla F-skatt. Syftet med denna 
utredningsgrupp är att denna ska underlätta att starta näringsverksamhet, bland annat för 
dem som har ett fåtal uppdragsgivare.96

Skatteförfarandeutredningen, Fi 2005:10 har till uppgift att förtydliga och förenkla 
regelverket på det skatteadministrativa området. Regleringarna inom området är idag 
spritt mellan olika författningar vilket innebär att reglerna varit alltför komplicerade och 
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omfattande. Målet med denna utredningsgrupp är att få en enklare och en mer 
sammanhållen lagstiftning som inte är utspridd på fler instanser än nödvändigt.97

Något som även prövades var om det fanns möjlighet att redovisa mervärdesskatten 
genom kontantprincipen för mindre företag, vars årsomsättning inte översteg 3 miljoner 
och som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning. Obetalda fakturor vid 
beskattningsårets utgång ska dock redovisas. Anledningen till att detta prövas är att 
förenkla merskattehanteringen för främst mindre företag, vilket även skulle leda till 
administrationen gällande skatter minskar och likviditeten.98 Från och med 1 januari, 
2008 infördes kvartalsredovisning av moms med syfte att sänka de administrativa 
kostnaderna för små och medelstora företag med en omsättning som uppgår till en miljon 
kronor. Redovisningsperioden för mervärdesskatten var tidigare månadsvis vilket kan 
bidra till att mindre företag får en väldigt ansträngd likviditetssituation och förhållandevis 
höga administrativa kostnader. Regeringen la därför fram en proposition, 2007/08:25, där 
en förlängd redovisningsperiod föreslogs för företag med en omsättning om högst 40 
miljoner kronor per år.

Även näringsdepartementet har en promemoria där genomförda förslag, dess syften, 
beskrivningar och förväntade effekter tas upp. Promemorian består av 122 punkter som 
rör näringsdepartementets ansvarsområden i vilka bland annat näringsfrågor ingår. Bland 
förlagen som redan genomförts kan nämnas; minskade uppgiftslämnanden till bland 
annat Nutek vilket underlättar genom att den administrativa bördan minskas.99

Det skall även bli lättare och effektivare med avgiftshantering när det gäller inbetalning 
av skatter och avgifter. Det ska bli lättare och bättre möjlighet att nyttja elektronisk 
fakturahantering för ordinarie inbetalningar, förenklingar med dröjsmålsavgifter, 
Autoinbetalning samt samlingsfakturor. Tanken är att porto skall sparas samt att snabbare 
uppdateringar av register skall möjliggöras samt att det blir säkrare och snabbare att 
betala in.100
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4  Empiri
I detta kapitel har författarna intervjuat fem enskilda näringsidkare, studerat rapporter 
från Svenskt näringsliv och Företagarnas Riksorganisation. Författarna har ansett det av 
vikt att de empiriska intervjuerna återspeglas på ett så korrekt sätt som möjligt varför 
intervjuerna delvis är återgivna i talspråk. Insamlad information ligger till grund för 
den slutliga analysen.

4.1 Intervjuer

4.1.1 Företagare A-frisör
Egenföretagare A är en yngre kvinna som under 2008 startat sin verksamhet som frisör. 
Hon och andra egenföretagare hyr stolar i en frisersalong. Hon blev egenföretagare efter 
att först varit anställd vid samma salong hon nu hyr in sig hos. Anledningen till att gå 
över till egen var omstrukturering av firman hon jobbade på. Hon hade att välja på att 
hyra stol eller söka annat arbete.  Hon har aldrig tidigare varit egenföretagare och har 
aldrig haft några anställda. För närvarande är hon bara intresserad av att driva runt sig 
själv och få en god inkomst men längre fram finns ambitioner att kanske köpa en egen 
salong och eventuellt anställa. Hon lägger ungefär 3-4 timmar på administration per 
månad och har ännu inte behövt skaffa extern hjälp eftersom hon är så ny.

Valet att starta egen firma var inte helt självklart. Många frågetecken tornade upp sig och 
att ta steget fullt ut kändes ibland övermäktigt. A gick till nyföretagarcentrum och fick 
där hjälp med att upprätta en affärsplan. Hon fick också veta att nyföretagarcentrum 
arrangerade kurser för nystartare men den kostade 2000 kr så det var aldrig aktuellt, de 
pengarna fanns inte. A tog kontakt med skatteverket och dessa hade en gratiskurs men det 
var inte förrän själva kurstillfället som hon fick reda på att skatteverket hade en 
nyföretagarsektion. Det var nyföretagarsektionen som höll i kursen. A upplevde att 
kursen var bra men innehöll alldeles för mycket på för kort tid. Det var även mycket 
onödigt som togs upp som hon inte behövde för sin ringa verksamhet.

Generellt känner A att relationen med skatteverket är god men att dessa använder onödigt 
byråkratiskt språk. Även om hon bad om förklaring så var denna svårbegriplig och för att 
inte verka dåligt bildad ville hon inte fråga mer än nödvändigt. Fackspråket kan vara 
svårt. Kursen hon gick på anser hon skulle kunna spridas ut på fler tillfällen för att 
underlätta inlärningen. Skattereglerna har hon dålig koll på och hon tycker de är onödigt 
krångliga.

A anser att ett enklare förfarande vid uppstarta skulle gynna företagarklimatet i Sverige. 
Först och främst anser hon att det skulle behövas en enda myndighet att vända sig till 
som alla kunde hänvisa till. Skattemyndigheternas nyföretagarcentrum visste hon inte ens 
existerade förrän första kurstillfället. Hon hade med största sannolikhet vänt sig dit direkt 
om hon vetat om myndighetens existens från början. Sen efterlyser A en enkel lista på
saker som behöver göras. Som det är nu så ska papper skickas till olika myndigheter och 
man får själv ta reda på vilka blanketter som ska in och vart de ska. 
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Vidare var blanketterna om till exempel momsinbetalning onödigt skrämmande och 
svårbegripliga. Ingen förklaring medföljde och slutligen kom hon fram till att endast tre 
utav 23 rutor skulle fyllas i. Momsbilagan skulle dessutom lämnas tillsammans med NE 
blanketten. Denna och andra blanketter tycker hon skulle kunna anpassas till de rådande 
behoven i stället för att vara så standardiserade. Det blir mer jobb för skatteverket men 
mindre för henne. Hon fick en kontaktperson på skatteverket som hade hand om hennes 
papper men hon har aldrig träffat denne bara talats vid i telefon. Kanske kunde en mer 
personlig handläggare lägga grund till en större trygghet i uppstartningsfasen och hjälpa 
till på ett bättre sätt vid fortlevnad och anställning.

Ett återkommande ämne vid intervjun med A är att hon skulle vilja ägna sig åt det hon är 
bra på, alltså att frisera människor, inte på att lära sig regler och syssla med 
administration.  Hon är även övertygad om att svartarbete förekommer men osäker på om 
det är på grund av skattereglerna utan snarare beror på skattesatserna.

4.1.2 Företagare B - Byggbranschen
B är en man i övre medelåldern som är verksam som snickare. B:s företag har varit 
verksamt sen 1986 och innan dess var han verksam som anställd inom samma bransch. B
har aldrig haft några ambitioner att växa utan bara att klara sig själv. Vid företagets 
inledningsfas och även under hela företagets existens samarbetade B med en annan 
snickare som också var egenföretagare. Detta var ett sätt som gjorde att de båda kunde ta 
större jobb men inte behövde anställa. B har haft en anställd en kortare period om 4 
månader som en tjänst åt en arbetslös vän tills denne hittade något annat att jobba med. B
lägger ungefär 1,5 timmar i veckan på administrativt arbete och det är inte någon direkt 
skillnad från när han startade.

Gällande skattereglerna anser B att det blivit lättare, han tar upp exemplet gällande 
omvänd moms som är tvingande i byggbranschen.  Eftersom B hade varit aktiv inom 
branschen en längre tid innan han startade eget anser han inte att skattereglerna hämmade 
hans vilja att starta företaget på något sätt. Han visste redan hur det gick till och hade 
vänner och revisor att fråga om problem uppstod. Vid den korta anställningen han hade
upplevde B att det var krångligt med alla regler och papper men det hjälpte revisorn till 
med. B känner att han har bra koll på skattereglerna som berör hans företag men att dessa 
kan vara lite onödigt krångliga. Eftersom han har revisor har han inte några större 
problem med reglerna och inbetalningar gällande egenavgifter etcetera går på autogiro. 
När det gäller förändringar så uppdaterar föreningen småföretagarna B telefonledes varje 
år vilket denne tycker är alldeles utmärkt. Av de delar som revisorn sköter vet B en del 
men en del kunskapsbrister finns det allt

B upplever att han har en bra relation till Skatteverket och han säger att de hjälper honom 
på ett tillfredsställande sätt vid kontakt. Problemet tycker B kan vara att skatteverket är
onödigt byråkratiska i sin ton. Han säger att det brukar ta en stunds samtal innan man “får 
ner dem på jorden” men gällande själva anledningarna till kontakt har det aldrig varit 
några större problem eftersom B har skött sig och aldrig varit nämnvärt försenad med 
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några inbetalningar. Sen sker den mesta kontakten inte med skatteverket utan med 
revisorn om B har frågor.

Eftersom B inte behärskar alla regler anlitar han ett lokalt familjeföretag som revisor och 
denne lämnar B sin bokföring och deklaration till för cirka 8000 kr per år. B anser att det 
är väl värt de pengarna och att en mindre revisionsbyrå kanske är bättre än en stor 
eftersom den personliga kontakten blir lättare och priserna kanske lägre. B har aldrig haft 
merkostnader på grund av okunskap gällande skattesystemet.

B tycker att det borde vara lättare regler, speciellt för nyföretagare. Han säger att,
eftersom han själv jobbat så länge inom branschen innan han startade så hade han 
successivt lärt sig reglerna som gällde och hade det på så sätt lättare än många 
nyföretagare idag. B berättar om tidigare momssatser som skilde sig åt mellan olika 
branscher. Exempelvis var momssatsen för byggnads bara 13 procent när den normalt var 
22 procent för andra varor. Andra specialmomssatser fanns för andra branscher men 
eftersom det inte gäller längre tror B att svartarbetet delvis ökat. B tror alltså inte att 
svartarbete förekommer på grund av skattesystemet alls i samma utsträckning som för 
skattesatserna. B anser att reglerna bör förenklas.

4.1.3 Företagare C - Fritid/tjänstesektorn
C är en kvinna i 25-årsåldern som har varit egenföretagare i snart 2 år. Hon köpte under 
2006 en hästgård med lite tillhörande land utanför Skövde och driver idag olika former 
av ridverksamhet där. Den förra ägaren avvecklade 2006 men ville behålla gårdens 
karaktär och bestämde sig således ganska tidigt att sälja gården till C som har ett genuint 
hästintresse sedan barnsben. C har inga ambitioner för närvarande att utöka. Det skulle 
innebära alldeles för stora investeringar och omställningar från det livet hon nu har valt. 
Målet är i stället att göra gården så lönsam som möjligt under de förutsättningar C har nu. 
C har en timanställd på inringning som hjälper till ibland men mycket arbete sköts även 
ideellt. C har försökt hålla på så lite som möjligt med administration, hon säger att hon 
hellre gör det hon är duktig på, nämligen hästar. Sammanlagt lägger hon cirka 3 timmar i 
månaden på skatteadministration och då främst i samband med momsredovisningen. 

C kommer ofta in på svårigheterna med att driva företag eftersom skattesatserna är så 
höga och orättvisa men nämner också förändringar som momsredovisning var tredje 
månad som en dålig förändring. Detta eftersom “det är lättare om man är piskad att göra 
det varje månad”. C nämner även sänkta arbetsgivaravgifter för anställda under 25 som 
något positivt. C hade bra hjälp med skattereglerna när hon startade verksamheten av 
närstående men anser att hon annars hade haft svårt att reda ut alla problem. C anser att 
skatteverket var otroligt tuffa redan från början och att alla regler var för tunga för att hon 
skulle kunna och hinna sätta sig in i dem. Ruljansen hade i så fall minskat för företaget 
och idéskapandet hade hämmats. Gällande fortlevnad hävdar C att det återigen är 
skattesatsen som är avgörande. Hon anser inte att det är gynnsamt att driva företag i 
dagens Sverige och skulle gärna se en ordentlig skattereform. Gällande anställningar 
skulle C gärna anställa 2-3 personer men anser sig inte ha råd med dagens skattesatser. 
Även pappersarbetet anser hon krångligt, speciellt eftersom hennes ende anställde bara är 
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timanställd och arbetar så oregelbundet. Hade C haft fast anställd hade hon nog tyckt att 
pappersarbetet för anställda varit lättare. C anser vidare att hon har dåliga kunskaper om 
vilka regler som gäller för hennes företag och att de som finns är krångliga och 
svåröverblickliga. C anser att man som företagare måste kunna en stor helhet och det är 
väldigt svårt. Hon anser att det är dem som kan reglerna bäst och som kan “fiffla” till sig 
mest som gynnas men det borde vara så att den som gör rätt för sig och sköter sig borde 
få ut mest i slutänden. C har gått en kurs hos skatteverket, en kurs hon anser var väldigt 
nyttig även om hon inte kommer ihåg så mycket från den. Hon får inga aviseringar om 
förändringar från skatteverket eller annan instans utan förlitar sig på att personen som 
hjälper henne med ekonomin är medveten om vad som förändras. C hade gymnasiell 
ekonomiutbildning innan hon startade och hade inte några föräldrar som jobbade som 
egna företagare vilket ledde till att förkunskaperna var ganska skrala. Hon har dock 
försökt sätta sig in i problematiken genom att besöka LRF, hushållningssällskapet och 
nyföretagarcentrum för att skapa en så bred kunskap som möjligt. Mestadels eftersom 
kontakterna med banken krävde detta. C anser hon inte kan sätta sig in i problematiken 
själv eftersom hon är alldeles för ointresserad.

C anser sig ha en bra relation med skatteverket och att personkemin mellan personalen 
och henne fungerar bra men att det är svårt att veta vilka frågor man ska ställa och att 
fackspråket som används kan tendera till att bli lite överlägset. C tror att många tycker 
illa om skatteverket just eftersom man inte vill känna sig dum som inte kan lika mycket. 
C menar att frågorna man kan tänkas ha är onödiga eftersom attityden ändå är sådan från 
skatteverket att man redan ska kunna dem. C jämför med om skatteverkets personal 
skulle komma ut till hennes gård och hon skulle prata hästgårdens fackspråk hur svårt det 
skulle vara för personalen att hänga med då. C tycker inte det spelar någon roll hur 
mycket tid man lägger på skattefrågor eftersom det kostar för mycket i kraft och energi 
jämfört mot det man får tillbaka. 

C har aldrig drabbats av merkostnader men tror att hon mycket väl skulle kunna råka ut 
för det samt att det finns risk att man undviker saker eftersom man inte vill riskera att 
drabbas. C:s ekonomiansvarige har skött allting väldigt bra. C själv säger att hon inte 
hänger med alls bra utan att det är mycket tack vara den ekonomiansvarige som ruljansen 
funkar. 

C ger som förslag att skatteverket eller dylik myndighet ordnar öppna möten en gång per 
år där alla förändringar gällande skatter under året presenteras, vad det innebär samt 
möjligheter att ställa frågor. Det kan vara stora möten som annonseras i tidningen och 
som kan vara vid en fast tidpunkt varje år. Annars så kommer C återigen in på 
skattesatserna, att det måste bli mer gynnsamt att driva företag. 

Branschen som sådan är enligt C uppbyggd på svarta pengar, privatpersoner köper 
tjänster av privatpersoner så det är svårt för henne att driva sin verksamhet vitt och folk 
undrar ofta varför hon tar så dyra avgifter för att ha hästar ståendes hos sig.
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4.1.4 Företagare D - Målare
D är en medelåders man som driver egen firma som målare. Företaget har varit verksamt 
sedan 1991 och D har aldrig haft några ambitioner att växa och utveckla sin 
affärsverksamhet. D jobbade innan starten med sin egen firma som arbetsledare för en 
annan målerifirma men tyckte att det blev väldigt mycket att göra som chef så han 
beslutade sig för att starta eget. Det mesta administrativa sköter revisorn, D sköter i stort 
sett bara grundboken och mer och mer har släppts till revisorn under årens lopp.

D tycker att reglerna var lättare och krånglet mindre när han startade sin firma och har 
uppfattningen att även revisorn anser detta. Eftersom D hade så lång tid inom yrket och 
även som chef hade denne inga större problem vid starten och inte heller gällande 
fortlevnaden men eftersom måleribranschen är så säsongsbaserad har han aldrig vågat 
anställa någon. D gör i stället som många egna inom byggbranschen, nämligen går ihop 
med en annan egen målare och på så sätt kan de ta sig an större jobb. D har hyfsad koll på 
reglerna och anser varken att de är krångliga eller lätta. Bland regler som har skapat 
huvudbry kan nämnas momsen. Denna har ställt till trassel speciellt eftersom den nya 
omvända momsen nu används. D har fått information om denna men begriper sig inte på 
syftet och inte heller hans revisionsbyrå verkar förstå syftet. Innan företaget startades 
gick D på startaeget-kurs via skatteverket och fick där mest hjälp med bokföringen. 
Själva skattebiten hade han hyfsad koll på sen det tidigare arbetet. Även revisionsbyrån 
hjälpte till och förklarade det som var oklart. D anser att han har stora kunskapsbrister 
men han tänker inte göra något åt det så länge revisorn fixar det.

D anser sig ha bra kontakt med skatteverket och att dessa kan hjälpa honom på ett bra sätt 
när han behöver. D ser ibland dock en viss typ av översittarmentalitet, men säger att det i 
regel inte brukar vara några problem. Kontakterna sker med ungefär en gång per år.

D har inte drabbats av merkostnader till följd av okunskap men anlitar en revisor som 
kostar 6000-7000 kr varje år. D anser att det är värt det dubbla för att slippa alla papper.

D berättar om datorernas intåg och om hur alla lovade att det skulle bli lättare och mindre 
pappersexercis men att det har blivit tvärtom mer papper och en minskning skulle vara 
önskvärd. D anser även att lättare regler borde kunna utformas. Utbildning anser D vara 
bra men säger att man måste hinna gå på den också. En tid som kanske inte alla har.

Det är så mycket papper och okunskap så D uppskattar svartarbetet till åtminstone 50-60 
procent men det gäller då främst ”småarbeten”, kanske kompletteringar och få timmar 
som man inte orkar skriva upp. Det tar helt enkelt för lång tid.
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4.1.5 Företagare E - Lantbrukare
Företagare E är en man i yngre medelåldern som driver ett lantbruk utanför Skövde. E är 
lite av ett unikum av dem som intervjuats då han har goda kunskaper inom skattereglerna 
och hur dessa ska användas. Företagets huvudinriktning är mjölk och köttproduktion och 
för det ändamålet har nyligen stora investeringar i moderna byggnader gjorts. Övrigt 
finns på gården mark som används till foderproduktion som gården till viss del är 
självförsörjande på, samt skog. Mark arrenderas även till foderproduktion. E startade sitt 
företag 1993 och tog då i ett generationsskifte över gårdens drift från en släkting men 
arrenderade bara gården till en början. Huvudfastigheten inköptes slutligen 1999 och sen 
dess har viss mark ytterligare inköpts. E investerade nyligen i ett toppmodernt stall som 
kommer leda till ytterligare följdinvesteringar inom en snar framtid, bland annat för 
foderhantering samt hantering av ungdjur. Denna investering berodde på att E kom till en 
vägval då de gamla lokalerna inte längre kunde erbjuda vad som behövdes för utvidgad 
drift. Arbetsbördan hade också blivit väldigt hög och E insåg att kropp och själ inte skulle 
orka i längden. E har haft ambitioner att växa men för närvarande är han nöjd och vill se 
om nyliga investeringar bär sig innan vidare expansion möjliggörs. Vid generationsskiftet 
medföljde en anställd som funnits en längre tid vid gården. Denne gick snart i pension 
och en ny anställdes, ytterligare två fick anställas från 2007 för att klara av den utökning 
som successivt skedde. E hade ambitionen att ha anställd personal men visste eller 
siktade inte på att det skulle bli så många som tre. E lägger minst 8 timmar per månad på 
bokföring, räkningar etcetera. Eftersom företaget har expanderat har han även fått lägga 
mer tid på det administrativa, det är mycket som ska skötas nu. 

E anser att reglementet har blivit lättare och mindre hårt nu gentemot när han startade, 
speciellt för företag som har ambitionen att växa. E ser dock inga större skillnader under 
de senaste tio åren. Vid företagets inledningsfas tyckte E att regelverket var krångligt. 
Skatteverkets personal sysslar med sådana här frågor men E ansåg att skatteverket tyckte 
att även han var tvungen att kunna reglerna till 100 procent. Det är svårt eftersom 
administrationen är en bisyssla i företagandet. E var ändå relativt bra insatt och hade gått 
utbildning till lantmästare under tre år. E anser att fortlevnaden inte hämmas av reglerna 
eftersom hans företag beskattas skäligt, alltså inte hårdare än vid anställning. E anser inte 
att han är speciellt lämpad att ha anställda, det är mycket papper som ska skötas. E förstår 
dock anledningen till att all administration läggs på arbetsgivaren och inte på den 
anställde. E anser att han har goda kunskaper om reglerna rörande hans företag och att 
dessa varken är lätta eller krångliga. E anser att momsen är den krångligaste delen av 
reglerna. E anser att han hänger med bra i förändringar som sker, detta bottnar i ett 
genuint sifferintresse. Dock blir verksamheten lidande eftersom det tar mer och mer tid 
att lära sig alla nya regler så intresset har övergått till en belastning. E får information 
från skatteverket men mycket de skickar är irrelevant för hans verksamhet. E var alltså 
relativt insatt när han startade verksamheten, han var utbildad, hade erfarenhet men var 
framförallt intresserad. Brister som kan nämnas i E:s kunskap är exempelvis förmåner till 
anställda. Regler gällande anställda är i allmänhet svårt, vad ska förmånsbeskattas och 
vad inte? En del tror E faller mellan stolarna på grund av okunskap och tidsbrist att sätta 
sig in i reglerna.
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E:s relation till skatteverket är god, det enda klagomålet han nämner är telefonkön. Han 
anser även att skatteverket är väl benägna att hjälpa honom i frågor han har. Kemin 
mellan skatteverkets anställda och E har hittills varit bra men de använder onödigt 
mycket byråkrati. Han tycker att det är många regler som företagarna förväntas kunna 
men som man inte hinner lära sig. Skatteverket har även ett krångligt språk emellanåt, 
hänvisar till paragrafer och finstilt text som är svåra att begripa sig på.

E gör mycket av administrationen själv men anlitar redovisningsbyrå till deklaration och 
bokslut, för detta betalar han ungefär 10 000 kr per år. En annan kostnad som E nämner 
är en export till annat EU-land varpå en blankett för detta skickades till E, denne fyllde i 
och skickade in men fick en avgift på 1000 kr för försening. Något han inte hade en aning 
om eller var det stod att få reda på. Denna avgift är överklagad och E fick av sin revisor 
tipset att skriva ett brev där han förklarade för skatteverket att situationen var ny för 
honom.

E anser att det borde vara färre regler och lättare, speciellt i hanteringen av anställda. 
Momsblanketten har också blivit mycket krångligare, ju fler rader som läggs till ju 
osäkrare blir man.

E tror att det, speciellt vid kortare anställningar förekommer en hel del svartarbete 
eftersom företagaren inte vill befatta sig med blanketter, löneavgifter etcetera I branschen 
förekommer det en hel del byten mellan företagarna samt inhopp av släktingar etcetera
som inte registreras som anställning.

4.1.6 Småföretagarförbundet

Sammanfattningsvis kan vi hänvisa till en helt färsk undersökning gjord av 
småföretagarförbundet som sätter fokus på hur småföretagare tycker regeringen har skött 
sig under det första året. Hela 90 procent av 1606 svarande trodde att företagarklimatet 
skulle bli bättre vid regeringsskiftet 2006. Idag, nästan två år senare tycker endast 31 
procent att det har blivit bättre medan hela 16 procent anser att det faktiskt blivit 
sämre. 101  Regeringen har således att leva upp till om man ska lyckas leva upp till 
småföretagarnas förhoppningar före 2010.

                                                
101 FF 1
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5 Analys
I analysen kommer den teoretiska referensramen knytas ihop med empirin och vävas ihop 
med den formulerade problemställningen och syftet med rapporten. Det teoretiska 
materialet som samlats in kommer att jämföras med det empiriska material som erhållits
under arbetets gång. Utifrån detta kommer problem som kan antas uppkomma 
analyseras och utvärderas. 

5.1 Skattereglerna
Av de respondenter som nyligen startat sin verksamhet att döma är det väldigt 
komplicerat att sätta sig in i alla skatteregler. Blanketter som ska fyllas och skickas till 
olika myndigheter upplever företagarna som komplicerat och problematiskt eftersom de 
inte vet hur de skall gå tillväga och inte har kraft och tålamod att sätta sig in i reglerna. 
De som hade ett långt yrkesliv bakom sig innan de startade sin egen verksamhet upplevde 
i större utsträckning det något enklare att komma igång då de redan visste vad som gällde 
specifikt för den bransch som de var verksamma i. 

Vi ser i teorin att det är en hel del att hålla reda på när det gäller företagets inledningsfas
och antalet blanketter som olika myndigheter samlar in talar sitt tydliga språk. Däremot är 
det i teorin ganska enkelt att starta aktiv näringsverksamhet. Det enda som måste göras är 
att skicka in ansökningar om moms, F-skatt och uppgifter om beräkning av 
preliminärskatt. Kommer företaget ha anställda skall även anmälan om detta in. Alla 
dessa anmälningar skall in till skatteverket och verkar således i teorin inte så krångligt. 
Däremot upplevde författarna att respondenterna hade en helt annan uppfattning. I 
empirin kan tydligt klargöras att många upplever det rörigt med olika myndigheter och 
starta-eget-organisationer och bland annat A efterlyste tydliga riktlinjer om var de skulle 
vända sig och vad som skulle göras. Hon ville ha en enkel sammanställning på allt som 
hon var tvungen att göra och tydliga riktlinjer och förklaringar

Författarna upplevde att respondenterna, precis som i teorin, uppskattade friheten som det 
innebär att vara egen. Detta även fast de nästa samstämmigt talade om långa dagar och 
mycket extraarbete utöver den normala arbetstiden. Respondenterna lade mellan 3 och 8 
timmar i månaden på administrativt arbete men E hävdade till exempel att det säkerligen 
var mycket mer eftersom det är svårt att uppskatta alla enstaka strötimmar.

De flesta respondenter ansåg att själva skattebördan förvisso var alldeles för hög och 
hade mest problem med den när det gällde huruvida de skulle anställa eller inte. Detta 
berodde dock både på skattesatserna och på den tunga administrativa bördan. Det var 
bara E som för närvarande hade anställda och han hävdade att det tog mycket tid från 
kärnverksamheten att sköta administrationen för dessa. 

Gällande skattesystemet är respondenterna som drivit sin verksamhet ett tag oense. Två 
av dem anser att det blivit lättare och mindre komplicerat. D anser i stället att det vid 
varje förändring och löften om lättnader i administrationen att det i stället blivit tvärtom, 
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med mer pappersarbete som följd. De två nystartade hade inte någon erfarenhet om 
tidigare skattesystem men anser att det nuvarande är komplicerat. Hade de inte fått hjälp
av externa krafter hade de förmodligen inte startat sina verksamheter.  A och C är också 
de som anser sig ha minst kontroll på skattereglerna medan de som drivit företag en 
längre tid anser sig ha förhållandevis bra kontroll. 

Teorin säger att blanketter och broschyrer kommer ut i god tid och det hade alla utom en 
inget att invända emot. E som invände hade bara råkat ut för problemet en gång vid ett 
specifikt tillfälle då händelse utanför företagets normala verksamhet inträffade. 
Författarna har ingen anledning att tro att Skatteverket inte skulle skicka ut papper i god 
tid och därmed går undersökningens åsikter väl i led med respondenterna. Däremot visar 
intervjuerna att hälften ansåg det svårt att förstå blanketterna och varför deras utformning 
behövde vara så omfattande. A tog upp momsblankettens 23 rader som exempel, som 
dessutom lämnas tillsammans med NE blanketten. Hon behövde bara fylla i tre av dessa 
visade det sig när hon ringde och kollade med Skatteverket. A efterlyste mer individuella 
blanketter men samtidigt kan det vara svårt för Skatteverket att veta vem som exempelvis 
handlar med utlandet och vem som inte gör det.

Som Per Davidsson säger under sin föreläsning är det en majoritet av företagen som inte 
vill eller har ambitioner att växa och det gäller även för alla respondenter utom en. De 
flesta är nöjda bara de kan ”driva runt sig själva”. C var rädd att hennes ursprungliga 
arbetsuppgifter skulle försvinna ju mer företaget växte. C hade även kommit till det läget 
att för att tjäna mer på verksamheten var hon tvungen att utvidga ganska mycket och för 
närvarande försökte hon hålla verksamheten på nuvarande nivå. E hade däremot tagit 
steget till utvidgning och var för tillfället nöjd med storleken på företaget.

Som vi visade på i teorin är det en uppsjö av olika regler som företagare måste förhålla 
sig till för att kunna starta och driva sina företag. Av de respondenter som inte hade varit 
aktiva inom branschen innan svarade samtliga att problematiken med skatteregler och 
blanketter var väldigt svårt vid företagets inledningsfas. A nämner att kursen hon gick på 
var onödigt krånglig för hennes lilla företag och det var svårt att veta var hon skulle 
skicka in de olika papperna. C och E säger att det var oerhört mycket att lära sig och det 
var svårt eftersom ruljansen av företaget kunde bli lidande om de satte sig in i allt de 
behövde. E nämner att Skatteverket förväntade sig att han skulle kunna allt från början. B
och D som varit aktiva inom sina respektive branscher tidigare ansåg inte att företagets 
inledningsfas vållade några problem eftersom de redan var kunniga om vad som gällde 
just deras företagarform och resten tog redovisningskonsulter hand om.

Samtliga utom E säger att de förkunskaperna var ganska ”skrala” och samtliga utom B
gick någon form av kurs innan de startade. De som jobbat inom verksamheten tidigare 
hade hjälp av detta och någon hade hjälp från släkting.
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5.2 Skatteverket
Samtliga respondenter ansåg sig, precis som i undersökningen ”Skatteverkets rapport 
2008”, ha ett bra förhållande till Skatteverket. Detta trots att de inte var i kontakt med 
Skatteverket särskilt ofta. Samtliga respondenter uppgav att de nyttjade sig av extern 
hjälp vid kontakt med Skatteverket, inte minst vid avlämnande av deklaration. Detta 
skiljer sig från undersökningen där endast 76 procent sade sig göra detsamma. Andelen 
egenföretagare visade sig i undersökningen använda extern hjälp i högre utsträckning än 
andra företagarformer. Respondenterna nämner också, gällande kontakter med 
Skatteverket, att de hellre och oftare kontaktar sina konsulenter vid problem eller frågor. 
Av de respondenter som har haft extern hjälp, A har ännu inte behövt, betalar alla runt 
10 000 per år. D anser att det är värt det dubbla att slippa medan C har löst det med 
vänner och bekanta för att slippa helt.

De flesta som hör av sig till Skatteverket gör det för de har frågor rörande moms. Frågor 
om preliminärskatt och jämkning är också vanligt förekommande. Respondenterna 
svarade nästan samstämmigt att momsen var det som var krångligast men de vände sig 
hellre till sina konsulter med frågor om detta.

Enligt tidigare undersökningar får Skatteverket bra betyg i sitt kundbemötande. 
Respondenterna ansåg att personalen förvisso var behjälplig med att svara på frågor. De 
ansåg vidare att personalen använde ett byråkratiskt språk och A ansåg att dessa antog att 
företagarna var införstådda i all problematik redan. B ansåg att man var tvungen att ”ta 
ner dem på jorden” innan ett begripligt samtal kunde föras och att det finns tendens till 
förmyndarattityder hos personalen. Detta kan vara en av anledningarna till att 
respondenterna hellre vänder sig till sina konsulter. C ansåg att personalen trodde att hon 
redan kunde all fackspråk vilket gjorde att hon kände sig dum och till slut inte frågade 
mer av rädsla att verka inkompetent.

Högt betyg fick även Skatteverket gällande att de satte sig in i företagarnas problem och 
visade intresse. Respondenterna ansåg detsamma när väl den byråkratiska språktröskeln 
och förmyndarattityden från personalens sida hos Skatteverket var överkommen. 

Respondenterna ansåg, utom B som fick ett samtal varje år rörande förändringar för sitt 
företag, att ny lagstiftning var svår att få tag på och lära sig. Även om de fick information 
om förändringar så var det bara E som satte sig in i det någorlunda, de andra ansåg sig 
inte ha tid eller lust. Det skulle ta mycket tid från kärnverksamheten anser de. B fick för 
övrigt inte informationen från Skatteverket utan från en organisation han är medlem i. De 
andra litade sig på sina konsulenter att dessa uppdaterade dem och hade kontroll på läget. 
Teorin som säger att ungefär 30 procent anser att Skatteverket informerar på ett bra sätt 
och 12 procent anser det motsatta. E ansåg att det var konsulenternas plikt att informera 
om förändringar som berörde hans företag.
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5.3 Förändring
Liksom promemoriorna från närings och finansdepartementen säger alla respondenter att 
lättare och färre regler skulle vara en stor fördel för deras företagande. Införandet av 
omvänd moms mottogs av de respondenter som var berörda med delade meningar. D
förstod sig inte alls på syftet med förändringen medan B uppskattade den. Starta-eget 
Web-guiden är även den ett välkommet förslag om den får den effekt som regeringen, 
och även respondenterna hoppas. Den förändrade momsperioden mottogs även den av 
respondenterna med delade meningar. Dessa och alla pågående förändringar tar tid att 
lära sig. Förstår inte företagarna varför reglerna ändras eller vad syftet med 
förändringarna är kan det vara svårt att få dem att uppskatta och efterleva dem.

Vissa av respondenterna föreslår mer utbildning, både före och efter start. Nystartade 
företag får en kontaktperson men A säger att hon bara pratat med denne en gång och 
efterlyser en mer personlig kontakt. Det skulle innebära en större trygghet att kunna 
vända sig till samma person varje gång man har frågor. C föreslår en kontinuerlig 
utbildning årligen som skulle kunna ta upp förändringar. Den skulle kunna vara på 
samma tid varje år och i ett öppet forum så behövde det inte kosta så mycket. D och E
säger också att utbildning nog är bra, men hävdar att det kan vara svårt att hinna deltaga i 
dem.
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6 Slutsats
I detta kapitel redogör författarna om deras slutsatser och egna reflektioner kring utifrån 
författarnas problemformulering. Författarna kommer i detta kapitel även ge förslag till 
fortsatta studier inom ämnesområdet. 

Den administrativa bördan är idag mycket betungande för många företag och författarna 
tycker att det är orimligt att företagarna skulle behöva lägga ner så mycket tid på just 
detta. Författarna anser, precis som alla respondenter, att reglerna måste bli färre och 
enklare att administrera. Detta gäller inte minst vid anställningar. 

För att företagarna i högre utsträckning ska kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet krävs 
att kostnaderna och tidsåtgången för de administrativa sysslorna minskar. Författarna och 
respondenter anser att detta skulle gå att åstadkomma genom bland annat 
regelförenklingar och tydligare information från Skatteverket. Idag går mycket tid åt till 
att undersöka huruvida regler är applicerbara på verksamheten.  Myndigheterna verkar ha 
uppmärksammat dessa problem och kommer med förslag på förändringar. Dessa 
förändringar anser till exempel Svenskt näringsliv inte vara tillräckliga, men att minska 
de administrativa bördorna med 25 procent är åtminstone ett steg i rätt riktning. 

Vid nyetableringen av företaget hade det varit bra om privatpersoner endast hade varit 
tvungna att lämna in en detaljerad intresseanmälan för sitt potentiella företag. 
Myndigheten skulle kunna bedöma, godkänna och sedan skicka ut ett branschanpassat 
uppstartarpaket. Paketet kunde innehålla alla blanketter som ska fyllas i och bifoga 
förklaringar till vad som gäller just den här typen av företag. Idag skickas en mängd olika 
blanketter ut som sedan ska returneras till olika instanser.  

Det vore bra om det tas fram fler individanpassade eller branschanpassade blanketter, 
som sänker nivån när det gäller den skatteadministrativa kunskapen. Tyvärr går det för 
närvarande inte att bortse ifrån att blankettskrivandet måste finnas kvar, men det måste 
finnas en gräns över hur omfattande detta får bli.

En viss form av branschpassade broschyrer och utbildningar skulle också vara av nytta då 
företagarna säger att de årligen tilldelas information som inte alltid berör deras företag. 
Förvisso kan företagarna gå med i olika organisationer som uppdaterar dem om 
förändringar men eftersom det är sekundärinformation skulle det vara bättre om 
förändringarna kom direkt från Skatteverket.

Respondenterna som intervjuats skulle ha haft nytta av mer utbildning, både innan start 
men även löpande under verksamhetens gång för att hålla sig uppdaterade med 
förändringar som sker. En samordnad myndighet som hade hand om alla nystartade
företagare och med kontaktpersoner som på ett tryggare sätt kunde lotsa dem in i sin 
tänkta verksamhet skulle också vara till nytta.

Skatteverket verkar företagarna i allmänhet nöjda med men det skulle behövas ett enklare 
och mer ”allmänt” hållet språkbruk som inte avskräcker folk från att kontakta 
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Skatteverket. Som det ser ut nu upplever även företagarna att de måste ha en väldigt bra 
vetskap om de gällande reglerna för att kunna kontakta Skatteverket och få bra hjälp. 
Skulle Skatteverkets personal nyttja ett mer allmänt språkbruk, avhålla sig från vissa 
facktermer samt acceptera företagarnas kunskapsnivåer skulle nog fler företagare vara 
positivt inställda till Skatteverket.

6.1 Förslag till vidareforskning
I rapporten har enbart enskilda näringsidkare berörts, därför skulle det kunna vara av 
intresse att forska vidare i vad andra företagsformer har för uppfattning om 
skattesystemet och Skatteverket. 

Författarna anser att det hade varit intressant att forska vidare i vad till exempel den egna 
kommunen gör för att underlätta företagandet, då vissa kommuner idag har lyckats 
betydligt bättre än andra. 



- 36 -

Källförteckning

Internet:

Svenskt näringsliv 1 – Debattartikel - Hämtad 2008-04-15
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/ostersund/article39842.ece
Svenskt näringsliv 2 – Artikel - Hämtad 2008-04-15
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/skattekommissionen/article46670.ece
Svenskt näringsliv 3 – Förändringsförslag - Hämtad 2008-04-21
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/regelkrangel/article11701.ece
Svenskt näringsliv 4 - Rapport från SEB - Hämtad 2008-04-02
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00011/SEB_s_F_retagarpanel_1145
9a.pdf
Svenskt näringsliv 5 - Undersökning
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Sm_f_retagares_syn_p___25
7a.pdf,

Regeringen 1 - Promemoria - Hämtad 2008-03-18
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/29/77/6cb95bf7.pdf
Regeringen 2 – Pressmeddelande - Hämtad 2008-03-29
http://www.regeringen.se/sb/d/10496/a/103026
Regeringen 3 – Promemoria - Hämtad 2008-04-09
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/30/08/9cdfd6c5.pdf

Skatteverket 1 – Information – Hämtad 2008-04-15
http://www.skatteverket.se/skatter/deklaration/2008/foretagare/enskildfirmaellerdelagarei
handelsbolag/ardinnaringsverksamhetaktivellerpassiv.4.19b9f599116a9e8ef36800017337
.html
Skatteverket 2 – Information - Hämtad 2008-03-12
http://www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2004/allmaninformationomskattsedlar
.4.18e1b10334ebe8bc8000148.html#31.18e1b10334ebe8bc800094261
Skatteverket 3 – Broschyr (skv 282) - Hämtad 2008-04-07
http://www.skatteverket.se/skatter/forenklatarsbokslut.4.61589f801118cb2b7b280007440
.html
Skatteverket 4 – Undersökning - Hämtad 2008-04-28 
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000102489/1523_13.pdf
Skatteverket 5 – Information – Hämtad 2008-04-14
http://www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2004/allmaninformationomskattsedlar
.4.18e1b10334ebe8bc8000148.html#31.18e1b10334ebe8bc800075629
Skatteverket 6 – Information - Hämtad 2008-03-17
http://www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2004/allmaninformationomskattsedlar
.4.18e1b10334ebe8bc8000148.html#31.18e1b10334ebe8bc800045526



- 37 -

Skatteverket 7 – Information - Hämtad 2008-04-03
http://www.skatteverket.se/fordigsomar/arbetsgivareinfotxt/socialavgifter.4.18e1b10334e
be8bc80005862.html
Skatteverket 8 – Information - Hämtad 2008-03-02
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/tremanadersredovisningavmoms.
4.436232221132e42ec478000803.html
Skatteverket 9 – Information - Hämtad 2008-04-07
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/omvandskattskyldighetinombyg
gsektorn/omvandskattskyldighetinombyggsektorn/vadinnebaromvandskattskyldighet.4.1e
6d5f87115319ffba38000712.html
Skatteverket 10 – Information - Hämtad 2008-04-07
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/omvandskattskyldighetinombyg
gsektorn/omvandskattskyldighetinombyggsektorn/vilkatjansteromfattasavbestammelsern
aomomvandskattskyldighetinombyggsektorn.4.19b9f599116a9e8ef36800022231.html

Nutek 1 – Företagarguiden - Hämtad 2008-03-18
http://www.nutek.se/sb/d/350/a/1191

Bolagsverket 1 – Statistik - Hämtad 2008-03-14
http://www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp

Landskrona 1 – Rapport – Hämtad 2008-05-05
http://www.landskrona.fr.se/arkiv/adm_borda.pdf

FF 1 – Undersökning - Hämtad 2008-04-27
http://www.ff.se/sitespecific/foretagarforbundet/files/Smaforetagarna_betygsatter_regerin
gens_forsta_ar.pdf

Litteratur
Bryman, Alan. (2004),”Social Research Methods”, Oxford

Dahmström Karin, (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 
undersökning, fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund.

Ejvegård, Rolf, (2006) Vetenskaplig metod, Studentlitteratur Lund

Eriksson, Lars Torsten, (1998) Att utreda forska och rapportera, Upplaga 5:2, Liber 
Ekonomi, Malmö, 

Holme, I M & Solvang, B K, (1997), Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Studentlitteratur, Lund

Lundén, Björn, (2007), Enskild firma: Skatt deklaration, ekonomi 15:e upplagan, 
Mediaprint, Uddevalla



- 38 -

Rabe, Gunnar, (2004), Det svenska skattesystemet, Mediaprint, Uddevalla

Rabe, Gunnar, (2007), Skattelagstiftning 07:2 : lagar och andra författningar som de 
lyder den 1 juli 2007, Norstedts Juridik AB, Stockholm
Rydin, Urban, (2006), Beskattning av fåmansföretag, Norstedts juridik AB, Stockholm

Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, (2004) Forskning och 
skrivande: konsten att skriva enkelt och effektivt, Studentlitteratur, Lund

Widerberg, Karin (1994) Att skriva vetenskapliga uppsatser, Studentlitteratur, Lund.

Artiklar
Esbri 1
Det svenska klimatet lockar inte till företagande
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=42
Hämtad 2008-05-07, Uppdaterad 2003-01-24
Esbri 2
Många entreprenörer vill inte bli stora 
http://www.esbri.se/referat_visa.asp?id=32
Hämtad 2008-05-07, Uppdaterad 2003-09-25
Esbri 3
Många små skattar för mycket
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=521
Hämtad 2008-05-07, Uppdaterad 2006-10-23

Broschyrer
Bokföring, bokslut och deklaration, del 1, SKV 282
Bokföring, bokslut och deklaration, del 2, SKV 283
F-skattsedel för företagare, SKV 432 utgåva 9
Skatteregler gör enskilda näringsidkare, SKV 295 utgåva 12
Momsbroschyren, SKV 552 utgåva 18
Starta företag (2008), utgiven av Försäkringskassan, Skatteverket, Bolagsverket, 
Tullverket, Arbetsförmedlingen och Nutek



- 39 -

Rapporter
Skatteverkets rapport 2006:1
Skatteverkets rapport 2006:2
Skatteverkets rapport 2008:3
Skatteverkets rapport 2008:4 

Företagarnas Riksorganisation (2002), Krånglet ökar
http://www.landskrona.fr.se/arkiv/adm_borda.pdf
Hämtad 2008-03-18

Småföretagarnas syn på skatter och deklaration, Svenskt näringsliv (2003), 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Sm_f_retagares_syn_p___25
7a.pdf
Hämtad 2008-04-12

Lagrum
IL 3 kap 3§
SocL 3 kap 1§



- 40 -

Bilagor

Frågeformulär till enskilda näringsidkare

1. Vilken bransch tillhör företaget?

2. Hur länge har företaget varit verksamt?

3. Är du nöjd med ditt företags storlek, har eller har du haft ambitioner att utöka?

4. Har du eller har du haft anställda?

5. Hur känner du att skattesystemet har utvecklats sen du började bedriva 
näringsverksamhet? Till det bättre/sämre, lättare/svårare

6. Hur mycket tid lägger du på administration gällande beskattningsfrågor i månaden nu i 
förhållande till när du startade? Mer eller mindre?

7. Har du någon gång känt att skattereglerna eller dylikt hämmat företaget gällande 
a. Nyetablering
b. Fortlevnad
c. Anställning

I sådana fall på vilket sätt?

8. Känner du att du är insatt i de skatteregler som finns rörande ditt företag och hur väl

Dåligt insatt  1 2 3 4 5    Mycket bra insatt

9. Tycker du reglerna är krångliga/lättförståeliga

Lättförståliga  1 2 3 4 5     Krångliga

10. Vilken/Vilka regler kan du säga att du har/haft störst problem med?

11. Hur pass bra hänger du med i förändringar och medföljande möjligheter som detta 
innebär? Exempelvis avdrag eller sänkta avgifter.

12. Hur hög grad av förkunskaper hade du gällande skattefrågor när du startade din 
verksamhet? Exempelvis av skatteregler, bokföring, preliminärskatt etc.

13. Vad skulle du behövt veta bättre innan du startade din verksamhet?

14. Vilka kunskapsbrister finns hos dig som företagare gällande skattesystemet idag?

15. Vad har du för relation till skatteverket?
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Dålig 1 2 3 4 5    Bra

16. Hur känner du för Skatteverkets benägenhet att hjälpa ditt företagande, har ni t. ex 
möjlighet att få hjälp med frågor, skatteplanering, beräkning av avdrag osv. på ett 
tillfredställande sätt?

Dålig hjälp 1 2 3 4 5   Bra hjälp

17. Hur pass mänskliga anser du att Skatteverket är i sitt förhållningssätt gentemot dig 
som företagare?

18. Behovet av redovisningsbyrå, pga. av okunskap, skapar ytterligare kostnader, anlitar 
du redovisningsbyrå till bokföring och deklaration?

19. Har du fått problem eller merkostnader någon gång i form av ex förseningsavgifter 
etc. pga. okunskap gällande exempelvis moms?

20. Vad anser du skulle behövas för att underlätta företagandet? Exempelvis utbildning, 
lättare regler?

20. Tror du att det till följd av problematik och okunskap gällande SKATTESYSTEMET 
förekommer svartarbete i din bransch. 
Ja Nej

Om ja
22. Hur många företag i branschen utnyttjar svartarbete tror du? 

______%

23. Övrigt.
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Övrigt om Mervärdesskatt
Nedanstående momsbeskrivningar syftar till att ge en ökad förståelse för hur många 
regler som finns, särskilt vid handel med andra länder. I empirin nämns handeln med 
utlandet en gång, varför informationen delvis kan kännas relevant. 

Uttag ur verksamheten
Varor och tjänster som tas ut ur företaget har företaget en skyldighet att redovisa moms 
för. Vid uttag ur verksamheten beräknas moms på inköpspriset eller 
tillverkningskostnaden eller kostnaden för att utföra tjänsten. Denna typ av moms kallas 
uttagsmoms. Uttagen värderas dock till marknadspris i inkomstdeklarationen. Moms ska 
även redovisas då varor eller tjänster överförs till närstående även om varan eller tjänsten 
säljs till ett pris som är under inköpspriset, tillverkningskostnaden eller kostnaden för att 
utföra tjänsten.102

Momsfria områden
Det finns områden som är helt momsfria. Inom dessa områden behöver alltså inte 
näringsidkaren lägga på moms på priset, men heller inte lyfta moms på det som köps in 
till verksamheten. Några exempel på som faller inom dessa områden är sjukvård, 
finansieringstjänster och försäkringar.103

Varor och tjänster som handlas inom EU
Varor och tjänster som handlas inom EU räknas inte som import eller export, utan som 
gemenskapsinterna förvärv. Detta innebär att säljaren inte lägger på någon moms vid 
försäljningen utan att köparen enligt reglerna är skyldig att redovisa momsen i sitt 
hemland i samband när denne lämnar sin momsdeklaration. Sammanfattningsvis kan 
sägas att moms som uppkommer på grund av handel med andra länder redovisas i 
deklarationen i hemlandet. Denna moms får sedan lyftas liksom all annan moms. 

Tjänster som handlas inom Sverige uppstår det i regel inga svårigheter att hantera. Där 
gäller de regler som beskrivits tidigare om ingående och utgående moms och momsen 
redovisas i regel av säljaren. 

När det gäller försäljning av tjänster mellan olika länder blir reglerna mer komplicerade 
men huvudregeln är att momsen ska redovisas av säljaren i det land där säljaren har sitt 
driftsställe. Ett annat problem som uppstår är att avgöra i vilket land redovisningen ska 
ske. Detta beror helt på vilken typ av tjänst det gäller. 

                                                
102 Lundén, Björn, 2008, Enskild firma: Skatt deklaration, ekonomi 15:e upplagan, juridik, ISBN: 
9789170275371
103 Lundén, Björn, 2008, Enskild firma: Skatt deklaration, ekonomi 15:e upplagan, juridik, ISBN: 
9789170275371
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VAT-numret
Vid försäljning till annat EU-land ska inte säljaren behöva lägga på någon moms på sin 
faktura. För att detta ska gälla så krävs det i normal fallet att köparens VAT-nummer 
finns angivet på fakturan. Annars måste alltså säljaren lägga på sitt lands moms och då 
kan det bli besvärligt för köparen att få tillbaka momspengarna eftersom det då krävs att 
köparen måsta ansöka om återbetalning hos skattemyndigheten i det land där säljaren har 
sitt driftsställe. 

Sammanfattningsvis kan sägas att moms inte ska läggas på priset vid handel mellan EU-
länder. Export är alltså momsfri. Har företaget sitt driftsställe i Sverige får företaget lyfta 
momsen på de utgifter som uppkommit i Sverige och få momsen återbetald. Det är alltså 
normalt att företag som exporterar får moms tillbaka .

Importeras varor till Sverige lägger den svenska tullen på moms, en så kallad
införselmoms. Denna moms får lyftas liksom moms på andra utgifter, dock får momsen 
inte lyftas förrän den dag som finns angiven i tullräkningen. 
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Beskrivning av olika instanser och myndigheter
Svenskt näringsliv är Sveriges ledande företagarorganisation och de arbetar tillsammans 
med andra organisationer för omkring 55 000 medlemsföretag och 1500 000 anställda. 
Svenskt näringslivs primära mål är att verka mot politiker och andra beslutsfattare för att 
försöka få till ett bättre företagarklimat i Sverige men även på EU-nivå.104

Finansdepartementet är det departement i regeringen som bland annat arbetar med att 
utforma förslag till lagar om skatter och sociala avgifter. De myndigheter som ligger 
under finansdepartementet gällande skatterna är skatteverket, kronofogdemyndigheten 
samt tullverket.105

Näringsdepartementet är det departement i regeringen som arbetar med 
näringsutveckling, alltså bland annat med att utveckla gynnsamma förutsättningar för 
företagandet, både för att nya ska etableras och befintliga ska kunna växa.
Under sig har näringsdepartementen några myndigheter som arbetar med de här frågorna
bland annat; Nutek, Bolagsverket och konkurrensverket.106

Nutek bildades 1991 genom sammanslagning av tre andra myndigheter och 
förkortningen står för ”Verket för näringslivsutveckling” Nutek jobbar med bland annat 
vägledning till företag, företagsutveckling men även regelförenklingar. Nutek 
skriver; ”Vi arbetar för att lagar och regler ska vara så enkla och ändamålsenliga att alla 
kan tänka sig att starta, driva och utveckla företag. Vår roll är att samordna, driva på och 
utveckla arbetet - i samverkan med departement, myndigheter och näringsliv.”107

NNR – Näringslivets Regelnämnd är en ideell förening som sammanlagt har cirka 
300 000 företag som medlemmar och som jobbar för färre och enklare regler samt för att 
minimera företagens uppgiftslämnande.108

Företagarförbundet – Är ett medlemsförbund med cirka 33 000 medlemmar och de 
jobbar för att skapa opinion och ökad förståelse för entreprenörskapet. De gör även 
undersökningar och medverkar i den dagliga debatten.109

Företagarnas Riksorganisation - Är Sveriges största företagarorganisation med 55 000 
medlemmar och de jobbar för mer företagsvänligt klimat i Sverige.110

ESBRI står för Entrepreneur and Small Business Research Institute, eller på svenska 
institutet för entreprenörskap och småföretagsforskning. Institutet är fristående och 

                                                
104 http://www.svensktnaringsliv.se/
105 http://www.regeringen.se/sb/d/1468
106 http://www.regeringen.se/sb/d/1470
107 http://www.nutek.se/
108 http://nnr.se/om.html
109 http://www.ff.se
110 http://www.foretagarna.se/



- 45 -

arbetar med forskning, utbildning och kunskapsspridning och bedriver sin verksamhet 
helt oberoende av ekonomiska och politiska intressen.111

                                                
111 http://www.esbri.se/omesbri.asp


