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Sammanfattning  
 

Uppsatsens titel:  Personalliggaren och det certifierade kassaregistrets 

betydelse för berörda aktörer 

 

Uppsatsnivå:  Kandidatuppsats - Externredovisning 

 

Författare:   Matilda Rantala och Maria Nilsson 

 

Handledare:  Arne Söderbom 

 

Problembakgrund:  Svart arbetskraft och oredovisade intäkter är ett stort problem för 

samhället och som ett steg till att öka kontrollen infördes Lag 

(2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och Lag 

(2007:592) om kassaregister m.m. Statistik visar på tydliga 

förändringar i redovisning av löner men märks förändringar bland 

berörda aktörer. 

 

Frågeställning:  Hur bedömer kvalificerade personer inom revisionsbranschen och 

granskningspersonal på Skatteverket att deras roll har påverkats av 

Lagen om personalliggare och Lagen om certifierat kassaregister? 

 

Syfte:  Syftet är dels att beskriva och analysera hur berörda personer anser 

att de påverkats av införandet av Lag (2006:575) om särskild 

skattekontroll i vissa branscher och Lag (2007:592) om 

kassaregister m.m., dels att analysera förändringarna som dessa 

lagar fört med sig. För att uppnå syftet kommer vi genomföra och 

analysera intervjuer med både Skatteverket och större och mindre 

revisionsbyråer, på så vis kan vi upptäcka eventuella likheter och 

skillnader mellan dessa. 

 

Metod:  För att få fram relevant data kopplat till vår frågeställning har vi 

valt att utgå från en kvalitativ studie. Då det finns få teorier att 

utgå från inom området har vi valt ett induktivt angreppssätt och 

på så sätt skapa nya teorier. 

 

Resultat:  Det finns tydliga skillnader bland små och stora revisionsbyråer. 

Restauranger och frisörer är riskfyllda kunder som inte alla tar sig 

an.  Personer inom revisionsbranschen uppfattar lagen som något 

bra då det alltid är bra med lagstiftning i ryggen och 

granskningspersonal på Skatteverket trivs bra med lagarna. Det 

negativa de upplever kommer från företagarna som bland annat ser 

det som jobbigt och kostsamt. Trots detta upplever de att 

företagarna uppskattar att lagarna leder till en sundare konkurrens. 

 

Nyckelord:   Förändring, revision och effekt 

  



 

 

 

Abstract 
 

Title:  The significance of the staff ledger and the cash register for 

  concerned actors. 

 

Course:   Bachelor thesis – financial accounting 

 

Authors:   Matilda Rantala och Maria Nilsson 

 

Advisor:   Arne Söderbom 

 

Background problem:  Black labour and unreported income is a major problem for society 

and as a step to increase the control, Law (2006:575) about special 

tax control in some industries and Law (2007:592) about cash 

register etc., was introduced. Statistics show clear changes in the 

accounting of salaries but are any noticeable changes among the 

concerned actors? 

 

Problem formulation:  How do qualified persons within the accounting profession and the 

audit staff from the Swedish National Tax Board think that their 

role has been affected by the law about the staff ledger and the law 

about a certified cash register? 

 

Purpose:  The aim of the study is partly to describe and analyze how 

concerned actors think they have been affected by Law (2006:575) 

about the special tax control in some industries and Law 

(2007:592) about cash register, ect. The other part is to analyze the 

changes that come with the laws. To achieve the aim we will 

implement and analyze interviews with the Swedish National Tax 

Board and bigger and smaller audit firms. From this we can detect 

similarities and differences between them. 

 

Methodology:  In order to obtain the relevant data related to our problem, we have 

chosen to do a qualitative study. Since there are few theories that 

start from the field, we have chosen an inductive approach and 

from that we will create a new theory. 

 

Results:  There are clear differences among small and large accounting 

firms. Restaurants and hairdressers are risky businesses and many 

firms do not take them as a client. People within the accounting 

profession see the laws as something good; it is always a good 

thing to have the laws behind you and the people from the 

National Swedish Tax Board like the laws as well. The negative 

perspective as they see it come from the concerned companies, 

some of them see the costs and the effort as something negative. 

Despite this the companies appreciate that the laws lead to a 

healthier competition among the companies. 
 

Keywords:   Change, audit and effect 
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1. Inledning    
 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till införandet av Lag (2006:575) om 

särskild skattekontroll i vissa branscher och Lag (2007:592) om kassaregister 

m.m.  Därefter följer en diskussion som mynnar ut i vår problemformulering.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

Svart arbetskraft och oredovisade intäkter har alltid varit ett problem men dagens problem är 

mer utbredda och svårare att komma åt (Källman, 2008 och Nord, 2000).  

 

1 januari 2007 infördes en ny lag, Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher 

(se Bilaga 4), om personalliggare i restaurang och frisörbranschen, detta för att minska svart 

arbetskraft
1
. Personalliggare innebär att personalen varje arbetsdag skriver ner namn, 

personnummer och klockslag för arbetspassets början och slut (Lag 2006:575). Nu har det 

gått tre år sedan införandet och om lagen har haft en betydande roll för berörda personer anser 

vi att det borde kunna påvisas idag. 

 

Enligt Conny Svenssons, Riksprojektledare för kontanthandelsprojektet vid Skatteverket, 

uttalande till Riksdag & Departement har numera sju av tio restauranger anställd personal, 

jämfört med tidigare då en person kunde driva fyra restauranger i samma stad utan några 

officiellt anställda (Riksdag & Departement, 2010). Ett exempel på hur redovisningen fått 

effekter av detta är att mellan 2007 och 2008 har restaurang- och frisörbranschen redovisat 

över en miljard kronor i ökade intäkter och mellan 4000 och 6000 jobb har tillkommit (ibid.). 

Detta kan till viss del förklaras till den starka konjunkturen som Sverige befann sig i då men 

troligtvis även på lagändringen (ibid.). Nyregistreringarna av företag i restaurangbranschen 

har ökat markant jämfört med andra branscher de senaste åren, men skillnaderna är stora i 

olika delar av Sverige (ibid.).  

 

1 januari 2010 togs detta ett steg längre och Lag (2007:592) om kassaregister m.m. infördes, 

se Bilaga 5, som innebär att alla företag måste ha ett certifierat kassaregister. Detta innebär att 

de som säljer varor mot kontantbetalning, som även omfattar kontokort, måste ha en 

kassaapparat som registrerar all försäljning och som inte går manipulera (Lag 2007:592). 

Skatteverket, som är de enda som har möjlighet att logga in i systemet, ska kunna skriva ut en 

kontrollremsa vid besök för att kontrollera att försäljningen inte är manipulerad (ibid.).  

Införandet av lagen gör att vi känner ämnet som väldigt aktuellt i tiden och vi vill undersöka 

om det redan idag inneburit några förändringar.  

 

Syftet med de båda lagarna är att alla ska konkurrera på lika villkor och öka Skatteverkets 

möjlighet till kontroller (Ds 2009:43 och SOU 2005:34). Med hjälp av regelbundna kontroller 

styrda av lagar blir det svårt för oseriösa företagare att undanhålla pengar (ibid.). Lagarna kan 

kopplas samman genom att de båda vill förhindra bruk av svarta pengar
2
. Som ett första steg 

att göra svart arbetskraft vit infördes personalliggaren och som ett andra steg infördes Lagen 

om certifierat kassaregister.  

                                                           
1
 ”I allmänt språkbruk benämning på arbete som sker utan insyn av myndigheterna i syfte dels att komma 

undan skatter och sociala avgifter, dels att kringgå olika förbud eller påbud” (NE 17, 1995, s. 451) 
2
 ”I allmänt språkbruk belopp som inte redovisas öppet vid en affärsuppgörelse, ofta i avsikt att vilseleda 

skattemyndigheterna.” (NE 17, 1995, s. 451) 
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Vi uppfattar att revisorn ofta ställs inför svåra val då denna granskar företagets bokföring. 

Finns det misstanke om att denna är felaktigt förd är revisorn tvingad att lämna en 

revisionsberättelse som påpekar att bokföringen är oren (FAR SRS, 2008). En oren 

revisionsberättelse kan leda till stora konsekvenser för företaget (ibid.).  

 

Ekonomisk brottslighet definieras som kontinuerlig brottslighet som har motivet av 

ekonomisk vinning och sker inom näringsverksamheten (Olsson, 1998). Det är svårt att veta 

hur mycket brottslighet det rör sig om i landet eftersom mörkertalet är stort (ibid.). Men enligt 

Larsson (2005) har både bedrägerier och bokföringsbrott blivit mer utbrett de senaste åren. 

Till ekonomisk brottslighet räknas bland annat skattebrott och bokföringsbrott (BRÅ, 2010). 

Exempel på vanligt förekommande brott är oredovisade intäkter och svart arbetskraft, 

speciellt inom branscher där det hanteras mycket kontanter såsom restaurang- och 

hårvårdsbranschen (ibid.). Williams & Windebank (2005) menar att den som arbetar svart 

berövar staten på intäkter, skatteintäkter, som kan användas som sociala sammanhållande 

ändamål. I och med införandet av lagarna försvårar det för de företagare som tidigare använt 

sig av svart arbetskraft, undanhållit kostnader, och inte redovisat alla intäkter, i och med dessa 

inkommer nu mer skattepengar. Skatteverket har i och med lagarna rätt att göra oanmälda 

kontrollbesök hos berörda företag för att komma åt skattefusk (Skatteverket
b
, 2010). En 

felaktigt ifylld personalliggare innebär vid första tillfället en kontrollavgift på 10 000 kronor 

plus 2 000 kronor för varje person som inte är korrekt ifylld, för företaget (ibid.). År 2007 

betalades 50 miljoner kronor in i böter eftersom företag inte infört eller skrivit in alla anställda 

i personalliggaren (Riksdag & Departement, 2010). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Lag (2007:592) om kassaregister m.m. och Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa 

branscher infördes för att komma åt svart arbetskraft och oredovisade intäkter, som båda är 

ekonomiska brott (Ds 2009:43 och SOU 2005:34). Sverige har länge lagt ner mycket för att 

komma åt den ekonomiska brottsligheten och den svarta ekonomin men utan några positiva 

resultat (Alvesalo & Tombs, 2001). Den svarta ekonomin är speciellt utbrett inom framförallt 

restaurang och hårvårdsbranscherna (BRÅ, 2010). Det finns företag som har hittat vägar för 

att försöka dölja svart arbetskraft och oredovisade intäkter i sina bokföringar. På grund av 

detta har revisorerna ställts inför svåra beslut då de kunnat ana att någonting inte står rätt till, 

men inte varit helt säkra. Bedömer revisorerna att de nya lagarna, framförallt Lagen om 

personalliggare som funnits ett par år, har påverkat deras roll i revisionen? Vi vill även få svar 

på företagarnas åsikter enligt Skatteverket och personer inom revisionsbranschen till 

införandet av lagarna. Detta eftersom att enligt Emanuelsson (2003) så är en följd av svart 

arbetskraft att företagen inte konkurrerar på lika villkor. Ett företag som använder sig av svart 

arbetskraft och svarta pengar har mindre utgifter såsom arbetsgivaravgifter och skatter, detta 

kan göra att hederliga företag inte överlever (ibid.).  

 

Då intäkter inte redovisas och arbete betalas med svarta pengar gås det miste om stora 

summor pengar (Williams & Windebank, 2005). Detta är ett utbrett problem, med en viss 

acceptans, och därför finns det de människor som fortsatt arbeta mot svarta pengar och även 

företag som dolt en viss del av sina intäkter utan att tänka på hur samhället påverkas i stort 

(Prop. 2006/2007:105). För att minska den svarta arbetskraften måste kostnaden för att bli 

påkommen vara större än den förväntade nyttan (Williams & Windebank, 2005). Har 

Skatteverket sett några tydliga förändringar i redovisade intäkter och kostnader sedan lagarna 

infördes? Lag (2007:592) om kassaregister m.m. är ny för i år, 2010, och därför saknas 
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statistik över utfallet av denna lagen. Men redan då Lag (2006:575) om särskild skattekontroll 

i vissa branscher infördes sågs en ökning av redovisade intäkter, detta eftersom det då 

behövdes vita pengar för att betala de vita lönerna med (Ds 2009:43).  

 

Eftersom det etiska resonemanget enligt Eynon, Hill och Stevens (1997) skiljer sig åt mellan 

större och mindre revisionsbyråer finns möjligheten att det skiljer sig åt i hanteringen av 

företag som berörs av Lag (207:592) om kassaregister m.m. och Lag (2006:575) om särskild 

skattekontroll i vissa branscher. Detta leder oss fram till frågan om uppfattningen mellan 

större och mindre revisionsbyråer skiljer sig åt angående hanteringen av företag som berörs av 

de båda nya lagarna? 

 

Eftersom Lag (2007:592) om kassaregister m.m. är ny och Lag (2006:575) om särskild 

skattekontroll i vissa branscher relativt ny finns det inte speciellt mycket undersökningar om 

dessa. Det saknas även vidare forskning på hur lagarna hänger samman. Vi hoppas på att våra 

frågeställningar kommer ge bidrag till vidare forskning. 

 

1.3 Problemformulering 
 

”Hur bedömer kvalificerade personer inom revisionsbranschen och granskningspersonal på 

Skatteverket att deras roll har påverkats av Lagen om personalliggare och Lagen om 

certifierat kassaregister?” 

 

Underfrågor: 

- Skiljer sig uppfattningen åt mellan större och mindre revisionsbyråer angående 

hanteringen av företag som berörs av de båda nya lagarna? 

- Har Skatteverket eller personerna inom revisionsbranschen sett några tydliga 

förändringar i redovisade intäkter och kostnader sedan lagarna infördes? 

- Vilka är företagarnas åsikter, enligt Skatteverket och personer inom 

revisionsbranschen, om införandet av lagarna? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet är dels att beskriva och analysera hur berörda personer anser att de påverkats av 

införandet av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och Lag (2007:592) 

om kassaregister m.m., dels att analysera förändringarna och effekterna som dessa lagarna fört 

med sig. För att uppnå syftet kommer vi genomföra och analysera intervjuer med både 

Skatteverket och större och mindre revisionsbyråer, på så vis kan vi upptäcka eventuella 

likheter och skillnader mellan dessa. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till personer inom revisionsbranschen och granskningspersonal på 

Skatteverket, därmed har vi uteslutit företagarna. Personalliggaren rör enbart restaurang- och 

frisörbranschen medan det certifierade kassaregistret rör alla företag inom kontantbranschen, 

därför har vi valt att prioritera branscherna i följande ordning; 

1) Restaurangbranschen 

2) Frisörbranschen 

3) Övriga företag inom kontanthandeln 

Vidare har vi valt att avgränsa oss till Halland och Skånes län,  
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1.6 Disposition 
 

 
 

 

 

 

 

  

METOD – I metodkapitlet presenteras det 

tillvägagångssätt som använts för att besvara 

frågeställningen. I slutet av kapitlet finns en 

utvärdering av studiens giltighet och 

tillförlitlighet. 
 

TEORI – I teorikapitlet presenteras den 

litteratur samt vetenskapliga artiklar som 

berör uppsatsen. Kapitlet behandlar 

Regelverk, Revision och Oredovisade 

intäkter och kostnader. 
 

SLUTSATS – I slutsatskapitlet presenteras 

slutsatser utifrån analysen. Här besvaras 

frågeställningen. Kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning. 

ANALYS – I analyskapitlet analyserar vi 

den empiriska data som inkommit genom 

intervjuerna. Teorin och empirin kopplas 

samman.  

EMPIRI – I empirikapitlet presenteras vad 

vi fått fram genom insamlingen av empirisk 

data. Den empiriska datainsamlingen har 

bestått av intervjuer med 

granskningspersonal från Skatteverket och 

kvalificerade personer inom 

revisionsbranschen.  
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2. Teoretisk referensram 

 

Detta kapitel presenterar undersökningens teoretiska referensram som vi har att 

arbeta efter. Vi har valt att utgå utifrån Regelverk, Revision och Oredovisade 

intäkter och kostnader.  Den insamlade teorin kommer sedan användas vi 

analysen av den insamlade empirin. 

 

2.1 Sammanfattning 
 

Enligt en studie av Alvesalo & Tombs (2001) är Sverige ett av de länder som lagt ner mest på 

att bekämpa ekonomisk brottslighet och den svarta ekonomin. Som ett steg i riktningen att 

komma åt svart arbetskraft och undandragande av skatt infördes nya regelverk för att få en 

förändring (Ds 2009:43 och SOU 2005:35). Den 1 januari 2007 infördes Lag (2006:575) om 

särskild skattekontroll i vissa branscher, som innebär att företagarna måste föra 

personalliggare över sin anställda, och tre år senare, 1 januari 2010, trädde Lag (2007:592) om 

kassaregister m.m. i kraft, som innebär att alla företag i kontanthandels måste ha ett certifierat 

kassaregister (ibid.). Syftet med båda lagarna är att komma åt skattefusk, lagen om 

personalliggare har visat stora förändringar på redovisade löner men lagen om certifierat 

kassaregister är ännu för ny för att påvisa några förändringar i redovisade intäkter (ibid.). 

Båda lagarna är ett steg mot ökade straffkostnader för arbete med svarta pengar, där det är 

viktigt att kostnaden för att åka fast är högre än vinningen (Williams & Windebank, 2005 och 

Becker, 1968). Det är inte längre tillräckligt med avskräckelse (ibid.). 

 

Revision innebär att revisorn planerar, granskar, bedömer och uttalar sig om årsredovisning, 

bokföring och förvaltning (FAR SRS, 2008). Revisionen är viktig för alla inblandade och 

avslutas med att revisorn lämnar en revisionsberättelse (Jönsson, 1991). Om revisorn 

misstänker att företaget exempelvis använt sig av svart arbetskraft eller inte redovisat alla 

intäkter ska denna lämna en oren revisionsberättelse (FAR SRS, 2008). En oren 

revisionsberättelse kan påverka företaget negativt (ibid.). Revisionsprocessen startar med att 

revisorn genomför en företagsanalys
3
 som går ut på att analysera om företaget är tillförlitligt 

(Dittenhofer, 2001). Företagsanalysen ligger sedan till grund för återstående delar i 

revisionsprocessen (FAR SRS, 2008). Trots en noggrann analys och revisorn lägger ner stor 

noggrannhet under granskningen finns det en risk att fel inte upptäcks (Larsson, 2005 och 

Koh & Woo, 1998). Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och Lag 

(2007:592) om kassaregister m.m. skulle båda kunna underlätta revisorns roll i granskningen 

(Ds 2009:43). Enligt en studie av Eynon et al. (1997) skiljer sig det etiska resonemanget åt 

mellan stora och små revisionsbyråer. Studien visar att det etiska resonemanget är lägre hos 

de små vilket kan bero på att de är mer beroende av sina kunder än vad de stora byråerna är.  

 

Då intäkter och kostnader inte redovisas på ett korrekt sätt i bokföringen innebär det att ett 

ekobrott begås (Källman, 2008 och Nord, 2000). Då en företagare medvetet undviker redovisa 

intäkter och kostnader till myndigheter för att undkomma skatt begås ett ekobrott (ibid.). Den 

önskade effekten av införandet av personalliggaren är att minska den svarta arbetskraften, 

vilken Williams & Windebank (2005) definierar som en olaglig verksamhet eftersom 

                                                           
3
 ”Företagsanalysen innehåller bland annat en bedömning av företagets lönsamhet, ekonomiska ställning, 

effektivitet och tillväxt. En värdering gör bland annat av produkter och tjänster, försäljningskanaler, lokaler, IT-
miljö samt företagsledningens och medarbetarnas kompetens.” (Belfrage-Carlberg, 2003, s. 186) 
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inkomsten inte deklareras till staten för skatter och social säkerhet. En önskad effekt av det 

certifierade kassaregistret är att alla företagare inom kontanthandeln ska redovisa alla intäkter 

så samhället inte ska förlora skatteintäkter och för att uppnå en rättvis konkurrens (Prop. 

2006/07:105). 

 

2.2 Regelverk 
 

Enligt Alvesalo & Tombs (2001) studie i Finland, år 2000, där det drogs paralleller mellan 

olika länder som visat att de försökt öka kontrollen av ekonomiska brott och den svarta 

ekonomin, är Sverige ett av de länder som lagt ner mest inom det området. Det har gjorts 

flertalet försök att minska den svarta ekonomin fram till år 2000 men utan någon större 

framgång. Williams & Windebank (2005) menar att fram till deras undersökning gjordes hade 

de politiska åtgärderna mot svartarbete bestått i att avskräcka människor från att arbeta svart 

genom att försöka garantera att den förväntade kostnaden då de åker fast är högre än den 

ekonomiska vinningen på att arbeta svart. Enligt Becker (1968) finns det en koppling mellan 

brott och straff, antalet brott är beroende av straffets storlek och risken att bli upptäckt. 

Beckers (1998) princip bygger på risken för att bli upptäckt och då det blir ett strängare straff 

minskar den ekonomiska brottsligheten.   

 

Både Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, som infördes 1 januari 

2007, och Lag (2007:592) om kassaregister m.m., som började gälla 1 januari 2010, har ett 

syfte att motverka svarta pengar och undandragande av skatt (Ds 2009:43 och SOU 2005:35).  

 

2.2.1 Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher 

 

Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher gäller alla restauranger och 

frisörer (Ds 2009:43). Restaurangbranschen omfattar restauranger, pizzerior och andra 

avhämtningsställen, såsom gatukök, kafé, catering och centralkök och frisörbranschen 

omfattar all hårvård (ibid.). Anledningen till att lagen skulle omfatta restaurang- och 

hårvårdsbranscherna är för att det var känt att svartarbete var väldigt vanligt inom dessa 

branscher och ville komma åt det (ibid.). Lagen innebär att näringsidkare inom restaurang och 

frisörbranschen är skyldiga att föra en personalliggare över vilka som arbetar. I denna måste 

namn, personnummer och start/sluttid för arbetspasset fyllas i (ibid.), detta illustreras i 

Effektkedjan (Figur 1) nedan. Det är viktigt att uppgifterna i personalliggaren fylls i direkt då 

arbetspasset börjar respektive slutar (ibid.). Skatteverket har rätt att göra oanmälda 

kontrollbesök för att kontrollera att liggaren är korrekt ifylld, se pil nr:3 i Figur 1 (ibid.). Om 

någon uppgift saknas i liggaren har de rätt att ta ut en kontrollavgift på 10 000 kronor och 

2 000 kronor per person som saknas eller är felaktigt ifylld (ibid.). Om näringsidkaren sedan 

upprepar felet inom ett år blir straffavgiften istället 20 000 kronor vid det tillfället (ibid.). Det 

är företaget som är skyldiga att betala kontrollavgiften om den anställde har missat att skriva 

in sig för dagen (ibid.). I Effektkedjan (Figur 1) nedan illustreras det att om lagen ska ge 

någon effekt måste företaget först av allt registrera all personal i personalliggaren, pil nr:1, 

och för att det ska få effekt på skatteundandraganden måste dessa uppgifter även föras in i 

företagets bokföringsprogram, pil nr:2 (ibid.). Detta kontrolleras genom oanmälda besök, AG-

kontroller och revision, pil nr:4 (ibid.). Om man ser en ökning av löneredovisningen efter 

införandet av personalliggaren kan det antas att löner som tidigare varit svarta nu har blivit 

vita, pil nr:5 (ibid.). Vita löner som tidigare varit svarta är en direkt effekt på 

löneredovisningen, pil nr:6 i Figur 1 (ibid.). En indirekt effekt av införandet av 

personalliggaren är att om de svarta lönerna minskar så minskar även behovet av svarta 

inkomster vilket i sin tur kan leda till en ökning av redovisade intäkter (ibid.). 
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Figur 1: Effektkedjan, Personalliggaren (Ds 2009:43, s 60).    

 

Syftet med Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher är att förebygga 

skattebrott genom oredovisat arbete och därmed ge lika konkurrens för alla näringsidkare 

inom berörda branscher (Ds 2009:43). Enligt Finansdepartementets utredning, Ds 2009:43, 

från 2009 är majoriteten av företagen positiva till lagen om personalliggare, enbart 20 procent 

har en negativ uppfattning. Den största fördelen med liggaren, enligt företagen, är att den 

bidrar till att hålla koll på personalen och deras arbetade tid samt att den minskar svart 

arbetskraft. Att personalliggaren också bidrar till en minskning av bidragsfusket, eftersom det 

exempelvis är svårt att vara inskriven i en personalliggare och samtidigt vara sjukskriven sågs 

som positivt av företagarna. Majoriteten av företagen ser även positivt till Skatteverkets 

oanmälda kontroller och anser att de genomförts på ett smidigt sätt. Det som flest berörda 

företagare var negativa till är att det enbart valts ut två branscher som omfattas av lagen. De 

anser att det är integritetskränkande, eftersom det ger signaler till allmänheten om att de har 

mest svart arbetskraft. Företagarna anser att fler branscher borde omfattas av lagen. Många 

var även negativa till att kontrollavgiften var hög vid en felaktig personalliggare, eftersom det 

tar tid att införa nya rutiner ansåg de att det borde finnas möjlighet till en varning istället för 

böter.  

 

Enligt Finansdepartementets utredning, Ds 2009:43, från 2009 har personalliggaren haft stora 

effekter på restaurangbranschen, löneredovisningen har ökat mycket under de två första åren 

efter införandet. Effekterna från 2007 och 2008 visar tillsammans på att mellan 4 000 – 6 000 

jobb har blivit vita, detta kan man se eftersom den redovisade löneökningen ligger på mellan 

1 – 1,5 miljarder kronor under dessa år. Siffrorna är osäkra eftersom en del av den ökade 

löneredovisningen kan bero på konjunkturförändringar, men trots det kan slutsatsen dras att 

många svarta jobb har blivit vita med hjälp av personalliggaren. Personalliggaren hade störst 

effekter inom frisörbranschen direkt efter då lagen började gälla, dessa har dock avtagit. Då 
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man ser till de ökade redovisade lönerna under den första månaden visar det på ökade 

arbetskrafter med 190 stycken per år. Men redan under det andra året, 2008, var det bara en 

tredjedel av de ökade redovisade lönerna från 2007 som kvarstod.     

 

2.2.2 Lag (2007:592) om kassaregister m.m. 

 

Regeringen tillkallade år 2004 en utredning om hur omsättningen skulle kunna kontrolleras 

hos företag i kontantbranschen, som omfattar restauranger, frisörer och andra företag som har 

försäljning mot kontant betalning (SOU 2005:35). Utredningen utredde om det fanns 

möjlighet att ställa krav på företag inom kontantbranschen att ha ett tekniskt system som 

gjorde det möjligt att kontrollera omsättningen i efterhand, där den totala försäljningssumman 

inte kan nollställas (ibid.). Det huvudsakliga syftet med utredningen var att komma åt enklare 

former av skattefusk men även större ekonomisk brottslighet (ibid.). Skatteundandragande 

leder bland annat till att konkurrensen blir orättvis för de seriösa företagarna men även till att 

skattebördan läggs över på andra (ibid.). Utredningen ledde fram till Lag (2007:592) om 

kassaregister m.m. som började gälla 1 januari 2010 (ibid.). Företagen som omfattas av lagen 

skulle senast en vecka efter det att lagen trädde i kraft anmäla de kassaregister, med 

identitetsbeteckning, som fanns i verksamheten till Skatteverket (Lag 2007:592). Därefter 

måste kassaregistren som används i verksamheten genomgå regelbundna kontroller för att 

kontrollera att de inte har manipulerats eller på annat sätt slutat fungera enligt kraven (SOU 

2005:35). 

 

Kassaregister är en kassapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande och certifierad 

innebär att det ska gå att kontrollera alla registreringar i kassaregistret (SOU 2005:35). 

Registreringsskyldigheten gäller alla oavsett vilken betalningsform som används och 

försäljaren måste alltid skriva ut ett kvitto som denna erbjuder kunden, detta leder till att även 

kunden kan kontrollera att köpet är registrerat och lagen följs (ibid.).  

 

Lagen om ett certifierat kassaregister omfattar alla som säljer varor och tjänster inom 

näringsverksamhet (SOU 2005:34). Enligt SKV M 2009:2, avsnitt 3.8, omfattas inte företag 

som i obetydlig omfattning säljer varor och tjänster mot kontantbetalning av lagen. Obetydlig 

omfattning är försäljning som understiger fyra basbelopp under ett räkneskapsår på 12 

månader. Enligt Lag (2007:592) om kassaregister m.m. omfattas heller inte taxiverksamhet, 

försäljning inom distans och hemförsäljningslagen, försäljning med hjälp av en varuautomat, 

automatspel eller torg- och marknadshandel av lagen.  

 

Precis som vid Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher har Skatteverket 

även här rätt att göra oanmälda besök ute hos företagen för att kontrollera att lagen efterföljs 

(SOU 2005:34). När Skattverket gör besök måste näringsidkaren lämna den information som 

är nödvändig för kontrollen (ibid.). Skatteverket kontrollerar att alla kassaregister är 

certifierade och anmälda, de kontrollerar även att kassaregistret inte är manipulerat eller 

plomberingen inte är bruten (ibid.). Vid den oanmälda kontrollen har Skatteverket rätt att göra 

kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering utan att underrätta 

näringsidkaren i förväg (Lag 2007:592). Kontrollerna ska ske så att de inte ger näringsidkaren 

större kostnader än vad som är nödvändigt (ibid.). Enligt Lag (2007:592) om kassaregister 

m.m. har Skatteverket rätt att ta ut en kontrollavgift på 10 000 kronor om ett kassaregister 

saknas, inte uppfyller kraven, inte är anmält i tid, om uppgifterna inte sparas i kassaregistret, 

belopp inte slås in eller om kunden inte får ett kvitto. Om Skatteverket tagit ut en 

kontrollavgift och näringsidkaren inte vidtagit de åtgärder som krävts inom viss tid eller gör 

en ny överträdelse inom ett år tas istället en avgift på 20 000 kronor ut.    
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2.3 Revision 
 

Revision innebär att revisorn på ett professionellt sätt planerar, granskar, bedömer och uttalar 

sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR SRS, 2008). VD och styrelse ansvarar 

för informationen som lämnas om företagets ekonomiska situation och förvaltning och 

därefter kvalitetssäkrar revisorn informationen (ibid.). Vilken information som ska lämnas är 

styrt av lagar och bestämmelser och revisionen ger därmed ökad trovärdighet till företaget 

(ibid.). Revisionen spelar en stor roll för alla inblandade; för ägarna och andra intressenter och 

huvudsyftet är att skapa information för kontroll och beslut (Jönsson, 1991). Målet med 

revisionen är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse där denna uttalar sig om 

årsredovisningen och om styrelsens och VD:s förvaltning (ibid.).  

 

Revisorn ska alltid gå in med en professionellt skeptisk inställning då revisionen ska 

genomföras (FAR SRS, 2008). Denne ska bedöma risken för fel och oegentligheter som till 

exempel kan påverka företagets resultat (ibid.). Om revisorn misstänker att någon 

styrelseledamot eller VD har gjort sig skyldig till brott är denna skyldig att underrätta 

styrelsen (ibid.). Styrelsen får då fyra veckor på sig att rätta till det som är fel och på så sätt 

stoppa revisorns skyldighet att rapportera till ekobrottsmyndigheten eller åklagare i vissa fall 

(ibid.). Om styrelsen väljer att inte göra något åt saken ska revisorn avgå från uppdraget 

(ibid.). Fel och oegentligheter är inget ovanligt och de är i många fall väldigt svåra för 

revisorn att upptäcka, till exempel kan det vara svårt att upptäcka om alla transaktioner är 

medräknade i redovisningen (ibid.). Koh & Woo (1998) menar att då revisorn granskar en 

redovisning kontrollerar denne vissa utvalda poster och då kan fel ibland slinka igenom och 

allmänhetens uppfattning är att dessa fel inte borde förekomma. Revisorn borde vara mån om 

sitt rykte och göra allt för att yrket får behålla samhällets förtroende. Även Larsson (2005) 

pratar om detta då kravet på revisorers noggrannhet ökat allt eftersom bedrägerier och 

bokföringsbrott blivit mer utbrett. Öhman, Häckner, Jansson och Tschudi (2006) diskuterar att 

revisorer lägger mer tid på de poster som kan verifieras på ett tillfredställande sätt än övriga 

poster och endast ett fåtal av deras respondenter vill diskutera information utanför gällande 

praxis. Detta kan enligt författarna delvis förklaras av att revisorerna befinner sig i en utsatt 

position och att hålla fast vid tystnadsplikt gentemot sina kunder är det viktigaste. Svenska 

revisorer känner sig bekväma i det hårda, historiska och sifferbetonade perspektivet och 

lämnar det mjuka, framtidsinriktade och övergripande perspektivet, som är svårt att göra 

revision på, till bland annat företagen och journalister. Vidare skriver de att svenska revisorer 

inte verkar vilja ta till sig ett mer framtidsinriktat perspektiv och en möjlig förklaring till detta 

kan vara att de känner sig säkra i sitt nuvarande territorium. 

 

Eynon et al. (1997) har genomfört en studie som visar att det etiska resonemanget är lägre hos 

små revisionsbyråer än hos de stora. En möjlig förklaring till detta är att de små byråerna är 

mer beroende av sina kunder och skulle lida mer om kunden beslutade sig för att lämna byrån. 

Det är därför viktigt att göra sina kunder nöjda. Jämför detta med en större byrå med många 

kunder där byrån inte står och faller om en kund stannar kvar eller lämnar. En annan möjlig 

förklaring är att revisorerna i de små byråerna inte har samma möjlighet att diskutera problem 

som de ställs inför med kunniga medarbetare. En större byrå har ett större behov av att visa 

sig oberoende än en mindre (Sweeney & Roberts 1997). Detta på grund av att deras rykte som 

oberoende är viktigt medans det för små företag är viktigare att ha en bra relation och en mer 

personlig kontakt med företagen (ibid.). 
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2.3.1 Revisionsberättelse 

 

Revisionsberättelsen är den enda årliga rapport som revisorn måste lämna (FAR SRS, 2008). I 

den ska det framgå om årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen 

(1995:1554). Om revisorn inte hittar något att anmärka på ska den utformas enligt 

standardutformningen, ren revisionsberättelse (ibid.). Om revisorn upptäcker att någonting 

inte står rätt till kommer denna att lämna en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen, en oren revisionsberättelse (ibid.). Revisorn ska lämna en oren 

revisionsberättelse om denna anser att det inte finns underlag för företagets fortlevnad 

(Ireland, 2003 och Pasiouras, Gaganis och Zopounidis, 2007). Men det kan även räcka att 

revisorn och ledningen inte har samma åsikter angående principer och praxis för att lämna in 

en oren revisionsberättelse (ibid.). En revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen kan innebära problem för företaget och styrelsen då det är negativ 

publicitet (FAR SRS, 2008).  

 

2.3.2 Kontrollverksamhet 
 

Enligt Emanuelsson (2003) är ekonomiska brott svåra att upptäcka och bara en bråkdel av alla 

brott rapporteras och straffas. Till skillnad från andra brott såsom inbrott och misshandel kan 

inte offret, till exempel Skatteverket i många ekonomiska brott, slå larm då det inträffar. En 

viktig metod för att förebygga ekobrotten
4
 är att öka risken att bli upptäckt (Emanuelsson, 

2003). Människor är känsliga för vad andra människor tycker och tänker och genom 

kontroller som sker ofta och oförutsägbart kan det leda till att fusket minskar (ibid.). Becker 

(1968) pratar också om upptäcktsrisken av ekonomiska brott i sin analys, de går att minska 

genom att risken för att bli upptäckt är större.  

 

Skatteverket genomför olika typer av kontroller, förutom de oförbereda kontrollbesöken av 

Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och Lag (2007:592) om 

kassaregister m.m. utför de även andra kontroller (Ds 2009:43). Den mest långtgående 

kontrollen är en skatterevision (ibid.). Även revisorerna gör kontroller för att skapa en 

tillförlitlig redovisning (ibid.). Enligt Power (2003) måste hela revisionsprocessen skapa 

förtroende för att redovisningen ska anses tillförlitlig. Revisionsprocessen startar med att 

revisorn undersöker företaget för att komma fram till en företagsanalys som ger en allsidig 

bild av företaget (FAR SRS, 2008) . Enligt Dittenhofer (2001) går en del av företagsanalysen 

ut på att uppskatta om företaget är tillförlitligt. Företagsanalysen ligger sedan till grund för 

revisorns planering av revisionen (FAR SRS, 2008). Revisionen kommer att koncentreras till 

de saldon och poster där risken för väsentliga fel är störst och revisorn kommer att välja 

granskningsåtgärder som minskar revisionsrisken
5
 (ibid.). Genom effektiva kontroller minskar 

risken för förekomst av fel inom organisationen (Dittenhofer 2001).    

 

2.4 Oredovisade intäkter och kostnader 
 

Källman (2008) och Nord (2000) pratar båda om innebörden av olika begrepp inom 

ekonomisk brottslighet. Inom ramen för ekobrott finns bokföringsbrott vilket innebär att 

intäkter och kostnader inte redovisas på ett korrekt sätt i bokföringen. Skattebrott är inget nytt 

men skillnaden från förr är att det idag är mer komplicerade brott och därför är de svårare att 

                                                           
4
 ”Systematisk brottslighet av ekonomisk karaktär inom legal näringsverksamhet; främst skattebrott, brott mot 

borgenärer, miljöbrott och ”industrispionage”.” (NE 5, 1991, s. 346) 
5
 ”Med revisionsrisk menas risken för att revisorn gör ett oriktigt uttalande i revisionsberättelsen.” (FAR SRS Del 

2, 2008, s. 366) 
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komma åt (ibid.). Enligt Skattebrottslagen (1971:69), se Bilaga 6 7§, begår den ett skattebrott 

som medvetet lämnar felaktiga uppgifter till myndighet eller undanhåller uppgifter som leder 

till att slippa betala skatt.  

 

Sjöstrand (2005) menar att gränsen mellan svart och vitt arbete kan vara hårfin, därför är det 

viktigt att lagar och regleringar är trovärdiga och anpassas till dagens samhälle. Emanuelsson 

(2003) skriver att brottsbekämpningen har en viktig roll. Om brottsbekämpningen fungerar 

det finns en risk med att begå brotten, vilket stärker de som vill följa reglerna.  

 

2.4.1 Svart arbetskraft 

 

Williams & Windebank (2005) definierar svart arbetskraft som en olaglig verksamhet 

eftersom inkomster inte deklareras till staten för skatter och social säkerhet. De menar på att 

den som arbetar svart berövar staten intäkter som kan användas för sociala sammanhållande 

ändamål. Förut var det framförallt lågavlönade som inte deklarerade sina inkomster för egen 

ekonomisk vinning. Idag är svartarbete lika vanligt bland låg- som höginkomsttagare och 

egna företagare som utnyttjar det i vinstsyfte. Svart arbetskraft påverkar vårt samhälle på 

olika sätt (Sjöstrand 2005). Ett perspektiv är att om svart arbetskraft blir mer accepterat 

minskar lagarnas betydelse och fler anser att det är okej att anlita svart arbetskraft (ibid.).  

 

Det finns alltid en risk med att ägna sig åt att arbeta svart och det har länge varit ett politiskt 

syfte att avskräcka människor från att ägna sig åt det (Williams & Windebank, 2005). Studier 

i England visar på att svartarbete breder ut sig allt mer, då räknas även pengar som betalas till 

vänner och familj i utbyte av tjänster (ibid.). Williams & Windebank (2005) menar att det 

uppenbarligen krävs nya metoder för att komma till rätta med svart arbetskraft då 

avskräckelse inte är tillräckligt. 

  

2.4.2 Intäktsredovisning 

 

Intresset av att inte redovisa alla intäkter ökar om konkurrensen är stor i branschen, 

exempelvis inom restaurang- och frisörbranschen där detta är utbrett (Prop. 2006/07:105). 

Precis som Williams & Windebank (2005) kommit fram till så krävs det nya metoder för att 

komma åt den svarta ekonomin, den förväntade kostnaden för att åka fast måste vara högre än 

vinningen. Beckers (1968) perspektiv på ekonomiska brott är att de beror på intäkterna och 

kostnaderna. Han menar att de som begår ekonomiska brott gör det för att nettointäkten av 

brotten överstiger intäkten som den vita verksamheten kan ge i inkomst. Becker (1968) menar 

att den ökade kostnaden för att begå ett ekonomiskt brott inte måste innebära att den som 

begår brotten slutar med det. För vissa kan det vara ett måste att begå ett brott för att 

verksamheten ska överleva. I takt med att bedrägerier och bokföringsbrott ökat har 

kostnaderna för att bekämpa brottsligheten även ökat (Larsson, 2005 och Becker, 1968). 

Förutom kostnaden för bekämpningen tillkommer det en kostnad för straffen (Becker, 1968). 

Det är viktigt att det slutliga målet är att minska den totala kostnaden, för att det ska ge någon 

effekt på ekonomin (ibid.). 

 

Små företag som hanterar många mindre transaktioner där kunden inte visar något intresse för 

kvitto beskrivs som grunden för skatteundandragandet (Prop. 2006/07:105). Genom att inte 

registrera alla transaktioner i kassaregistret ses en möjlighet till att undanhålla intäkter från 

redovisning och i dessa fall får inte kunden något kvitto (ibid.). Med hjälp av manipulerade 

kassaregister har det utvecklats avancerade metoder för att gömma intäkter, exempelvis 

registrera köp genom att trycka på en testknapp eller liknande (ibid.). Då intäkterna inte 
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registreras förlorar samhället skatteintäkter på detta, andra skatteskyldiga får betala mer och 

seriösa företagare kan inte konkurrera på samma villkor som de oseriösa (ibid.). För att få bort 

de manipulerade kassaregistren infördes Lag (2007:592) om kassaregister m.m.  
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3. Metod 
 

Detta kapitel presenterar vårt val av undersökningsmetod och tillvägagångssätt 

som vi använt oss av för att besvara frågeställningen. Här redovisas även hur 

informationen samlats in och en utvärdering av studiens giltighet och 

tillförlitlighet. 

 

3.1 Val av undersökningsmetod 
 

Vid forskningsstudier skiljs på kvalitativa och kvantitativa metoder (Jacobsen, 2002). Den 

kvantitativa ansatsen används då många enheter undersöks och sambandet söks mellan dessa, 

den ger svar på frågor som hur många, hur ofta och så vidare (ibid.). Den bästa metoden att 

använda sig av för att få fram en detaljerad beskrivning av ett fenomen eller begrepp är enligt 

Jacobsen (2002) en kvalitativ analys. Valet mellan en kvantitativ eller kvalitativ undersökning 

beror på syftet med projektet (Trost, 2005). Vi har valt att utgå från den kvalitativa metoden 

där datainsamlingen kan ske på olika sätt, bland annat genom öppna individuella intervjuer 

som vi kommer använda oss av (Jacobsen, 2002). Detta eftersom att respondenten då ges 

möjlighet att utrycka sig fritt och ge uttömmande svar (ibid.). Öppna intervjuer som liknar en 

vardaglig situation är en av de stora styrkorna med den kvalitativa ansatsen enligt Holme & 

Solvang (1997). För att få så uttömmande svar som möjligt har vi valt utgå från 

uppstrukturerade stödord för att respondenten ska kunna prata så fritt som möjligt kring 

ämnet. Detta gör att respondenten inte behöver känna sig begränsad och istället kan ge ärliga 

svar (Holme & Solvang, 1997).  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två ansatser om sambandet mellan teori och empiri, det är 

den induktiva och deduktiva ansatsen. Deduktiv ansats utgår från teori till empiri, vilket 

innebär att genom insamling av teori och tidigare empiriska undersökningar skapar sig 

förväntningar om resultatet. Risken med en deduktiv studie kan vara att studien omedvetet 

riktas mot förutfattade förväntningar och därmed missas viktig information. Vår studie utgår 

från den induktiva ansatsen vilket innebär att den utgår från empiri för att hitta nya teorier. 

Detta anser vi lämpligt då det finns få utarbetade teorier som är relevanta för studiens syfte 

och problem. Fördelen med den induktiva ansatsen är att begränsningarna undviks i 

informationsinsamlingen (Jacobsen, 2002). Då vi samlade in empirin var vi pålästa inom 

området för att kunna genomföra bra intervjuer, men inte till så stor del att vi hade skapat oss 

några egna teorier. Sedan utgår vi från empirin för att skapa nya teorier (ibid.). Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2001) illustrerar begreppen om induktiv och deduktiv ansats i Figur 2 

nedan, de pratar även om en tredje ansats som är en kombination av dessa, abduktion.  
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Figur 2 Induktiv och deduktiv ansats Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001). 

 

 

3.3 Datainsamling 
 

Vår studie grundas främst på primärdata som samlas in genom intervjuer med utvalda 

respondenter. Jacobsen (2002) menar att både urvalet av respondenter och valet av 

intervjuplats har stor betydelse för att informationen ska vara så trovärdig som möjligt. Vi 

valde att genomföra intervjuer där vi träffar respondenten eftersom vi då fick en möjlighet att 

ställa följdfrågor och vi gör bedömningen att vår insamlade data blev av högre kvalitet. Vi 

använde oss även av sekundärdata, i form av litteratur och vetenskapliga artiklar. För att hitta 

vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss av databasen Elin, Lunds Universitet. 

Sekundärdata är data som samlats in av någon annan (Jacobsen, 2002). Vid insamling av 

sekundärdata är det viktigt att vara kritisk till urvalet av källor och vem som har samlat in 

informationen eftersom den insamlade informationen ofta har ett annat syfte än vad den egna 

undersökningen går ut på (ibid.). Jacobsen (2002) menar att användning av både primär- och 

sekundärdata ger en bättre styrka i resultatet. 

 

För att se det ur ett större perspektiv valde vi att intervjua fem personer inom 

revisionsbranschen från olika byråer och tre personer från Skatteverket i två olika städer. 

Kravet på våra respondenter var att alla ska ha goda kunskaper om Lag (2006:575) om 

särskild skattekontroll i vissa branscher, vi hade även ett krav om att de ska ha kunskap om 

Lag (2007:592) om kassaregister m.m. Respondenterna inom revisionsbranschen valde vi 

efter storlek på byrå för att få en spridning mellan stora och små. Detta för att vi skulle få en 

större inblick och upptäcka eventuella likheter och skillnader. Respondenterna arbetar i 

huvudsak i Halland men även i Skåne. Eftersom vi valde att intervjua både personer inom 

revisionsbranschen och granskningspersonal från Skatteverket gör vi bedömningen att vi fick 

en mer objektiv bild än om vi enbart intervjuar den ena. I god tid innan intervjutillfället 

skickade vi ut ett brev till våra respondenter. Detta gjorde vi för att de ska få en kort inblick 

om vad vår uppsats handlar om och kunna förbereda sig inför intervjun, se Bilagorna 1 och 2. 
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3.4 Operationalisering 
 

Enligt Anderson (1998) innebär operationalisering att teorin omvandlas till något empiriskt 

mätbart som därefter kan analyseras empiriskt. Detta måste göras eftersom det i vissa 

forskningssituationer inte finns färdiga variabler att mäta (Ejvegård 2003). För att samla in 

vårt empiriska material ställde vi under våra intervjuer frågor som är modifierade för att ge 

svar på vår frågeställning och vårt syfte. Målet var att vi genom detta ska täcka allt vi 

behandlar i teoridelen. För att intervjuguiden ska vara tillförlitlig är det viktigt att 

operationalisera varje variabel så att den mäter det den avser att mäta (Jacobsen, 2002). För att 

få igång intervjun på ett naturligt sätt inledde vi med frågor om respondentens bakgrund och 

vad denna har för arbetsuppgifter kopplade till Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i 

vissa branscher och Lag (2007:592) om kassaregister m.m. 

 

Därefter fortsatte intervjun fortlöpa efter begreppen; 

 Förändring 

 Revision 

 Effekter 

Vi har tagit fram dessa genom att alla har koppling till vår frågeställning och syftet med 

uppsatsen.  

 

FÖRÄNDRING behandlar hur företagarna har tagit åt sig och vad de haft för inställning till i 

första hand införandet av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher men 

även Lag (2007:592) om kassaregister m.m. Förändring kopplas huvudsakligen till 2.2 

Regelverk i den Teoretiska referensramen. Med hjälp av teori från Ds 2009:43 och SOU 

2005:35 som var och en tar upp bakgrund och syfte med införandet av respektive lag har vi 

arbetat fram frågor som huvudsakligen ger svar på hur respondenten upplevt att företagarna 

ställt sig till införandet av lagarna.   

 

REVISION behandlar om lagändringarna har lett till ökad redovisning i redovisade löner. 

Enligt teorin har införandet av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher lett 

till att tusentals svarta jobb blivit vita redan under första året med personalliggare. Revisorns 

roll är att kvalitetssäkra information om företagets ekonomiska situation (FAR SRS, 2008). 

Enligt Eynon et al. (1997) är moralen högre hos större revisionsbyråer än mindre och en byrå 

genomför en företagsanalys innan denna tar sig an ett företag för att kontrollera 

tillförlitligheten hos företaget (Dittenhofer, 2001). Genom detta har vi arbetat fram frågor som 

ger oss svar på om det finns några skillnader på hur större och mindre byråer ställer sig till 

lagändringarna.      

 

EFFEKTER behandlar hur respondenterna anser att deras arbete och roll mot företagarna har 

påverkats sedan införandet av lagarna.  Effekter kopplas till 2.4 Oredovisade intäkter och 

kostnader som tar upp svartarbete och intäktsredovisning.  Enligt Williams & Windebank 

(2005) krävs det nya metoder för att komma åt svart arbetskraft, det räcker inte längre med 

avskräckelse. Införandet av de båda lagarna har gett Skatteverket rätt att utföra oanmälda 

kontrollbesök för att kontrollera så att företagaren inte använder sig av svart arbetskraft eller 

inte redovisar alla sina intäkter (Ds 2009:43, SOU 2005:35). Detta leder oss fram till frågor, 

till respondenterna på Skatteverket, om hur kontrollverksamheten fungerar. Till revisorerna 

har det lett oss fram till frågor om deras arbete har påverkats inom revisionsdelen.  

 

 

 



 

16 

 

3.4.1 Upplägg av intervjuer 

 

Hur intervjun ska läggas upp beror på flera olika faktorer (Trost, 2005). Graden av 

standardisering och graden av strukturering bestäms efter vad syftet med intervjun är (ibid.). 

Hög standardisering innebär att samma frågor ställs i samma ordning vid alla intervjuer och 

att tonfallet alltid är detsamma (ibid.). Låg standardisering innebär att intervjun anpassas efter 

respondenten och frågorna ställs efter vad som är lämplig för situationen (ibid.). Vi valde att 

utgå ifrån låg standardisering eftersom det ger stora variationsmöjligheter och vi ville att 

intervjun skulle likna en så vardaglig situation som möjligt. Då passar det bäst att anpassa 

ordningen på intervjufrågorna efter vad som sägs. Intervjufrågorna ställdes så att 

respondenterna kunde svara så fritt som möjligt, se bilagorna 3 och 4. 

 

För att få en högre tillförlitlighet på vårt resultat valde vi att båda skulle medverka vid alla 

intervjuer. Då båda två medverkar fick vi tillsammans en större informationsmängd och 

därmed en bredare förståelse än vad vi skulle fått om bara en av oss medverkat. Vi spelade in 

alla intervjuer, trots att det finns både för och nackdelar med detta. Vi anser att fördelarna, 

såsom att vi i första hand kunde koncentrera oss på att lyssna under intervjun och i efterhand 

kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger på vad som sagts, väger över nackdelarna. 

Nackdelarna med inspelade intervjuer är att det tar tid att lyssna igenom dem och att det inte 

går att utläsa mimik och gester utan endast kan höra respondentens tonfall och ordval (Trost, 

2005). Att vi spelar in intervjuerna medför att vi inte behövde vara rädda för att missa någon 

viktig detalj utan kan vara säkra på att få med allt, vi tror inte att ljudinspelarens närvaro 

påverkade resultatet negativt.   

 

3.4.2 Studiens trovärdighet 

 

Då en empirisk studie genomförs är målet att producera resultat som är giltiga och hållbara så 

att läsaren övertygas om att det är sant (Merriam, 1994). Dock kan detta vara svårt då det 

enligt Holme & Solvang (1997) är svårt att hitta en metod som uppnår dessa båda kriterierna. 

Den väsentliga skillnaden mellan reliabilitet och validitet är att validitet är frånvaron av 

systematiska mätfel och reliabilitet är frånvaron av slumpmässiga mätfel (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2001). 

 

3.4.2.1 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet beskriver hur väl undersökningen mäter det den ska mäta (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2001). Reliabilitet är det samma som trovärdighet, trovärdigheten bestäms 

av hur noggranna mätningarna är och hur väl informationen är bearbetat som kommit fram 

(Holme & Solvang, 1997). Efter varje intervju granskade vi intervjun tillsammans och 

diskuterade respondenternas svar för att undvika missuppfattningar, då det uppstod 

meningsskiljaktigheter gick vi tillbaka och lyssnade på inspelningen vi gjorde vid intervjun 

(3.4.1 Upplägg av intervjuer). Dettagjorde vi för att uppnå en ökad reliabilitet då det vid 

tolkande undersökningar kan vara svårt att komma fram till om resultatet är pålitligt.  

 

Validitet beskriver hur väl mätinstrumentet mäter det som det avser att mäta (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2001). Det skiljs på två olika typer av validitet, inre och yttre (ibid.). Inre 

validitet kan mätas utan någon insamling av empirisk data, den mäts genom att se hur väl 

begrepp och de mätbara definitionerna stämmer överens (ibid.). Yttre validitet mäts genom att 

se hur väl de mätbara definitionerna stämmer överens med verkligheten (ibid.). Genom 

operationaliseringen har vi översatt teorin till tre stödord, som vi utgick från då vi ställde 
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frågorna vid intervjuerna, som hjälpte oss att ge svar på vår frågeställning. Vi gör 

bedömningen att vår undersökning är  av god validitet då de tre stödorden behandlar hela vår 

teori och täcker syftet med uppsatsen. 

 

3.5 Bearbetning av information 
 

3.5.1 Analysmetod 

För att analysen ska skulle bli så bra som möjligt utifrån det insamlade intervjumaterialet 

strukturerade vi efter det att intervjun var genomförd upp svaren för att få en enkel och 

lättöverskådlig grund att utgå ifrån. Vi använde oss av Jacobsens (2002) analysprocess som 

sker i tre steg; beskrivning, kategorisering och jämförelse. Efter varje intervju sammanställde 

vi det insamlade materialet med hjälp av våra anteckningar och inspelningen som gjorts. Detta 

gjorde vi för att få en överblick över vad intervjun gav oss för information och för att 

minimera risken att vi missar någon viktig detalj. Efter det kategoriserade vi  det insamlade 

materialet efter våra tre ledord; förändring, revision och effekter, där vi delar upp materialet 

från Skatteverket och revisorerna var för sig. Detta gjorde vi för att enkelt kunna jämföra de 

olika respondenternas svar. Vi använde oss av samma rubriker i Analysen och Empirin för att 

det ska vara lätt för läsaren att följa. Tills sist letade vi efter likheter, olikheter och möjliga 

avvikelser i respondenternas svar, detta kallas ämnesrelaterad analys enligt Jacobsen (2002). 
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4. Empiri 
 

I kapitlet presenterar vi resultaten av den kvalitativa undersökningen, det vill 

säga våra intervjuer. Empirin presenteras utifrån våra tre grundbegrepp; 

förändring, revision och effekt. 

 

Svaren vi fått fram i våra intervjuer har vi valt att sammanställa efter våra tre begrepp; 

förändring, revision och effekter som vi använt oss av i våra intervjuer. Istället för att 

sammanställa varje intervju var för sig har vi valt detta för att få det så överskådligt som 

möjligt. Samtliga av våra respondenter har önskat att vara anonyma, därför har vi valt att 

benämna dem som Respondent A – H (se Bilaga 3), vi har även valt att hålla deras arbetsplats 

anonym. Upplägget av empirin kommer vara grund för analysen för att det ska vara lätt att 

följa. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 
 

Respondenterna från Skatteverket arbetar i Halmstad och Helsingborg. Respondent A är 

skatterevisor på Skatteverket. Respondenten har tidigare arbetat med kontrollverksamheten av 

personalliggaren men arbetar nu främst med kontrollen av certifierat kassaregister. 

Respondent A arbetar mycket ute på fältet och kommer i direkt kontakt med företagarna. 

Respondent B och C är samordningsansvariga och har båda arbetat på Skatteverket över 

införandet av båda lagarna, de arbetar med den näst största kontrollregionen i Sverige.  

 

Respondent D arbetar på en större revisionsbyrå som Godkänd revisor och har arbetat där i 

över 20 år. Även Respondent E arbetar på en större revisionsbyrå som Godkänd revisor, 

denna har arbetat där i ungefär fem år. Båda har goda kunskaper om de båda lagarna. Men 

ingen av dem har kommit i större kontakt med Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i 

vissa branscher eftersom de arbetar på byråer som varken har företag inom restaurang- eller 

hårvårdsbranschen som sina kunder. Däremot har de kunder som berörs av Lag (2007:592) 

om kassaregister m.m. och därför har de kommit kontakt med denna.  

 

Respondent F är egenföretagare sedan ungefär 20 år tillbaka och arbetar som 

Redovisningskonsult. Denna har goda kunskaper om lagarna och kommer ofta i kontakt med 

båda lagarna i sitt arbete som rådgivare. Respondent G är Godkänd revisor på en mellanstor 

revisionsbyrå och var färdigutbildad år 2004. Även denna har goda kunskaper om lagarna och 

kommer i kontakt med dessa i sitt arbete. Respondent H är Auktoriserad revisor och har 

arbetat inom branschen i 30 år på en större revisionsbyrå. Denna har goda kunskaper om 

lagarna och kommer i kontakt med båda i sitt arbete. Respondenten har kunder inom 

restaurangbranschen men inga inom hårvårdsbranschen.  

 

4.2 Förändring 
 

Respondenterna från Skatteverket arbetade redan innan och under införandet av de båda 

lagarna. De har arbetat med att kontrollera så att Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i 

vissa branscher efterföljs, idag kontrolleras även så att kassaregistret är beställt, svarar på 

frågor och ger information om detta. Som Respondent A säger om det certifierade 

kassaregister ”Det blir idag ganska mycket information, inte så mycket kontroll. Det som var 

en skyldighet vid årsskiftet var att man skulle ha beställt ett kassaregister och kunna visa 
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detta. Det ska vara levererat till den sista juni. Så man kan säga att lagen har en mjukare 

tillämpning idag”. Även Respondent C berättar detta; ”Det är mjuka linjen nu första 

halvåret. Än så länge är det endast 15 – 20 procent som använder sig av det certifierade 

kassaregistret”. Respondent C misstänker att företagarna utnyttjar att fram till och med den 

30 juni, 2010, behöver de endast kunna visa att de beställt ett certifierat kassaregister, 

eftersom det är så pass få av 200 000 berörda som använder det i dagsläget. Inte förrän den 1 

juli, 2010, måste kassaregistret vara i bruk. Frimånaderna infördes på grund av att 

leverantörerna av de certifierade kassaregistren inte trodde sig ha möjlighet att kunna leverera 

och installera åt alla berörda innan lagen började gälla. Respondent B och C berättar att 

leverantörer har hört av sig för att meddela att de faktiskt kunnat leverera i början av året, men 

att företagarna valt att inte installera det förrän till första juli. Respondent B uppger även att 

det i dagsläget saknas statistisk på utfallet av det certifierade kassaregistret eftersom det är så 

pass nytt.  

 

Respondent A anser att de båda lagarna hör samman på så vis att Lag (2007:592) om 

kassaregister m.m. är ett vidare steg till Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa 

branscher, för att komma åt en del av den svarta ekonomin. Även Respondent H förklarar 

sambandet mellan de båda lagarna; ”Båda lagarna ger en ökad kontroll. Den ena säkerställer 

att vi får vita löner och den andra att vi får in alla intäkter. Den ena ger det andra”.  

 

4.2.1 Skatteverkets & Revisionsbranschens syn på företagens reaktioner 

 

Alla förändringar upplevs jobbiga och tidskrävande till en början och den uppfattningen har 

samtliga av våra respondenter av införandet av både Lag (2006:575) om särskild 

skattekontroll i vissa branscher och Lag (2007:592) om kassaregister m.m.  

 

Respondent F, G och H som har kunder som berörs av Lag (2006:575) om särskild 

skattekontroll i vissa branscher berättar att kunderna upplevde den som omständig och 

tidskrävande till en början eftersom den krävde nya rutiner inom företaget, men idag upplever 

de att inställningen har blivit bättre. Respondent G upplever att det fortfarande kan slarvas 

med personalliggaren då det är stressigt på arbetsplatsen. Denna gav ett exempel på att i 

samma stund som den anställde, som arbetar på en restaurang, kom till sin arbetsplats så 

anlände en buss full med passagerare som skulle äta. Den anställde kastades in i arbetet och 

hade inte en tanke på att skriva in sig i personalliggaren, just denna dag dök en kontrollant 

från Skatteverket upp för att göra en kontroll. Eftersom den anställde inte stod med i 

personalliggaren fick restaurangen en kontrollavgift från Skatteverket. Men då företagaren 

ansåg att de hade särskilda skäl överklagade de och befriades helt från kontrollavgiften.  

 

Samtliga respondenter inom revisionsbranschen ger exempel på att det finns en negativ 

inställning till det certifierade kassaregistret, främst eftersom det är så pass kostsamt. 

Respondent E och H berättar att många företag redan ansåg sig ha ett väl fungerande 

kassasystem och därför ansåg de det som en onödig kostnad att behöva byta ut det. 

Respondent F hade många kunder som beställde ett nytt kassasystem direkt då direktiven 

kom, ”företagarna ville efterleva den nya lagen”. Tyvärr uppfyllde en del av dessa system 

inte kraven som Skatteverket sedan kom ut med, enligt respondenten alldeles för sent, och 

därmed tvingades de till ytterligare en kostnad. Respondent F har även uppfattningen från 

företagarna att ”ingen är väl nöjd med en kontrollapparat. Sen den som är seriös och vill 

driva sin verksamhet har ju ingenting att motsäga sig detta.”. Denna menar att det är ett bra 

sätt att få bort de oseriösa företagarna och därmed få en bättre konkurrenssituation. 
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Respondent D har stött på negativa åsikter, denna har ett exempel på en massör som gått i 

pension i förtid eftersom den nya lagen ansågs omständig och kostsam.   

 

Enligt Respondent A, B och C från Skatteverket upplevs införandet av både Lag (2006:575) 

om särskild skattekontroll i vissa branscher och Lag (2007:592) om kassaregister m.m. som 

positivt av företagarna. Det anses dock orättvist att fler branscher inte omfattas av de båda 

lagarna, exempelvis att inte torghandlarna omfattas av kassaregistret. Torghandlarna var en 

anledning till att diskussionen om ett certifierat kassaregister startade från början. Det 

diskuteras dock att fler branscher ska omfattas av personalliggaren, ”det är på förslag att 

personalliggaren också ska omfatta byggbranschen” (Respondent A).  

 

Respondent A, B och C uppger att kontrollerna ute på fälten samordnas idag, de kontrollerar 

att personalliggaren och det certifierade kassaregistret efterföljs samtidigt. Respondent B och 

C uppger att de vanligtvis blir väl bemötta under sina kontrollbesök men en vanlig reaktion är 

”varför kontrollerar ni mig och inte restaurangen mitt över gatan” (Respondent B). En vanlig 

negativ uppfattning Responden C upplever under kontrollbesöken är att ”många klagar på att 

det är dyrt med det certifierade kassaregistret”. Företagarna som visar sin missnöjdhet har 

ansett sig ha väl fungerande system som de redan lagt mycket pengar på, att sedan behöva 

byta ut systemet har inneburit stora summor pengar för dem. Undantag från det certifierade 

kassaregistret har gjorts för exempelvis större kedjor som redan har väl utarbetade 

kassasystem och omfattande interna kontroller.   

 

4.3 Revision 
 

Respondent D och E har ingen större erfarenhet av arbete med Lag (2006:575) om särskild 

skattekontroll i vissa branscher eftersom byråerna har få eller inga kunder inom de berörda 

branscherna, ”det ska mycket till för att vi ska ta oss an en restaurang” (Respondent D). 

Däremot har de kunder som berörs av Lag (2007:592) om kassaregister m.m. Enligt 

Respondent D innebär det en stor risk för företaget att ta sig an en restaurang eftersom det är 

en bransch där det cirkulerar både svart arbetskraft och svarta pengar. Denna menar att det 

kan äventyra företagets varumärke om de tar sig an en kund som anses osäker. Restauranger 

anses som osäkra kunder eftersom att det cirkulerar mycket dricks, ”som är en stor pott 

pengar som fördelas olagligt mellan personalen och aldrig skattas för” (Respondent D). Både 

Respondent D och E är överens om att det ställs höga krav på den potentiella kunden för att 

de ska ta sig an en den, exempelvis så säger Respondent E ”endast specialfall av restauranger 

godkänds”. Revisionsbyråerna som Respondent D och E arbetar på gör en omfattande 

bedömning av den potentiella kunden både innan de tar sig an den och sedan genomförs 

kontinuerliga kontroller.  

 

Respondent G, som arbetar på en mindre revisionsbyrå, tar också upp dricksen som en 

riskkälla eftersom denna anser att Skatteverket är otydliga vad gäller redovisningen av den. 

Denna menar att tar de sig an en restaurang måste det läggas ner mer tid på att kontrollera så 

att allt går rätt till. Respondent G gör en bedömning av en potentiell kund innan denna tar sig 

an den, kontroller görs hos Kronofogden, Skatteverket och Creditsafe
6
. Respondent G berättar 

att de säger nej till många kunder och om de misstänker att någonting inte går rätt till hos en 

befintlig kund säger de upp samarbetet med denna. Respondent F som även denna har både 

frisörer och restauranger bland sina kunder säger att det är viktigt att utgå ifrån att alla vill 

                                                           
6
 Kreditupplysning – ”Information om en persons eller ett företags ekonomiska ställning och utveckling, tjänar 

ofta som underlag vid bedömning av kreditvärdighet” (NE 11, 1993, s. 392) 
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vara lagliga, det går inte att misstänka varenda en. Respondent F menar att denna har 

medansvar och skyldighet för tydliga fel men i slutändan är det revisorn som har 

huvudansvaret. 

 

Respondent E, F och H menar alla att det certifierade kassaregistret underlättar för 

bokföringen då det gör att de kan gå tillbaka och kontrollera vad som skett. Respondent H 

anser att allt som stärker kontrollerna ute hos kunderna med hjälp av lagar och underlättar 

arbetet är positivt, ”vi får ofta kritik för att vi inte gör tillräckligt”. Respondent H anser det 

skönt att ha lagstiftningen, om ett certifierat kassaregister, bakom sig när denna går tillbaka 

och kontrollerar redovisningen så allt är bokfört. Detta eftersom ”problematiken om alla 

pengar är redovisade eller inte” minskar då det går att lita på att apparaterna inte är 

manipulerade. Respondent G är negativ till att det finns många olika godkända system och 

som revisor är det omöjligt att lära sig hur alla fungerar. Respondenten menar att Skatteverket 

har verktygen till att logga in i alla system och därmed kan de direkt upptäcka fel, exempelvis 

om systemet är backat, som revisorn inte kan se. Respondent F anser att kontrollen av att 

lönerna verkligen blir rätt, med hjälp kravet på personalliggaren, underlättar arbetet. ”Jag har 

en viss känsla av att det är mer personal som arbetar idag än tidigare” (Respondent F).  

 

Enligt Respondent D cirkulerar det ett rykte som säger att Skatteverket väljer vilka företag de 

ska kontrollera efter vilken revisionsbyrå de anlitat. Respondenten menar att revisionsbyråer 

med gott rykte ligger i så kallad rätt hög och får sällan kontroller på sig. Även Respondent G 

misstänker att det går till på detta sätt då denna inte får kontroller på sina företag särskilt ofta. 

Respondent B och C från Skatteverket berättar att det inte finns några så kallade bra eller 

dåliga högar men anger trots detta att kontrollanterna är väl medvetna om vilka som är så 

kallade bra revisorer. De berättar även att det diskuterats en eventuell certifiering bland 

revisionsbyrårena. 

 

4.3.1 Kryphål i systemen 

 

Respondenterna i revisionsbranschen delar uppfattningen att om företagaren vill fuska så går 

det att göra det trots införandet av de två lagarna, frågan är på vilket sätt. Respondent F säger 

att Skatteverket inte hinner kontrollera alla hela tiden och vågar företagaren chansa kan denna 

ha otur någon gång men oftast komma undan, gällande Personalliggaren. Respondent G och H 

misstänker att det finns de som inte slår in all försäljning i kassan utan tar en del vid sidan av, 

deras uppfattning är att detta är lättare för mindre affärer än större. Eftersom det cirkulerar 

färre kunder i den mindre affären och det är vanligt förekommande att ägaren själv eller 

någon i dennas familj sitter i kassan, minskar risken för upptäckt. I den större affären ökar 

risken för upptäckt på grund av att det ofta står kunder på tur som kan kontrollera och de 

interna kontrollerna är högre.  

 

Enligt Respondent A finns det företagare som enbart skriver in att personalen arbetar någon 

enstaka timme under dagen i Personalliggaren. Respondenten misstänker att denna egentligen 

arbetar hela dagen, men det är ingenting som går att bevisa om företagaren inte tas på bar 

gärning. Likaså kan det enligt Respondent A finnas företagare som utnyttjar möjligheten att 

”krympa tiden” efter arbetsdagens slut om Skatteverket inte genomfört någon kontroll den 

dagen. Detta görs genom att ändra sluttiden på den anställda.  

 

Respondent G säger att nya lagar leder till nya kryphål och misstänker att de som vågar 

fortsätta med fusket kommer göra det oavsett kontroller eller inte. Respondenten menar att 

detta kommer ske eftersom det finns exempelvis restauranger som utnyttjar svart arbetskraft 
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och oredovisade intäkter för att ha en möjlighet att överleva. Men det finns även dem som 

utnyttjar det enbart för att öka sina intäkter. Respondent F berättar att det är viktigt att 

kontrollera att bruttovinsten ligger på en vettig nivå hos kunden. Även Respondent H tar upp 

detta ”säljer man svart på en restaurang måste man också köpa svart. Vi jobbar ju med 

bruttovinst så man ser relationen mellan försäljning och inköp”. 

 

Respondenterna från Skatteverket, menar att på grund av att nya lagar leder till nya kryphål 

måste de hela tiden ligga i framkant för att minska möjligheterna till kryphål i systemen, 

lagarna löser inte allt. ”Det är bara en tidsfråga innan någon finnig tonåring kommer på hur 

man manipulerar systemen” (Respondent B). Respondenterna B och C berättar att när Lag 

(2007:592) om kassaregister m.m. infördes kom en del företagare fram till att de kunde 

använda sig av så kallade kontantfakturor
7
 och därmed inte längre omfattas av lagen. ”Detta 

var något Skatteverket inte hade med i beräkningarna, att de skulle vara kreativa och komma 

med den biten” (Respondent C). Respondenten berättar vidare att Skatteverket hoppas på att 

möjligheten med kontantfakturor ska försvinna i framtiden. Detta kommer dock att kräva 

lagändringar, som tar många år att genomföra. 

 

4.4 Effekter 
 

Respondent A säger; ”Vi arbetar mycket mer ute på fältet än tidigare. Det är inte som om vi 

backar 10-15 år tillbaka då det bara var granskning. Man kan säga att kontroll och 

information vävs samman”. Respondent B och C säger även de att de arbetar mer ute på fältet 

idag då de i genomsnitt genomför två kontrollbesök om dagen. På grund av säkerheten är de 

alltid två personer vid varje besök. De berättar att under 2010 ska det genomföras 50 000 

kontroller av det certifierade kassaregistret och 10 000 kontroller av personalliggaren. 

Kontrollerna av personalliggaren har avtagit och det genomförs inte lika många som under 

införandet av lagen.   

 

Kontrollerna som genomförs ute på fälten för att kontrollera att de båda lagarna efterföljs är 

både kostsamma och tidskrävande men Respondent A anser att det kommer att jämnas ut med 

tiden och kostnaden som sparas genom IT-utvecklingen, exempelvis genom att många            

e-deklarerar. ”Det är viktigt att det syns att vi faktiskt gör kontrollerna för att bli trovärdiga” 

(Respondent A). Detta menar respondenten är viktigt för att trovärdigheten mot Skatteverket 

ska bibehållas. Likaså är det viktigt att kontrollpersonalen från Skatteverket visar en 

professionell attityd mot företagarna under besöken då de befinner sig på deras mark. ”Det 

gäller att vi inte sätter oss på höga hästar utan vi kommer in och är trevliga” (Respondent C).  

 

Respondent A och C berättar att kontrollerna genomförs efter geografiskt område, men 

besöken beror även på tips och indikationer. Tipsen kommer från alla håll och som 

Respondent B säger ”det är viktigt att vi tar till oss tipsen”. De kan komma från en vanlig 

kund lika väl som från leverantörer eller konkurrenten mitt emot. Respondent C berättar att 

undantaget som företagarna har möjlighet att söka för att undkomma det certifierade 

kassaregistret ställer höga krav på företagens befintliga system och alla sökande får inte det. 

Att de sökt men inte beviljats undantag är en indikation på att det kan vara läge att genomföra 

en kontroll.  

 

                                                           
7
 Innebär att företaget upprättar en faktura och tar betalt kontant vid försäljningstillfället. För att den inte ska 

omfattas av kassaregisterlagen måste kontanktfakturan uppfylla bokföringslagens krav. (Skatteverket
a
, 2010) 
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Respondenterna B och C säger att det inte finns några undanflykter mot att lagarna inte 

efterföljs då de genomför kontroller av personalliggaren, om någonting brister i hanteringen 

av personalliggaren åker företagaren på kontrollavgiften. Skatteverket måste vara hårda i sin 

bedömning så att trovärdigheten inte försvinner. Respondent F är skeptisk till de hårda 

kontrollavgifterna, ”alla kan ju fela”, denna menar att även den mest lagliga kan råka göra fel 

någon gång. Även Respondent G är skeptisk till kontrollavgifterna, även denna menar att alla 

kan göra ett misstag någon gång och det borde finnas möjlighet till en varning istället för 

böter. 

 

Respondent B och C anser att deras granskningsarbete underlättas i och med införandet av 

Lag (2007:592) om kassaregister m.m. då lagen ger dem befogenhet att genomföra anonyma 

kontrollköp för att sedan återvända ett par dagar senare. Kontrollköpet innebär att 

Skatteverket gör ett anonymt besök och genomför ett köp i butiken. Sedan kommer de tillbaka 

ett par dagar senare, loggar in i systemet och kontrollerar så att köpet finns registrerat och 

företagaren därmed inte backat boxen (försäljningen).  Respondent E och H tog båda upp 

möjligheter att underlätta kontrollerna och stärka att alla intäkter verkligen slås in i systemen 

och registreras. ”Att kunden själv ska begära att få ett kvitto och vara skyldig att visa upp det 

utanför butiken” (Respondent E). Enligt Respondent H är detta redan ett krav i Italien. Där är 

du som kund skyldig att ta kvittot med dig ut från butiken och kunna visa detta för en 

eventuell kontrollant. Med detta skulle ansvaret ligga hos både kunden och försäljaren och 

möjligheten till fusk minskar väsentligt.  

 

Både respondenterna från Skatteverket och inom revisionsbranschen säger att de har 

inställningen att båda lagarna leder till en mer rättvis och sundare konkurrens mellan 

företagarna. Respondent D säger att eftersom personalen måste skriva upp sig i 

personalliggaren vid varje arbetspass leder det till att det blir svårare att anlita svart personal, 

som kostar mindre än vit, laglig personal. Då det finns företagare som anlitar svart arbetskraft 

istället för vit ”konkurrerar man på olika villkor” (Respondent D). Respondent B har statistik 

på att mellan 4 000 och 6 000 ”svarta jobb har blivit vita” inom restaurangbranschen sedan 

införandet av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher. Denna berättar 

också att effekterna i hårvårdsbranschen har avtagit med åren, detta tror de beror på frekventa 

besök. Likaså leder det certifierade kassaregistret till att alla pengar måste slås in och därmed 

minskar de oredovisade intäkterna och företagaren måste skatta för dem. I slutändan leder 

införandet av båda lagarna till att samhället får in mer skattepengar. Respondent B och C 

hänvisade till statistiken som finns i Ds 2009:43 (2009), se Bilaga 7 där effekterna av antalet 

redovisade arbetstimmar syns tydligt inom restaurang- och hårvårdsbranschen. 

 

  



 

24 

 

5. Analys 
 

I detta kapitel kopplas den empiriska datjan till den teoretiska referensramen för 

analys. Hur vi går till väga finns beskrivit i 3.5.1. 

 

5.1 Förändring 
 

Det har tidigare gjorts flertalet försök för att komma åt den svarta ekonomin, vilket Alvesalo 

& Tombs (2001) visar i sin studie från år 2000. Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i 

vissa branscher och Lag (2007:592) om kassaregister m.m. infördes med syftet att motverka 

svarta pengar och undandragandet av skatt, vilket Respondent A instämmer i. Denna anser att 

lagen om ett certifierat kassaregister är ett vidare steg till personalliggaren för att komma åt 

svart arbetskraft och oredovisade intäkter. Samtliga Respondenter från Skatteverket uppger att 

kontrollerna av de båda lagarna sker samtidigt på grund av kopplingen mellan dem, ”då vi 

kontrollerar kassaregistren kontrollerar vi även personalliggaren” (Respondent C). 

Respondent H håller även denna med om att lagarna hör samman, eftersom båda lagarna leder 

till en ökad kontroll, då den ena ger vita löner och den andra ser till att alla intäkter redovisas, 

”det ena ger det andra”. Övriga respondenter har inte självmant reflekterat över sambandet 

mellan lagarna.  

 

Enligt Williams & Windebank’s (2005) studie har tidigare politiska åtgärder mot svartarbete 

bestått i att försöka avskräcka människor ifrån att ägna sig åt det. Men då det inte har fungerat 

att försöka garantera att kostnaden för att ägna sig åt det, varit högre än nyttan, har både de 

och Becker (1968) kommit fram till att nya metoder för att minska den svarta ekonomin måste 

till. I och med införandet av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och 

Lag (2007:592) om kassaregister m.m. har Skatteverket nu rätt att genomföra oanmälda 

kontroller för att kontrollera att lagarna efterföljs (Ds 2009:43 och SOU 2005:35). Nya lagar 

innebär förändringar för företagarna, här har det inneburit tid och noggrannhet i att fylla i en 

personalliggare och kostnader i ett nytt kassaregister. Samtliga av våra respondenter har 

uppfattningen att företagarna har upplevt förändringarna som både jobbiga, kostsamma och 

tidskrävande till en början. Den negativa inställningen har varit störst till införandet av det 

certifierade kassaregistret, men ”det känns som att det var jobbigare då personalliggaren 

kom” (Respondent C). Att inställningen är så pass negativ till det certifierade kassaregistret är 

på grund av att det är så pass kostsamt och som både Respondent E och H berättat så ansåg 

många företagare redan ha väl fungerande kassasystem. Att det ansågs jobbigare med 

personalliggaren beror på att det krävdes förändringar i rutinerna inom företaget och att det är 

företagaren som straffas om den anställde slarvar med att skriva in sig. Respondenterna inom 

revisionsbranschen upplever att inställningen till personalliggaren har blivit bättre idag, de 

handlar om att företagen måste få tid att ta till sig förändringen. Respondent G anser att det 

borde finnas en möjlighet till varning istället för böter eftersom alla kan göra misstag någon 

gång, denna upplever även att det fortfarande kan slarvas med personalliggaren vid stressiga 

tillfällen. Respondent B och C säger istället att det inte skulle fungera med varningar, utan de 

måste vara hårda i sin bedömning angående kontrollavgifterna. Är det någonting som inte 

stämmer så åker företaget helt enkelt på avgiften. En negativ inställning till båda lagarna är att 

de inte uppfattas som fullt rättvisa, framförallt lagen om personalliggaren. Respondent A 

berättar att det anses orättvist att inte alla omfattas av lagen, men att det idag finns förslag på 

att fler ska omfattas av den i framtiden. Samtliga av respondenterna upplever dock att 

företagarna uppskattar att den leder till en rättvisare konkurrens. ”Det är ett bra sätt att få en 

bättre konkurrenssituation, att försöka få bort de som inte är seriösa” (Respondent F). 
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Precis som tidigare nämnts krävs det enligt både Williams & Windebank (2005) och Becker 

(1968) nya metoder, istället för avskräckelse, för att komma åt den svarta ekonomin. Beckers 

(1968) princip som bygger på risken för att bli upptäckt minskar brottsligheten. Kontrollerna i 

och med laginförandena är ett stort steg för att minska fusket, men för att de ska ge utfall 

måste alla berörda ta till sig lagförändringarna och följa dem fullt ut (Ds 2009:43). Det räcker 

inte att personalliggaren fylls i utan uppgifterna måste flyttas in i bokföringen för att påverka 

löneredovisningen och skatteundandragandet (ibid.). Precis som Respondent B uppgav så 

saknas det statistisk över utfallet av det certifierade kassaregistret eftersom det är nytt för i år. 

Trots den negativa inställningen, ”ingen är väl nöjd med en kontrollapparat” berättar 

Respondent F att dennas kunder var snabba med att efterfölja lagen om ett certifierat 

kassaregister och införskaffade det så fort direktiven kom. Respondenten uppger att alla 

dennas kunder använder sig av ett kassaregister som är godkänt enligt lagen idag. Detta 

motsägs av Respondent C som uppger att endast 15 – 20 procent (av 200 000 berörda) 

använder sig av ett certifierat kassaregister idag. Denna misstänker att företagarna vill dra ut 

på att använda sig av det certifierade kassaregistret så länge som det är möjligt enligt lagens 

riktlinjer. Som Respondent C säger så kör de på ”mjuka linjen” nu första halvåret och 

besöken består av mycket information och enbart kontroller av att kassaregistret är beställt. 

Misstanken som Responden C har styrks av att leverantörer av kassaregistret hört av sig till 

Skatteverket och berättat att de har möjlighet att leverera men företagaren avböjt och vill 

vänta tills sista juni 2010.  

 

5.2 Revision 
 

Enligt Jönsson (1991) spelar revisionen en stor roll för alla som är inblandade och syftet är att 

skapa information för kontroll och beslut. Revisionen spelar roll när det kommer till 

Skatteverkets granskning, den mest långtgående kontrollen är skatterevision (Ds 2009:43). 

Enligt Respondent D finns det ett rykte som säger att Skatteverket väljer företag för kontroll 

efter vilken revisionsbyrå de anlitat. Revisionsbyråer med gott rykte hamnar i så kallad rätt 

hög och undviker därför revision. Respondent G berättar även denna att det finns ett sådant 

rykte som cirkulerar. Respondent G tror att det finns en liten sanning i ryktet eftersom denna 

sällan får revision på sina företag. Respondent B och C från Skatteverket dementerar detta 

rykte men säger trots detta att de som arbetar med kontroller av revisionen är väl medvetna 

om vilka som är så kallade bra och dåliga revisorer.  

 

Eynon et al. (1997) menar att moralen är lägre hos mindre revisionsbyråer än hos de större. 

De mindre byråerna anses vara mer beroende av sina kunder och acceptansen är därför större 

för att inte riskera att förlora dem. En större byrå är mer oberoende av enstaka kunder och det 

märks inte lika tydligt om de nekar en kund (Sweeney & Roberts, 1997). Varken Respondent 

D eller E, som båda arbetar på större revisionsbyråer, kommer i kontakt med kunder som 

berörs av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher. Respondent D säger att 

”det ska mycket till för att vi ska ta oss an en restaurang”. Med detta menar denna att det är 

en stor risk för företagets varumärke att ta sig an en kund från en riskfylld bransch som 

restaurang- och hårvårdsbranschen. Restaurangbranschen anses osäker, enligt respondenten, 

eftersom det cirkulerar både svart arbetskraft och svarta pengar, exempelvis dricks som är en 

stor pott pengar som ”fördelas olagligt mellan personalen”. Även Respondent G nämner 

dricksen som en stor riskkälla eftersom denna anser att Skatteverket är otydliga angående 

redovisningen av den. Respondenten menar att tar denna sig an en restaurang så måste 

granskningen göras noggrannare eftersom det måste kontrolleras så allt går rätt till. Detta 

stämmer överens med vad Larsson (2005) tar upp om att kravet på revisorers noggrannhet har 
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ökat i takt med att bedrägerier och bokföringsbrott ökat. Då revisorn granskar en redovisning 

finns det alltid risk att fel inte upptäcks, allmänhetens uppfattning av detta är att dessa fel inte 

får förekomma (Koh & Woo, 1998). Respondent H påpekar att revisorer ofta får kritik för att 

inte göra tillräckligt. Även Öhman et al. (2006) diskuterar tiden som revisorer lägger ner på 

att granska utvalda poster, han menar att revisorerna hellre granskar poster som går att styrka 

utan problem än tveksamma poster. Hanteringen av dricksen är otydlig vilket gör det till en 

post som kan vara svår att verifiera (Respondent G). Detta är en anledning till att både 

Respondent D och E är överens om att deras arbetsplatser ställer höga krav för att ta sig an en 

restaurang och att ”endast specialfall av restauranger godkänds” (Respondent E).  

 

Revisionsprocessen är en viktig del för att den slutliga redovisningen ska anses tillförlitlig 

(Power, 2003). Den börjar med en företagsanalys som går ut på att ge en allsidig bild av 

företaget, en del av företagsanalysen går ut på att kontrollera om företaget är tillförlitligt 

(Dittenhofer, 2001).  Både Respondent D och E säger att innan de tar sig an en kund görs en 

omfattande bedömning för att kontrollera så den är tillförlitlig, även Respondent G gör en 

bedömning av kunden innan denna tar sig an den. Samtliga av dessa respondenter uppger att 

efter samarbetet inletts görs kontinuerliga kontroller. Genom att det genomförs effektiva 

kontroller kan risken att fel förekommer minskas (Dittenhofer, 2001). Revisionsprocessen 

avslutas med att revisorn lämnar en revisionsberättelse, antingen en ren eller en oren som 

exempelvis lämnas om företaget inte har underlag till överlevnad (Ireland, 2003 och Pasiouras 

et al., 2007). Både Respondent F och H tar upp att det är viktigt att kontrollera så företaget har 

en bruttovinst som ligger på en rimlig nivå. Respondent H menar att nu när företag som 

tidigare fuskat blir tvingade att sälja vitt, på grund av lagen, blir de även tvungna att köpa in 

vitt för att relationen mellan dessa ska stämma överens. Respondent G menar att det funnits 

företag som känt sig tvingade att både sälja och anställa svart för att ha en chans att 

konkurrera och därmed överleva. Respondenten misstänker att bland annat en del av dessa 

företag, men också andra, kommer hitta nya kryphål och därmed försöka fortsätta fusket. 

Detta visar att precis som Becker (1968) säger så betyder inte kontrollerna och de ökade 

kostnaderna för att åka fast att brottslingen blir laglig. För den som riskerar gå i konkurs kan 

det enda alternativet vara att hitta nya, illegala vägar för att fuska. Även övriga respondenter 

inom revisionsbranschen delar uppfattningen att om företagaren vill fuska så kommer den att 

försöka hitta möjligheter till det. Som Respondet F säger så hinner inte Skatteverket 

kontrollera alla hela tiden och därför finns möjligheten till att chansa på att de inte genomför 

kontroll just idag. På grund av både möjlighet och viljan till fusk säger respondenterna från 

Skatteverket att de hela tiden måste ligga steget före och utveckla systemen ytterligare. 

Personalliggaren är svårare än kassasystemet att vidareutveckla, där säger Respondent A att 

det gäller att ta de som försöker fuska på bar gärning, det är svårt att bevisa i efterhand. Detta 

tar även Emanuelsson (2003) upp då han nämner att ekonomiska brott, där exempelvis 

Skatteverket är offret, är svårare att upptäcka än fysiska brott som inbrott och misshandel. 

Därför gäller det att öka risken för att bli upptäckt (Emanuelsson, 2003 och Becker, 1968).  

 

Precis som Larsson (2005) tar upp så har kravet på revisorers noggrannhet ökat och allt som 

underlättar vid revisionsarbetet kan ses som en fördel. Samtliga av våra respondenter som har 

kunder som berörs av kassaregisterlagen anser att kassaregistret kan underlätta revisionen 

eftersom det ger en möjlighet att gå tillbaka och stämma av vilka händelser som skett. 

Respondent G menar att risken för att alla pengar inte redovisas minskas eftersom det med 

hjälp av lagen går att lita på att kassaapparaten inte är manipulerad. Problemet är att det finns 

många olika godkända kassasystem och som revisor går det inte att lära sig hur vart och ett av 

dessa fungerar, Respondent G är negativ till detta och anser att revisorerna borde ha en bättre 

möjlighet att kunna logga in i systemen precis som Skatteverket kan göra och därmed 
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upptäcka direkta fel. Även personalliggaren minskar risken för att fel inte upptäcks, som 

Respondent F säger så är det nu lättare att lita på att lönerna verkligen stämmer överens med 

verkligheten. Samtidigt som Respondent F påpekar att denna måste lita på att alla kunder är 

lagliga, ”det går inte att misstänka varenda en”, har denna en känsla av att det finns en 

skillnad i löneutbetalningar sedan personalliggaren infördes.  

 

5.3 Effekter 
 

För att lagarna ska få någon effekt är det viktigt att de är anpassade efter dagens samhälle och 

att det syns utåt att det görs någonting för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten 

(Sjöstrand, 2005 och Emanuelsson, 2003). I detta spelar kontrollverksamheten som 

Skatteverket bedriver en stor roll, som Respondent A uppger så tillbringar de mycket mer tid 

ute på fältet idag än tidigare. Även Respondent B och C påpekar detta, då de genomför i 

genomsnitt två kontrollbesök om dagen. Enligt Dittenhofer (2001) är det regelbundna 

kontroller som minskar risken för att fel förekommer. Lagändringarna tillsammans med täta 

och regelbundna kontroller leder enligt Respondent D till att konkurrensen blir rättvis, detta 

styrks av Respondent B:s statistik på att över 4 000 svarta jobb blev vita året efter införandet 

av personalliggaren. Då personalliggaren var ny genomfördes många och täta besök av denna, 

idag har kontrollerna av denna avtagit och det är istället kontrollen av det certifierade 

kassaregistret som ligger i fokus (Respondent B och C). De många kontrollerna är 

tidskrävande och innebär höga kostnader men enligt Respondent A kommer det att jämnas ut 

med tiden då kostnaderna för andra saker minskar med hjälp av bland annat att fler utnyttjar 

e-tjänsterna som finns. Respondent A lyfter även fram vikten av att det verkligen syns utåt att 

kontrollerna genomförs för att bibehålla trovärdigheten mot Skatteverket. Både Larsson 

(2005) och Becker (1968) nämner även de att kostnaderna för att motverka den svarta 

ekonomin ökar i takt med att brotten ökar. Enligt Becker (1968) är det viktigt att samhället 

inte förlorar på bekämpningen av brotten, den totala kostnaden måste minskas för att det ska 

ge någon effekt. Enligt respondenterna från Skatteverket genomförs kontrollerna geografiskt 

men de tar även emot flertalet tips från allmänheten om vem som bör kontrolleras. Tipsen från 

allmänheten är viktiga för Skatteverket men som både Respondent E och H påpekar skulle 

allmänheten kunna ha en större roll i att lagarna verkligen efterföljs. Detta skulle vara möjligt 

genom att kunden måste bära kvittot med sig tills denna kommit utanför butiken. Tillsammans 

med Skatteverkets kontroller skulle detta kunna innebära att effekterna av lagarna blir större. 

 

Trots de höga kostnaderna för kontrollerna anser Respondent B och C att fördelarna, så som 

att exempelvis granskningsarbetet underlättats, väger över. Samtliga av våra respondenter 

anser att lagarna, framförallt personalliggaren som det finns förd statistik över, lett till 

någonting bra så som sundare konkurrens mellan företagarna. Som Respondent B berättar har 

flera svarta jobb blivit vita, redan under första året med personalliggaren blev tusentals jobb 

vita inom restaurangbranschen. Att svarta jobb blivit vita innebär att en olaglig verksamhet 

där inkomster inte deklareras till staten har minskat (Williams & Windebank, 2005). 

Respondent B och C berättar båda att det saknas statistik över utfallet av kassaregistret 

eftersom det fortfarande är så pass nytt. Trots att registret inte ännu måste vara i bruk ute hos 

företagarna talar de om fördelarna med hur det kommer underlätta granskningsarbetet. 

Respondent C berättar att i och med de anonyma kontrollbesöken kan de genomföra 

kontroller de inte tidigare kunnat göra.  

 

  



 

28 

 

6. Slutsats och diskussion 
 

Kapitlet redogör för slutsatser utifrån tidigare analys. Det inleds med 

perspektivet från personer inom revisionsbranschen och efter det Skatteverkets 

perspektiv. Dessa vävs sedan samman i vår slutsats. 

 

6.1 Kvalificerade personer inom revisionsbranschen 
 

Vår insamlade empiri från personerna inom revisionsbranschen visade sig skilja sig åt mellan 

större och mindre byråer. Den stora skillnaden ligger i hanteringen av företagen inom de 

branscher som berörs av laginförandena. Eynon’s et al. (1997) teori som säger att moralen 

skiljer sig åt mellan större och mindre byråer, att den är lägre hos mindre byråer, anser vi till 

viss del stämmer överens med vad vi kommit fram till i vår analys. Vi anser att större byråer 

ställer högre krav på sina kunder än vad de mindre gör. Det visar sig i att de större byråerna, 

som har en policy som kräver grundliga undersökningar av potentiella kunder innan de tar sig 

an dem, har få eller inga kunder inom restaurang- och hårvårdsbranschen. De mindre 

byråerna, som visserligen även de genomför kontroller men inte lika grundliga, är mer 

beroende av varje kund och har därför även kunder inom de berörda branscherna. Vi anser att 

en anledning till att de större revisionsbyråerna i de flesta fall avsäger sig ett samarbete med 

exempelvis en restaurang beror på att det enligt statistik rör sig om mycket svarta pengar inom 

branschen. 

 

De större byråerna som saknar kunder som berörs av personalliggaren kan på grund av detta 

inte se någon skillnad i redovisade löner sedan införandet. De mindre har däremot en känsla 

av att det är fler som arbetar idag än vad det var tidigare, men vill inte säga rakt ut att det 

finns några större skillnader i redovisningen. Detta anser vi märkligt eftersom det finns 

statistik på att det är tusentals svarta jobb som blivit vita inom restaurangbranschen sedan 

införandet av personalliggaren. Effekterna av det certifierade kassaregistret kan personerna 

inom revisionsbranschen inte uttala sig om ännu, då det fortfarande är så pass nytt och alla 

inte har det i bruk ännu.  

 

Det har varit ett stort motstånd från företagarnas sida eftersom personalliggaren varit 

tidskrävande och kassaregistret har varit kostsamt. Enligt revisorerna är företagarna negativa 

till att kontrollavgifterna de åker på om någonting brister i hanteringen av personalliggaren 

eller det certifierade kassaregistret. Detta eftersom revisorerna fått uppfattningen från 

företagarna att kontrollavgifterna upplevs onödigt höga och att det istället borde finnas grund 

för en varning vid mindre fel. Att företag som redan ansett sig ha väl fungerande kassasystem 

är negativa till lagen om certifierat kassaregister anser vi inte konstigt då de kan se det som en 

kostnad som de inte tjänar någonting på. Likaså för mindre företagare, med låg omsättning, 

innebär det en dyr investering som de inte anser sig tjäna någonting på. Som Becker (1968) 

säger så måste inte ökade kontroller och nya lagar innebära att alla blir lagliga. Det finns 

företagare som anser sig vara tvingade att fuska för att överleva och andra företagare som vant 

sig vid att kunna plocka ut höga löner då de inte behövt skatta för dem. Vi menar att en del av 

dessa antingen kommer fortsätta fuska som tidigare och hoppas på att inte åka fast eller hitta 

nya vägar att ta sig runt lagarna.  Som Williams & Windebank (2005) skriver så måste det till 

nya vägar än enbart avskräckelse för att komma åt den svarta ekonomin. Vi anser att 

kontrollerna inte sker med tillräcklig kontinuitet för att avskräcka, eftersom det finns revisorer 
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som har kunder som berörs av personalliggaren men kunderna aldrig blivit kontrollerade 

under dessa år.  

 

Eftersom kraven på revisorers noggrannhet ökat de senaste åren i takt med att bedrägerier och 

bokföringsbrott ökat och att det även är viktigt att hela revisionsprocessen är tillförlitlig, anser 

sig revisorerna tycka det är skönt att ha lagstiftningen i ryggen för att minska förekomsten av 

fel. Som Koo & Woo (1998) säger så är allmänhetens uppfattning att fel inte får förekomma. 

Vi anser det fel att klandra revisorn för fel som inte går att upptäcka på grund av att denna inte 

har verktygen som krävs. Vi anser inte att lagstiftningen har ändrats för att underlätta 

revisorernas arbete, detta eftersom de inte har tillgång till de verktyg som Skatteverket har 

tillgång till.  

 

6.2 Granskningspersonal på Skatteverket 
 

Vi har tagit del av Williams & Windebanks (2005) och Beckers (1968) studier om att det 

krävs nya metoder för att komma åt den svarta ekonomin och att det inte längre räcker med 

avskräckelse. Införandet av båda lagarna innebär att Skatteverket har rätt att göra oanmälda 

besök vilket innebär att kontrollen har ökat. Besöken som genomförs innebär att Skatteverket 

syns mer idag och personerna som arbetar med det upplever förändringen som positiv. Vi 

anser att Skatteverket inte upplevs lika mycket som en gömd myndighet idag som tidigare. De 

ökade kontrollerna anser vi ett steg i rätt riktning för att komma åt den svarta ekonomin. Vi 

menar att det är positivt att kontrollerna fungerar som avskräckande eftersom de i 

kombination med böterna kan minska oredovisade intäkter och kostnader. För att kontrollerna 

ska ge någon effekt och trovärdigheten mot Skatteverket ska bibehållas anser vi det viktigt att 

visa att kontrollerna genomförs regelbundet på alla företag för att företagaren inte ska slappna 

av. På grund av de höga kostnaderna är det inte möjligt att kontrollera samtliga företag varje 

år, men vi anser det trots detta viktigt att alla företag hela tiden är beredda på att få ett besök 

trots att de var prickfria första gången.   

 

Genom både information från Skatteverket och hänvisningar till statistik ser vi att det skett 

stora förändringar i löneredovisningen sedan lagen om personalliggaren infördes år 2007. 

Hela förändringen, i bland annat tusentals jobb som blivit vita inom restaurangbranschen, 

måste inte bero på lagen. Utan den kan till viss del bero på konjunkturförändringar men vi 

menar att den till största del beror på personalliggaren. Det saknas statistik över vilka effekter 

det certifierade kassaregistret har bidragit till. Den största anledning till detta är att den är så 

pass ny, men vi menar att det till viss del kan bero på att många utnyttjar frimånaderna och 

inte har tagit kassaregistret i bruk ännu.  

 

Trots att det första intrycket har varit att företagarna sett införandet av lagarna som jobbiga 

tycker sig Skatteverket kunna se att inställningen idag blivit mer positiv eftersom lagarna 

leder till en sundare konkurrens på marknaden. Detta anser vi beror på att alla förändringar 

kräver tid att ta till sig. Skatteverket upplever dock att företagarna anser det orättvist att 

exempelvis torghandlarna inte omfattas av det certifierade kassaregistret. Vi menar att detta 

inte är konstigt eftersom en torghandlare utan problem kan konkurrera ut exempelvis 

närköpets frukt och grönt. Detta gör de med låga priser som leder till höga intäkter, som 

torghandlaren har större möjlighet att fuska med än vad närköpet har. På Skatteverket har de 

inte märkt av något större motstånd till kontrollavgifterna och precis som de säger så måste de 

vara hårda vid bedömningen ute hos företagen. Vi menar att om de börjar släppa efter får 

lagarna till sist ingen effekt eftersom tanken då kan vara att det går att prata sig ifrån böterna.  
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6.3 Jämförelse 
 

Uppfattningen av hur företagarna upplever införandet av lagarna skiljer sig lite åt mellan 

granskningspersonalen på Skatteverket och de kvalificerade personerna inom 

revisionsbranschen. Detta anser inte vi konstigt eftersom företagaren ofta har en tät kontakt 

med sin revisor, är chansen större att den visar sin ärliga missnöjda sida mot denna än mot 

granskningspersonalen från Skatteverket när de genomför sina enstaka besök. Både 

revisorerna och Skatteverket upplever att det företagarna anser som mest positivt med lagarna 

är att de leder till en sund och mer rättvis konkurrens på marknaden där alla intäkter och 

kostnader måste redovisas.   

 

Trots att det finns statistik, som Skatteverket hänvisar till, som styrker att lagen om 

personalliggare lett till stora skillnader inom löneredovisningen säger sig våra respondenter 

inom revisionsbranschen inte kunna se några större förändringar hos sina kunder. Detta anser 

vi beror på att antingen så saknar de kunder som tidigare fuskat, att de inte analyserat siffrorna 

som visar skillnaden eller att de inte är fullt ärliga i sina svar. I vår analys kom vi fram till att 

det finns en skillnad mellan större och mindre byråer, de större saknar kunder som berörs av 

personalliggaren på grund av att det anses vara en stor risk att ta sig an dessa.   

 

Varken granskningspersonalen på Skatteverket eller personerna inom revisionsbranschen 

anser att deras roll på verkats i någon större utsträckning på grund av införandet av lagarna. 

Dock så anser Skatteverket att den har påverkats till viss del och då framför allt att deras 

arbetsuppgifter har förändrats i och med lagförändringarna. På grund av dessa är de mycket 

mer ute på fältet och arbetar idag och rollen som enbart granskningsperson har förändrats till 

den del att de ger mycket information och svarar på frågor idag. Personerna inom 

revisionsbranschen anser inte att deras roll har påverkats på något sätt mer än att de tycker det 

känns skönt att ha lagstiftningen i ryggen då de genomför granskningen.  

 

6.4 Uppsatsens bidrag 
 

 För att få en bra uppfattning om hur de båda lagarna påverkar de berörda aktörerna ska 

man ha i åtanke att uppfattningen skiljer sig åt. Lagen om personalliggaren berör långt 

ifrån lika många som lagen om certifierat kassaregister gör.  

 Personalliggaren berör endast ett fåtal branscher och dessa branscher anses riskfyllda från 

många revisionsbyråer. Vår slutsats av vår studie är att personer inom revisionsbranschen 

inte påverkas så mycket av lagarna utan främst tycker det är skönt att ha lagstiftningen i 

ryggen. Studien kan användas som en grund till att öka revisionsbranschens möjlighet till 

kontroll.  

 Det största motståndet kommer ifrån företagarna, som drabbas hårdast av 

lagförändringarna.  
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

 Då vi enbart vänt oss till personer inom redovisningsbranschen och 

granskningspersonal på Skatteverket ser vi att det skulle vara av intresse att genomföra 

en studie mot de berörda företagen.  

 Det hade varit intressant att göra en studie enbart mot mindre revisionsbyråer för att gå 

djupare in på vem de tidigare oseriösa företagarna vänder sig till.  

 Eftersom Lag (2007:592) om kassaregister m.m. är ny för i år anser vi det intressant 

att följa upp utvecklingen av denna om ett par år. Så som det var möjligt att se 

effekterna av Lag (2006:575) om skattekontroll i vissa branscher idag.  
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Bilaga 1 
 

 

Brev till Skatteverket, inför intervju 
 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur kvalificerade revisorer och granskningspersonal 

på Skatteverket ser på införandet av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa 

branscher och Lag (2007:592) om kassaregister m.m. och dess samband. Vår frågeställning 

är:  

”Hur bedömer kvalificerade personer inom revisionsbranschen och 

granskningspersonal på Skatteverket att deras roll har påverkats av Lagen om 

personalliggare och Lagen om certifierat kassaregister?” 

 

Vi är intresserade av dina erfarenheter av kontrollverksamheten av Lag (2006:575) om 

särskild skattekontroll i vissa branscher och om ni upplever att ert arbeta har påverkats sedan 

införandet av lagen. Vilka effekter som eftersträvas och om man kan se några positiva och 

negativa resultat av lagen sedan införandet. 

 

Vi är även intresserade av den nya lagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m., om man 

redan idag kan påvisa några effekter av denna och om det finns något samband mellan de 

båda lagarna.  

 

Om det finns tillgänglig statistik som påvisar förändringar som kan antas bero på införandet 

av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher vore vi tacksamma om vi fick 

ta del av denna.  
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Bilaga 2 
 

 

Brev till revisorer, inför intervju 
 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur kvalificerade revisorer och granskningspersonal 

på Skatteverket ser på införandet av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa 

branscher och Lag (2007:592) om kassaregister m.m. och dess samband. Vår frågeställning 

är:  

”Hur bedömer kvalificerade personer inom revisionsbranschen och 

granskningspersonal på Skatteverket att deras roll har påverkats av Lagen om 

personalliggare och Lagen om certifierat kassaregister?” 

 

Vi är intresserade av dina erfarenheter av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa 

branscher och om ni upplever att ert arbeta har påverkats sedan införandet av lagen. Vilka 

effekter som eftersträvas och om man kan se några positiva och negativa resultat i 

redovisningen sedan införandet av lagen. 

 

Vi är även intresserade av den nya lagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m, om ni redan 

idag kan se några effekter av denna och om det finns något samband mellan de båda lagarna.  

 

Upplever ni att de nya lagarna, framförallt Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa 

branscher, underlättat ert arbete i revisionen och i så fall på vilket sätt? 
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Bilaga 3 
 

 

Frågeformulär, revisorer 
 

Respondentens bakgrund 

- Vilken befattning har du? 

- Anställningstid? 

 

 

- Beskriv din erfarenhet av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher. 

- Beskriv din erfarenhet av Lag (2007:592) om kassaregister m.m. 

- Anser du att Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och Lag 

(2007:592) om kassaregister m.m. hör samman, i så fall hur? 

- Upplever du att ditt arbete har påverkats sedan införandet av Personalliggarn, hur? 

 

- Vilka positiva och negativa effekter har ni upplevt sedan införandet av Lagarna? 

- Vilka reaktioner har ni mött från företagarna till införandet av de båda Lagarna? 

- Kan ni se några tydliga förändringar i redovisningen sedan införandet av Lag (2006:575) 

om särskild skattekontroll i vissa branscher infördes 2007, vilka? 

 

- Hur ser ni på företagarnas möjligheter att hitta kryphål i systemen? 
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Bilaga 4 
 

 

Frågeformulär, Skatteverket 
 

Respondentens bakgrund 

- Vilken befattning har du? 

- Anställningstid? 

 

 

- Beskriv din erfarenhet av kontrollverksamheten av Lag (2006:575) om särskild 

skattekontroll i vissa branscher inom restaurang- och frisörbranschen. 

- Beskriv din erfarenhet av kontrollverksamheten av Lag (2007:592) om kassaregister m.m. 

- Upplever du att Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och Lag 

(2007:592) om kassaregister m.m. hör samman, hur? 

- Upplever ni att ert arbete har påverkats sedan införandet av Personalliggare, på vilket 

sätt? 

 

- Vilka effekter eftersträvas med kontrollverksamheten och upplever ni att de uppnås? 

- Vilka positiva och negativa effekter har ni upplevt sedan införandet av Lagarna? 

- Kan ni se några tydliga förändringar i redovisning av skatter sedan införandet av Lag 

(2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher infördes 2007, vilka? 

- Kan man redan idag se några effekter av införandet av Lag (2007:592) om kassaregister 

m.m. ? 

 

- Hur ser ni på företagarnas möjligheter att hitta kryphål i systemen? 
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Bilaga 5 
 

 

Respondentlista  
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Bilaga 6 
 

 

Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher 
 

Lagens tillämpningsområde 
1 § I denna lag finns bestämmelser om särskild skattekontroll i vissa branscher. 

2 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas på näringsverksamhet som avser- restaurang, 

varmed även avses pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, 

personalmatsal, catering och centralkök, samt 

- hårvård. 

 

   Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än sådan som anges i 

första stycket omfattas dock inte av denna lag. 

Definitioner 
3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i 

skattebetalningslagen (1997:483) om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. 

4 § Verksamhetslokal har samma betydelse som i lagen (1994:466) om särskilda 

tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. 

Personalliggare 
5 § I verksamheter som omfattas av denna lag skall en personalliggare föras. Skyldigheten 

att föra personalliggare omfattar dock inte enskild näringsverksamhet där endast 

näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma. Motsvarande gäller för 

fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där endast företagsledaren, dennes make eller barn 

under 16 år är verksamma. 

6 § Personalliggaren skall innehålla uppgifter om näringsidkarens namn och, om sådant 

nummer finns, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer. Därutöver 

skall för varje verksamhetsdag antecknas  

1. namn och, om sådant nummer finns, personnummer eller samordningsnummer på 

personer som är verksamma i näringsverksamheten, och 

2. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas. 

 

   Uppgifterna skall antecknas i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas respektive 

avslutas. 

   Uppgifterna i personalliggaren skall bevaras två år efter utgången av det kalenderår under 

vilket det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret gått ut. 

7 § Personalliggaren skall finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen. 

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare 

föreskrifter om personalliggarens form och hur den skall föras. 

Kontrollbesök 
9 § För att identifiera de personer som är verksamma i en näringsverksamhet får 

Skatteverket besluta om kontrollbesök i verksamhetslokalen. Verket får vid kontrollbesök 

begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker 

sin identitet. Uppgifterna får stämmas av mot personalliggaren. 

   Ett kontrollbesök får genomföras utan att den kontrollerade underrättas om det i förväg. 

10 § Ett kontrollbesök skall genomföras så att det inte vållar näringsidkaren större kostnad 

eller olägenhet än nödvändigt. 

Föreläggande 
11 § Skatteverket får förelägga en näringsidkare att fullgöra sina skyldigheter enligt 5 § och 

att avhjälpa de brister som konstaterats vid ett kontrollbesök. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060575.htm#P2S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970483.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940466.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060575.htm#P5
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Kontrollavgift 
12 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som omfattas av skyldigheter 

enligt denna lag om näringsidkaren  

1. inte för en personalliggare, 

2. för en personalliggare, men denna är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för en 

kontroll, 

3. inte bevarar uppgifterna i personalliggaren enligt 6 § tredje stycket, eller 

4. inte håller personalliggaren tillgänglig vid ett kontrollbesök. 

 

   Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten. 

13 § Om det vid ett kontrollbesök påträffas personer som inte har antecknats enligt 

bestämmelserna i 6 §, får Skatteverket ta ut en kontrollavgift. Kontrollavgiften är 2 000 

kronor för varje sådan person. Detta gäller även i de fall då kontrollavgift tas ut enligt 12, 14 

eller 15 §. 

14 § Om en kontrollavgift har tagits ut enligt 12 § och Skatteverket därefter har förelagt 

näringsidkaren att göra rättelse inom viss tid, får Skatteverket ta ut en ny avgift med 20 000 

kronor om föreläggandet inte följs. 

15 § Om en kontrollavgift har tagits ut enligt 12 § för en överträdelse och näringsidkaren 

därefter inom ett år gör sig skyldig till ytterligare en överträdelse, får avgift för den nya 

överträdelsen tas ut med 20 000 kronor. 

16 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, får en 

näringsidkare helt eller delvis befrias från en kontrollavgift. 

   Första stycket skall beaktas även om något yrkande om befrielse inte har framställts. 

17 § Kontrollavgift får inte tas ut för överträdelse som omfattas av vitesföreläggande enligt 

denna lag. 

Vite 
18 § Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite om det finns anledning att anta 

att det annars inte följs. 

   Finns det anledning att anta att näringsidkaren eller, om denne är en juridisk person, 

ställföreträdare för näringsidkaren har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till 

kontrollavgift eller skattetillägg, får näringsidkaren inte föreläggas vid vite att medverka i 

utredningen av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen. 

Förfarandet 
19 § Beslut om kontrollbesök och föreläggande vid vite får inte överklagas. 

   Frågor om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som enligt 22 kap. 1 a-1 c §§ 

skattebetalningslagen (1997:483) är behörig att pröva ett överklagande. 

   Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. 

   I fråga om kontrollavgift gäller skattebetalningslagens bestämmelser om debitering, 

betalning, överklagande och förfarandet i övrigt. Lag (2009:849). 

 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060575.htm#P6S3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060575.htm#P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060575.htm#P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060575.htm#P14
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060575.htm#P15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060575.htm#P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060575.htm#P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060575.htm#P16S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970483.htm#K22P1_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970483.htm#K22P1_c
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970483.htm
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Bilaga 7 
 

 

Lag (2007:592) om kassaregister m.m. 
 

Lagens tillämpningsområde 
1 § I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll av kassaregister. 

2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning omfattas 

av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 §. 

3 § Skyldigheterna enligt denna lag gäller inte för den som  

1. endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning, 

2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst från 

sådan försäljning som avses i 2 §, 

3. bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 § 2 yrkestrafiklagen (1998:490), 

4. säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom sådana distansavtal eller 

hemförsäljningsavtal som avses i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), 

5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i 

en automatiserad affärslokal, 

6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel eller 

enligt lotterilagen (1994:1000), eller 

7. bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514) om särskild 

skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. 

4 § Vid tillämpning av 2 och 3 §§ skall självständiga verksamheter inom ramen för en 

näringsverksamhet bedömas var för sig. 

Definitioner 
5 § Med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande 

apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning. 

6 § Med kontant betalning likställs betalning med kontokort. 

7 § Med kontrollremsa avses dokumentation av den löpande registreringen i kassaregistret i 

pappersform. 

   Med journalminne avses dokumentation av den löpande registreringen i kassaregistret i 

elektronisk form. 

8 § Verksamhetslokal har samma betydelse som i lagen (1994:466) om särskilda 

tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. 

Registrering i kassaregister 
9 § All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister skall registreras i ett 

kassaregister. 

   Vid varje försäljning skall ett av kassaregistret framställt kvitto tas fram och erbjudas 

kunden. 

10 § Kassaregister skall på ett tillförlitligt sätt visa  

1. alla registreringar som har gjorts, och 

2. programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen 

(1999:1078). 

Anmälningsskyldighet 
11 § Näringsidkare som omfattas av skyldigheter enligt denna lag skall till Skatteverket 

anmäla de kassaregister som finns i verksamheten. Vid förändrade förhållanden skall ny 

anmälan göras. 

   Anmälan skall ha kommit in till Skatteverket inom en vecka från den dag då 

anmälningsskyldigheten har inträtt. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980490.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050059.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820636.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941000.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940466.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991078.htm
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Certifiering och återkommande teknisk kontroll 
12 § Kassaregister skall vara certifierat av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt 

lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. 

13 § Har utgått genom lag (2009:548). 

Upphävd 2009-06-02 gm SFS 2009:548   

14 § Certifiering får utföras även av organ från ett annat land inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer. 

   Enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer får certifiering utföras även av organ från ett annat land med vilket Europeiska 

gemenskapen träffat avtal om ömsesidigt erkännande. Lag (2009:548). 

Ändrad 2009-06-02 gm SFS 2009:548   

Tillsyn 
15 § Skatteverket utövar tillsyn över att näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas 

av skyldigheter enligt denna lag har kassaregister och att de kassaregister som används i 

verksamheten uppfyller föreskrivna krav. 

   Tillsynsåtgärder får vidtas utan att näringsidkaren underrättas om dem i förväg. 

16 § Tillsynsåtgärder skall vidtas så att de inte vållar näringsidkaren större kostnader eller 

olägenheter än nödvändigt. 

17 § Skatteverket har rätt att för sin tillsyn enligt 15 § få tillträde till verksamhetslokaler där 

verksamheten bedrivs. 

18 § Näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter enligt denna lag 

skall på begäran och i den omfattning det är nödvändigt för tillsynen lämna Skatteverket 

upplysningar och tillhandahålla handlingar. 

19 § Skatteverket får förelägga näringsidkare att fullgöra sina skyldigheter enligt 18 § och att 

avhjälpa de brister som konstaterats vid tillsynen av kassaregister. 

20 § Polismyndighet skall på Skatteverkets begäran lämna det biträde som behövs för 

tillsynen. 

Särskilda kontrollåtgärder 
21 § För kontroll av näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter 

enligt denna lag får Skatteverket göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och 

kassainventering. Sådana åtgärder får vidtas i verksamhetslokaler dit allmänheten har 

tillträde. Kundräkning får även ske på allmän plats i anslutning till sådana lokaler. 

   Kundräkning, kontrollköp och kvittokontroll får vidtas utan att näringsidkaren underrättas i 

förväg. 

22 § Kontrollåtgärder skall vidtas så att de inte vållar näringsidkaren större kostnader eller 

olägenheter än nödvändigt. 

23 § När Skatteverket vidtar åtgärder enligt 21 § skall näringsidkaren på begäran av 

Skatteverket tillhandahålla kontrollremsa, uppgifter från journalminne eller tömningskvitto för 

kontroll av hur försäljningar har registrerats i kassaregistret. 

   Om uppgifterna på kontrollremsan eller i journalminnet inte utgör räkenskapsinformation 

enligt bokföringslagen (1999:1078), skall de bevaras i två månader efter utgången av den 

kalendermånad då uppgifterna registrerades i kassaregistret. 

   Skatteverket får förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet enligt första stycket. 

Kontrollavgift 
24 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som omfattas av skyldigheter 

enligt denna lag om näringsidkaren  

1. inte har ett kassaregister, 

2. använder kassaregister som inte uppfyller föreskrivna krav i 10 eller 12 § eller i föreskrifter 

meddelade med stöd av denna lag, 

3. inte anmält kassaregistret i enlighet med 11 §, 

4. inte uppfyllt kravet i 23 § andra stycket att bevara uppgifter, eller 

5. inte uppfyllt kravet på registrering eller kvitto i 9 §. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0070592.htm#R20090548
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0070592.htm#R20090548
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P18
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P21
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991078.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P23S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P23S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070592.htm#P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20090548.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20090548.pdf
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   Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten. Lag (2009:548). 

Ändrad 2009-06-02 gm SFS 2009:548   

25 § Om kontrollavgift har tagits ut enligt 24 § första stycket 1–3 och Skatteverket därefter 

förelagt näringsidkaren att göra rättelse inom viss tid, får Skatteverket ta ut en ny avgift med 

20 000 kronor om föreläggandet inte följs. Lag (2009:548). 

Ändrad 2009-06-02 gm SFS 2009:548   

26 § Om en kontrollavgift har tagits ut för en överträdelse och näringsidkaren därefter inom 

ett år gör sig skyldig till ytterligare en överträdelse, får avgift för den nya överträdelsen tas ut 

med 20 000 kronor. 

27 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, får en 

näringsidkare helt eller delvis befrias från en kontrollavgift. 

   Första stycket skall beaktas även om något yrkande om befrielse inte har framställts. 

28 § Kontrollavgift får inte tas ut för överträdelse som omfattas av vitesföreläggande enligt 

denna lag. 

Vite 
29 § Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite, om det finns anledning att anta 

att det annars inte följs. 

   Finns det anledning att anta att näringsidkaren eller, om denne är en juridisk person, 

ställföreträdare för näringsidkaren har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till 

kontrollavgift eller skattetillägg, får näringsidkaren inte föreläggas vid vite att medverka i 

utredningen av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen. 

Undantag från lagen i enskilda fall 
30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge 

undantag från skyldigheter enligt denna lag om  

1. behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt, eller 

2. en viss skyldighet av tekniska orsaker är oskälig. 

 

   Undantag får förenas med villkor. 

Bemyndiganden 
31 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning av kassaregister samt undantag från 

skyldigheter enligt denna lag. 

Förfarandet 
32 § Beslut om tillsyn och särskilda kontrollåtgärder samt föreläggande vid vite får inte 

överklagas. 

   Frågor om utdömande av vite och överklagande av övriga beslut enligt denna lag prövas av 

den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a-1 c §§ 

skattebetalningslagen (1997:483). 

   Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. 

   I fråga om kontrollavgift gäller bestämmelserna i skattebetalningslagen om debitering, 

betalning, överklagande och förfarandet i övrigt. Lag (2009:852). 
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Bilaga 8 
 

 

Skattebrottslag (1971:69) 
 
1 § Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det 

allmänna som inte betecknas som skatt. 

   Lagen tillämpas inte i fråga om  

1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller 

lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, och 

2. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift. 

 

   I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om förundersökning, 

tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2-4 §§, om brottet rör skatt enligt lagen 

(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om 

skatt på energi. Lag (2005:457). 

2 § Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet 

eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven 

uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt 

tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i 

högst två år. Lag (1996:658). 

3 § Om brott som avses i 2 § är att anse som ringa, döms för skatteförseelse till böter. Lag 

(1996:658). 

4 § Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt skattebrott till fängelse, 

lägst sex månader och högst sex år. 

   Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört mycket betydande 

belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om 

förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större 

omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art. Lag (1996:658). 

5 § Den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift till 

myndighet och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller 

felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för vårdslös 

skatteuppgift till böter eller fängelse i högst ett år. 

   Om gärningen med hänsyn till skattebeloppet och övriga omständigheter är av mindre 

allvarlig art, skall inte dömas till ansvar enligt första stycket. Lag (1996:658). 

6 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra skyldighet att göra 

skatteavdrag på sätt som föreskrivs i skattebetalningslagen (1997:483) döms för 

skatteavdragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. 

   I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket. Lag (1997:486). 

7 § Den som, i annat fall än som avses i 2 §, på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar 

oriktig uppgift till  

1. myndighet, om uppgiften rör förhållande som har betydelse för skyldigheten för honom 

eller annan att betala skatt, 

2. någon som är skyldig att för honom innehålla skatt eller lämna kontrolluppgift eller 

motsvarande underrättelse, om uppgiften rör förhållande som har betydelse för skyldighetens 

fullgörande eller för skyldigheten för honom eller annan att betala skatt, 

döms för skatteredovisningsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. 

 

   Detsamma gäller den som, i annat fall än som avses i 2 §, uppsåtligen underlåter att lämna 

en föreskriven uppgift angående sådant förhållande som anges i första stycket 1 eller 2 till 

någon som avses där. Detta gäller dock endast under förutsättning att uppgiften skall lämnas 

utan föreläggande eller anmaning och inte avser egen självdeklaration. 

   I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket. Lag (1996:658). 
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 8 § Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 7 § första stycket 2 eller andra 

stycket döms för vårdslös skatteredovisning till böter eller fängelse i högst sex månader. 

   I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket. Lag (1996:658). 

9 § har upphävts genom lag (1996:658).

 
10 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller 

sådan skyldighet att föra och bevara räkenskaper, som föreskrivs för vissa uppgiftsskyldiga 

och därigenom ger upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller 

uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras, döms för försvårande av skattekontroll till 

böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader 

och högst fyra år. 

   I ringa fall döms ej till ansvar enligt första stycket. Lag (1996:658). 

11 § har upphävts genom lag (1996:658). 

 
12 § Den som frivilligt vidtar åtgärd som leder till att skatten kan påföras, tillgodoräknas eller 

återbetalas med rätt belopp, döms inte till ansvar enligt 2-8 §. 

 Ansvar enligt 10 § inträder inte för den som frivilligt 
uppfyller skyldighet som där avses. Lag (1996:658) 

13 § Åtal för brott enligt 3 § får väckas endast om det är påkallat av särskilda skäl. Lag 

(1996:658).  

13 a § Bestämmelserna om förverkande i 36 kap. 1 § brottsbalken skall inte tillämpas i fråga 

om brott enligt denna lag. Lag (2005:292). 

14 § Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott enligt 3 eller 5-8 §§ 

ådömas, om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom fem år från 

brottet. Har vid brott som avses i 10 § den misstänkte blivit föremål för skatte- eller 

taxeringsrevision inom fem år från brottet, skall de i 35 kap. 1 § brottsbalken angivna tiderna 

räknas från den dag då revisionen beslutades. 

   Påföljd får ådömas för brott enligt denna lag utan hinder av att den misstänkte inte erhållit 

del av åtal för brottet inom den tid som anges i 35 kap. 1 § brottsbalken eller första stycket 

denna paragraf, om den misstänkte inom samma tid har delgetts underrättelse om att han är 

skäligen misstänkt för brottet. Underrättelsen skall ha skett under en förundersökning som 

sedermera lett till allmänt åtal mot den misstänkte för brottet. Den skall ha utfärdats av 

åklagaren och ange de omständigheter som utgör grund för misstanken. Delgivningen skall ha 

skett på sätt som gäller för delgivning av stämning i brottmål. Avvisas eller avskrivs mål mot 

någon om brott som han delgetts misstanke om enligt detta stycke skall i fråga om 

möjligheten att ådöma påföljd så anses som om delgivning av underrättelsen inte skett. Lag 

(1996:658). 

14 a § För brott enligt 2 eller 4 § får rätten på ansökan av åklagaren besluta om förlängning 

av den tid som anges i 35 kap. 1 § brottsbalken. Beslut om förlängning får meddelas, om 

stämning eller underrättelse enligt 14 § andra stycket avseende sådant brott inte har kunnat 

delges den misstänkte på grund av att han  

1. har saknat känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehållit sig, 

2. inte har kunnat anträffas på känt hemvist inom riket och det inte har kunnat klarläggas var 

han uppehållit sig samt det kan antas att han hållit sig undan eller 

3. har stadigvarande vistats utomlands. 

 

   Förlängningstiden skall bestämmas med hänsyn till vad som kan antas behövas för att 

delgivning skall ske med den misstänkte, dock till minst sex månader. Visar det sig att den 

bestämda tiden är otillräcklig, får rätten på ansökan av åklagaren medge ytterligare 

förlängning. 

   Förlängning enligt denna paragraf får inte omfatta längre tid än sammanlagt fem år. Lag 

(1996:658). 

14 b § En ansökan enligt 14 a § skall ha kommit in till tingsrätten före utgången av den tid 

som begärs förlängd. 
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   Har ansökningen getts in i rätt tid, bortfaller möjligheten att ådöma påföljd för brottet 

tidigast när beslut på grund av ansökningen föreligger. Om ansökningen inte bifalls, skall i 

fråga om möjligheten att ådöma påföljd så anses som om någon ansökan inte har gjorts. Lag 

(1985:105). 

14 c § Tingsrättens handläggning av mål enligt 14-a § är skriftlig. I handläggningen får ingå 

muntlig förhandling när det kan antas vara till fördel för utredningen. Den misstänkte och 

hans försvarare skall beredas tillfälle att yttra sig över åklagarens ansökan om så kan ske. 

   Beslut varigenom en domstol lämnat en ansökan enligt 14 a § utan bifall får inte 

överklagas. Beslut av tingsrätt att medge förlängning enligt 14 a § får överklagas. 

Överklagandet skall ha kommit in inom två veckor från den dag då den misstänkte, på sätt 

som gäller för delgivning av stämning i brottmål, delgavs beslutet. 

   I övrigt skall vad som är föreskrivet i rättegångsbalken rörande brottmål gälla i tillämpliga 

delar. Lag (1996:658). 

15 § Har ett mål om brott enligt denna lag samband med en fråga om skatt eller avgift som är 

anhängig vid en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet, får handläggningen av 

brottmålet vila i avvaktan på utgången i skatte- eller avgiftsfrågan endast om det är av 

avgörande betydelse för prövningen av målet att den frågan avgörs först. 

   I mål som avses i första stycket skall rätten samråda med förvaltningsdomstolen eller 

förvaltningsmyndigheten rörande målets handläggning, om det inte är obehövligt. Lag 

(1985:416). 

 

16 § En fråga om skatt eller avgift som är anhängig vid en förvaltningsdomstol eller en 

förvaltningsmyndighet skall där handläggas med förtur, om handläggningens resultat är av 

väsentlig betydelse för en förundersökning angående brott enligt denna lag eller ett åtal för 

sådant brott. 

   Åklagaren skall se till att den domstol eller myndighet som avses i första stycket 

underrättas om sådana omständigheter som kan vara av betydelse för frågan om 

förtursbehandling. Lag (1983:460). 

17 § Förvaltningsmyndigheter som handlägger frågor om skatter eller avgifter skall göra 

anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta att brott enligt denna lag har 

begåtts. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd 

enligt denna lag eller om anmälan av annat skäl inte behövs. Skatteverket får fullgöra 

anmälningsskyldigheten till enhet inom verket som skall medverka vid brottsutredning, om 

det inte finns skäl att anta att brottet föranleder annan påföljd än böter och den misstänkte 

kan antas erkänna gärningen. Detta gäller dock endast om den misstänkte fyllt tjugoett år. 

   Har i lag eller förordning meddelats bestämmelse som avviker från föreskrifterna i första 

stycket gäller den bestämmelsen. Lag (2003:682). 
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Statistik över antalet arbetade timmar i restaurang- och 

hårvårdsbranschen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


