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Gode analyser bygger på tilgang til gode data. Skatteetaten 
har mange gode datakilder, og siden vi har blitt slått sammen 
med Statens innkrevingssentral og tatt over nye oppgaver fra 
Toll, har vi fått enda flere kilder. Skatteetatens felles satsing 
på arbeidsmarkedskriminalitet sammen med Politiet, NAV 
og Arbeidstilsynet, har tydeliggjort betydningen av å kunne 
dele data på tvers av etater, hvilket det i dag er begrensede 
muligheter for. I denne utgaven av Analysenytt får vi også 
beskrevet mulighetene for å innhente informasjon fra åpne 
kilder på internett. Alle disse nye, potensielle kildene gir 
Skatteetaten store muligheter til bedre å forstå risiko og 
utvikle flere og mer treffsikre modeller som kan predikere 
om en skattyter kommer til å etterleve på et område. 

Det pågår imidlertid en diskusjon om taushetsplikt 
versus bekjempelse av svart økonomi, og Skatteetaten er en 
pådriver og tydelig stemme i den debatten. En forutsetning 
for å bruke data fra andre etater eller åpne kilder er at vi 
finner gode løsninger for å ta vare på personvern og 
taushetsplikt. En annen like viktig forutsetning er at vi har 
tekniske løsninger som effektivt kan sammenstille slike data. 
Det pågår et spennende arbeid i etaten med å se hvordan vi 
teknisk kan tilrettelegge for å få bedre tilgang og mulighet til 
å analysere eksisterende og nye data.

Øivind Strømme
Direktør, Regionavdelingen
Skattedirektoratet
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Denne utgaven av Analysenytt kommer med en artikkel om 
tall og utviklingstrekk i selvangivelsen, og hvordan disse 
erfaringene kan gi et grunnlag for planlegging og innretning 
av likningsbehandlingen i fremtida.
Det er gledelig å registrere at skattyterne i stor grad godtar 
den forhåndsutfylte selvangivelsen. Over 70 prosent av 
skattyterne gjør ingen endringer i den forhåndsutfylte 
selvangivelsen og benytter seg av leveringsfritaket.  Vi ser 
en klar nedgang i antall papirinnleveringer. Cirka 479 000 
selvangivelser ble levert på papir i 2012, mot kun 160 000 
i fjor. Vi tror den formidable nedgangen skyldes at det blir 
stadig enklere å levere digitalt, at Skatteetaten gjennomfører 
gode selvangivelseskampanjer, og at vi gir god veiledning i de 
elektroniske tjenestene. Med andre ord et godt samarbeid 
mellom Veiledning, Fastsetting, Skatteopplysningen, 
kommunikasjonsstab og IT-miljøet!

For Skatt nord ser vi at antall ordinære klager har gått kraftig 
ned de siste årene.  Vårt generelle inntrykk er at grunnlagsdata 
og korrekt register bidrar til færre klager. Vi har lagt ned mye 
arbeid i Skatteetatens eiendomsregister og ryddet i ulike 
manntall, hvilket har redusert antall unødvendige klager. Vi 
ser at det blir stadig bedre kvalitet på grunnlagsdata fra 
tredjeparter (banker, forsikring, arbeidsgiver). Men også 
bortfall eller innsnevring av fradragsrett har redusert antall 
klager, for eksempel særfradrag for store sykdomsutgifter 
og klasse 2 enslig forsørger.
Som ny medarbeider i Skatteetaten er jeg imponert over 
spennvidden og kompleksiteten i oppdraget vårt. Analysenytt 
er et magasin som leses med stor interesse, da det hjelper 
meg til litt bedre innsikt i de ulike arbeidsområdene.  

Hvordan måler vi effekten av våre virkemidler? Dette er 
et spørsmål som har blitt stilt flere ganger i Skatteetaten. 
Forebyggende veiledning, forenkling og målrettet 
informasjon blir stadig viktigere hjelpemidler for å oppnå økt 
etterlevelse frem mot 2025, men hvordan kan vi være sikker 
på at det virker? 
Artikkelen ”Når Skatteetaten sine mål?” tar blant annet opp 
utfordringene knyttet til nettopp dette. Det er vanskelig å si 
om økt etterlevelse skyldes eksterne faktorer eller etatens 
jobb. 

Nettopp derfor mener artikkelforfatteren at evaluering av 
egen innsats er viktig, noe jeg kan si meg enig i. En god 
målbeskrivelse som beskriver hva man vil oppnå, hvordan 
og hvorfor man vil oppnå det legger et godt fundament for 
evaluering. 
Styringskortene for inneværende år beskriver alle initiativ 
og tiltak som er planlagt i 2016. Jeg mener at disse kan 
være et godt grunnlag for videre evaluering, dersom alle 
målbeskrivelser er presise nok til å kunne dra slutninger av 
effekten i etterkant. 

Anne Berit Figenschau
Avdelingsdirektør, Fastsetting
Skatt nord

Trude Vollheim Webb
Direktør
Skatt Midt-Norge
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Tallene i selvangivelsen 
og utviklingstrekk

Den årlige likningsbehandlingen av personlige skattytere er 
Skatteetatens største produksjonsoppgave, og en svært viktig 
del av samfunnsoppdraget. For å sikre Norges skatteinntekter 
og riktig skatt for den enkelte, stilles det høye krav til den 
forhåndsutfylte selvangivelsen og den etterfølgende 
likningsbehandlingen. Denne artikkelen viser resultatene fra 
en analyse av utviklingstrekk i selvangivelsen, og hvordan 
den kan benyttes som grunnlag for forebyggende tiltak og 
forbedre innretningen på den årlige likningsbehandlingen. 

Hovedprinsippet for skattlegging i Norge er skatt av 
årets inntekt og skatt etter evne. I over hundre år har 
selvangivelsen vært et redskap for å kartlegge årets inntekt 
og den skattemessige evnen til den enkelte. For inntektsåret 
2013 bidro personlige skattytere med 429,2 milliarder kroner 
til fellesskapet. 

Prosjektet FALK, som står for forskuddspliktige, analyse, 
likning og kontroll, gjennomfører årlig en analyse som omfatter 
selvangivelsene for alle landets personlige skattytere. I 
tillegg ser vi i analysen på trender og utviklingstrekk i bruken 
av de ulike postene i selvangivelsen, fra inntektsåret 2004 
til og med siste ferdige likningsår. Analysen skal blant annet 
bidra til økt kunnskap om risikoområder, konsekvenser av 
regelendringer eller av nye ordninger og tjenester. Analysen 
tar utgangspunkt i hvordan de enkelte postene benyttes av 
skattyterne, og hva som skjer under likningsbehandlingen. 

Bruk av leveringsfritak 

Grunnlagsdataene til den forhåndsutfylte selvangivelsen 
består av opplysninger fra tredjeparter som banker, 
forsikringsselskaper, arbeidsgivere og etatens egne 
registerdata. Før innføringen av forhåndsutfylt selvangivelse, 
måtte skattyterne fylle ut disse opplysningene selv. 
Skatteetaten mottok da opplysninger fra tredjeparter som 
selvangivelsene manuelt ble sjekket mot. Grunnlagsdataene 
til den forhåndsutfylte selvangivelsen har blitt stadig mer 
omfattende, og har gitt grunnlag for en mer automatisert 
fastsetting av skatten. Fra og med inntektsåret 2007 
har skattytere som ikke har endringer eller tilføyelser på 
selvangivelsen, kunnet benytte seg av leveringsfritak.

Hva kan selvangivelsen fortelle oss? 

Selvangivelsen består av poster som representerer ulike 
skattemessige forhold med tilhørende regelverk. Det 
betyr at hver enkelt post i selvangivelsen er unik, noe som 
innebærer ulike utfordringer for skattyternes utfylling og Terje Dalen, Skattedirektoratet, analyse



etatens oppfølging og kontroll. Under likningsbehandlingen 
er det likevel viktig ikke bare å fokusere på enkeltposter, men 
å sørge for en helhetlig behandling av selvangivelsen til den 
enkelte skattyter. Tallene fra selvangivelsen gir kunnskap 
om:

• antall brukere per post 

• beløpenes betydning for skatten

• kvaliteten på data fra tredjepartene 

• hvor mange av skattyterne som godtar det 
forhåndsutfylte beløpet 

• hvor store avvik det er mellom de forhåndsutfylte 
beløpene og det skattyterne oppgir selv

• hva skattyterne fører på poster som ikke er 
forhåndsutfylt 

• hva som endelig blir fastsatt på de ulike postene

De fleste benytter færre enn 16 poster 
For å ta hensyn til alle individuelle skattemessige forhold som 
kan oppstå blant skattyterne, kreves et stort antall poster i 
selvangivelsen. I 2013 gjennomførte vi en nærmere analyse 
av bruk av postene i selvangivelsen, med utgangspunkt i 
inntektsåret 2010. Antall brukere varierte fra et titalls brukere 
på de minst brukte postene til over 3 millioner på de mest 
brukte postene. 88,5 prosent av skattyterne benyttet færre 
enn 16 poster, mens noen enkelte skattytere benyttet over 
40 poster. Se nærmere fordeling i figur 1. Årlig bruksprosent 
per post har vært stabil, slik at vi med stor sannsynlighet vil 
finne samme fordeling i dag.

De mest brukte postene 
Den typiske selvangivelsen består av postene for lønn og- eller 
pensjon, minstefradrag, bankinnskudd, renteinntekter, gjeld 
og gjeldsrenter, kombinert med ulike poster som eiendom, 
bil, foreldrefradrag, reisefradrag, fagforeningskontingent 
eller pensjonspremie.

Figur 1. Antall poster som er benyttet i selvangivelsen for inntektsåret 2010

0 -10 poster

11-15 poster

16 -20 poster

> 20 poster



8 Analysenytt 01I2016 

Figur 2 viser de mest brukte postene i selvangivelsen i 
2013. Ser vi alle selvangivelsene under ett, dreier det seg 
om mange titalls millioner oppførte verdier, som gir et bilde 
av det omfanget som Skatteetaten må forholde seg til når 
det gjelder oppfølging og kontroll, men også med tanke 
på å sikre riktige grunnlag for produksjon av skattekort, 
selvangivelse og skatteoppgjør. 

Foruten antall brukere per post, er det viktig å kjenne til 
hvor store beløp som er oppført på de enkelte postene, og 
hvilken skattemessig betydning de har. Ikke minst når det 
gjelder etatens innsats for å sikre de årlige skatteinntektene. 

Det er særlig inntektsposter og fradragsposter som har 
størst betydning for skatteinntektene. For eksempel ble 
det fastsatt 1 207 milliarder kroner på posten skattepliktige 
lønnsinntekter for inntektsåret 2013. Bare denne posten alene 
dannet grunnlag for cirka 109 milliarder kroner i trygdeavgift 
til statskassen, i tillegg til grunnlag for toppskatt og skattbar 
inntekt etter fradrag. Hvis vi ser bort fra minstefradraget, var 
gjeldsrenter den største fradragsposten. 

Ingen selvangivelser er like 
Ser vi alle skattyterne under ett, viser det seg at 
skattemessige forhold og hendelser er relativt likt fordelt 
fra år til år. Utviklingen i beløp og verdier per post er også 
relativt stabil fra år til år.

Siden det er mange poster som viser en høy 
bruksfrekvens blant skattyterne, kunne en forvente å finne 
grupper av skattytere med relativt like kombinasjoner når det 
gjelder bruk av poster i selvangivelsen. Vi har imidlertid ikke 
funnet noen store grupper skattytere med sammenfallende 
postbruk. Det er mange kombinasjoner av de mest brukte 

postene, samtidig som mange har mindre brukte poster 
i tillegg. Hendelser som flytting, bytte av jobb, overgang til 
pensjon, endringer i sivilstand, kjøp og salg av eiendom, 
gevinster og tap, vil påvirke selvangivelsen for den enkelte 
skattyter det aktuelle året. 

At selvangivelsene er så ulike når det gjelder kombinasjon 
av poster, belyser noe av utfordringene til Skatteetaten når 
det gjelder å treffe de riktige målgruppene for oppfølging og 
kontroll eller veiledning. 

Skattyterne godtar i stor grad den 
forhåndsutfylte selvangivelsen 

Over 70 prosent av skattyterne gjør ingen endringer i 
den forhåndsutfylte selvangivelsen og benytter seg av 
leveringsfritaket. Også skattytere som gjør endringer, 
godtar i stor grad den forhåndsutfylte selvangivelsen. Dette 
tyder på at det er stor tillit til de dataene etaten mottar fra 
tredjeparter og til den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Figur 3 illustrerer utviklingen i andelen skattytere som 
har godtatt det forhåndsutfylte beløpet på noen utvalgte 
poster i selvangivelsen.

Etter innføring av leveringsfritaket for selvangivelsen 
for inntektsåret 2007, ser vi en markant økning i andelen 
skattytere som ikke har gjort endringer, sammenliknet med 
året før. Dette har sammenheng med at andelen skattytere 
som gjør små beløpsmessige endringer, både i favør og 
disfavør for skattyter, ble redusert etter leveringsfritaket. Det 
kan tyde på at skattyterne i mindre grad har tatt seg bryet 
med å endre når det gjelder små beløp og heller benytter 
seg av leveringsfritaket. 

Figur 2. Andel som bruker de 20 mest brukte postene i selvangivelsen for inntektsåret 2013 
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Andelen som godtar det forhåndsutfylte beløpet har 
over år vært stabilt høy på poster som er forhåndsutfylt. 
For eksempel viser posten pensjon fra folketrygden at 
nærmest 100 prosent ikke gjør endringer, og på postene 
lønn og renteinntekter godtar over 95 prosent av brukerne 
de forhåndsutfylte beløpene. 

På posten for gjeldsrenter er det årlig omtrent 270 000 
skattytere som gjør endringer, som i stor grad skyldes 
fordeling mellom ektefeller eller samboere. For eksempel 
kan hele beløpet være forhåndsutfylt for den ene, men de 
ønsker å fordele det med en halvpart på hver. I slike tilfeller 
oppstår et avvik fra det forhåndsutfylte beløpet for hver 
av dem, men sett under ett vil det være samsvar med det 
forhåndsutfylte beløpet. 

Oppfølging og kontroll viser imidlertid at ikke alle 
skattyterne greier å fordele riktig. Det kan for eksempel 
skyldes tastefeil, eller at fordelt beløp på den ene ikke 
blir tilsvarende redusert hos den andre. Dette skaper et 
betydelig kontrollbehov og merarbeid for etaten, som kunne 
vært unngått hvis skattyterne selv kunne ordnet ønsket 
fordeling med tredjeparten som leverer de forhåndsutfylte 
beløpene. Langt flere skattytere kunne dessuten benyttet 
seg av leveringsfritak, samtidig som risiko for feil ville blitt 
redusert. 

Analyse som støtte til oppfølging og kontroll 

Den årlige kontrollen av selvangivelsene må ivareta en rekke 
hensyn og prioriteres blant annet ut i fra erfaringer, risiko og 
utviklingstrekk. Likningsbehandlingen skal blant annet sikre 
at skatten fastsettes riktig basert på de opplysningene som 
er i selvangivelsen. Dette er en stor og krevende oppgave. 

I tillegg til endringer og tilføyelser i selvangivelsene, 
mottar Skatteetaten for eksempel årlig omtrent 300 000 
kommentarer og vedlegg knyttet til selvangivelsen med 
behov for oppfølging. Antall endringer og tilføyelser per post 
er relativt stabil fra år til år. 

Selvangivelser fra skattytere som har benyttet 
leveringsfritak 
I selvangivelser som er levert ved leveringsfritak, det vil si 
at de forhåndsutfylte opplysningene er godtatt av skattyter, 
forventer vi å finne få feil. Selv om de fleste av disse 
selvangivelsene er riktige, vil det finnes skattytere som 
ikke ønsker å oppgi de faktiske forholdene, for eksempel 
personer som driver noen form for kriminell virksomhet, 
og som skjuler seg bak leveringsfritaket. Hvert år blir det 
avdekket skattytere med uoppgitte inntekter også blant 
skattytere som har benyttet leveringsfritak, men da skjer 
det ved hjelp av andre kontrollhandlinger enn kun å se på 
selvangivelsen.

Skattytere som har gjort endringer, har en høyere risiko 
for feil enn de som har godtatt de forhåndsutfylte beløpene 
(Thorsager, Olsen og Foss i denne utgaven av Analysenytt). 
De fleste oppgir mindre enn det forhåndsutfylte beløpet på 
inntektsposter og mer på utgiftsposter, men en vesentlig 
andel gjør også endringer i sin disfavør. De fleste som endrer, 
endrer imidlertid relativt små eller moderate beløp. 

Figur 4 viser et eksempel på en inntektspost, og 
hvordan skattyterne fordeler seg når det gjelder avvik fra 
tredjepartsopplysningene. 

Halen til venstre i figur 4 viser at cirka 70 prosent av 
skattyterne har oppgitt mindre enn det forhåndsutfylte 

Figur 3. Andel skattytere uten endringer - et utvalg poster, i2005–i2013 (merk: skala starter på 80 %) 
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beløpet, og cirka 30 prosent har oppgitt mer. De fleste har 
moderate avvik, men i hver ende ser vi andelen skattytere 
med store avvik. Eksempelet viser at fordelingen er relativt 
stabil fra år til år. Det gjelder de fleste poster, slik at en med 
stor sikkerhet kan anslå kontrollbehovet og forventede 
kontrollutslag ved ulike kontrollsettinger for neste år.

Selvangivelser hvor skattyter har oppført beløp på poster 
som ikke er forhåndsutfylt 
Ikke alle skattemessige forhold som oppstår i løpet av et år 
er mulig å forhåndsutfylle, slik at det er skattyterne selv som 
må føre opp riktig beløp i selvangivelsen. 
De fleste skattytere fører riktig, men ofte kan det være 
krevende for skattyter å finne ut av gjeldende regelverk, slik 

at det kan oppstå feil både i skattyters favør og disfavør. I 
tillegg kan det være personer som bevisst forsøker seg på 
juks, spesielt når det gjelder å føre opp urettmessige fradrag. 
Oppfølging og kontroll av fradragsposter uten grunnlagsdata 
er spesielt krevende. 

Figur 5 viser eksempler på utviklingen i bruken av poster 
som ikke er forhåndsutfylt, og som man ofte finner feil i ved 
kontroll. Antallet som bruker postene faktiske utgifter og tap 
salg eiendom har vært stabilt over år. Posten merutgifter 
ble delvis samordnet med posten reisefradrag i 2009, som 
medførte en reduksjon i antall brukere. Posten er særlig 
aktuell for utenlandske arbeidstakere, og antallet brukere 
har i årene etter 2009 økt i takt med arbeidsinnvandringen. 

Figur 4. Beløpsmessig fordeling av skattytere som har endret forhåndsutfylt inntektsbeløp, inntektsårene 2006–2013 

Figur 5. Utvikling i antall brukere på fradragsposter som ikke er forhåndsutfylt, inntektsårene 2006–2013 
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Referanser
Thorsager, Olsen og Foss (denne utgaven av 
Analysenytt) ”Prediktiv modell gir høy treffprosent på 
kontroll av selvangivelser”.

Figur 6. Fordeling av beløp skattyterne oppgir i posten merutgifter, inntektsårene 2008–2013 

Sekkeposten andre fradrag har stadig færre brukere, som 
trolig har flere årsaker. Blant annet har det i løpet av de 
siste årene blitt etablert egne mer spesifikke poster, som for 
eksempel fradrag for gaver til frivillige organisasjoner, som 
tidligere måtte føres under andre fradrag. Bedre veiledning 
på etatens nettsider har ført til at skattyterne enklere finner 
frem til riktig post, fremfor å bruke posten andre fradrag. 
Forebyggende tiltak som bedre veiledning og tilrettelegging 
i innleveringsportalen, er tiltak som kan være med på å 
redusere kontrollbehovet.

Figur 6 viser utviklingen i fordelingen av beløp skattyterne 
oppgir i posten merutgifter, og at skattyterne har fordelt seg 
relativt likt de siste inntektsårene. På grunn av prisvekst og 
satsøkninger viser fordelingen en noe høyere beløpskurve 
for hvert år. 

Det vil alltid være en risiko for at det finnes personer 
som vil utfordre og forsøke å teste ut etatens kontrollrutiner 
for å oppnå lavere skatt. I den årlige analysen av 
likningsbehandlingen ser vi derfor på hvordan oppførte 
beløp per post i selvangivelsen fordeler seg i det enkelte 
inntektsår, og hvordan utviklingen er over år, for å se om vi 
kan se tegn til at skattytere har samlet seg innenfor gitte 
beløp. Hittil har vi i liten grad sett tegn på tilpasninger. I figur 
6 ser vi for eksempel en jevn fordeling av beløp. Hvis det var 
forsøk på tilpasninger i særlig omfang, ville vi sett at kurven 
ville flatet ut rundt aktuelle beløp, fordi en større andel av 
skattyterne ville hatt omtrent samme fradragsbeløp.

For inntektsåret 2013 viser figur 6 at cirka 50 prosent 
av de 87 000 skattyterne som benyttet posten hadde 
fradragsbeløp under eller over 40 000 kroner (se prosentil 
50). Cirka 10 prosent hadde fradragsbeløp over 100 

000 kroner (se prosentil 90). Det er utfordrende å finne 
skattyterne som gjør feil så lenge beløpet de fører er innenfor 
normalen for posten. Løsningen blir derfor å begrense 
kontrollutvalget på en slik måte at man øker sannsynligheten 
for å avdekke feil i de selvangivelsene som blir gjenstand for 
nærmere kontroll. 

Etaten kan sette kontroller ut i fra ulike kjennetegn som 
kan indikere sannsynlighet for feil eller ikke. Fra kontrollfiltre 
som bruker enkle betingelser, til mer komplekse modeller som 
ved hjelp av ulike parametere kan predikere sannsynlighet 
for feil i selvangivelsen (Se blant annet Thorsager m.fl. i 
denne utgaven av Analysenytt). 

Grunnlag for beslutninger og planlegging

Resultatene fra analysen av tallene i selvangivelsen inngår 
som en del av beslutningsgrunnlaget for årlige prioriteringer 
av innsatsen på likningsområdet. Sammensetningen av 
skattemessige forhold, omfang og beløpsmessige verdier 
per post har vist seg å være relativt stabile fra år til år. Det 
gir Skatteetaten et godt utgangspunkt for planleggingen av 
neste års likningsbehandling, i tillegg til at det gir mulighet 
for å vurdere omfang og konsekvenser ved regelendringer, 
nye ordninger og tjenester.
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Prediktiv modell gir høy treffprosent 
på kontroll av selvangivelser

Skatteetaten utvikler stadig flere prediktive modeller for å 
kunne gruppere skattytere etter sannsynlighet for feil, og 
tilpasse saksbehandlingen etter dette. Det er få skattytere 
som gjør feil i selvangivelsen, og det er utfordrende å velge 
ut selvangivelser til kontroll. For å velge ut selvangivelser for 
inntektsåret 2014 til kontroll, har vi laget en prediktiv modell 
som velger ut selvangivelser etter risikoen for feil i de mest 
brukte fradragspostene. Kontrollene ble gjennomført i 2015. 
Resultatene viser at modellen har vært en suksess med treff 
på 71 prosent av de kontrollerte selvangivelsene. I denne 
artikkelen forteller vi om hvordan vi har utviklet modellen.

Hvert år håndterer Skatteetaten selvangivelser for 
3,7 millioner lønnstakere og pensjonister i Norge. Et 
av Finansdepartementets krav til Skatteetaten er at 
skattene skal fastsettes riktig og til rett tid. Vi ønsker 
derfor å forhindre feil i selvangivelsene gjennom å veilede 
skattyterne og forenkle den elektroniske innleveringen. 
Skattytere som ikke har endringer eller tilføyelser 
behøver ikke aktivt å levere selvangivelsen. Dette utgjør 
tre fjerdedeler av selvangivelsene. Skattytere som har 
endringer eller tilføyelser må aktivt levere selvangivelsen. 
Når selvangivelsene er levert, kontrollerer vi dem for å finne 
de skattyterne som gjør feil. 

For å få en oversikt over alle feil i selvangivelsene kartla 
vi i 2012 et representativt utvalg selvangivelser og fant at 
det er feil i cirka fem prosent av selvangivelsene. Risikoen 
for feil øker betraktelig når skattyter har gjort endringer 
eller tilføyelser i selvangivelsen, noe som i stor grad gjelder 
bruk av fradragsposter. De fleste av feilene er da også på 
fradragsposter. Det er også en tydelig sammenheng mellom 
antall fradragsposter skattyter bruker og risikoen for at 
skattyter gjør feil (Foss, Thorsager og Olsen 2015). Når det 
er få feil i forhold til det store antallet skattytere som leverer 
selvangivelsene, er det en utfordring å målrette kontrollen 
av selvangivelsene, slik at vi ikke bruker mer ressurser enn 
nødvendig. Som en del av kontrollutvelgelsen har vi derfor 
utviklet en prediktiv modell, som kan hjelpe oss med å finne 
de skattyterne som har størst sannsynlighet for feil. En 
prediktiv modell bruker historiske data for å forutsi fremtidige 
hendelser. I Skatteetaten har vi utviklet flere prediktive 
modeller (se blant annet Christophersen og Larssen 2013, 
Hussain, Berset og Paulsen 2015). Hensikten er å bruke 
den informasjonen vi har om skattyter slik at vi kan målrette 
saksbehandlingen.

I denne artikkelen forteller vi om bakgrunnen for modellen 
som skal velge ut riktige selvangivelser til kontroll, hvordan vi 
har utviklet den, og resultatene etter det første året.

Cecilie Foss, 
Skattedirektoratet, analyse/
internasjonal stab

Majken Thorsager, 
Skatt øst, analyse

Øystein Olsen, 
Skattedirektoratet, analyse



Vi må jobbe smartere

Alle selvangivelser gjennomgår en maskinell kontroll 
som velger ut selvangivelser for nærmere vurdering av 
våre saksbehandlere. Hvilke skattytere som velges ut til 
kontroll bestemmes i hovedsak av opplysninger og beløp 
i enkeltposter i selvangivelsen, hvor vi erfaringsmessig vet 
at skattytere fører mye feil. Hvert år vurderer Skatteetaten 
hvilke poster og beløpsgrenser som skal ligge til grunn for 
utvelgelsen til manuell kontroll. En konsekvens av et slikt 
fokus på enkeltposter er at det blir en del kontrollutslag på 
selvangivelser der skattyter for eksempel har endret noe i en 
post, men hvor endringen ikke nødvendigvis er feil. Fokuset 
på enkeltposter kan også innebære at feil i andre poster i 
selvangivelsen enn den som skal kontrolleres, ikke blir rettet. 

Flere fradrag øker risikoen for feil
Som nevnt innledningsvis, viste kartleggingen av feil i 
selvangivelser at risikoen for feil øker når en skattyter krever 
flere fradrag. Blant de som har brukt fem poster, er det over 
60 prosent som har feil på en av dem. Blant de skattyterne 
som har brukt tre poster, er det om lag 35 prosent som 
har feil på minst en av postene (Foss m.fl. 2015). Under en 
halv prosent av personlige skattytere bruker tre eller flere 
fradragsposter, og vi har egne kontrollfiltre som velger ut 
disse til kontroll.

De som krever ett eller to fradrag, er en langt større 
gruppe, og består av om lag 450 000 skattytere. De utgjør 
10 prosent av de personlige skattyterne. En relativt liten 
andel av dem gjør feil, men fordi gruppen er så stor finnes 
de aller fleste feilene blant skattytere i denne gruppen. De 
gjør til sammen om lag 100 000 feil. Vi kan ikke manuelt 
kontrollere alle skattytere som krever ett eller to fradrag, 
men vi må sikre at vi kontrollerer de som faktisk gjør feil, 
og unngå å bruke tid på å kontrollere selvangivelser som er 
riktige.

Målet med vår modell er høy treffprosent
Skatteetaten trengte en modell som kunne hjelpe til med å 
velge ut hvem av de 450 000 skattyterne som bruker en eller 
to fradragsposter som skal til manuell kontroll. Hensikten 
med modellen er å rangere skattyterne i målgruppen etter 
sannsynligheten for feil på en av 15 utvalgte fradragsposter i 
selvangivelsen. Da kan vi kontrollere dem som mest sannsynlig 
har feil, og unngå å bruke ressurser på dem som ikke har 
feil. Det vi ønsket var å få en høy treffprosent på kontrollene 
vi gjennomfører. Det var ikke et mål at det skulle være en 
bestemt fordeling mellom de 15 ulike fradragspostene eller 
høye beløpsgrenser. Modellen skal heller ikke være i stand 
til å klassifisere absolutt alle skattyterne, men den skal være 
god til å finne dem med størst sannsynlighet for feil blant de 
som bruker en eller to fradragsposter.



Hvordan har vi utviklet modellen?

Å utvikle en prediktiv modell er en lang prosess. Før vi 
begynte planleggingen høsten 2013, hadde vi kartlagt alle 
feil i selvangivelsene. Vi hadde derfor et godt grunnlag for 
å kunne vurdere verdien av å utvikle en prediktiv modell og 
innenfor hvilket område av selvangivelsen en slik modell 
var egnet. Innen vår spesifikke målgruppe, skattytere som 
krever ett eller to fradrag, hadde vi mye informasjon om 
skattyterne, men vi visste ikke så mye om hva de som gjør 
feil har til felles. Før vi kunne bygge modellen, trengte vi 
informasjon om hvilke skattytere i målgruppen som faktisk 
gjør feil. Vi trakk derfor 15 000 tilfeldige skattytere fra 
målgruppen og kontrollerte deres selvangivelse i forbindelse 
med likningen for inntektsåret 2013. Det ga oss oversikt over 
hvor stor andel av skattyterne i denne målgruppen som har 
feil på de ulike fradragspostene, og på hva som kjennetegner 
skattyterne som gjør feil. 

Utnytte den informasjonen vi har 
Prediktiv modellering handler om å utnytte den informasjonen 
man har i store datamengder. Det er derfor en forutsetning 
at man har gode data som er relevante. Det er også viktig 
å sikre at de dataene en prediktiv modell skal bygges på er 
enhetlig registrert, og at de vil være tilgjengelige fremover. 
Vi har ikke data som direkte sier noe om skattemoral eller 
evnen til å forstå regelverket. Vi har imidlertid informasjon om 
hendelser som gjør at skattyter må endre på opplysninger i 
selvangivelsen, og dermed også har økt risiko for å gjøre feil. 
For eksempel hvis skattyter har byttet jobb og har krav på 
reisefradrag, eller at ektefellen har endret på rentefradraget 
i sin selvangivelse og skattyter også selv må gjøre endringer 
i sin selvangivelse for at selvangivelsene skal bli riktige. 
Vi har hentet opplysninger fra en rekke ulike registre med 
opplysninger om skattyterne og deres likningsforhold for 
året selvangivelsen gjelder og noen år bakover i tid.

Data mining gir muligheter
For å utvikle den prediktive modellen har vi brukt 

dataminingverktøy. Data mining kan hjelpe oss å oppdage 
mønstre i dataene som ikke kan gjenkjennes manuelt, og 
gi oss estimater på forhold vi er interessert i, for eksempel 
feil i selvangivelsen. Data mining gjør oss i stand til å finne 
skattytere som gjør feil ut i fra kriterier som ikke er definert 
av oss på forhånd, eller som vi allerede kjenner til. Dermed 
kan vi trekke ut ny informasjon fra dataene som vi kan bruke 
til å lage mer treffsikre prediktive modeller. Data mining 
hjelper oss å velge ut de viktigste variablene og sette dem 
sammen på en måte som gjør at skattyterne kan rangeres 
etter sannsynlighet for feil. Det hjelper oss å utnytte 
informasjonsmengden vi har i våre registre. 

Vi har testet om lag 500 ulike variabler som sier noe om 
skattyters demografi, hendelser i livet og øvrige opplysninger 
i selvangivelsen de har levert. I den endelige modellen har vi 
med 30 variabler. Det er blant annet opplysninger om bruk av 
fradragsposter i år og i fjor, alder, økonomiske forhold som 
inntekt og formue og opplysninger knyttet til enkelte poster.
Når vi bygger modellen på denne måten, vet vi ikke 
nødvendigvis hva det er som gjør at en bestemt skattyter blir 
rangert til å ha stor risiko for feil. Rangeringen er et resultat 
av komplekse sammensetninger av dataene i modellen.

Gode resultater det første året

Modellen rangerer de skattyterne som har gjort endringer 
eller tilføyelser på en eller to fradragsposter i den 
innleverte selvangivelsen. De som rangeres øverst har 
størst sannsynlighet for feil. Modellen ble tatt i bruk ved 
behandlingen av selvangivelser for inntektsåret 2014. Vi 
valgte da å kontrollere de 8 000 skattyterne som ifølge 
den prediktive modellen hadde størst sannsynlighet for 
feil. Kontrollene ble gjennomført i 2015. Resultatene viste 
at 71 prosent av de skattyterne som ble valgt ut, hadde 
feil i selvangivelsen. Dette er et svært godt resultat, siden 
estimater fra året før tilsier at det kun er om lag 17 prosent 
av alle skattyterne i denne målgruppen som har feil på 
selvangivelsen.



Vi ser også at de skattyterne som ble valgt ut til kontroll 
på grunn av rangeringen med prediktiv modell, har brukt 
et bredt utsnitt av fradragspostene. Det tilsier at modellen 
er god til å rangere skattytere på alle postene, og at alle 
fradragspostene blir dekket av modellen. Selv om vi ikke har 
satt krav til størrelsen på fradragene, er det relativt store 
beløp som rettes, i gjennomsnitt 62 500 kroner per fradrag. 
Det betyr at de fleste feil på fradragsposter også innbefatter 
relativt store beløp. I alt er 440 millioner kroner rettet med 
denne kontrollsettingen. De fleste feilene går i skattyters 
disfavør, det vil si at inntektsgrunnlaget økes fordi skattyter 
har krevd et for høyt fradragsbeløp eller et fradrag han eller 
hun ikke har krav på. 

Erfaringene fra det første året med kontrollutvelgelse 
basert på den prediktive modellen har vært svært gode. Vi 
kommer derfor til å videreutvikle den og fortsette å bruke 
modellen til å velge ut selvangivelser som skal til manuell 
kontroll i årene fremover. 

Forutsetninger for å lykkes

Det var ingen selvfølge at vi skulle lykkes med denne 
modellen. En viktig forutsetning for at vi har oppnådd høy 
treffprosent, er at vi på forhånd har kartlagt målgruppen 
godt og funnet et område hvor en slik modell er egnet. Det 
har også vært avgjørende at kvaliteten på dataene vi har 
samlet inn er gode. Vi har gjennomført et stort antall tilfeldige 
kontroller i målgruppen, som har gitt oss informasjon om 
hvilke skattytere som gjør feil, og hvem som ikke gjør det. 
Kontrollørene har fått mye informasjon om hensikten med 
tilfeldige kontroller og gjort en grundig jobb, slik at vi har hatt 
gode data å bygge modellen på. Dette har vært en nødvendig 
investering.

Data mining har hjulpet oss å finne sammenhenger 
i informasjonsmengden vi har om skattyterne. Det er 
kompliserte sammenhenger som ville vært vanskelig å finne 
med andre analysemetoder. Modellen har vist at det er mulig 

å finne fellestrekk ved de skattytere som gjør feil. Dette 
har blant annet vært mulig fordi vi har mye informasjon om 
skattyterne og har jobbet med store datamengder over lang 
tid.

Den høye treffprosenten henger sammen med at vi har 
kontrollert de selvangivelsene med størst sannsynlighet 
for feil. Her treffer modellen godt. Blant de som har lavere 
sannsynlighet for feil, vil treffprosenten sannsynligvis avta 
noe. Skatteetatens langsiktige mål er å erstatte andre, mer 
tradisjonelle, metoder for kontrollutvelgelse med bruk av 
denne og liknende modeller. 
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Prediktiv modell har økt treffprosenten 
på mva-oppgavekontroll  

Shahrukh Hussain, 
Skatt vest, analyse 

Anders Berset, 
Skattedirektoratet, analyse

Per Arne Paulsen, 
Skattedirektoratet, innsats

Skatteetaten har siden 2011 testet modeller som velger 
merverdiavgiftsoppgaver til kontroll, for å se om dette kan 
gi mindre manuelt arbeid i utvelgelsen og økt treffprosent. 
Resultatene så langt er positive, og viser at modellen i 
gjennomsnitt gir 8 prosentpoeng bedre treffprosent og 
rundt 5 000 kroner høyere beløpsmessige endringer, enn 
tradisjonell tilnærming. 

Det er et generelt utviklingstrekk at større organisasjoner som 
Skatteetaten får stadig flere datakilder. Det kan være både 
nye innrapporterte opplysninger, eller data som genereres 
i Skatteetatens løsninger eller saksbehandlingssystemer. 
Utvikling innenfor innsamling, lagring og prosessering 
av data har medført at flere nye kilder blir tilgjengelig for 
analyse. Denne utviklingen gjør at Skatteetaten og andre 
større organisasjoner er i en bedre posisjon til å utnytte det 
stadig økende omfanget av data til å ta bedre beslutninger. 
Nye kilder og større datamengder vil også i mange tilfeller 
kreve avanserte analyseteknikker, som for eksempel data 
mining, for å trekke ut meningsfull informasjon og finne 
mønstre. I en undersøkelse finner Sun og Li (2006) at data 
mining teknikker er godt egnet til å predikere risiko for 
unndragelser. 

Skatteetaten mottar hvert år over 1,6 millioner 
merverdiavgiftsoppgaver (mva-oppgaver). Feil i mva-
oppgavene kan skyldes at næringsdrivende bevisst 
overrapporterer kostnader, underrapporterer inntekter, 
ubevisst misforstår regelverk eller på annen måte feilfører 
i sitt avgiftsregnskap. Oppgavekontroll er en kontroll hvor 
virksomhetens regnskap og bilag blir sammenliknet med 
mva-oppgaven som er sendt inn. Skatteetaten har en rekke 
regler og filtre i saksbehandlingssystemet for å vurdere 
oppgaver til kontroll. Filtrene som tradisjonelt er brukt, gir 
utslag på langt flere oppgaver enn det er hensiktsmessig å 
kontrollere, og samme oppgave kan ha utslag på flere filtre. 
Alle oppgaver som faller ut på filter vurderes for kontroll. 
Saksbehandlerne gjør en rekke oppslag og sammenlikninger 
for å komme frem til hvilke oppgaver som skal kontrolleres. I 
2014 ble i underkant av 8 prosent av oppgavene som hadde 
falt ut på ett eller flere filtre gjenstand for kontroll. 

Det høye volumet av oppgaver sammen med korte 
frister for saksbehandling gjør mva-oppgavekontroll til et 
egnet område for utforsking av utvelgelsesmetoder ved 
hjelp av data mining. I en pilotstudie har vi testet en modell 
for å risikoscore alle mva-oppgaver som kommer inn. 
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Resultatene fra de første fasene i pilotstudien er tidligere 
omtalt i Analysenytt (Reiersen, Paulsen og Berset 2014, 
Hussain, Berset og Paulsen 2015). I denne artikkelen 
belyser vi hvilke resultater vi har fått etter at vi har integrert 
modellen i Skatteetatens systemer, og hvilket potensial 
for videreutvikling vi ser når Skatteetaten får flere nye 
kilder. Modellen gir den enkelte innsendte oppgave en 
score som angir risikoen for feil. Scoren gir grunnlag for en 
prioritering av oppgaver til kontroll. Målsettingen er færre 
potensielle kontrollkandidater, høyere treffprosent og større 
beløpsmessige endringer. 

Prediktive modeller og scoring

Scoring har tradisjonelt blitt brukt innenfor bank, forsikring 
og innkreving av skyldige beløp. De siste årene har metoden 
fått fotfeste innenfor varehandel og telekommunikasjon, for 
å tilby kundene ulike produkter basert på deres preferanser. 
Scoring og prediktiv modellering omfatter teknikker fra 
statistikk, data mining og spillteori. Ved hjelp av disse 
teknikkene kan man analysere historiske data for å lage 
antagelser om fremtidige hendelser, som for eksempel hvem 
som vil ha høy sannsynlighet for feil i innsendte opplysninger.

Modellen rangerer oppgavene etter 
sannsynlighet for feil

For å lage modellen har vi brukt resultatene fra tidligere 
kontroller over en femårsperiode og koblet på en rekke 
bakgrunnskjennetegn som kan forutsi risiko for feil i 
innsendte mva-oppgaver. Modellen er integrert mot 
Skatteetatens merverdiavgiftssystem, slik at alle mva-
oppgaver som kommer inn blir gitt en risikoscore i 
saksbehandlingssystemet. Modellen rangerer oppgavene 
etter sannsynlighet for feil og angir scoreverdi mellom 0 
og 100, der 100 angir stor sannsynlighet for feil, og 0 angir 
liten sannsynlighet for feil. Alle oppgaver som har score over 
75 blir valgt ut for nærmere vurdering til kontroll. Det kan 
være gode grunner til at oppgaver ikke blir tatt ut til kontroll 

selv om de har høy score, og her er kontrollørens faglige 
skjønn av stor betydning. For eksempel kan det være slik at 
virksomheten nylig har hatt kontroll, særskilt kunnskap om 
virksomheten som forklarer eventuelle avvik, eller at kontroll 
er mer aktuelt på et senere tidspunkt. 

Er det sammenheng mellom score og 
treffprosent?

I en god modell bør det være en positiv sammenheng mellom 
score og treffprosent. For å få en indikasjon på hvor godt 
modellen rangerer oppgavene etter sannsynlighet for feil, 
har vi sett på treffprosent på gjennomførte kontroller av 
oppgaver som har fått score i intervallene 75–79, 80–89 
og 90–100. Figur 1 viser at treffprosenten øker med økende 
score. Vi ser at oppgaver som har score mellom 75–79 har 
treff på 34 prosent av kontrollene, mens oppgaver med score 
90–100 har treff på 48 prosent. Det vil si at det i oppgaver 
som modellen predikerer vil ha høy sannsynlighet for feil, 
faktisk har feil når vi kontrollerer dem.

Modellen finner flere feil og høyere beløp

I pilotperioden har kontroller basert på scoringsmodellen 
kun utgjort en andel av de samlede oppgavekontrollene 
i de tre pilotregionene. For å finne ut om modellen 
forbedrer treffprosenten, er det interessant å sammenlikne 
kontroller basert på scoringsmodellen, med de tradisjonelle 
kontrollene i samme periode. Det er så langt gjennomført i 
overkant av 2 500 kontroller i de tre pilotregionene basert 
på scoringsmodellen, hvor rett i overkant av 1 000 har gitt 
en beløpsmessig endring større enn 3 000 kroner. Dette gir 
treff på 40 prosent. I samme periode har det blitt gjennomført 
i underkant av 7 900 kontroller basert på tradisjonell 
tilnærming ved bruk av filter eller andre utvelgelsesmetoder i 
pilotregionene. Disse har gitt treff på 32 prosent. Vi ser også 
fra tabell 1 at utvelgelse basert på scoring i gjennomsnitt har 
gitt høyere beløpsmessig endring, enn kontroller basert på 
tradisjonell tilnærming. 
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Figur 1. Andel oppgavekontroller med treff etter score
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Det er mindre arbeid med å gå gjennom potensielle 
kontrollkandidater fra scoring, fordi scoremodellen rangerer 
oppgavene etter sannsynlighet for feil. Alle oppgaver med 
høy score vurderes av saksbehandler, og som tidligere 
nevnt kan det være gode grunner til at oppgaver ikke 
velges ut til kontroll. Cirka 20 prosent av oppgavene med 
høy score blir gjenstand for kontroll. Dette legger grunnlag 
for at oppgavekontrollørene kan bruke mer tid på selve 
gjennomføringen av kontrollen. 

Det er til sammen 300 filtre i merverdiavgiftssystemet, 
og 43 prosent av de som har høy score faller også ut på 
ett eller flere filtre. Det er ikke forskjell i treffprosent dersom 
vi sammenlikner oppgaver som både har høy score og som 
har falt ut på et filtre, med oppgaver som har høy score, 
men som ikke har falt ut på noe filter. Det er imidlertid i 
gjennomsnitt lavere beløpsmessige endringer på oppgaver 
som bare har høy score, men som ikke har falt ut på noe 
filter. Dette skyldes trolig at mange filtre trekker ut oppgaver 
med beløp over gitte verdier. I tradisjonell metode inngår 
kontroller basert på filter og andre utvelgelsesgrunner hvor 
filter utgjør den klart største andelen. Vi har valgt å se på 
scoring i forhold til alle andre kontroller i samme periode. 

Fra tabell 1 ser vi at resultatene i region 1 og 2 er tilnærmet 
like, og har gitt treff på henholdsvis 43 og 42 prosent av 
kontrollene og i overkant av 31 000 kroner i gjennomsnittlig 
endring av innrapportert merverdiavgift. Sammenliknet med 
den tradisjonelle tilnærmingen, gir dette en treffprosent som 
er 10 prosentpoeng høyere i region 1 og 7 prosentpoeng 
høyere for region 2. I region 3 ser vi at resultatene bare er litt 
bedre enn tradisjonell utvelgelse. Det er tredje gang region 
1 og 2 deltar i piloten, mens det er første gang for region 3. 
Forskjellen kan derfor ha opphav i at medarbeiderne i region 
1 og 2 har mer erfaring i å jobbe med kandidater fra scoring, 
enn region 3. For oppgaver som har falt ut på filter vil for 
eksempel oppgavekontrollørene kunne se kriteriene som 
oppgaven har falt ut på, og vurdere om de skal kontrollere 

oppgaven eller ikke. Rangeringen i en scoringsmodell er 
basert på flere variabler og komplekse sammenhenger 
mellom variablene, og det vil derfor i noen tilfeller være 
vanskeligere å se hvorfor en oppgave har høy score. 
Oppgavekontrollørene må i større grad bli vant til å stole på 
modellen, og at oppgaver med høy score er kontrollverdige.

Modellen kan også finne nye risikoområder

Nåværende scoringsmodell ble tatt i bruk i november 2014. I 
perioden frem til januar 2016, har det kommet inn i overkant 
av 1,2 millioner mva-oppgaver i de tre pilotregionene. Av de 
innkomne oppgavene har 1,3 prosent en score på 75 eller 
over. I figur 2 har vi sett på andel oppgaver med score på 
75 eller over, i forhold til antall innsendte oppgaver fordelt 
på hovednæring. Fra figur 2 ser vi at bygg og anlegg har 
klart flest innsendte oppgaver i perioden og 1,7 prosent av 
disse har høy score. Næringen finansiering og forsikring 
har den høyeste andelen av kontrollverdige oppgaver, hvor 
3,6 prosent har høy score, etterfulgt av kommunikasjon og 
informasjon. En fordel med datamining teknikker er at de kan 
finne mønstre i data som vi på forhånd ikke har kunnskap om. 
Finansiering og forsikring er et eksempel på en næring som i 
mindre grad har vært gjenstand for kontroll fra Skatteetaten. 
At modellen predikerer en høy andel kontrollverdige i 
finansiering og forsikring, viser at dette kan være en næring 
Skatteetaten bør ha større fokus på, og at denne metoden 
kan være med på å finne nye risikoområder.

Fremtiden for modellen og utvelgelse til 
oppgavekontroll

Resultatene fra modellen viser høyere treffprosent 
på kontroller basert på scoring, og færre som velges 
bort, sammenliknet med de tradisjonelle filtrene. En 
scoringsmodell vil kunne redusere behovet for mange av 
filtrene som etaten bruker i dag, men en scoringsmodell vil 
nok ikke fjerne behovet for filtre helt. Det vil fortsatt være 

Tabell 1. Gjennomførte kontroller basert på scoring og tradisjonell metode etter region 

Region Utvelgelse Antall kontroller Treffprosent Gjennomsnitt endret 
beløp etter kontroll

Region 1 Scoring 1 169 43 31 735

Tradisjonell metode 4 587 33 24 622

Region 2 Scoring 657 33 23 442

Tradisjonell metode 1 954 29 21 269

Region 3 Scoring 697 42 31 379

Tradisjonell metode 1 350 35 27 798

I alt Scoring 2 523 40 29 463

Tradisjonell metode 7 891 32 24 339
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behov for å ha filtre knyttet til oppgaver hvor det for eksempel 
i liten grad er historikk for virksomheten eller rollepersonene 
i virksomheten. 

En generell utfordring på merverdiavgiftsområdet, er at 
det er få andre opplysninger fra de avgiftspliktige som kan 
si noe om aktiviteten i den perioden som mva-oppgaven 
gjelder for. Det har imidlertid kommet noen nye kilder 
som opplysningene i mva-oppgaven kan avstemmes mot. 
Arbeidsgiver- og arbeidstakerordningen (A-ordningen), 
som innebærer at arbeidsgivere rapporterer ansettelse- 
og lønnsforhold hver måned til Skatteetaten, vil kunne 
være en viktig kilde for å avstemme arbeidsgiver- og 
arbeidstakeropplysninger som lønn og arbeidstakerforhold 
mot innsendte opplysninger om omsetning på mva-
oppgavene. Dette kan bidra til å gi et bedre grunnlag for 
scoring. 

Fra 1.1.2017 overtar Skatteetaten ansvaret fra Tollvesenet 
for å fastsette merverdiavgift ved innførsel av varer 
og tjenester over grensen. Skatteetaten får gjennom 
dette tilgang til Tollvesenets informasjonssystem med 
næringslivet (TVINN), som er et elektronisk system for 
utveksling av tolldeklarasjoner mellom næringslivet og 
Tolletaten. Skatteetaten overtar fra samme tidspunkt også 
forvaltningsansvaret for valutaregisteret. Valutaregisteret 

vil være en viktig kilde for å følge pengetransaksjoner 
og kan brukes til å finne tilfeller hvor det er høy risiko for 
svindel. Det er et stort potensial for å bruke data mining 
teknikker for å finne risikofaktorer i en betydelig mengde 
enkelttransaksjoner. Vi vil i 2016 teste ut hvordan vi kan bruke 
informasjon fra A-ordningen, TVINN og valutaregisteret til å 
forbedre modellen og oppnå høyere treffprosent. 
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Figur 2. Antall merverdiavgiftsoppgaver som har kommet inn og andel kontrollverdige etter hovednæring 
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Når Skatteetaten sine mål? 

Audun Solli, 
Skattedirektoratet, analyse

En evaluering er en analyse av måloppnåelse. Evalueringer 
sier noe om Skatteetaten jobber på en hensiktsmessig 
måte for å skape ønskede resultater. Ved å evaluere egen 
innsats kan Skatteetaten dokumentere om og hvordan den 
når egne mål, for eksempel i hvilken grad den bidrar til å 
skape etterlevelse og oppfylle målsettingen om å finansiere 
velferdssamfunnet.

Evalueringer er både nødvendige og nyttige. De er 
nødvendige fordi Skatteetaten er pålagt å måle effekter av 
eget arbeid. Finansdepartementet krever at etaten i mindre 
grad skal dokumentere sine aktiviteter og i stedet vise at 
den bidrar til å oppfylle samfunnsoppdraget sitt. Derfor har 
departementets tildelingsbrev i flere år uttrykt et ønske om å 
styre på effektene av Skatteetatens arbeid. 

Evaluering er også en lovpålagt plikt nedfelt i Reglement 
for økonomistyring i staten i kapittel V om kontroll. § 16 
krever at: 

«Alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres 
evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse 
og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens 
ansvarsområde og aktiviteter [...] Frekvens og omfang av 
evalueringene skal bestemmes ut fra virksomhetens egenart, 
risiko og vesentlighet» (sitert i Finansdepartementet 2005: 7).

Evalueringer er nyttige fordi de sier noe om sammenhengen 
mellom konkrete tiltak og overordnede målsettinger. For 
en organisasjon er læring det viktigste formålet med 
evalueringer. Finansdepartementets evalueringsveileder 
beskriver evalueringer som en måte «å heve nivået på den 
samlede styrings- og kontrollinformasjonen, og med det bidra 
til å bedre måloppfyllelsen og effektiviteten i departementer 
og statlige etater» (2005: 10).

Hva er en evaluering?

For Skatteetaten vil evalueringer være en måte å 
dokumentere det Finansdepartementets tildelingsbrev 
kaller effekter på. En evaluering spør om et program, tiltak 
eller reform når målet sitt og om målet var relevant (Volden 
og Samset 2013). Formålet med å evaluere er å få kunnskap 
om måten organisasjonen jobber på virker etter hensikten. 
Vanlige spørsmål i en evaluering er (GAO 2012: 3, Bamberger, 
Rugh og Mabry 2012: 3, Morra Imas og Rist 2009: 8): 
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• Oppnår programmet, tiltaket eller reformen suksess? 
Hvorfor, eventuelt hvorfor ikke? 

• Hvilken verdi har programmet, tiltaket eller 
reformen? 

• Jobber organisasjonen effektivt?

• Hvem tjener på programmet, tiltaket eller reformen? 
Hvem taper?

• Er programmet, tiltaket eller reformen levedyktig?

• Bør programmet, tiltaket eller reformen fortsette 
eller erstattes? 

• Hvilke langsiktige samfunnsendringer bidrar 
programmet, tiltaket eller reformen til? 

Utfordringene med å evaluere…

Det er vanskelig å dokumentere måloppnåelse på langsiktige 
resultater. Et eksempel illustrerer hvorfor. Tenk deg at du 
skal vise hvordan Skatteetaten bidrar til å skape etterlevelse. 
Etterlevelse er enkelt forklart at skattyter betaler rett skatt 
og avgift til rett tid, leverer dokumenterte og fullstendige 
opplysninger og er registrert i de pliktige registrene. De siste 
10–15 årene har Skatteetaten endret måten den jobber for å 
skape etterlevelse. I tråd med internasjonal utvikling bruker 
etaten i dag flere virkemidler enn før. Fokuset er i større grad 
på at etaten skal legge til rette for etterlevelse i forkant av 
levering, ved veiledning, forenkling og målrettet informasjon. 
Etterlevelse er noe som skapes i samarbeid med skattyter, 
og det er mange faktorer som påvirker det endelig resultatet 
utover det etaten gjør. 

Disse eksterne faktorene gjør det utfordrende å 
dokumentere den direkte effekten av Skatteetatens 
arbeid. Når du gjør en evaluering er du først og fremst 
opptatt av effekten av eget arbeid. Den grunnleggende 
problemstillingen i en evaluering er om en observert 
endring skyldes organisasjonens egne tiltak eller eksterne 

faktorer (Julnes og Rog 2009: 96). Dette er et spørsmål om 
attribusjon av årsak og virkning: Hva kan tilskrives direkte til 
det du gjør? 

Det er vanskelig å finne et mål på etterlevelse som skiller 
mellom det som kan tilskrives etatens jobb og eksterne 
faktorer. I en gitt situasjon kan for eksempel etterlevelsen 
gå ned til tross for den gode jobben etaten gjør, fordi 
andre faktorer som konjunkturer eller skattemoral påvirker 
etterlevelsen mer enn Skatteetatens arbeid. På samme 
måte kan etterlevelsen også gå opp, selv om etaten gjør en 
dårlig innsats. Derfor er det viktig med en grundig analyse av 
kvaliteten av måten etaten jobber på for å skape etterlevelse. 

... og mulighetene

Evaluering er et eget fagfelt med godt utviklede metoder 
for å imøtekomme utfordringen med å måle direkte effekter 
på langsiktige resultater. Siden evalueringer er en analyse 
av måloppnåelse, er det nødvendig å vite hva målet med 
det som skal evalueres er. Evalueringer tar utgangpunkt 
i tydelige formuleringer av hva man vil oppnå, hvordan og 
hvorfor man vil oppnå det. Evalueringer vil ofte hjelpe til med 
å sette ord på målsettingen og sammenhengen mellom tiltak 
og langsiktige mål. Det er viktig å gjøre dette tidlig, helst i 
planleggingen av et tiltak eller en satsing. Selve evalueringen 
vil være en kritisk diskusjon av hvorvidt det er sammenheng 
mellom konkrete tiltak og overordnede mål, og om målene 
blir nådd. 

Hva er måloppnåelse?

Litteraturen skiller mellom tre nivåer av måloppnåelse: 
resultatmål, effektmål og samfunnsmål (se Volden og Samset 
2013: 25). Resultatmål er de umiddelbare leveransene eller 
aktivitetene du gjennomfører. Resultatmål er relativt enkle 
å dokumentere, fordi det er bare organisasjonen som 
påvirker resultatet. Effektmål er det resultatmålene skal 
bidra til på kort og mellomlang sikt, mens samfunnsmål 
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er de overordnede målsettingene til organisasjonen. 
Skatteetatens samfunnsmål er å skape etterlevelse, og 
dermed sikre finansieringen av velferdssamfunnet. 

Norge deler utfordringen med å dokumentere effektene 
av en moderne etterlevelsesmetodikk med andre land. 
OECDs Forum on Tax Administration ga nylig ut rapporten 
Measures of tax compliance outcomes: a practical guide 
(FTA 2014). Rapporten slår fast at det er både ønskelig og 
mulig å dokumentere hvordan skattemyndigheter skaper 
etterlevelse. Siden en analyse av effekter på langsiktige mål 
aldri kan bli helt sikker, anbefaler FTA at skattemyndigheter 
heller bør undersøke i hvilken grad de legger til rette for at 
ønskede resultater kan oppnås. 

Kunnskap om måloppnåelse av de langsiktige målene kan 
som nevnt aldri bli helt sikker, men den skal være forsvarlig 
eller god nok. Relevans er det viktigste kriteriet for en god 
analyse, slik at resultatene kan føre til læring og forbedring. 
Målet er å sannsynliggjøre at aktivitetene du gjennomfører 
bidrar til måloppnåelse. Selv om andre forklaringer ikke kan 
utelukkes, gir analysen en indikasjon på retningen. En god 
evaluering sannsynliggjør at det resultatet den kommer fram 
til er riktig ved å diskutere andre mulige forklaringer. 

Evalueringslitteraturen gir ikke et entydig svar på hva som 
er «godt nok». Det er vanlig å argumentere for en kombinasjon 
av kvalitative og kvantitative metoder og for triangulering 
som en måte å kvalitetssikre analysen på (Bamberger 
m.fl. 2012, Volden og Samset 2013, Riksrevisjonen, 2006, 
Finansdepartementet 2005, Morra Imas og Rist 2009). 

Triangulering betyr å analysere samme problemstilling 
med bruk av ulike metoder eller teorier. Metodene utfyller 
hverandre; den enes svakhet er den andres styrke og vice 
versa. Dette styrker gyldigheten til funnene. 

Fra tiltak til måloppnåelse

En evaluering tar utgangspunkt i hvordan organisasjonen 
mener den jobber for å skape den ønskede endringen. 
Evalueringer bør starte med å definere resultat- og 
effektmålene som i teorien skal bidra til å nå det overordnede 
målet, som i Skatteetatens tilfelle vil være å skape etterlevelse. 
Dette handler om å sette ord på sammenhengen mellom 
konkrete tiltak og overordnede målsettinger. 

En slik teori om hvordan ønsket endring skapes, kalles 
organisasjonens programteori. En programteoretisk 
tilnærming til evaluering tar utgangspunkt i organisasjonens 
egen idé om hvordan den skaper endring, og forsøker å 
dokumentere om teorien stemmer eller ikke. Bamberger m.fl.  
(2012: 5) og Rogers, Petrosino, Huebner og Hacsi (2000) 
forklarer populariteten til programteori i evalueringsmiljøer 
med at det er vanskelig å skjønne hva som blir galt eller riktig 
uten en klar forståelse av problemet programmet er ment å 
løse og hvorfor en bestemt tilnærming er valgt.

Kort oppsummert: Skatteetaten bør evaluere egen 
innsats fordi det er nyttig og nødvendig. Nyttig, fordi 
evalueringer fører til læring. Nødvendig, fordi etaten må 
kunne dokumentere at den når sine mål. 
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Hvordan oppfatter næringslivet 
Skatteetaten?

I 2014 gjennomførte Skatteetaten en spørreundersøkelse 
rettet mot norske virksomheter om deres oppfatning 
av skattemyndighetene og etterlevelsen i næringslivet. 
Undersøkelsen gir Skatteetaten nyttige tilbakemeldinger 
på virkemiddelbruk og kunnskap om områder som har 
betydning for etterlevelse. Resultatene fra undersøkelsen 
viser at inntrykket av skattemyndighetene er godt, men at 
det er områder hvor Skatteetaten kan bli bedre. Blant annet 
opplever ikke alltid virksomhetene at myndighetene forstår 
deres behov, og for noen oppleves det som unødvendig 
ressurskrevende å rapportere inn pliktige opplysninger.

Å følge gjeldende lover og regler blir kalt for å etterleve. For 
å hindre manglende etterlevelse, skal Skatteetaten legge til 
rette for at det er enkelt å følge regelverket, samtidig som det 
er viktig å avdekke og forebygge unndragelser. Gjennom en 
spørreundersøkelse har vi undersøkt hvilke holdninger norsk 
næringsliv har til å følge skatteregler, hvilke oppfatninger de 
har av skattemyndighetene og hvordan de opplever risikoen 
for å bli oppdaget ved skatteunndragelser. 

Den første undersøkelsen som så på sammenhengen 
mellom Skatteetatens virkemiddelbruk og etterlevelse, ble 
gjennomført i 2012. Resultatene fra denne undersøkelsen 
er beskrevet i Skatteetatens Analysenytt 1/2013 
(Berset, Næringsrud, Reiersen og Arntsen 2013). I 2014 
fornyet vi spørreundersøkelsen med mål om å starte 
kunnskapsinnhenting på flere områder som Skatteetatens 
styringsdokumenter og skatteforskningslitteraturen 
vektlegger som betydningsfulle for etterlevelsen. Vi har 
blant annet spurt virksomhetene om hva de mener om 
rapportering og tilgang på informasjon, fordi komplekse 
systemer øker risikoen for ubevisste feil, og forenklinger og 
informasjon er derfor viktige for å øke etterlevelsen (Kopcuk 
2006). Videre har vi spurt om de opplever behandlingen 
fra skattemyndighetene som rettferdig, fordi flere studier 
har påpekt at etterlevelsen vil øke når skattesystemet 
og behandlingen fra skattemyndighetene oppleves som 
rettferdig (Feld og Frey 2003, Fortin, Lacroix og Villeval 
2007, Van Dijke og Verboon 2010). 

Arbeidet med å redusere omfanget av skatteunndragelser 
er ett av Skatteetatens viktigste innsatsområder. Allingham 
og Sandmo lanserte i 1972 en modell som blir sett på som 
betydningsfull for å forklare etterlevelse. Modellen tilsier 
at skattytere vil velge å unndra dersom den forventede 
gevinsten er større enn sannsynligheten for å bli oppdaget 
og straffen de da kan forvente. For Skatteetaten er 
det derfor viktig å øke opplevd oppdagelsesrisiko i 
næringslivet, fordi det kan innebære at flere etterlever. 
Opplevd oppdagelsesrisiko er også ett av temaene for 
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denne undersøkelsen. Sandmo (2004) argumenterer for 
at en kilde til informasjon om sjansen for å bli oppdaget, 
er å observere andre skattytere, eller hva som står skrevet 
om unndragelser i media. I det årlige tildelingsbrevet til 
Skatteetaten påpeker Finansdepartementet at resultater av 
kontrollene må gjøres synlig gjennom aktiv bruk av media 
og andre informasjonskanaler. Flere studier har også funnet 
at skattytere vil unndra mer, dersom de kjenner til at andre 
unndrar (Hasseldine, Kaplan og Fuller 1994, Frey og Torgler 
2007, Schnellenbach 2010). Det var derfor relevant å spørre 
virksomhetene om hva de tenker om etterlevelsen i andre 
virksomheter.

Undersøkelsen gir et representativt bilde av 
næringslivet

Målgruppa for denne undersøkelsen var daglige ledere 
i norske virksomheter. I enkelte tilfeller der daglig leder 
ikke var tilgjengelig, har økonomisjef, regnskapssjef eller 
den som har ansvaret for virksomhetens rapportering blitt 
intervjuet. For å sikre at vi undersøkte virksomheter som 
faktisk driver næring, satte vi krav til at virksomhetene var 
registrert som aktive i Merverdiavgiftsregisteret i 2014. I 
tillegg skulle virksomhetene som ikke hadde ansatte ha en 
omsetning på minimum 50 000 kroner i 2014. Utvalget på i 
alt 3 400 virksomheter ble gruppert etter antall ansatte for 
å sikre tilstrekkelig deltakelse fra alle virksomhetsstørrelser. 
2 500 virksomheter ble trukket tilfeldig fra målgruppa, 
mens 900 ble trukket ut for å sikre god representasjon i 
enkeltbransjer. Alle resultatene vi presenterer i artikkelen, 
er justert med utgangspunkt i de riktige størrelsene i 
målgruppa. Undersøkelsen gir derfor et representativt 
bilde av næringslivet både innenfor ulike bransjer, og totalt 
i næringslivet.

En av tre mener de bruker unødvendig mye tid 
på rapportering

En undersøkelse gjennomført av Rambøll (2008) om 

administrative kostnader knyttet til etterlevelse av 
skatteregelverket, viste at både næringsdrivende og 
regnskapsførere synes det er vanskelig å forstå og fylle 
ut selvangivelsen for næringsdrivende med vedlegg. 
Næringsoppgaven ble trukket frem som det mest 
kostnadskrevende informasjonskravet på området skatt. 
En av flere satsninger Skatteetaten har for å forenkle for 
næringslivet, er at det i 2016 kommer en ny og enklere 
løsning for levering av næringsoppgave med vedlegg 
for næringsdrivende med enkle forhold. Løsningen skal 
være en reell forenkling, lett å håndtere riktig og redusere 
næringslivets administrative kostnader for innlevering med 
cirka 100 millioner kroner. Det vil i fremtidige undersøkelser 
være interessant å se på utviklingen innenfor rapportering 
og informasjon for målgruppa som kan benytte den nye 
løsningen. 

Figur 1 viser svarfordelingen for spørsmålene i 
undersøkelsen som handler om utfordringer ved rapportering 
og tilgang på relevant informasjon. Av figuren ser vi at 29 
prosent var enig i at det er komplisert å rapportere inn 
opplysningene for deres virksomhet, og en av tre mente 
at de brukte unødvendig mye tid på å rapportere inn til 
skattemyndighetene. Dette er i tråd med funn i Rambølls 
undersøkelse (2008). På den andre siden var 37 prosent 
enig i at det er enkelt å orientere seg om virksomhetens 
forpliktelser, og 42 prosent var enige i at skattemyndighetene 
er gode til å informere.

Nye næringsdrivende synes ikke det er mer krevende å 
rapportere enn andre
Tidligere studier har vist at nye virksomheter har et stort 
behov for informasjon for å sikre at betaling skjer til frist 
og for å unngå feilrapportering (Nordisk Riskhantering 
2014). Eldre virksomheter kan for eksempel dra nytte av 
en større ressursbase, mens nye virksomheter ofte har 
mer begrenset arbeidskraft, kunnskap, og kompetanse, og 
trenger tilgang til eksterne ressurser for å sikre nødvendig 
kunnskap og informasjon (Westhead 2011). Det er derfor 

Figur 1. Oversikt over svarfordeling for spørsmål om rapportering og informasjon 
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vanlig å anta at nye næringsdrivende opplever større 
utfordringer ved rapportering, enn virksomheter som er 
mer etablerte. Virksomhetene som var inntil to år da vår 
spørreundersøkelse ble gjennomført, svarte imidlertid ikke 
oftere at de syntes det er komplisert å rapportere inn. Det 
var også færre blant de nye virksomhetene som syntes 
rapporteringen er unødvendig ressurskrevende, enn det var 
blant de som hadde drevet lengre. Dette peker i en annen 
retning enn antakelsen om at nye næringsdrivende opplever 
større utfordringer med rapportering. 

For virksomheter som var under to år, var det 47 prosent 
som mente at skattemyndighetene er gode til å informere, 
noe som er høyere enn for eldre virksomheter. Dette kan 
bety at Skatteetatens mål om å oppnå tidlig dialog med 
næringsdrivende for å skape et godt grunnlag for etterlevelse 
av skattereglene, allerede er til stede gjennom tiltak som er 
iverksatt, og at tiltakene har fungert. Alternativt kan det også 
bety at forholdene for mange er relativt enkle i startfasen, 
men blir mer komplisert etterhvert som virksomheten blir 
eldre. 

Skatteetaten er ikke foretrukken kilde til informasjon om 
skatt og avgift
Skatteetaten skal jobbe for at næringsdrivende får målrettet 
informasjon og veiledning, spesielt gjennom Skatteetatens 
nettsider. I tillegg blir regnskapsførere og revisorer sett på 
som viktige medspillere for å formidle informasjon til de 
næringsdrivende. Figur 2 viser hvilke informasjonskilder 
virksomhetene oppsøker i skatte- og avgiftsspørsmål. Hele 
82 prosent svarer at de i stor grad spør rådgivere som 

regnskapsfører eller revisor, mens 35 prosent svarer at 
de i stor grad bruker Skatteetaten som informasjonskilde i 
skatte- og avgiftsspørsmål. Dette tyder på at Skatteetaten 
ikke er den foretrukne kilden til informasjon i skatte- 
og avgiftsspørsmål, og at det nok er viktig å fortsette 
å samarbeide med rådgiverbransjen for å nå ut til de 
næringsdrivende. Fremover vil Skatteetaten jobbe for at 
næringsdrivende skal ha tilgang til relevant informasjon på 
nettet. Der denne informasjonen må suppleres med direkte 
dialog med etaten, skal de næringsdrivende få komme i 
kontakt med medarbeidere i etaten som har god kjennskap 
til den aktuelle typen næringsdrift.

Skattemyndighetene oppleves som rettferdige  

Som tidligere nevnt, er opplevelsen av et rettferdig 
skattesystem viktig for å opprettholde god etterlevelse. 
Skatteetaten har som mål å ha et systematisk samarbeid 
med næringslivet, som skal gi god og oppdatert forståelse av 
næringslivets behov. Figur 3 viser i hvilken grad virksomhetene 
føler seg rettferdig behandlet av skattemyndighetene, om 
de opplever skattemyndighetene som samarbeidsvillige, og 
om de mener skattemyndighetene har forståelse for deres 
behov. 

To av tre var enige i at skattemyndighetene behandler 
virksomheten deres på en rettferdig måte. Imidlertid var 
32 prosent uenige i at skattemyndighetene ville vært 
samarbeidsvillige dersom noe uforutsett skulle oppstå, 
og i at skattemyndighetene forstår deres behov og 
utfordringer. Det var kun hver fjerde virksomhet som sa 
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seg enig i at skattemyndighetene forstår deres behov 
og utfordringer. I en intervjuundersøkelse Skatteetaten 
gjennomførte i serveringsbransjen i 2013, kom det frem at 
mange næringsdrivende opplevde at skattemyndighetene 
hadde liten forståelse for deres hverdag, og kunne fremstå 
som firkantet og lite fleksible. Dette er derfor et område 
Skatteetaten bør rette mer fokus på, for å øke andelen som 
opplever skattemyndighetene som forståelsesfulle.

Opplevd oppdagelsesrisiko

Den risikoen virksomhetene forbinder med å bli oppdaget 
ved skatteunndragelser, er gjerne knyttet til virksomhetenes 
kjennskap til skattemyndighetenes kontrollvirksomhet, og 
hvor effektiv de oppfatter at denne er. Vi har derfor forsøkt 
å måle oppdagelsesrisiko ved å spørre virksomhetene om 
hvordan de vurderer muligheten for å unndra i sin bransje, 
om de tror media har en preventiv effekt, hvilken evne de 
mener skattemyndighetene har til å avsløre unndragelser 
og om de mener skattemyndighetenes kontroller har riktig 
fokus. Resultatene for disse spørsmålene er vist i figur 4.  

Muligheten til å unndra oppleves forskjellig i ulike 
bransjer
Samlet sett ser vi at påstanden flest var enige i, er at det 
er vanskelig å unndra i bransjen. Vi vet at muligheten for 
å unndra er forskjellig fra bransje til bransje. I tråd med 
Allingham og Sandmos modell (1972) om at skattyter vil 
velge å unndra dersom gevinsten er større enn risikoen 
for å bli oppdaget, vil unndragelser av skatt og avgift være 
et større problem i bransjer hvor det er flere muligheter 
til å unndra. I kontantintensive bransjer, som servering, 
rengjøring og bilpleie, og i bransjer hvor det er lett tilgang til 
uregistrert arbeidskraft, vil det for eksempel være enklere å 
holde tilbake opplysninger for å unngå skatter og avgifter. 
Dette gjenspeiles i undersøkelsen, ved at det var bygg- og 

anleggsbransjen og rengjøringsbransjen hvor færrest, under 
50 prosent, var enige i at det er vanskelig å unndra i sin 
bransje. Flest syntes det var vanskelig å unndra i bransjen 
taxi og turbil, hvor over 80 prosent var enige i påstanden. 
Det kan være kontrollmekanismer internt i næringene som 
er med å begrense oppfatningen av mulighetsrommet for 
unndragelser. For taxi- og turbilnæringen kan taksametre 
være et eksempel på en slik intern kontrollmekanisme. I 2013 
begynte også taxisentralene å rapportere inn aggregerte tall 
per løyvehaver fra taksametrene til Skatteetaten. I tillegg er 
drosjenæringen et eksempel på en relativt liten bransje som 
skattemyndighetene har hatt et særskilt fokus på. 

Ikke alle mener medieoppslag har preventiv effekt
Media kan være en kilde til kjennskap om kontrollaktivitet. For 
Skatteetaten spiller media en rolle for å vise de som etterlever 
at de som forsøker å unndra, faktisk blir tatt. I tildelingsbrevet 
for 2014 til Skatteetaten påpeker Finansdepartementet at 
resultater av kontrollene må gjøres synlig gjennom aktiv 
bruk av media og andre informasjonskanaler for å øke 
etterlevelsen. Oppslag i media kan imidlertid også tenkes å 
ha en uheldig effekt, fordi det kan synliggjøre og fremstille 
unndragelser som mer vanlig enn de i realiteten er (jf. Sandmo 
2004). I denne spørreundersøkelsen har virksomhetene 
delte meninger om media kan ha en preventiv effekt, hvor 
55 prosent har svart at de er enig i at medieoppslag fører til 
færre unndragelser. Bransjen som driver regnskap, revisjon 
og skatterådgivning er den som i størst grad hadde tro på 
en preventiv effekt av medieoppslag om unndragelser, hvor 
68 prosent var enige. I rengjøringsbransjen var det færrest 
enige, der halvparten mente medieoppslag fører til færre 
unndragelser. Det er nærliggende å tro at medieoppslag 
om unndragelser i en regnskap- eller revisjonsvirksomhet 
ville hatt stor påvirkning på virksomhetens omdømme. 
Rengjøringsbransjen er en bransje som ofte blir nevnt i 
media i forbindelse med svarte lønninger, noe som kan gjøre 



at aktørene i denne bransjen over tid ser at noen unndrar på 
tross av tiltak fra Skatteetaten og andre. 

Troen på at skattemyndighetene avslører unndragelser
Litt under halvparten av virksomhetene var enige i at 
sannsynligheten for å bli oppdaget av skattemyndighetene 
ved unndragelser er stor. Påstandene som i størst grad har 
sammenheng med vurderingen av oppdagelsessannsynlighet 
i bransjen, er påstanden om at det er vanskelig å unndra i 
bransjen, og at skattemyndighetene har god kunnskap og evne 
til å avsløre de som unndrar. Det vil si at både bransjeforhold 
og oppfatning av skattemyndighetenes innsats spiller inn 
når virksomhetene vurderer oppdagelsessannsynligheten 
i sin bransje. I likhet med vurderingen av mulighetene for 
å unndra i bransjen, var det taxi- og turbilnæringen som i 
størst grad var enig i at sannsynligheten for å bli oppdaget 
er stor, med en andel enige på 77 prosent. Når det gjelder 
skattemyndighetenes evne til å avsløre, var det frisering-, 
skjønnhet- og kroppspleie som i størst grad var enige, med 
61 prosent. I andre enden finner vi bygg- og anleggsbransjen, 
hvor om lag 25 prosent hadde tro på skattemyndighetenes 
evne til å oppdage unndragelser. 

I Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i 
Norge (KRISINO), som gjennomføres av Næringslivets 
sikkerhetsråd, er spørsmålet om sannsynligheten for å bli 
oppdaget blitt stilt siden 2006. Over tid har bygg og anlegg 
pekt seg ut som den bransjen i KRISINO som har minst tro 
på skattemyndighetenes evne til å avsløre unndragelser. 
Skatteetaten har over mange år hatt fokus på bygg og 
anlegg gjennom kontroll, oppfølging og samarbeid med 
bransjeorganisasjoner og andre. Det at andelen som 
opplever liten sannsynlighet for å bli oppdaget har vært 
stabilt høy i bygg og anlegg, til tross for innsatsen som har 
vært rettet mot denne bransjen, tyder på at utfordringene 
må angripes på en bredere og mer helhetlig måte fra flere 

offentlige etater. Regjeringen la i januar 2015 frem en strategi 
for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, hvor bygg 
og anlegg trekkes frem som et viktig satsingsområde. 
Strategien inneholder tiltak for tettere samarbeid mellom 
politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og andre 
offentlige etater. I 2015 ble det etablert samlokaliserte 
enheter i Bergen, Stavanger og Oslo hvor medarbeidere fra 
Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten gjennomfører 
felles tilsyn, veiledning og kontroll mot utvalgte bransjer for 
å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Målet er å effektivisere 
innsatsen gjennom koordinerte aksjoner basert på felles 
analyser og handlingsplaner. I 2016 planlegges det å 
etablere flere slike samlokaliserte enheter. Resultatene fra 
denne satsingen vil kunne gjenspeiles i endret oppfatning av 
oppdagelsessannsynlighet i fremtidige målinger i bransjene 
som er berørt av arbeidslivskriminalitet. 

Delte meninger om kontrollinnsatsen fokuserer på de 
alvorlige unndragelsene
Skatteetatens kontrollarbeid skal i størst mulig grad 
rettes inn der risikoen er størst, og være synlige der 
det påvirker etterlevelsen. Tidligere undersøkelser har 
imidlertid vist at enkelte skattytere opplever det motsatte. 
En spørreundersøkelse Regnskap Norge gjennomførte i 
2012 viste at om lag 35 prosent av regnskapsførerne mente 
skattemyndighetene fokuserer unødvendig mye på detaljer 
(Opsahl og Kristensen 2013). I en intervjuundersøkelse 
Skatteetaten gjennomførte i serveringsbransjen i 2013, kom 
det også frem at de næringsdrivende opplever at for mange 
får jobbe i gråsonen, og at det ødelegger for dem som vil drive 
seriøst. Figur 4 viser at om lag halvparten av virksomhetene 
i vår spørreundersøkelse, mener at skattemyndighetene har 
fokus på å kontrollere de alvorlige tilfellene, mens 16 prosent 
er uenige.
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Stor andel opplever konkurranse fra useriøse 
virksomheter

I undersøkelsen har vi stilt to spørsmål som går på 
virksomhetenes oppfatning av andre virksomheters 
etterlevelse. Det ene spørsmålet handler om virksomhetenes 
oppfatning av i hvor stor grad de må konkurrere med 
virksomheter som driver svart eller unndrar, mens det andre 
går på oppfatningen av om norske virksomheter generelt sett 
rapporterer korrekt og fullstendig til skattemyndighetene.

I figur 5 ser vi at 62 prosent tror flertallet av norske 
virksomheter etterlever på skatte- og avgiftsområdet i 
Norge, mens kun 7 prosent er uenig i påstanden. Resultatet 
tyder på at de fleste tror at andre også rapporterer det de 
skal, noe som vil være en viktig motivasjon for å etterleve (jf. 
Sandmo 2004). 

Mer nærliggende for virksomhetene, er oppfatningen om 
etterlevelsen i egen bransje. På spørsmålet om virksomheten 
ofte må konkurrere mot andre som har et lavere 
kostnadsnivå, fordi de driver svart eller unndrar skatter og 
avgifter, er det 29 prosent som oppgir at de opplever dette. 
At næringslivet opplever likere konkurransevilkår er et viktig 
mål for Skatteetaten. Fremover bør vi derfor følge opp om 
vi greier å redusere andelen som opplever konkurranse fra 
useriøse aktører.

Det er store forskjeller mellom ulike bransjer for hvordan 
konkurranseforholdene oppleves. Langt over halvparten 
oppgir at de opplever konkurranse fra useriøse i næringene 
bygg og anlegg, rengjøring og landtransport med passasjerer 
som taxi og turbil. Det er mer uvanlig å oppleve konkurranse 
fra useriøse i næringene regnskap og revisjon og informasjon 
og kommunikasjon, hvor kun 6 prosent var enige i påstanden. 
Planlagte aktiviteter for de neste årene rettes mot flere av 
bransjene som både opplever konkurranse fra useriøse i 
stor grad og oppgir lav oppdagelsesrisiko. Dette indikerer at 
Skatteetaten satser på de rette områdene fremover.

Vil vi nå målene våre?

Ettersom spørsmålene som er presentert i artikkelen 
er stilt for første gang i 2014, kan vi foreløpig ikke si noe 
om utviklingen på disse spørsmålene. Det vil imidlertid 
være interessant å følge utviklingen fremover, både for 
næringslivet samlet og innenfor ulike næringer. 

Flere av funnene indikerer at oppfatningen av 
Skatteetaten på de fleste områder er god. Det er imidlertid 
noen områder vi bør følge opp nærmere i årene som 
kommer, både ut i fra resultatene i denne undersøkelsen 
og på bakgrunn av tiltak som er satt i gang. Undersøkelsen 
viste at hver tredje virksomhet opplever det som utfordrende 
å rapportere inn. Skatteetaten har satt i gang tiltak for å 
forenkle og redusere rapporteringsbyrden, blant annet 
gjennom en enklere løsning for næringsoppgaven. 
Skatteetaten har i sin kommende strategiperiode, 2015-
2017, ambisjoner om å fortsette arbeidet med å forenkle 
tjenestene for næringslivet og redusere byrden knyttet 
til prosessene virksomhetene har overfor etaten. Over 30 
prosent var uenige i at skattemyndighetene har forståelse 
for virksomhetenes behov og utfordringer, og tilsvarende 
andel var uenige i at skattemyndighetene fremstår som 
samarbeidsvillige. Frem mot 2025 skal Skatteetaten gjennom 
nye samarbeidsformer bli betydelig bedre til å forstå behov 
og utfordringer i næringslivet og bruke dette i utviklingen av 
løsninger, tjenester og prosesser.

Planlagte aktiviteter for de neste årene rettes mot flere 
av bransjene som både opplever høy konkurranse og lav 
oppdagelsesrisiko. Det indikerer at Skatteetaten satser på 
de rette områdene fremover. Det vil bli særlig interessant 
å følge utviklingen innenfor bransjene som er omfattet av 
den tverretatlige satsingen mot arbeidslivskriminalitet, og 
om andelen som har tro på skattemyndighetenes evne til å 
oppdage unndragelser vil øke. Dette gjelder spesielt bygg 
og anlegg, hvor det nå er iverksatt en rekke tiltak i regi av det 
tverretatlige samarbeidet innenfor arbeidslivskriminalitet.
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Bruk av åpne kilder i analysearbeid

Internett lyver ikke. Det har jeg fra sikre kilder – den 
utenomjordiske Smek i filmen Hjem, og tiåringen jeg så den 
sammen med. For oss som arbeider med analyse, er internett 
mer problematisk. Herlig forførende med all sin informasjon, 
og frustrerende upålitelig med tanke på sannhetsgehalt og 
datakvalitet.

I Skatteetaten har vi gode grunnlagsdata, med det menes 
registerdata og opplysninger fra tredjeparter. Gode hjemler, 
rutiner og datasystemer sikrer dette. Kvaliteten og nytten av 
disse dataene er kjent, men relevante kilder som ikke inngår 
i våre registre øker i omfang og antall. 

For eksempel; hvor mange leier ut gjennom Airbnb, og 
hvem er disse? Hvem kjører for Uber, og hva er omfanget 
av uoppgitte inntekter? Svaret på dette finnes ikke i våre 
systemer, og må innhentes gjennom andre kanaler.  Å få 
informasjon gjennom avtaler med aktørene er en mulighet. 
Informasjon gjennom informasjonsutvekslingsavtaler en 
annen, men ikke sjelden må den skaffes til veie fra andre 
kilder. Internett kan være en slik alternativ kilde.

Digitaliseringen av økonomien gir økt internasjonalisering, 
og med det økning i internasjonale pengetransaksjoner 
og bruk av utradisjonelle betalingskanaler. I kombinasjon 
med nye forretningsmodeller, sitter vi nå i større grad uten 
hjemler som pålegger selskaper og næringsdrivende å 
innrapportere opplysninger til oss. Airbnb, Uber og Paypal er 
eksempler på slike aktører. Dette medfører at vi ikke lenger 
har så komplett informasjon som vi tidligere har vært vant til.

Det nasjonale e-handelsprosjektet i Skatteetaten har 
siden 2010 jobbet systematisk med innhenting av data fra 
åpne kilder på internett. Prosjektet har som oppdrag å få ut 
informasjon, kompetanse og metodikk innen bruk av åpne 
kilder til hele etaten.  I denne artikkelen vil jeg forsøke å dele 
noen erfaringer vi har gjort med innhenting av data fra åpne 
kilder ved hjelp av dataverktøy. En målsetting med artikkelen 
er at dere sitter igjen med litt kunnskap om temaet, og 
dermed vil være i stand til å se overføringsverdi til eget 
fagfelt. 

Åpne kilder og teknisk innhenting

Teknisk innhenting er i Politiets etterretningsdoktrine 
beskrevet som: «en samlebetegnelse for etterretning utledet André Heggstad, 

Skatt nord, kontroll og rettsanvendelse
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av data eller informasjon skaffet til veie gjennom bruk av 
tekniske hjelpemidler» (Politidirektoratet 2014). Det er her 
snakk om tekniske hjelpemidler for søk i åpne kilder, registre 
eller databaser. 

Innhenting av informasjon fra åpne kilder kalles, i den 
sammenheng vi benytter det, Open Source Intelligence 
(OSINT). OSINT refererer til informasjon og kilder som er 
allment tilgjengelig, for eksempel:

• internett

• massemedia

• tidsskrifter

• konferansemateriale

• forskningsmateriale

• fotomateriale

• kartinformasjon

Med internett har denne type informasjon blitt svært 
tilgjengelig, og det er nettopp tilgjengeligheten som er 
OSINTs store fordel og akilleshæl. Med så store mengder 
informasjon tilgjengelig, er det største problemet å vite hva 
som er av verdi. I tillegg kommer utfordringen med å kjenne 
informasjonenes opphav og hvor pålitelig den er.

Mengden med informasjon umuliggjør manuelt 
arbeid, og man er helt avhengig av teknisk innhenting. 
Innhentingen er ofte etterfulgt av en automatisert rensing 
og sorteringsprosess.

Flere europeiske skattemyndigheter har miljøer som 
utfører denne type teknisk innhenting. Skatteetaten har et slikt 

miljø i Bodø, som en del av det nasjonale e-handelsprosjektet. 
Det er et godt samarbeid mellom de europeiske miljøene 
gjennom både Intra-European Tax Administrations (IOTA) 
og Fiscalis, og for de nordiske landene er samarbeidet enda 
tettere gjennom Nordisk agenda. 

Verktøy og metodikk
Utvalget av programvare for informasjonsinnhenting er stort, 
og strekker seg fra spesialverktøy utviklet av eller for «Law 
Enforcement Agencies», til kommersiell programvare i alle 
prisklasser.

En av grunnene til det store utvalget av verktøy, er at 
store deler av markedet er tuftet på private aktørers behov 
for kunnskap og etterretning på områder som: 

• commercial intelligence

• competitive intelligence

• business intelligence

• strategic management

• industrial espionage

• environmental scanning

De verktøyene e-handelsprosjektet benytter, er en 
kombinasjon av spesialutviklet programvare og rimelig 
hyllevare, tilpasset våre behov for søk, innsamling og 
analyse av data. Xenon og EC Eyes er to eksempler på 
spesialprogramvare, utviklet av henholdsvis nederlandske 
og svenske skattemyndigheter (se faktaboks).

E-handelsprosjektet er gitt i oppdrag å utvikle metodikk 
for etaten for bruk av internett som informasjonskilde. Vi har



34 Analysenytt 01I2016 

kalt denne metodikken for internettgransking, og i dette 
uttrykket ligger bruk av metodikken både i enkeltsaker og 
i analyser.

Metodikken baserer seg på anerkjente og utprøvde 
OSINT-prinsipper, og vi har forsøkt å overføre disse til 
Skatteetatens arbeidsmetoder og behov. Figur 1 viser 
stegene i denne metodikken.

I vårt arbeid har vi først og fremst sett hen til 
andre skattemyndigheter og kommersielle tilbydere 
av OSINT-opplæring, men også en annen gruppe har 
vært sentral – nemlig gravejournalisten. Vi har hatt 
flere anerkjente journalister fra DN, VG og Institutt for 
journalistikk på våre kompetansesamlinger. For alle som er 
interessert i informasjonsgraving på internett, er noen av 
metoderapportene fra SKUP-prisen en gullgruve.

I praksis er det teknisk mulig å hente ned nærmest 
ubegrenset med informasjon fra internett. For oss som 
skattemyndighet er begrensningene av juridisk og 
etisk art. Begrensninger kan for eksempel settes av 
personopplysningsloven, nettsidenes brukeravtaler og 
privat informasjon på sosiale medier. 

Datakvalitet
For å kunne bruke informasjon må vi kunne stole på at 
den er korrekt, eller i det minste god nok til den bruken 
informasjonen er tiltenkt. Vi må vite om informasjonen 
kommer fra troverdige kilder, og om vi kan finne tilbake til 
den på et senere tidspunkt. Kvalitet i data kjennetegnes av 
at de er:

• konsistente 

• fullstendige

• tidsriktige

• korrekte

Xenon

Xenon er en web robot, det vil si et program som 

kjører automatiserte oppgaver over Internett. Xenon 

er utviklet av skattemyndighetene i Nederland 

(Belastingdienst) i samarbeid med den private 

virksomheten Sentient. Den fungerer slik at man 

lager en profil for en type nettsider som man ønsker 

å finne, og så leter programmet på internett etter 

nettsider som matcher profilen. Det er per i dag ti 

skattemyndigheter som benytter programmet. 

EC Eyes

EC Eyes er utviklet av Sven H Johansson i 

svenske Skatteverket, og er som en sveitsisk 

lommekniv for revisorer som benytter internett som 

informasjonskilde. Programmet inneholder en rekke 

funksjoner, som for eksempel automatiske oppslag 

i relevante internettressurser, dokumentasjon av 

nettsider, manipulering av tekst med mer. Det er 

også et hendig verktøy for OSINT-miljøer som jobber 

frem større datagrunnlag for analyse. Programmet 

har en høy brukerterskel og er i dag noe teknisk 

utdatert. Det er usikkert om Skatteverket vil utvikle 

en ny versjon.
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Datakvalitet påvirkes også av dårlig systemdesign og 
dårlige prosedyrer som tillater ufullstendig eller manglende 
innførsel av data.

Å kunne stole på dataenes kvalitet er viktig. Data med lav 
kvalitet vil gi en analyse med like lav eller lavere kvalitet. Det 
kan føre til uriktige konklusjoner som igjen kan føre til gale 
beslutninger.

Et eksempel på bruk av åpne kilder til å finne 
nettbutikker

Handel på nett har de siste tre år hatt en årlig økning på 
rundt 15 prosent (DIBS 2015). Fra 2014 til 2015 var økningen 
fire ganger så høy som offline-handelen (Virke 2015). 
Vi ser en dreining fra handel i butikk til handel på nett.  
E-handelsprosjektet har et delprosjekt som ser på om denne 
dreiningen medfører nye risikoer for Skatteetaten. Ved 
delprosjektets oppstart, satte vi ned et saks- og analyseteam 
som skulle utarbeide hypoteser og gjennomføre risiko- 
og årsaksanalyser. Teamet var tverrfaglig sammensatt 
av personer med bakgrunn fra datateknologi, revisjon og 
analyse. Vi har tidligere erfart at profesjonene hver for seg 
ikke klarer å oppnå gode resultater i denne type analyser. 

En av teamets oppgaver var å utarbeide en risikoanalyse 
for norske nettbutikker, og det ble tidlig klart at våre interne 

systemer ikke har tilstrekkelig med informasjon til å finne 
de aktørene som skulle analyseres. Etaten har ingen god 
oversikt over hvem som driver nettbutikk. Dette på grunn av 
spredning over flere bransjekoder som ikke tar hensyn til om 
de driver nettbasert eller tradisjonell varehandel. I tillegg er 
det mange uregistrerte aktører i dette segmentet.

Ut i fra liknende analyser utført av svenske og danske 
skattemyndigheter, forventet vi å finne mellom 10–20 000 
nettbutikker.

Finne aktørene
Nettbutikker er av natur på internett, og de ønsker også å 
være synlig slik at kundene skal finne dem. Arbeidet med å 
finne dem, er derfor egnet for å illustrere hvordan åpne kilder 
kan benyttes i analysearbeid.

Vi identifiserte følgende kilder som vi skulle jobbe videre 
med for å finne norske nettbutikker:

• nettadressene til nettbutikkene

• Skatteetatens fagsystemer

• Enhetsregisteret

• katalogoppføringer på nett, for eksempel listen av 
sertifiserte butikker på www.tryggehandel.no

• selskaper som utvikler nettbutikkløsninger

Figur 1. Stegene i metodikken for internettgransking  
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Vi definerte hva som skulle forstås med nettbutikk. 
Blant annet skulle det være et nettsted som var aktivt og 
som tilbød salg av tjenester eller varer. Den mest åpenbare 
utfordringen var det enorme antallet potensielle nettsteder, 
og det gjorde det praktisk umulig å utføre arbeidet manuelt. 

Vi jobbet parallelt med de ulike kildene, og i praksis er 
denne type oppgave en gjentagende prosess, slik pilene 
illustrerer i figur 1.

Søk i Skatteetatens fagsystemer
Når en virksomhet registrerer seg i Enhetsregisteret 
velger de selv bransjekode og skriver inn formålet med 
virksomheten. Det er flere koder som kan passe for en 
nettbutikk, og ingen av disse er eksklusive for denne type 
virksomhet. Søk i utvalgte bransjekoder, supplert med ord 
som sannsynligvis er benyttet i formålsfeltet, gav oss 7 500 
potensielle nettbutikker. I disse 7 500 var det anslagsvis 
en fjerdedel som var reelle nettbutikker. Interne systemer 
kunne ikke gi oss det utvalget vi var ute etter, og måtte derfor 
suppleres av andre kilder.

Vi ønsket uansett å inkludere utvalget fra fagsystemene 
i vårt endelige utvalg. Organisasjonsnumrene vi fant ble 
automatisk sjekket mot Norid, som driver registeret for 
norske domenenavn, for å se om det var et domene koblet til 
virksomheten. 3 800 av de potensielle nettbutikkene hadde 
et eller flere norske domener, men det var usikkert om det 
var en nettbutikk eller bare en nettside for virksomheten. 
Domenene til disse 3 800 virksomhetene ble lagt inn i Xenon 
for å sjekkes opp mot nettbutikkprofilen vår. Det var denne 
siste sjekken som avgjorde om virksomheten ble klassifisert 
som nettbutikk eller ikke.

Søk etter nettbutikker
For å forberede søket etter nettbutikker, kartla vi manuelt 
hvilke kjennetegn nettbutikkene har. Det kunne være fraser 
som går igjen på siden som «gå til kasse», oppbygging av 
sidene, betalingsløsninger eller kode på sidene. Basert 

på kjennetegnene utviklet vi en profil for Xenon, som var 
søkeprogrammet vi benyttet. Xenon krever et startsett 
bestående av nettsider til potensielle nettbutikker, som 
programmet benytter som utgangspunkt for navigasjon på 
nett. Startsettet laget vi ved hjelp av EC Eyes og Google i 
kombinasjon, hvor vi benyttet relevante søkeord for å sitte 
igjen med 30 000 nettsider. Xenon gikk så ut på det store 
internett, og returnerte rundt 80 000 potensielle nettsider. 
Disse ble tildelt score av Xenon, og dannet utgangspunkt for 
renseprosessen som fulgte til sist.

Hvert av kjennetegnene til nettbutikkene, ble tildelt en 
verdi som sa noe om hvor viktig dette kjennetegnet var. For 
hver nettside ble verdiene summert, og vi satte en grenseverdi 
som avgjorde om siden skulle antas å være en nettbutikk 
eller ikke. Hvis en side fikk en sum over grenseverdien var 
det høyst sannsynlig en nettbutikk. Etter rensingen endte vi 
opp med cirka 12 500 nettbutikker. 

Videre automatisert arbeid
En av risikoene på området er koblet til betalingsløsninger. 
Det var derfor viktig for oss å finne hvilke betalingsløsninger 
som ble tilbudt av hver av nettbutikkene i utvalget. En manuell 
gjennomgang av 12 500 sider ville ikke være mulig, så dette 
måtte løses automatisk. Det eksisterer flere programmer 
og tjenester som forsøker å finne betalingsløsninger på et 
nettsted. Ingen av disse gir alene pålitelige og fullstendige 
resultater, så vi var nødt til å benytte flere metoder, og satt til 
slutt igjen med et tilstrekkelig antall til å lage utvalg. 

En utfordring med .com domener, er at 
registreringsinformasjonen ikke inneholder organisasjons- 
eller personnummer, slik det gjør på de norske sidene 
med .no domene. Organisasjons- eller personnummer er 
en nødvendig identifikator for videre analyse. For å løse 
utfordringen med .com domener, lagde vi en automatisk 
spørring mot Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sitt 
datahotell, som returnerte organisasjonsnumre ved treff på 
selskapsnavn. Siden denne metoden ikke nødvendigvis gav 
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treff, lagde vi i tillegg en egen programvare som søkte etter 
organisasjonsnumre på hver av sidene. 

Dette er eksempler på automatiserte operasjoner 
som det ikke ville ha vært ressurssvarende å gjennomføre 
manuelt. Innhenting av data fra internett krever ofte 
omfattende etterarbeid for å rense data og få ulike typer 
data fra ulike kilder over på et ens format.

Kreativitet og evnen til å innse at man har tatt feil
For de fleste fagområder finnes det informasjon i åpne kilder 

om aktører som kan øke forståelsen av det segmentet man 
skal arbeide med. Å få informasjon fra kilder tilgjengelig på 
internett krever kompetanse, og i noen tilfeller spesialiserte 
verktøy. Hvis vi ser bort fra den tekniske delen, og den delen 
som krever faglig innsikt, så er det en kraft som må være 
tilstede i et slikt prosjekt, nemlig kreativitet. Å være kreativ 
er etter vår erfaring den viktigste egenskapen når man søker 
etter og innhenter informasjon fra internett. Ofte må man 
tenke utenfor boksen for å få til en løsning, og man må være 
åpen for at man har tatt feil på et tidligere tidspunkt. Igjen, 
informasjonsinnhenting er en gjentagende prosess.

Figur 2. Illustrasjon av informasjonsinnhenting om nettbutikker via åpne kilder  
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