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ash   industry? 
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1. Inledning 

 
Detta kapitel behandlar bland annat ämnets bakgrund, problemdiskussion, syfte samt 

uppsatsens avgränsning.

 

1.1 Bakgrund 

Ekobrottsmyndigheten är en egen myndighet som startades av riksdagen i syfte att bekämpa 

bland annat skattebrott så effektivt som möjligt. Riksdagen ansåg i slutet av 1980- talet att de 

ekonomiska brotten var krävande och inte kunde utredas likadant som andra vanligt 

förekommande brott som sker i samhället. Dessa ekobrott tar betydligt mer tid att utreda och 

kräver specialkompetens. (Ekobrottsmyndigheten, 2010a)  

I Ekobrottsmyndigheten ingår fyra olika yrkesgrupper, ekorevisorer, ekopoliser, 

ekoadministratörer och ekoåklagare. Dessa yrkesgrupper samarbetar för att bekämpa olika 

typer av ekobrott och med deras kompetens kan de på ett mer effektivt sätt bekämpa 

ekonomisk brottslighet. (Ekobrottsmyndigheten, 2010a) Hos Ekobrottsmyndigheten utreds 

avancerade och mindre avancerade ekobrott. Mindre avancerade ekobrott kan exempelvis 

vara att småföretagare inte är tillräckligt kompetenta vid genomförandet av redovisning, 

bokföring och deklaration. För att bekämpa större och mer avancerade skattebrott innebär det 

för Ekobrottsmyndigheten att följa med i samhällsutvecklingen samt att ha mycket goda 

kunskaper om dem kriminella aktörerna på marknaden. (Ekobrottsmyndigheten, 2010a) 

För att bekämpa ekonomisk brottslighet så effektivt som möjligt har Ekobrottsmyndigheten 

ett ständigt samarbete med övriga myndigheter. Ett exempel på en myndighet som står för 

majoriteten av alla anmälningar av ekobrott är Skatteverket (Ekobrottsmyndigheten, 2010a). 

Skatteverkets uppgift vad det gäller att bekämpa ekonomisk brottslighet inom skatteområdet 

har pågått sedan 1998. Myndighetens uppdrag innebär att utreda, förhindra och förebygga 

skattebrott. (Skatteverket, a)  
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1.2 Problemdiskussion  
Skattebrott är ett ämne som idag är vanligt förekommande i olika branscher. Under år 2010 

åtalades cirka 400 personer för brott mot skattebrottslagen. År 2012 hade Sverige enligt 

Brottsförebyggande rådet 16 000 skattebrottsanmälningar i landet som anmäldes av 

konkursförvaltare och Skatteverket. Bland dessa anmälningar ingick även grova skattebrott. 

Misstankar om skattebrott har under hela 2000-talet ökat successivt. Exempel på branscher 

där skattebrott är aktuellt och vanligt förekommande är taxi-, frisör- och restaurang 

verksamheten som även kallas för kontantbranschen. (Motion, 2013) Inom kontantbranschen 

säljer företagen sina varor och tjänster främst mot kontantbetalning och sällan kreditkort. 

(Rättsinformation, 2012)  

De två vanligaste skattebrotten är svartarbete och oredovisade intäkter. (Motion, 2013) 

Svartarbete och oredovisade intäkter är brott som Skatteverket ständigt stöter på. För att 

bekämpa dessa har Skatteverket ett samarbete med Ekobrottsmyndigheten och 

Skattebrottsenheten. (Skatteverket, b) 

Svartarbete innebär att arbetsgivaren anställer arbetstagare på ett olagligt sätt genom att 

anställa människor utan att betala arbetsgivaravgifter, sociala avgifter och preliminärskatter. 

Detta innebär att arbetstagaren inte betalar skatt på sin arbetslön. (Wärneryd & Walerud, 

1982)  Konsekvenser av svartarbete är att privatpersoner och kommuner drabbas. Kommunen 

får in mindre skattepengar som egentligen skulle finansiera skolor, vårdcentraler och 

servicehus. Utöver detta tvingas andra privatpersoner som är bosatta i samma kommun betala 

högre skatt för att bland annat finansiera statens utgifter. (Ekobrottsmyndigheten, 2013a) 

Många organisationer väljer i samband med svartarbete och andra förhållanden att inte 

redovisa sina intäkter. Oredovisade intäkter innebär att företagaren undanhåller 

verksamhetens intäkter och låter bli att redovisa dem. Detta gör att företagarna behöver betala 

lägre skatt. (Skatteverket, b) 

 

Ämnet som arbetet behandlar är aktuellt och intressant då det har varit ett problem flera år 

tillbaka. Privatpersoner och näringsidkare har olika inkomster, utgifter och levnadssätt i 

Sverige. Utöver detta finns många olika attityder till det svenska skattesystemet, vissa anser 

att det svenska skattesystemet fungerar bra och att det är rättvist och andra inte. Många 

företagare inom branscher som restaurang, frisör och taxibranschen ingår i en krets där det 

råder en hel del svartarbete och oredovisade intäkter. Sverige tillsammans med myndigheter 

som exempelvis Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket försöker ständigt bekämpa sådana 

brott men fortfarande förekommer det idag. Det intressanta är att förstå sig på hur Sverige 

tillsammans med myndigheterna väljer att förebygga sådana brott och ta reda på vad 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket anser är anledningarna till svart arbetsmarknad och 

oredovisade intäkter.   
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1.3 Frågeställning 

 Hur arbetar Ekobrottsmyndigheten med hjälp av Skatteverket och Skatteverkets 

Skattebrottsenhet med att förhindra svartarbete och oredovisade intäkter i 

kontantbranschen?   

 Vad anser Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket vara anledningarna till svartarbete och 

oredovisade intäkter?  

1.4 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka hur Sveriges Ekobrottsmyndighet med hjälp av 

Skatteverket och Skattebrottsenheten arbetar för att bekämpa skattebrott i form av svartarbete 

och oredovisade intäkter inom kontantbranschen. Utöver detta skall det tas reda på vad 

samtliga myndigheterna anser vara anledningarna till dessa skattebrott. 

1.5 Avgränsning  

Uppsatsen fokuserar endast på hur Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Skatteverkets 

Skattebrottsenhet arbetar med att förhindra svartarbete och oredovisade intäkter.  
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2. Metod  

 
I metodkapitlet framgår motivering av val av ämne, intervjufrågor och respondenter. 

Datainsamling av sekundär och primär data redovisas samt uppsatsens tillvägagångssätt, 

metodval, trovärdighet och källkritik diskuteras. 

 

2.1 Val av ämne 

Valet av ämne var inte svårt att tänka ut då skribenterna till denna kandidatuppsats delar ett 

gemensamt intresse inom redovisning, revision samt skattefrågor. Skribenterna har utöver 

detta, kunskaper inom ekonomi samt juridiska kunskaper. Det föll sig naturligt att behandla 

skattebrott, i form av svartarbete och oredovisade intäkter, förhindrandet av det samt 

incitament för att begå sådana skattebrott inom kontantbranschen.  

Skribenterna hade i början av uppsatsen idén att skriva om skattebrott som behandlas av 

revisorer. En personlig intervju med en skatterådgivare på PwC hade gjorts och mycket 

snabbt insåg skribenterna att de valde fel inriktning inom valet av respondenter. 

Skatterådgivarna på PwC har ingen direkt kontakt med skattebrott i deras dagliga arbete. 

Deras arbete är att ge alla möjliga råd inom området skatt för både privat personer och 

företag. Skribenterna fick råd att vända sig till myndigheter som berör ämnet skattebrott, 

nämligen Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Av den anledningen valde skribenterna att 

utesluta intervjun som gjorts för att informationen ansågs inte var relevant för uppsatsen. 

2.2 Datainsamling  
Uppsatsens datainsamling består av sekundär – och primärdata. Sekundärdata utgörs av 

vetenskapliga artiklar, webbplatser på internet, kurslitteratur, årsredovisningar och tidigare 

examensarbete. Primärdata består av tre intervjuer med fyra respondenter. (Metoddoktorn, 

2014) 

2.2.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är den informationen som ligger till grund för arbetets inledning och teoretisk 

referensram och inledningskapitlet. Skribenterna till detta arbete har vid insamling av 

referensramen genomfört ett omfattande förarbete och genom sin noggrannhet varit väldigt 

källkritiska för att undersökningen skall bli trovärdig samtidigt som det skall uppnå så hög 

kvalité som möjligt. Uppsatsens teoretiska referensram baseras på böcker, webbsidor, 

rapporter, tidningsartiklar samt vetenskapliga artiklar. Informationen har sökts via 

Mälardalens Högskolebibliotek samt skolans sökdatabaser som studenter har fri tillgång till. 

Under insamlingen av sekundärdata för referensramen insåg skribenterna att det var svårt att 

hitta vetenskapliga artiklar som just behandlar arbetets ämne. I samband med sökandet efter 

relevanta artiklar tillämpades en mycket bred informationssökning efter vetenskapligartiklar i 

olika sökdatabaser. De databaser som används vid upprättandet av referensramen är FAR 

Online, Google Scholar, EconPapers, Discovery och ABI/INFORM Global. Anledningen till 

varför just dessa sökdatabaser valdes är för att det är de enda sökdatabaser som innehåller 
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artiklar om ämnet ekonomi. Juridiska sökdatabaser skulle vara ett alternativ också men vi 

valde att inte behandla ämnet ur den synvinkeln. Allt detta mynnar ut till arbetets referensram 

som skall användas som underlag i empirin och främst i analysen. 

2.2.2 Primärdata 

Primärdata är den information som ligger till grund för arbetets empiri. Informationen har 

samlats in genom tre intervjuer. Två av intervjuerna genomfördes personligt med en revisor 

och två skattebrottsutredare på Skatteverket i Västerås. Och en intervju skedde via telefon 

med en chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten. Intervjufrågorna innehöll nio stycken öppna 

frågor. Skribenterna valde att undvika ledande frågor i och med att det begränsar 

informationen och på så vis kunde följdfrågor ställas. Intervjufrågorna skickades till 

respondenterna två dagar innan intervjun skulle äga rum för att respondenterna skulle vara väl 

förberedda och där av få relevant information för uppsatsen. Respondenterna blev tillfrågade 

om skribenterna fick nämna deras namn och arbetsposition i uppsatsen innan varje intervju 

och de gick de med på.  

Intervjun med Ekobrottsmyndigheten genomfördes med Stefan Lundberg som är 

chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten. Intervjun ägde rum den 29 april 2014 och gjordes 

via telefon och varade i ungefär 60 minuter. Andra intervjun med Skatteverket genomfördes 

med Magnus Winberg som är revisor på Skatteverket. Intervjun ägde rum den 5 maj 2014 på 

Skatteverket i Västerås och var ungefär 45 minuter långt. Intervjun med Skattebrottsenheten 

genomfördes med Anna Nordin och Maria Nordman som är skattebrottsutredare på 

Skattebrottsenhet i Västerås. Intervjun ägde rum den 8 maj 2014 på Skatteverket i Västerås 

och varade i ungefär 50 minuter. Efter att alla intervjuer transkriberades alla intervjuer för att 

upprätta empiriavsnittet.  

2.3 Val av intervjufrågor 

Uppsatsens intervjufrågor är upprättade på ett kvalitativt semi-strukturerat sätt. Skribenternas 

intervjufrågor omfattar nio frågor om skattebrott i form av svartarbete och oredovisade 

intäkter, både djupgående och allmänna frågor. Eftersom att frågorna är utformade enligt 

semi-struktur medföljer fördelar för skribenterna då intervjufrågorna är öppna och 

respondenten har frihet att både uttrycka sin kunskap och sina åsikter inom området. 

Skribenterna var inte heller bundna till någon ordningsföljd av intervjufrågorna vid intervjun, 

vilket gjorde det möjligt att ställa följdfrågor för att utveckla arbetet ytterligare. (Bryman, 

2002) Intervjufrågorna var olika ställda eftersom att skribenterna inte kunde få ut samma 

information från samtliga respondenter. Ytterligare ett argument för olika intervjufrågorna för 

respondenterna var att varje myndighet har olika roller i bekämpandet av skattebrott i form av 

oredovisade intäkter och svartabete.  
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Skribenterna startade intervjun med Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten med att 

ställa fråga 1 som en öppningsfråga om vad Ekobrottsmyndigheten har för roll vid 

bekämpning av skattebrott. Fråga 2-4 är faktafrågor som ställdes för att få en mer djupare 

information i uppsatsens teoretiska referensram. Fråga 5 ställdes som en följdfråga till fråga 4 

om antal anmälningar ökat från 2012 – 2013. Intervjuns huvudfrågor är 6-9 och användes för 

att besvara skribenternas frågeställning. Se gärna bilaga 1. 

Ekobrottsmyndigheten  

Fråga Frågetyp 

1 Öppningsfråga 

2-4 Faktafrågor 

5 Följdfråga till fråga 4 

6-9 Huvudfrågor 

Figur 1 - Frågetyp illustrerad av skribenterna 

 

Till den andra intervju med Magnus Winberg från Skatteverket valde skribenterna att inleda 

frågorna 1-2 som öppningsfrågor, som handlar om respondentens arbetsuppgift på 

Skatteverket och Skatteverkets arbetsprocess. Skribenternas huvudfrågor var fråga 3, 4 och 5 

som handlade om bekämpning och förebyggande av skattebrott i forma av svart arbetskraft 

och oredovisade intäkter. Svaren på fråga 3-5 användes för att besvara uppsatsens 

frågeställning. Fråga 6-9 var faktafrågor som användes för att få in formation om 

Skatteverkets arbetssätt och hur de går till väga vid misstanke av skattebrott som skulle styrka 

skribenternas teoretiska referensram. Se gärna bilaga 2.  

 

Skatteverket  

Fråga Frågetyp 

1-2 Öppningsfrågor 

3-5 Huvudfrågor 

6-9 Faktafrågor 

Figur 2- Frågetyp illustrerad av skribenterna 

 

Tredje intervjun genomfördes med Anna Nordin och Maria Nordman som är 

skattebrottsutredare på Skatteverket. Anledningen till varför två respondenter närvarade vid 

denna intervju var för att Maria Nordman har varit anställd sedan lång tid tillbaka och har 

därmed mer erfarenhet. Respondenterna kompletterade varandra under intervjun.  
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I denna intervju ställdes inte någon öppningsfråga utan skribenterna valde att inleda intervjun 

med huvudfrågor 1– 6 och 8 som användes för att besvara frågeställningen. Frågorna handlar 

om utredning och bekämpning av svartarbete och oredovisade intäkter.  Även hur man 

förhindrar och förebygger skattebrott. Frågorna som användes för att styrka skribenternas 

teori var fråga 7 och 9. Se gärna bilaga 3.  

Skattebrottsenheten  

Fråga Frågetyp 

1-6 Huvudfrågor 

7 Faktafråga 

8 Huvudfråga 

9 Faktafråga 

  

Figur 3 - Frågetyp illustrerad av skribenterna 

2.4 Val av respondenter 
Skribenterna valde att söka och samla in information genom sekundärkällor om skattebrott 

inom kontantbransch i form av svartarbete och oredovisade intäkter. För att sedan kunna välja 

vilka respondenter som skulle kontaktas och därefter göra ett urval av respondenter. Ju större 

kunskap skribenterna inskaffade om ämnet kom de i insikt att det var främst 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket som behandlade flera områden inom ekobrott, i 

skribenternas fall skattebrott.  

Skribenterna valde sedan att ta kontakt med skatteansvariga på Ekobrottsmyndigheten, 

Skatteverket och skattebrottsenheten genom att skicka ett mail där skribenterna presenterade 

sig själva, vad som skulle behandlas och hur de skulle gå tillväga med personliga 

intervjuer. Efter lite vägledning från Ekobrottsmyndigheten kom skribenterna i kontakt med 

Stefan Lundberg som är chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten. Kort därefter kom vi i 

kontakt med Magnus Winberg som är revisor på Skatteverket, Anna Nordin och Maria 

Nordman som är skattebrottsutredare på Skatteverkets skattebrottsenhet.  

Efter att skribenterna och respondenterna kommit överrens om intervjutillfälle skickade 

skribenternas kvalitativa semi-strukturerade intervjufrågor två dagar innan intervjun ägde rum 

för att respondenten skulle få en bättre inblick i vad intervjun kommer att bestå av. Detta 

gjorde vi för att få relevant information om det berörda ämnet.  
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2.5 Tillvägagångssätt 
Skribenterna började uppsatsen med att välja ett ämne som var både aktuellt och intressant. 

Ett ämne som föll oss naturligt att behandla var skattebrott i form av oredovisade intäkter och 

svartarbete. Nästa steg var att söka information om det valda ämnet för att få mer kunskap och 

även ta hänsyn till vad som har undersökts tidigare inom detta ämne. Allt detta mynnade ut till 

att utforma olika frågeställningar. Informationen har samlats in genom sekundärdata som 

främst bestod av webbsidor och vetenskapliga artiklar och primärdata som innehöll tre 

intervjuer. Därefter påbörjades skrivningen av teoretisk referensram och empiri. Analysen har 

återkopplats till teoretiska referensramen och empiri. Skribenterna har jämfört vad som 

samlats in genom sekundärdata med det primärdata som sedan mynnat ut till en slutsats där 

uppsatsens frågeställning besvarats.   

2.6 Trovärdighet 
Denna uppsats har kritiskt granskats för att få en rättvis och relevant information av ämnet. 

Skribenterna har valt att samlat in information och relevanta vetenskapliga artiklar i teoretiska 

referensramen. Intervjufrågorna utformades utifrån den teori som fanns i referensramen. 

Intervjuerna som genomfördes med respondenterna anser skribenterna är en pålitlig källa då 

informationen som samlades in av intervjuerna kommer från respondenternas egna 

arbetserfarenheter och kunskaper. 

2.7 Källkritik 

Insamlandet av sekundärdata har sina rötter i många olika källor. För att avgöra vilka källor 

som innehållsmässigt har bäst kvalité har skribenterna varit kritiska till den information som 

har tagits fram. Skribenterna har valt att samla in information från webbsidor som exempelvis 

Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Informationen från webbsidorna är tillförlitliga för 

de är upprättade utifrån kunskap och erfarenheter. Under den här tiden har sekundärdata lagts 

till och tagits bort samt analyserats och blivit jämförda med likartad information.  
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3. Teoretisk referensram 

 
Referensramen behandlar Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och det svensk skattesystem 

samt dess utveckling. Skribenterna kommer även att presentera vad kontantbransch är och 

alla dess komponenter som kassaregister och de olika kontrollenheterna för att få en bättre 

överblick vad arbetet kommer att omfatta. 

 

3.1 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som bildades 1998 av Riksdagen på grund av 

att ekonomisk brottslighet ökade successivt i slutet av 80-talet. Fram till 1 juni 2013 har 

bekämpning av ekonomisk brottslighet fördelats mellan Polisen, Åklagarmyndighet och 

Ekobrottsmyndigheten. Då ansvarade Ekobrottsmyndigheten för Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Resten av Sverige ansvarades av polisen och Åklagarmyndigheten. 

(Ekobrottsmyndigheten, 2013b) Den 1 juni 2013 införde regeringen riskansvaret. Detta 

innebär att Ekobrottsmyndigheten har ett nationellt ansvar över brottsanmälningar och 

misstankar. I och med införandet av riksansvaret behandlas alla ekonomiska ärenden inom en 

och samma myndighet till skillnad med innan riksansvaret infördes. (Ekobrottsmyndigheten, 

2012) 

Ekobrottsmyndigheten har ett utbrett samarbete med polisen, övriga experter inom 

brottsområdet, åklagare, ekorevisorer, finansinspektionen, tullverket och Skatteverket. 

Ekobrottsmyndigheten är en verksamhet som har till uppgift att utreda och förebygga brott. 

(Ekobrottsmyndigheten, 2010b)  

Att utreda ekonomiska brott är mycket tidskrävande, invecklat och i vanliga fall väldigt svårt. 

Därför krävs det att myndigheten har specialkompetens inom brottsområdet. 

(Ekobrottsmyndigheten, 2010a) 

3.1.1 Antal ärenden 

Varje år inkommer ungefär 35 000 misstankar om brott till Ekobrottsmyndigheten från 

Skatteverket, vilket motsvarar ungefär 80 procent av alla skattebrottsanmälningar, som skall 

undersökas. (Ekobrottsmyndigheten, 2010d) 90 procent av dessa brott förs vidare av åklagare 

på Ekobrottsmyndigheten. De vanligaste brotten som utreds på Ekobrottsmyndigheten är 

bland annat brott mot olika lagar, som exempelvis Aktiebolagslagen(ABL), 

Bokföringslagen(BFL) samt Skattebrottslagen(SkBrL). (Ekobrottsmyndigheten, 2010a)   

Skattelagarna som tillämpas av Ekobrottsmyndigheten är vanligtvis 2 – 10 §§ i SkBrL som 

omfattar bedömningar på olika grader av brottet, försvårande av skattekontroll, 

skatteavdragsbrott och skatteredovisningsbrott. (Ekobrottsmyndigheten, 2010c) 
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 3.2 Skatteverket 
Skatteverket är en förvaltningsmyndighet som har till uppgift att sköta Sveriges 

folkbokföring, beskattning, skatter samt att vara borgenär åt staten. Att vara borgenär åt staten 

innebär att Sveriges politiker tar beslut om vilka och hur stora skatter ska bli tillsammans med 

kommuner och landstinget. Skatteverkets uppgift är att sedan få in dessa skatter. En annan 

viktig uppgift myndigheten har är att få in skatter som exempelvis momspålägg och 

inkomstskatt. (Skatteverket, d)   

Skatteverkets beskattningsverksamhet omfattar löpande ärendehantering, kontroll, 

specialgranskning och ekonomisk brottslighet. Skatteverket arbetar tillsammans med flera 

andra myndigheter och branscher med att förhindra och förebygga ekonomiska brottsligheter. 

Alla misstänkta försök till brott skickas vidare till åklagare som sedan för ärendet vidare. 

De vanligaste anmälningar inom Skatteverket förs vidare till skattebrottsenheten. 

(Skatteverket, e)  Sedan 1998 har Skatteverket haft som mål att försöka förhindra och 

förebygga ekonomiskt brott inom skatt på skattebrottsenheten. Skattebrottsutredare på 

Skattebrottsenheten arbetar med att analysera varför brott begås för att sedan föreslå förslag 

till förebyggande insatser. (Skatteverket, a)  

3.2.1 Utredning 

Varje år får Skattebrottsenheten handlägga mer än 2 000 ärenden. De främsta brott som 

utredas är skatte- och bokföringsbrott. Skattebrottsutredning på Skattebrottsenheten går till 

genom att Ekobrottsmyndigheten får in en anmälan från Skatteverket om misstänkt skattebrott 

som sedan för anmälan vidare till en åklagare som i sin tur får besluta om det finns grunder 

till att påbörja en förundersökning. Utredning av brott görs av Skattebrottsenheten och består 

av att samla in information av det aktuella brottet i frågan för att sedan kunna analysera. 

Därefter följer det en del förhör med både vittnen och de misstänkta företaget. (Skatteverket, 

a)  

Det främsta sättet som Skatteverket upptäcker att företagen håller sig utanför lagstiftningen är 

via intern och extern tips. Dessutom kan myndigheten även välja att granska och övervaka 

företagets konto efter in- och ut betalningar. (Skatteverket, b) 

3.3 Svenska skatter 
Sverige har idag olika skatter som betalas av dess befolkning. Syftet och huvuduppgiften med 

Sveriges skattesystem är först och främst att finansiera statens offentliga utgifter.  Det kallas 

för det fiskala intresset. Utöver detta syfte finns det även tre andra: 

 Balansera samhällsekonomin 

 Rättvisfördelning av inkomster 

 Fördela resurser effektivt 

(Skatteverket, 2013) 
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Svenska skatter klassificeras som direkta och indirekta skatter. Direkta skatter är skatter som 

baseras på inkomster och förmögenheter. Indirekta skatter baseras på omsättningen av varor 

och tjänster, som exempelvis moms och punktskatter1 på alkohol och tobak. (Skatteverket, 

2013) 

Sveriges skattesystem är till för att få en klar bild över den svenska ekonomin. 

Visualiseringen av det svenska skattesystemet kan även användas som ett underlag för 

politiker i samhällsdebatten, där är skattefrågor både dominerande och kontroversiell. 

(Skatteverket, 2013) 

Ekonomer vet idag att individer förändrar sitt beteende som ett svar till beskattning.  I och 

med att skatteavgifterna som dras av hos den enskilda individen, bolaget samt andra skatter 

som exempelvis sociala avgifter och övriga källskatter väljer individer att jobba mindre eller 

att jobba svart. Detta innebär i praktiken att individerna inte väljer att redovisa sina inkomster 

då skatterna anses vara höga. Väljer individer och företagare att inte redovisa sina intäkter 

kommer statens förväntade skatteintäkter inte uppnås. (Hansson, 2007) 

Sverige är idag ett av världens högst beskattade länder. Svenska skattebetalare är mindre 

berörda än andra skattebetalare som exempelvis amerikanska. Amerikanare står inför en lägre 

marginalskatt än vad svenskar vilket gör det billigare för amerikanare att finansiera den 

offentliga sektorn. (Hansson, 2007) 

Att bekämpa skattebrott i form av svartarbete och oredovisade intäkter är viktiga politiska mål 

i OECD-länderna. För att ekonomiska mål skall uppnås är det viktigt att ha bra information 

om storleken på svartarbete och oredovisade intäkter, utvecklingen av dessa och på något sätt 

förstår varför individer väljer att bidra till en krets där det används svart arbetskraft och 

oredovisade intäkter. Utöver detta kartläggs även utvecklingen samt förekomsten av olagliga 

aktiviteter. (Schneider, 2012)  

Ifall den svarta ekonomin fortsätter att växa minskas statens intäkter, och ifall statens 

skatteintäkter minskas går inte finansieringen av den offentliga sektorn ihop. Detta kommer 

att minska kvaliteten av den mängd offentliga varor och tjänster som erbjuds. Den processen 

av minskade kvaliteter av offentliga varor och tjänster kan i sin tur betyda att staten blir 

tvungen att höja skatterna ytterligare för privatpersoner och företagare för att förbättra de 

offentliga nyttigheterna samt att finansiera staten. Skall staten vidta åtgärder som att höja 

skatten för privatpersoner och företagare resulterar det i att fler finner starkare incitament för 

svartarbetskraft och oredovisade intäkter.  (Schneider, 2012) 

                                                           

 

1
 En form av konsumtionsskatt som endast förekommer på vissa varor och tjänster. (Ekonomifakta, 

2014) 
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3.3.1 Skattesystemets utveckling 

Under det senaste 25 åren har Sveriges skattesystem utvecklats. De främsta och mest 

betydande utvecklingar som används som underlag i detta arbete är: 

 Från direkt till indirekt beskattning 

För att få pensionssystemet att fungera på ett bra sätt har det skett ökning av de sociala 

avgifterna. Sveriges punktskatter har fått större inverkan på finansiering av offentliga 

utgifter.  (Skatteverket, 2013) 

 

 Skattereformen 1990-91 

Denna reform innebar att skattesatserna sänktes. För att bibehålla statens skatteintäkter 

som innan skattereformen ägde rum, var staten tvungen att bredda skattebaserna. 

Denna åtgärd innebar att allt mer blev skattepliktigt. (Skatteverket, 2013) 

Sverige har idag många transfereringar som är beskattade. Idag förekommer skatt på arbete 

och inkomster, varor och tjänster samt kapital. Skatt på arbete och inkomster räknas fram på 

fysiska personers inkomstskatt och sociala avgifter. Skatt på kapital tillkommer vid avyttring 

på finansiella och reala tillgångar. Skatt på varor och tjänster sammanfattas i moms och 

punktskatter. (Skatteverket, 2013) 

3.3.2 Finansiering av offentliga sektorn 

De som drabbas mest av svartarbete är privatpersoner och dess hemkommun, för att skatten 

som skall betalas på lönen går till personens kommun. Vid svartarbete får kommunen in 

mindre skatt som egentligen skall gå till exempelvis skolor, vårdcentraler och servicehus. Det 

är även privatpersoner som drabbas vid svartarbetskraft genom att de får betala en högre skatt 

för att kunna balansera kommunens kostnader som ökar just på grund av svarta arbetskraften.  

(Ekobrottsmyndigheten, 2013a) 

Ett sätt för företagen att frigöra pengar är att förfalska fakturor i sitt bokslut
2
. De kan 

exempelvis förfalska en faktura för en kostnad för sitt företag som de egentligen inte haft. 

Dessa förfalskade och osanna fakturor kallas för bluffakturor. Skatteverket undersöker noga 

företagens utförda arbete genom att undersöka var de utfört arbetet och med vilken 

arbetskraft. Skatteverket kan avslöja företagens bluffakturor och dess svartarbete genom att 

undersöka hur många timmar företagets arbetspersonal har arbetat. Vanligtvis inom 

svartarbete redovisas mindre antal arbetstimmar än vad som har utförts för att slippa betala 

lön och på så sätt slippa betala skatt på det utförda arbetet. (Skatteverket, b) 

                                                           

 

2
 Företagets löpande bokföring avslutas ett bokslut. Detta bokslut är grundpelaren vid beskattning av 

företag. (Skatteverket, f) 
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3.4 Svartarbete 
Att använda svart arbetskraft

3
 är ett vanligt skattebrott inom olika typer av verksamheter i 

kontantbranschen. Svartarbete innebär att arbetsgivare anställer personal på ett illegalt sätt 

genom att låta dem anställda arbeta och ge ersättning i form av inkomst utan att redovisa det 

och på så vis undvika att betala sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. För arbetstagaren 

innebär det att den anställde får arbeta utan att betala skatt på sin lön. (Wärneryd & Walerud, 

1982) 

Skatteverket har flera avdelningar som sköter olika områden, ett viktigt område hos 

Skatteverket är specialgranskning som bland annat omfattar kontanthandel och svartarbete.  

Svartarbete omfattas i de branscher som innehar en stor del av inhyrd personalstyrka och där 

kontanthandeln är stor. Dessa branscher inkluderar städ-, bygg-, taxi-, frisör- och 

restaurangbranschen. Målet med granskningen av dessa branscher är att undersöka om de 

följer den svenska skattelagstiftningen.(Skatteverket, b) 

Skatteverkets uppgifter med specialgranskning är bland annat att granska organiserad 

brottslighet som ofta associeras med gängkriminalitet. Organiserad brottslighet är en process 

som handlar om att brottet organiseras och genomförs av flera personer, vilket är vanligt inom 

branscher där svartarbete förekommer. (Brå, 2013) 

Det främsta sättet som Skatteverket upptäcker att företagen håller sig utanför lagstiftningen är 

via intern och extern tips. Dessutom kan myndigheten även välja att granska och övervaka 

företagets konto efter in- och ut betalningar. (Skatteverket, b) 

De konsekvenser som uppstår av svartarbete är straffrättsliga påföljder som exempelvis böter 

eller fängelse. De som jobbar med svartarbete får sämre trygghet vid anställning genom att de 

anställda blir helt utan någon ersättning vid skada eller sjukdom. (Ekobrottsmyndigheten, 

2013a) 

3.4.1 Anställningsavtal 

Lagen som stödjer arbetstagaren är ”Lagen om anställningsskydd, LAS”. Lagen handlar om att 

stödja arbetstagarens rättigheter. (Vision) 

När en arbetsgivare i ett företag väljer att anställa personal måste ett anställningsavtal 

upprättas. Ett sådant avtal handlar om vad arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans 

kommit fram till vad för krav som ska gälla, förväntningar, lönevillkor och anställningsvillkor 

som skall följas under anställningen. (Expowera, 2012)  

                                                           

 

3
 Illegalt arbete där den anställde inte betalar skatt på sin lön och arbetstagare låter bli att betala 

arbetsgivaravgifter. (Ekobrottsmyndigheten, 2010a) 
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Det finns flera sätt att upprätta anställningsavtal, det ena sättet är att endast ta det muntligt och 

det andra sättet är skriftligt. Nackdelen med att endast upprätta anställningsavtal muntligt är 

att det inte går att bevisa från både arbetsgivaren och arbetstagarens parter vad som bestämts 

när de upprättade avtalet (Finansförbundet, 2012).  

Arbetstagare har rätt att få anställningsbevis som en trygghet. Anställningsbeviset är också en 

trygghet för företaget, det innebär att företaget arbetar med överensstämmelse med lagen. Det 

betyder att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter, socialavgifter och andra källskatter samt 

att arbetstagaren betalar skatt på sin lön. Detta innebär att företaget inte använder sig av svart 

arbetskraft och undanhåller att betala skatt på lönen och sociala avgifter. (Skatteverket, c) 

3.5 Kontantbranschen 
Kontantbranschen omfattar olika typer av branscher där näringsidkaren säljer varor och 

tjänster till kunder mot kontantbetalning. Ett par verksamheter som ingår i kontantbranschen 

är taxi, - restaurang- och frisörbranschen. Inom dessa verksamhetsområden sker det dagligen 

transaktioner där kontanta medel är betalningen. Med tanke på att företagen inte är så stora så 

kan företagaren själv ta hand om kassaflödet
4
. Detta ses som en struktur som är en grundsten i 

skatteundandraganden enligt Branschsaneringsutredningen. (Rättsinformation, 2012) 

Företagen har som skyldighet att enligt 7 kap. ”Arkivering av räkenskapsinformation” BFL 

att arkivera räkenskapsinformation i minst sju år. Denna räkenskapsinformation behandlar 

bland annat information om kvittot vid försäljning av varor och tjänster. (Rättsinformation, 

2012) 

Ifall konkurrensen är stor i en bransch finns det sällan intresse för att redovisa organisationens 

samtliga intäkter. Detta gäller oftast taxi, - restaurang- och frisörbranschen. Dessa branscher 

är oftast drabbade av ekonomisk brottslighet och branschsaneringsutredningen ger 

bedömningen att även andra kontantbranscher är involverade i detta. (Rättsinformation, 2012) 

3.5.1 Betalning med kontanta medel 

I butiker som allmänheten vänder sig till i vardags, sker betalning med kontanta medel i 50 

procent av fallen. I butiker som inte besöks så ofta, som exempelvis IKEA, sker betalning 

med kontanta medel i 37 procent. Inom tobak och spel sker det flest kontanta betalningar. Den 

andel där det sker lägst betalning i form av kontanta medel är bensinstationer. (FAR SRS 

Revision av företag i kontantbranschen., 2007) 

3.5.2 Oredovisade intäkter 

Oredovisade intäkter innebär att organisationer låter bli att redovisa alla sina intäkter i 

bokföringen, med andra ord minskar de sin omsättning i företaget. Företagen kan också ta 

betalt för en tjänst utan att skriva upp affären i bokföringen. (Skatteverket, b) 

                                                           

 

4
 Företaget ansvarar för företags in- och utbetalningar under viss tidsperiod. (E-conomic, a) 
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3.6 Kassaregister 

Oftast när varor och tjänster betalas kontant registreras detta i ett kassaregister. När det talas 

om ett kassaregister handlar det inte bara om själva kassaapparaten utan det handlar även om 

kassasystem
5
, taxameter

6
 och kassamaterial. (Rättsinformation, 2012)  

Konsumenterna inom kontantbranschen är inte intresserade av få ett kvitto tillbaka på deras 

köp då det ofta handlar om ett belopp av ett mindre värde. Din rätt som konsument är att be 

om kvitto för ditt köp, vilket även är säljares skyldighet att erbjuda köparen kvitto. I kvittot 

framkommer det information om artikeln, pris, moms, företagets namn och 

organisationsnummer. (Konsumentverket, 2013)  

Enligt BFL 5 kap 6 § skall varje affärshändelse sammanfattas i en enskild verifikation. Det 

finns undantagsfall där alla affärshändelser kan registreras i en gemensam verifikation. Detta 

undantag får tillämpas förutsatt att företaget genomför en hel del kontantaffärer som endast 

behandlar små belopp och att kunderna inte registreras. I dessa fall är det då tillåtet och den 

gemensamma verifikationen utgörs av uppgifter från exempelvis en kassarapport som anger 

summan av samtliga inbetalningar. (Rättsinformation, 2012) 

3.6.1 Registrering av kassaregister 

Registrering av kassaregister är ett allmänt råd som ges ut av Bokföringsnämnden och skall 

tillämpas av alla näringsidkare som bedriver en verksamhet (Rättsinformation, 2012) I 

samband med att starta ett företag skall entreprenören anmäla sitt kassaregister samtidigt som 

registrering av företaget sker. Som företagare är det ens egen skyldighet att se till att det finns 

ett godkänt kassaregister. (Skatteverket, 2012) 

Enligt 5 kap 11§ Bokföringslagen skall det finnas en beskrivning som anger hur kassaregistret 

fungerar. Denna beskrivning utgör även företagets räkenskapsinformation. (Rättsinformation, 

2012) I branscher som till exempel taxi, - frisör och restaurangbranschen förekommer det 

oftast kassaregister och det har blivit allt vanligare. I taxibranschen används taxameter och i 

denna skall samtliga belopp registreras, detta enligt Yrkestrafiklagen och Vägverkets 

föreskrifter. Sedan finns det restauranger med serveringstillstånd och enligt Alkohollagen 

skall all försäljning registreras i organisationens kassaregister. (Rättsinformation, 2012) 

Enligt bokföringsnämndens rekommendation R 10 systemdokumentation och 

behandlingshistorik, är det bokföringsskyldiges ansvar att bokföringslagens krav på 

dokumentation uppfylls på ett korrekt sätt med enlighet med lagen. I praktiken innebär detta 

att bokföringsskyldige själv skall bedöma och se till att dokumentationen uppfyller lagens 

                                                           

 

5
 Ett system som är ansluten med en kontrollenhet som registrerar företagets kontantförsäljning.   

(E-conomic, b) 

6
 Maskin som beräknar taxiresans körsträcka och tid.  (SWEDOC, 2014) 
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krav. Denna typ av dokumentation skall göra det möjligt att i efterhand redogöra för vilka 

behandlingsregler som tillämpats för enskilda bokföringsposter. (Rättsinformation, 2012) 

3.6.2 Kontrollenhet  

Till varje kassaregister skall det finnas en kontrollenhet. Kontrollenheten tar emot och 

behandlar kvittodata från kassaregistret och skapar kontrolldata som används som underlag 

för skatteverkets kontroller. Det förekommer tre olika typer av kontrollenheter, nämligen A, B 

och C.(Skatteverket, 2012) Kontrollenheten är en del av kassaregistret och skall fungera som 

en funktion hos företaget, samtidigt kan den även vara kopplad till Skatteverket och föra över 

information i form av kontrolldata. (Rättsinformation, 2012) 

3.6.3 Manipulation av kassaregister 
Genom att använda program som krymper företagets omsättning till en önskvärd nivå eller att 

använda kassaapparaten på ett sätt som inte avses i bruksanvisningen är det enkelt för 

företagare att manipulera kassaregistret. Ett par konkreta exempel på manipulation kan vara: 

 Att vissa varugrupper inte räknas in i totalförsäljningen 

 Programmering av knapp(ar) så att försäljningen sker utan att det registreras på 

kontrollremsa 

 Genomförandet av en backup tillbaka, detta innebär att företagets försäljning under en 

viss period inte framgår av kontrollremsa eller tömningskvitto. 

 (FAR SRS Revision av företag i kontantbranschen, 2007) 

Enligt Skatteverket i samband med tidigare revisioner har det visat sig att manipulation av 

kassaregister är vanligt förekommande. (Statens offentliga utredningar, 2005)  

3.7 Bokföring 
3.7.1 Kontroll och förståelse  
Enligt bokföringslagen skall samtliga affärshändelser i ett företag bokföras löpande, detta görs 

av fysisk eller juridisk person. Bokföring skall upprättas och fullgöras med överensstämmelse 

till god redovisningssed. (Ekonomistyrnigsverket, 2013) 

Alla affärshändelser skall bokföras och presenteras i registerordning som avser 

grundbokföringen, i en systematisk ordning som avser huvudbokföringen och i kronologisk 

ordning. Att varje affärshändelse måste presenteras separat är inget krav då ”likartade” 

affärshändelser kan dokumenteras tillsammans på en och samma verifikation och bokföras 

som en enda post. Detta får ske om det utan svårigheter kan redogöras för vilka 

affärshändelser som är involverade. (Ekonomistyrnigsverket, 2013) 

Utifrån bokföringen skall det vara möjligt att kontrollera och förstå fullständigheten i dem 

enskilda bokföringsposterna samt att kunna se över verksamheten, dess ställning och belopp. 
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För att upprätta bokföringen och redovisa den på det sätt som nämnts ovan är det viktigt som 

fysisk eller juridisk
7
 person att själva bokföringen avstäms löpande med jämna mellanrum. 

Hur ofta avstämningen bör ske är individuellt och beror på omständigheterna. 

(Ekonomistyrnigsverket, 2013) 

Ur den löpande bokföringen för varje bokförd post skall följande information utläsas: 

 Registerordning 

 Redovisningsperiod 

 Verifikationsnummer eller motsvarande identifieringstecken 

 Kontering, och  

 Bokfört belopp 

(Ekonomistyrnigsverket, 2013) 

3.7.2 Kontanta in och utbetalningar 

Med kontanta transaktioner avses betalningar främst med sedlar och mynt. Andra 

betalningsanvisningar som exempelvis checkar och postväxlar skall omsättas omedelbart till 

pengar. Den begränsade tidsperioden för omedelbar omsättning av kontanta in – och 

utbetalningar är till för att det finns ett behov av att genomföra en efterhandskontroll. För 

betalningsanvisningar som är utställda av företag och andra bank- och plusgirotransaktioner är 

kontrollmöjligheten i efterhand något enklare och lättare att kontrollera med hjälp av 

exempelvis plusgirobesked. (Bokföringsnämndens allmänna råd med vägledning, 2013a) 

3.8. Revisionsplikt 
”En revisor är en person som har till uppgift att granska och verifiera att företagets eller 

föreningens bokföring är korrekt och uppställd enligt de krav som lagen anger”. (E-conomic, 

2014)  

Revisionsplikten i ett företag innebär att organisationens bokföring, bokslut, årsredovisning 

samt företagsledningens förvaltning granskas kritiskt och avslutas med en 

revisionsberättelse
8
. Revisionsberättelse skrivs av organisationens egna valda revisor. Denna 

revisionsberättelse upprättas i syfte att tillgodose de externa intressenterna. (Akiebolagstjänst, 

2014) 

                                                           

 

7
 Är ett bolag som kan träffa avtal, ha tillgångar och skulder precis som en fysisk person. Juridiska 

personen företräds av människor. (Expowera , 2010) 

 

8
 En rapport som upprättas av bolagets revisor. I denna skall det framgå vad revisorerna har granskat. 

(Förening ) 

http://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/bokforing
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3.8.1 Slopandet av revisionsplikt 

Lagen om revisionsplikt för samtliga företag slopades och den nya lagen om revisionsplikt 

infördes 1 november 2010. Detta innebar att cirka 250 000 av Sveriges bolag som klassades 

som ett mindre bolag fick välja att slopa revisionsplikten helt och hållet eller fortsätta ha 

revisor. (Björkman, 2010) 

För att ett bolag skall kunna slopa revisionsplikten måste ett av tre gränsvärden uppfyllas. Ett 

bolag som inte behöver utse en revisor får inte ha mer än tre miljoner i nettoomsättning
9
, 

endast ha tre anställa och bolagets balansomslutning
10

. får högst ha ett värde som motsvarar 

1,5 miljoner. (FAR Online, f) 

3.8.2 Effekter av slopandet 

I och med slopandet av den allmänna revisionsplikten gav det negativa effekter som 

påverkade svenska företag och marknaden. (Statens offentliga utredningar, 2008) Slopandet 

av revisionsplikten medförde negativa effekter för aktieföretag. Företag som valt bort revisor 

har drabbats av en sämre utveckling. Speciellt när det kommer till företagens 

årsredovisningar. Årsredovisningarnas syfte är att medföra en rättvis bild av företagets 

ställning, både social och ekonomisk ställning Årsredovisningarnas kvalité hos företag utan 

revisor har blivit betydligt sämre gentemot de företag som innehar en revisor. Andra negativa 

effekter för företagen utan revisor är att de är utsatta för högre kreditrisk och för sämre 

kreditvärdighet.  (Danielsson, 2013) Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket menar att 

slopandet har medfört ökat skattefusk och annan brottslighet. (Statens offentliga utredningar, 

2008) 

Visserligen gav den allmänna revisionsplikten endast negativa effekter, dock förväntas 

effekterna ändras med åren. (Statens offentliga utredningar, 2008) De förväntande positiva 

effekterna förväntas ge högre kostnadsbesparingar för företag och lägre priser på tjänsterna i 

marknaden. Det förväntas även ge större frihet för dem små bolagen att välja dem 

redovisning- och revisionstjänster som de behöver utifrån deras behov.  Företag kommer få 

bättre förutsättningar för att möta den hårda konkurrensen från företag som inte har 

revisionsplikt. (Statens offentliga utredningar, 2008) De förväntande negativa effekterna 

väntas medföra större och lättare risk för ekonomiska brottsligheten att lättare breda ut sig, 

revisorerna förlorar en monopolställning och därmed utsätts för hård konkurrens. (Statens 

offentliga utredningar, 2008)  

                                                           

 

9
 Totala intäkter i bolaget från försäljningen av varor och tjänster. I nettoomsättning inkluderas inte 

moms och rabatter. (Svahn) 

10
 Summa tillgångar i ett företags balansräkning. (E-conomic, c) 
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3.9 Avskräckningsmetoder 

Politiker har länge försökt hitta lösningar för att bekämpa av olika sorts skattebrott, bland 

annat i form av svartarbete och oredovisade intäkter.  Ett alternativ till att bekämpa skattebrott 

är att strategiskt försöka avskräcka människor från att komma i kontakt med skattebrott 

genom att sprida skräck om konsekvenserna av att åka fast. Kostnaden för att åka fast för 

utförandet av skattebrott är högre än vinningen i slutändan. Oavsett om denna strategi har 

funnits länge förekommer det fortfarande oredovisade intäkter och svartarbete i samhället. 

(Williams & Windebank, 2005) Williams och Windebank menar att människor som begår 

denna form av skattebrott gör det för sin egen ekonomisk vinning. (Williams & Windebank, 

2005) 
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 4. Empiri 

 
I empirikapitlet presenteras resultatet från intervjuer med Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket 

och Skatteverkets skattebrottsenhet. 

 

4.1 Ekobrottsmyndighetens roll i processkedjan 
Det här avsnittet baseras på intervju med Stefan Lundberg som är chefsåklagare på 

Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.  

Ekobrottsmyndighetens roll vid bekämpning av svartarbetskraft och oredovisade intäkter 

sammanfattas i två punkter, utredning och lagföring. Utredning och lagföring bedrivs på dem 

polisoperativa enheterna och sker på kamrarna. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för att 

identifierar, kartlägger och analyserar brottslighet och detta görs i syfte att bekämpa 

organiserad och grov ekonomisk brottslighet. Kriminalunderrättelseverksamheten även 

förkortat KUT, är ett stöd för utredning och lagföring. 

I samband med överlämnandet av ärenden som löpande kommer in hos 

Ekobrottsmyndigheten är det viktigt att det granskas av Ekobrottsmyndigheten innan en 

förundersökning inleds. Förutom det som har nämnts tidigare är det också viktigt att ta hänsyn 

till att ärendet, om det rör ekonomisk brottslighet, ifall den har en nationell eller internationell 

anknytning samt omfattningen av ärendet. När Ekobrottsmyndigheten väljer att granska 

anmälning som kommit in från Skatteverket är deras uppgift att inleda en förundersökning 

genom att samla på sig så mycket information som möjligt för att sedan skicka det vidare till 

Skatteverkets Skattebrottsenhet för respektive ort. 

Den andra punkten under rubriken brottsförebyggande handlar om att Ekobrottsmyndigheten 

tillsammans med andra myndigheter skall hindra att sådana brott uppstår. Huvudsyftet med 

brottsförebyggandet är att tillsammans med myndigheter, näringsliv, kommuner och 

organisationer sprida kunskaper om ekonomiska brottsligheten till varandra. Den här typen av 

kunskap som sprids handlar om ekonomisk brottslighet, ekobrottslingar och vad som är ett 

tecken på ekonomisk brottslighet i olika situationer.  

Statistikdata på oredovisade intäkter och svartarbetskraft har inte Ekobrottsmyndigheten 

siffror på. Det är Skatteverket som har sådana uppgifter. Det Ekobrottsmyndigheten arbetar 

mest är företag som är relativt stora samt personer som företräder dessa bolag.  

Den största samarbetspartner Ekobrottsmyndigheten har är Skatteverket. Skatteverket förser 

Ekobrottsmyndigheten med kvalitativ information för att kunna inleda utredning och därefter 

väcka åtal. Andra samarbetspartner som Ekobrottsmyndigheten är beroende av är 

konkursförvaltare. 

I frågan om hur man kan minska antalet skattebrott i form av svartarbeteskraft och 

oredovisade intäkter med andra metoder, ytterligare krav eller genom tuffare lagstiftning 

svarade Stefan Lundberg att myndigheterna tillsammans med organisationer jobbar ständigt 

med det, genom bättre informations samt kunskapsflöde hos myndigheter, organisationer och 
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andra samarbetspartner. Vad det gäller att reformera arbetssättet går det också att förbättra 

men rent metodmässigt blir det svårt. Stefan Lundberg säger att deras arbetssätt är beroende 

av ekonomin, det vill säga att resurserna är knappa. Varken Ekobrottsmyndigheten eller 

Skatteverket har tillräckligt med resurser. Stefan Lundberg säger att resurserna inte räcker till 

och att det inte går att lägga ner hur mycket pengar som helst. Ekobrottsmyndigheten utnyttjar 

de resurser som finns till hands. Resurserna består mestadels av skatteintäkter. 

4.2 Attityder till det svenska skattesystemet  
Stefan Lundberg säger att det är väldigt viktigt att det svenska skattesystemet upplevs rättvist. 

En direkt förklaring till attityder till det svenska skattesystemets är svårt att besvara. Han 

säger att det kan finnas flera incitament till skattebetalarnas attityder och varför svartarbete 

och oredovisade intäkter förekommer. Det svenska skattesystemet kan upplevas orättvist av 

vissa, därför kan sådana skattebrott förekomma.  

Svartarbete och oredovisade intäkter har olika effekter på samhället, stora som små samt på 

sikt. Stefan Lundberg säger att skatteintäkterna minskas hos respektive kommun, främst i den 

kommun där de flesta brott framkommer. Skatteintäkterna minskas och det finns mindre 

pengar för att förbättra exempelvis vårdjourer med mera. Konkurrensen på marknaden 

påverkas också av det. Svartarbetskraft och oredovisade intäkter leder till en osund och 

snedvridning av konkurrensen.  

4.3 Svartarbete 
Ungdomars första arbete brukar oftast vara inom restaurangbranschen. Enligt Stefan 

Lundberg är restaurangsbranschen den bransch där det förekommer mest svartarbete och 

oredovisade intäkter. Ägaren till restaurangen kan i dessa situationer erbjuda ungdomar att få 

pengar direkt i fickan. Detta utan att redovisa den anställdes intäkter, betala sociala och 

arbetsgivaravgifter samt utan anställningsavtal och bevis. Stefan Lundberg säger att detta blir 

en dålig normvana och är väldigt vanligt. Med dålig normvana menar han att ungdomar kan 

bli för vana med det här levnadssättet. Han säger att detta inte är önskevärt och inte heller en 

trygghet. Ingen vinner på detta förutom arbetsgivaren själv.  

4.4 Anmälda och avslutade ärenden 

Under år 2013 har Ekobrottsmyndigheten avgjort ungefär 5800 ärenden. Vilket motsvarar en 

ökning med 1508 ärenden jämfört med 2012. Antalet lagförda personer under 2013 har ökat 

med 230 personer jämfört med 2012 som då hadem 1523 lagförda personer.  

 

Figur 4 - Antal avgjorda ärenden och lagförda personer (Ekobrottsmyndigheten, 2014) 
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Myndigheten har för 2013 valt att avsluta de äldsta ärenden först, detta har gjort att 

ärendegenomströmningstiden hos myndigheten hade ökat. I början av 2013 hade 

Ekobrottsmyndigheten 1900 ärenden i balans. I och med att myndigheten fick ett rikstäckande 

ansvar ledde detta till att ungefär 1100 ärenden tillkom som tidigare behandlats hos polisen 

och åklagarmyndigheten. Vid slutet av 2013 hade ekobrottsmyndigheten ungefär 2400 

ärenden kvar. 

 

 

Figur 5 - Antal inkomna ärenden (Ekobrottsmyndigheten, 2014) 

Stefan Lundberg säger i överlag att antalet ärenden har ökat kraftigt under det senaste 

räkenskapsåret. Mellan år 2011 och 2012 hade totalt antalet ärende ökat med 46. Mellan år 

2012 och 2013 hade antalet ärenden ökat med 1778 stycken. 

 

 

Figur 6 - Antal avslutade ärenden (Ekobrottsmyndigheten, 2014) 

Totalt avslutade ärenden har ökat. Mellan år 2011 och 2012 har antalet avslutade ärenden 

minskat med 78 stycken. Mellan 2012 och 2013 har avslutade ärenden ökat med 1200 

stycken. 

4.5 Skatteverket 
Det här avsnittet baseras på intervju med Magnus Winberg som är revisor på Skatteverket i 

Västerås.   

Magnus Winberg jobbar som revisor på Skatteverket och är regionssamordnare för 

kassaregister för Mälardalens region. Han jobbar även operativt i Västerås kontorets 

arbetsuppgifter och ärenden. Magnus Winberg arbetar med en insats som heter kontanthandel 

och utreder oredovisade intäkter. 
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Magnus Winberg säger att Skatteverkets arbetsprocess handlar om att ha lokalkännedom, ha 

ett samarbete med kommunens alkoholhandläggare, ha kontakt med polisen och brandkåren 

och miljö- och hälsa till viss del. Skatteverket arbetar med flera andra myndigheter och får 

både inputs och tips internt och externt. Tips kan även komma från en annan handläggare som 

har tittat på ett företag som kanske kan verka intressant att vidare undersöka. Det kan också 

vara tips från allmänheten som sedan följs upp. 

4.5.1 Skatteverkets roll i processkedjan 

Skatteverket har bland annat i uppgift att göra skattekontroller, men även vara en 

servicemyndighet. Skatteverkets huvuduppgift är att se till att skattebetalningen sköts enligt 

lagstiftningen. Skatteverket utreder den skatt som ska betalas eller som borde ha betalats. 

Skatteutredningarna på Skatteverket ligger oftast till grund för ett misstänkt skattebrott. 

Därefter anmäls det misstänkta skattebrottet vidare till Ekobrottsmyndigheten som beslutar 

om en förundersökning ska inledas eller inte. Skatteverkets arbete avslutas i processkedjan så 

fort misstänkta brottet anmälts till Ekobrottsmyndigheternas åklagare. Efteråt kan åklagaren 

på Ekobrottsmyndigheten återkomma med frågor och funderingar angående Skatteverkets 

utredningar. 

Magnus Winberg betonar noga att Skatteverket inte utreder själva skattebrottet utan utreder 

oredovisade intäkter som i sin tur kan komma att anmäls vidare till Ekobrottsmyndigheten 

som misstänkt skattebrott. Då är det viktigt att Skatteverket hittar mycket bevisunderlag, 

exempelvis beloppsgränser. Sedan är det upp till åklagaren på Ekobrottsmyndigheten eller 

allmän åklagare beroende på vart anmälan hamnar någonstans att driva utredningsprocessen 

vidare. Åklagare på Ekobrottsmyndigheten kan i sin tur ta hjälp av Skatteverket, men då tar de 

hjälp av skattebrottsenheten, som är en fristående del inom Skatteverket.  

4.5.2 Tips 

Vill privatperson lämna ett tips till Skatteverket kan det göras på Skatteverkets hemsida. 

Privatpersonen kan även ringa till skatteupplysningen där de kopplar samtalet vidare till rätt 

handläggare för det berörda området.  

Tips som kommer in till Skatteverket kan vara väldigt olika och ha varierande innehåll, det 

kan vara allt ifrån en mening till exempel ”det här företaget fuskar” till att informationen är 

väldigt detaljerad, menar Magnus Winberg. Skatteverket har till skyldighet att gå igenom alla 

tips sen kanske det sållas bort några tips beroende på vilken information det handlar om. 

Förekommer det enkla tips med bristande information är det inte kanske relevant att 

undersöka det. Då är risken att tipset hamnar långt ner på prioriteringslistan, medan ett tips 

med rik och detaljerad information hamnar högre upp på prioriteringslistan. Allt beror på 

vilka resurser som är tillgängliga. Skatteverket har som många andra myndigheter en 

begränsad resurs som måste fördelas på bästa möjliga sätt. Skatteverket tackar för alla tips 

som kommer in men på grund av att myndigheten styrs av sekretess får tipsen aldrig 

återkopplas. Det vill säga att handläggaren på Skatteverket inte får meddela personen som 

tipsat om deras tips har följts upp eller inte.  
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Skatteverket kan även besöka och kontrollerar om näringsidkaren följer lagstiftningen på rätt 

sätt. Magnus Winberg menar att det skall finnas en upplevd upptäcktsrisk med deras spontana 

besök.  

4.5.3 Certifierat kassaregister 

Enligt lagen måste alla näringsidkare ha ett certifierat kassaregister för att kunna bedriva en 

näringsverksamhet. Det certifierade kassaregistret skall ha en kopplad kontrollenhet. 

Näringsidkare måste uppfylla två krav och det är att registrera all försäljning som sker i 

näringsverksamheten och erbjuda kunden ett kvitto. Från och med 2010 är det ett krav på att 

kontanthandeln måste inneha ett certifierat kassaregister. 

Ett certifierat kassaregister består av två komponenter. Dels är det tillverkardeklarerat 

kassaregister där leverantören som är tillverkaren talar om att kassaregistret uppfyller dem 

krav som lagstiftningen ställer. Det är endast leverantörer till myndigheterna som tillverkar 

kassaregister. Myndigheterna har ingen möjlighet att utveckla kassaregister utifrån deras 

behov utan får anpassa sig efter leverantörens utbud. Till certifierat kassaregister skall ett 

certifierat kontrollenhet innehas. Kontrollenheten genererar en kontrollkod som antigen finns 

på kvittot eller som lagras i journalen. Och den spar då en del data på kontrollenhet som är 

dekrypteras och den informationen kan bara Skatteverket kan hämta ut. Informationen kan 

även hämtas ut och dekrypteras för att se vad som har registrerats i kassaregistret. Både 

kontrollenheten och kassaregistret är någonting som näringssidkaren måste köpa, det är 

ingenting som Skatteverket tillhandahåller på något sätt utan det är näringssidkaren ansvar att 

ha utrustningen.  

Antal kassaregister som behövs beror på hur stor näringsverksamheten är. Hennes & Mauritz 

till exempel har flera kassaregister i butiken på grund av sin storlek och för att verksamheten 

kräver det. Till skillnad till Pressbyrån som endast har tre kassaregister. En liten 

näringsverksamhet kan endast behöva ett kassaregister och en kontrollenhet.  

4.5.3.1 Marknadshandeln  

Kassaregisterlagstiftningen uppdateras ständigt och nytt för i år är att marknadshandeln måste 

ha ett kassaregister. Marknadshandel är exempelvis fruktstånd som brukar stå på torget och 

karusellattraktioner som besöker städer varje vår och höst. Denna bransch hanteerar mycket 

kontanter precis som kontantbranschen. Än så länge är chockladhjulet och lotterier 

attraktionerna ett undantag, fortsätter Magnus Winberg. 

4.5.3.2 Kontrollenheter  

Det finns olika typer av kontrollenheter som är kopplade till kassaregister. De vanligaste 

kontrollenheter är A, B och C. Kontrollenhet A är kopplad till ett kassaregister i ett företag 

där näringsidkaren kan koppla ihop flera olika företag som kan lagras på kontrollenheten. 

Medan kontrollenhet B och C behandlar fler kassaregister. Det finns företag som har 

serverhallar som specialiserar sig på kontrollenheter. Det finns butiken som befinner sig 

fysiskt i Västerås men kontrollenheten finns fysiskt i en annan stad. Informationen som finns i 

kontrollenheten är Skatteverkets information. Det är endast Skatteverket som skall ha tillgång 

och har bara tillgång till den. 
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4.5.4 Kontroll 
Skatteverket har ingen möjlighet varken tidsmässigt eller ekonomiskt att undersöka alla 

företag, utan det görs ett urval av de misstänkta företagen. Det kan då vara tips av olika slag 

som bidrar till misstanke. Det finns flera sorts kontroller som utföras av Skatteverket vid 

misstänkt skattebrott i form av oredovisade intäkter, förklarar Magnus Winberg. De vanligaste 

kontroller som utförs är bland annat köpkontroll, kassahantering och kvittokontroll.  

I och med att kassaregisterlagstiftning finns kan Skateverket relativt enkelt och billig göra en 

köpkontroll genom att Skatteverket köper en maträtt, en produkt eller en tjänst till exempel. 

Sedan undersöks kassaregistret på hur betalningen hanterats och om köpet har registreras i 

kassaregistret eller inte. Om köpet registrerats har Skatteverket följt upp tipset på ett relativt 

enkelt och smidigt sätt. Har köpet inte registrerats leder det till en djupare utredning. Därefter 

görs det ett besök vid ett senare tillfälle där Skatteverket talar om vilka de är och att en 

kontroll har utförts av Skatteverket och berättar om försäljningen registrerad eller inte. I och 

med den här lagstiftningen har Skatteverket också möjlighet att göra kundräkningar. Det går 

till genom att Skatteverkets anställda besöker en restaurang där de köper en dagens lunch för 

att sedan räkna antal kunder som kommer in. På det sättet kontrolleras och jämförs 

restaurangens antal kunder och dess köp med det som registrerats i kassaregistern och 

kontrollenheten. 

Magnus Winberg berättar vidare att Skatteverket har även möjlighet att göra en 

kassahantering. Det är att räkna kassan. Har näringssidkaren registrerat all försäljning skall 

det vara lika mycket pengar i kassaapparaten som i kassaregistret och i kontrollenheten. En 

annan kontroll som Skatteverket kan göra är en kvittokontroll, där det kontrolleras om 

näringsidkaren lämnar ett kvitto eller inte. Det är resultatet av dessa kontroller som sedan kan 

leda till att bli en utredning beroende på hur näringsidkare sköter eller inte sköter sitt 

kassaregister. Då är det oftast oredovisade intäkter som utreds. Skatteverket kan göra 

stickprovskontroll bara för att visa att finns en upplevd upptäcktsrisk. Då handlar det främst 

om att näringsidkaren skall ha ett registrerat kassaregister för när som helst kan Skatteverket 

genomföra ett stickprovskontroll.  

4.5.5 Kontantintensiv bransch 

De finns fler kontantintensiva branscher som är i ständig kontakt med kontanta in -och 

utbetalningar. Ett av de mest kontantintensiv bransch är restaurangbranschen där Skatteverket 

hittar mycket information om skattefusk.  Brott i form av svart arbete och oredovisade intäkter 

har utretts ganska mycket inom restaurangbranschen och fortfarande förekommer det. Om det 

sedan begås fler skattebrott i restaurangbranschen än i en annan bransch kan Skatteverket inte 

uttala sig om. Att det förekommer skattebrott i form av oredovisade intäkter och svartarbete i 

restaurangbranschen är ett faktum, säger Magnus Winberg.  

En annan kontantintensiv bransch är kiosk där det omsätts mycket små belopp av kontanta 

medel. Där förekommer det ofta skattefusk i form av oredovisade intäkter då näringsidkaren 

undviker att registrera försäljningar i kassaregistret och erbjuda kunden kvitto säger Magnus 

Winberg.  
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4.6 Attityder till det svenska skattesystemet 

Vad skattebrotten beror på är svårt att säga. Anledning till att det förekommer skattebrott kan 

bland annat vara att det är en stor skattebördan i Sverige anser Magnus Winberg.  

Skattefusk sker på olika sätt i olika typer av branscher. Magnus Winberg menar att det är 

lättare att skattefuska inom restaurangbranschen där kontanta medel ständigt omsätts än på ett 

fakturerande företag som endast fakturerar exempelvis.  

Anledningar varför det fortfarande begås skattebrott kan Skatteverket inte uttala sig säkert 

om. Det enda som Skatteverket kan säga är att all sorts fusk, vare sig det är skattefusk eller 

fusk i spel så görs det för sin egenvinning.  

4.7 Eventuella skattebrottsåtgärder  
Skatteverket har olika skattebrottsåtgärder som skall göra det svårare för näringsidkare att 

fuska. Detta kallas för systemåtgärder. En åtgärd som skall ses som avskräckande är 

kassaregistrets lagstiftning. Följs inte lagstiftningen på rätt sätt och om kassaregistret inte 

anmäls till Skatteverket blir det en kontrollavgift på 10 000 kr.  Blir det ett upprepat 

skattebrott inom ett år uppgår summan till 20 000 kr. Sedan utreds och görs en revision för 

den berörda näringsverksamheten.  

En annan åtgärd som anses ha en effektiv effekt är att det skall finnas en upplevd 

upptäcktsrisk på marknaden. Näringsidkare runt om i landet skall vara medvetna om att 

Skatteverket rör sig ute på marknaden och kan göra spontona besök för att sedan kontrollera 

verksamhetens kassaregister.   

4.8 Skatteverkets Skattebrottsenheten 

Det här avsnittet baseras på intervju med Anna Nordin och Maria Nordman som är 

skattebrottsutredare på Skatteverkets skattebrottsenhet i Västerås. 

Idag finns det sju olika skatteregioner i hela Sverige. Skattebrottsenheten är en fristående 

enhet inom Skatteverket som arbetar med att förebygga brott, förstå och analysera varför brott 

som exempelvis svartarbete och oredovisade intäkter förekommer och på så sätt föreslå 

förebyggande insatser. 

Anna Nordin och Maria Nordman jobbar som skattebrottsutredare på Skattebrottsenheten. De 

jobbar i uppdrag av åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.  

Det har pågått och pågår fortfarande en oenighet mellan Ekobrottsmyndigheten och 

Skatteverket angående anmälningarna. Ekobrottsmyndigheten tycker att Skatteverket gör en 

massa anmälningar och detta resulterar i att Ekobrottsmyndigheten får högre arbetsbelastning, 

säger Anna Nordin.  

4.8.1 Skatteverkets Skattebrottsenhetens roll i processkedjan 

Vilken utredning som skattebrottsutredarna på skattebrottsenheten får undersöka beror på hur 

Skatteverket granskar ärenden som sedan anmäls till Ekobrottsmyndigheten, säger Anna 

Nordin. Det är sedan åklagaren på Ekobrottsmyndigheten som beslutar om det skall inledas en 



27 

 

förundersökning eller inte. Väljer åklagaren att inleda en förundersökning förs ärendet vidare 

till Skattebrottsenheten.  

Skattebrottsutredare på Skattebrottsenheten får direktiv om ärendet från åklagaren på 

Ekobrottsmyndigheten som består av information om ett eventuellt brott, vad det gäller 

tidsperioden och vilket brott det handlar om. 

Praktiskt sätt går deras arbete ut på att undersöka ärendet genom att samla in material i form 

av bokföringsinformation, betalningsströmmar, förhöra dem misstänkta och vittnen. 

När Skattebrottsenheten gjort klar förundersökningsprotokollet skickar de det till åklagaren på 

Ekobrottsmyndigheten som sedan avgör ifall fallet skall läggas ned eller väcka åtal. 

Åklagaren är den som tar det avgörande beslut i varje fall. 

4.8.2 Okunskap 

Vid utredningar på Skattebrottsenheten stöter Anna Nordin och Maria Nordman ständigt på 

privatpersoner som begått skattebrottet oavsiktligt, på grund av bristande kunskaper om det 

ekonomiska arbetet i ett bolag. Att fungera som rådgivare och föreslå eventuella åtgärder för 

olika tjänster vid bokförings samt redovisningsåtgärder uttalar sig inte Skattebrottsenheten 

om. De kan endast hjälpa till med att föreslå företaget att anlita någon som kan sköta det 

ekonomiska i bolaget.  

En åtgärd som kan förebygga skattebrott i form av svartarbete och oredovisade intäkter är att 

sprida kunskap om hur ekonomin skall skötas i en verksamhet, säger Maria Nordman. En 

annan förebyggande åtgärd är att redovisa dagsrapport dagligen. I dessa rapporter skall 

kontantbetalningar och kortbetalningar framgå. På detta vis minskar risken för missförstånd. 

4.8.3 Brott 

Det finns fler brott som utreds på Skattebrottsenheten och oftast är det mängdärenden. 

Mängdärenden är de brott som skall ta högst 8 timmar att lösa. Medan avancerade brott kan ta 

mellan 50-60 dagar att utreda.  

Anna Nordin säger att inom kontantbranschen sker det mycket organiserad ekonomisk 

brottslighet. Vid betalningsströmmar via banker kommer Skattebrottsenheten relativt lätt åt 

information om vilka personer det handlar om. Men när det endast sker betalning med 

kontanta medel är det svårare att komma åt informationen.  

Inom restaurangbranschen förekommer det ofta svart arbetskraft. Maria Nordman menar att 

ansvaret faller på de anställda att stå emot svartarbetet. Arbetstagarna måste säga nej till svart 

arbetskraft för att tjäna vita pengar. 

Svartarbete är svårare att avslöja än oredovisade intäkter. Det är främst genom inre och yttre 

tips som svartarbete kan avslöjas och utredas. Oredovisade intäkter förekommer oftare och är 

därmed enklare att avslöja. Anna Nordin menar att oredovisade intäkter utreds lättare och 

bedöms som ett bokföringsbrott. 

 



28 

 

5. Analys och Diskussion

 
Analyskapitlet presenterar kopplingen mellan uppsatsens teoretiskareferensramen och empiri 

för att sedan kunna analysera dem mot varandra.

 
5.1 Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Skatteverkets Skattebrottsenheten 

Genom att sprida kunskapen om skattebrott till myndigheter, näringsliv, kommuner och 

organisationer kan svartarbete och oredovisade intäkter förebyggas samt kunna avskräcka den 

enskilda privatpersonen och företaget från att begå brotten. Informations- och kunskapsflödet 

mellan Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Skattebrottsenheten anses vara bra och har 

förbättrats under åren, men det skulle kunna effektiviseras ytterligare. Genom att få flödet 

mellan dessa tre myndigheter fortsätter strömma på som vanligt samtidigt som det väljs att 

satsa fler resurser på att förbättra.  

En förbättrande åtgärd skulle kunna vara att istället för att Ekobrottsmyndigheten skall inleda 

och ansvara förundersökning för alla ärenden dela upp alla ärenden i olika nivåer. Som 

mängdärenden, projektärenden, särskilt krävande ärenden och övriga ärenden. De ärenden 

som behandlas med lägst tid och minst dagar skulle Skatteverket tillsammans med 

Skattebrottsenheten för den orten avgöra de ärenden istället för att låta det gå via 

Ekobrottsmyndigheten, sedan till Skattebrottseneheten och tillbaka till Ekobrottsmyndigheten.  

5.1.1 Riksansvaret 

I och med att Ekobrottsmyndigheten fick riksansvaret över hela Sverige medförde det att alla 

ärenden och misstankar gick i första hand genom Ekobrottsmyndigheten.   

Detta har sina för- och nackdelar. Fördelarna med riksansvaret kan vara att 

Ekobrottsmyndigheten får information om alla typer av ekobrott. Information om respektive 

brott kan vara under vilka tidsperioder brottet utspelats sig på och hur brottet upptäckts. 

Denna information kan vara viktig och samtidigt givande. Anledningen till varför denna 

information anses vara bra är för att detta kan ge mer kunskap om just om olika typer av 

ekonomisk brottslighet. Ju mer kunskap som erhålls desto enklare kan det bli att finna 

förebyggande åtgärder för bland annat svartarbete och oredovisade intäkter. 

Ekobrottsmyndigheten får med andra ord ett annat perspektiv på brotten som anmäl. När 

liknande anmälningar kommer in till Ekobrottsmyndigheten kommer de med tidigare 

kunskaper och verktyg lösa likartade skattebrott. Detta gör att Ekobrottsmyndigheten har det 

övergripande ansvaret och är den myndighet som har koll på svenska ekonomiska brott. Det 

kan vara bra att det är på det sättet men det kan även ses som en börda.  

Detta kan även medföra fördelar som exempelvis att Ekobrottsmyndigheten får mindre 

arbetsbelastningen och kan fokusera på ärenden som är särskilt krävande samt övriga ärenden. 

Skulle fördelningen av arbetsuppgifterna delas upp på det sättet skulle det innebära att 

resurserna skulle omfördelas men samtidigt är det inte säkert. Detta skulle kunna göra att 

Ekobrottsmyndigheten la ner mer vikt på det svårlösta, de övriga ärenden och ärenden som 

har legat i Ekobrottsmyndighetens händer under en längre tid. En annan viktig punkt som kan 
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betyda och som bör ta hänsyn till en är personalfråga. Så mycket personal det går att sköta 

mängdärenden skulle nedskärning av personal vara ett alternativ. Varsla en del personal för 

att på så vis drar myndigheten in på kostnader. De kostnader myndigheten har dragit in på kan 

de fördela på sin nuvarande personal inom särskilda och övriga ärenden. Med att satsa på sin 

nuvarande personal menas att vidarutbilda dem, ge dem mer kunskap, mer kött på benen för 

att på hantera de olösta, särskilt krävande-, och de övriga ärenden. Detta kommer förmodligen 

innebära en högre efterfrågad arbestkraft hos Skattebrottsenheten men det går att lösa på 

något sätt som exempelvis att fördela om resurserna mellan Ekobrottsmyndigheten, 

Skatteverket och Skattebrottsenheten. Resurserna är ändå genererade från statens 

skatteintäkter. 

Det som kan ses som nackdelar är självaste arbetsbördan. I och med rikstäckande ansvaret 

som Ekobrottsmyndigheten fick innebar det att ytterligare 1100 ärenden tillkom under 2013. I 

början av år 2013 hade myndigheten 1900 kvar att lösa. Detta innebar att efter den 1 juli 2013 

hade Ekobrottsmyndigheten 3000 ärenden som låg olösta. Den exakta gränsen för när det 

anses vara för mycket eller för lite är lite oklart. Detta kan leda till att myndigheten i sig får 

lov att genomföra någon reform av något slag. En reform som gynnar organisationen samt 

arbetssättet. I sitt nytänkande kanske det inte går att genomföra så många reformer förutom att 

fördelarna resurser annorlunda och utnyttja dem till fullo.  

5.2 Anmälda och avslutade ärenden i form av oredovisade intäkter och 

svart arbetskraft  
Det är viktigt att skilja på antalet inkomna ärenden samt avslutade ärenden. Data på antalet 

inkomna ärenden visar antalet misstankar samt anmälningar som har anmälts av exempelvis 

Skatteverket eller konkursförvaltare. I och med att en anmälan har gjorts innebär inte det att 

den har avslutats. Ett avslutat ärende förutsätter att Ekobrottsmyndigheten har inlett en 

förundersökning som skickats iväg till Skattebrottsenhet som sedan genomfört 

förundersökningen med bevismaterial, vittnen samt förhör och sedan skickat det så kallade 

förundersökningsprotokollet. Förundersökningsprotokollet skickas sedan tillbaka till 

Ekobrottsmyndigheten för bedömning om åklagaren skall väcka åtal eller inte. Inkomna 

ärenden kan ligga kvar under längre tid ifall Ekobrottsmyndigheten inte lyckas avsluta det 

direkt. Ekobrottsmyndigheten har valt att arbeta med gamla ärenden innan de nya 

inkommande. Detta kan vara ett sätt att minska antalet kvarliggande ärenden, då det bland 

annat kan ses och upplevas som en börda. Istället prioriteras att avsluta samtliga gamla 

ärenden först för att sedan ta itu med de nya. Förmodligen betyder detta inte att samtliga 

nyinkommande ärenden läggs åt sidan direkt utan Ekobrottsmyndigheten jobbar efter ärendes 

storlek. Storleken på ärenden varierar. Vissa ärenden kräver inte mycket tid medan andra 

ärenden kräver större resurser i form av tid, pengar och arbetskraft. 
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5.2.1 Antal anmälda ärenden 

Mellan år 2011 och 2012 hade antalet ärenden ökat totalt med 46 stycken. Antalet 

mängdärenden hade ökat med 83 stycken, antalet projektärenden hade minskat med 79 

stycken. Särskilt krävande ärenden hade ökat med 20 och övriga ärenden hade ökat med 22. 

Mellan år 2012 och 2013 hade antalet ärende ökat totalt med 1778 stycken. Mängdärenden 

hade ökat med 541, projektärenden hade ökat med 1095, särskilt krävande arbeten hade ökat 

med 47 och övriga ärenden ökat med 95. 

 

 

Figur 7 - Antal inkomna ärenden  (Ekobrottsmyndigheten, 2014) 

I jämförelse mellan 2011 och 2012 var denna skillnad markant, och det beror främst på 

införandet av riksansvaret hos Ekobrottsmyndigheten. De olika typerna av ärenden har ökat, 

det har alltså inte förekommit någon minskning under någon av äredekategorierna mellan 

2012-2013. Vilket är förståeligt då Ekobrottsmyndigheten har under 2013 ställts inför nya 

utamningar som exempelvis att behandla betydligt fler ärenden utöver det vanliga. 

Inte nog med det har Skatteverket tillsammans med Skattebrottsenheten förmodligen varit mer 

på sin vakt och effektiva. Genom att ta del av information som är viktigt samt att föra 

kunskapen vidare till varandra. En annan faktor till varför antalet anmälningar mellan 2012 

och 2013 ökat kan också vara att Skatteverket fått in fler misstankar både från personal inom 

Skatteverket samt anonyma tips utanför myndigheten. Om tipsen alltid är trovärdiga kan vara 

lite tveksamt, då det bland annat måste förekomma tillräckligt med information och underlag 

för att kunna genomföra stickprovskontroll. Skatteverket har ingen möjlighet att varken 

tidsmässigt eller ekonomiskt undersöka alla verksamheters kassaregister, utan det är tips av 

olika slag som ligger till grund för dem genomförda kontrollerna. Begränsade tillgångar och 

resurser förekommer även hos Ekobrottsmyndigheten där resurserna får finfördelas till varje 

enhet. Efter tips om misstanke av oredovisade intäkter eller svartarbete genomför Skatteverket 

kontroller. De kontroller som genomförs är bland annat köpkontroll där Skatteverket köper en 

vara eller tjänst hos den misstänkta verksamheten för att sedan kontrollera hur Skatteverkets 

köp har behandlats i kassaregistret. Resterande kontroller görs genom att kolla på om 

kunderna blir erbjudna kvitto och kundräkna verksamhetens kunder för att sedan jämföra det 

med kassaregistret. Trots att Skatteverket är noga med sina kontroller förekommer det 

fortfarande olika kryphål som möjliggör för näringsidkaren att komma undan. 
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5.2.2 Antal avslutade ärenden 

Det totala antalet avslutade ärenden mellan år 2011 och 2012 hade minskat med 78 stycken. 

Antalet mängdärenden som har avslutats hade minskat med 42 stycken, antalet projektärenden 

hade minskat med 24 stycken, särskilda krävande ärenden hade minskat med 15 stycken och 

övriga ärenden hade ökat med 3 stycken. Mellan år 2012 och 2013 hade totalt avslutade 

ärenden ökat med 1200 stycken. Antalet avslutade mängdärenden hade ökat med 474 stycken, 

projektärenden hade ökat med 624, särskilt krävande ärenden hade ökat med 25 stycken och 

övriga ärenden hade ökat med 77 stycken.  

 

Figur 8 - Antal avslutade ärenden  (Ekobrottsmyndigheten, 2014) 

En markant ökning av antalet avslutade ärenden mellan 2012 och 2013. Vilket kan ses positivt 

i och med att ökningen av antalet anmälningar mellan 2012 och 2013 var markant.  

Att antalet avslutade ärenden ökade hos dem kan möjligtvis bero att majoriteten av dessa var 

något enklare att lösa. En annan förklaring till att antalet avslutade ärenden ökat kan vara 

samarbetet med Skatteverket och skattebrottsenheten. Vilket är en självklarhet då 

Ekobrottsmyndigheten inte hade klarat av att avsluta alla ärenden själva. Detta tyder på att 

samtliga myndigheten är beroende av varandra för att lösa alla typer av skattebrott. Denna 

förklaring bör ses som den mest centrala då det på grund av samarbetet antalet avslutade 

ärenden ökat. Genom att samarbeta på ett bra och effektivt sätt ger det ett bra resultat. En 

annan viktig faktor som har stor betydelse vid bedömandet av den markanta ökningen mellan 

2012 och 2013 är riksansvaret för Ekobrottsmyndigheten. Skatteverkets kontroller kan också 

vara en orsak till att antalet ärenden hos Ekobrottsmyndigheten ökat. Ökningarna har varit 

som störst i mängdärenden och projektärenden, både i antalet inkomna ärenden och antalet 

avslutade ärenden. I det hela kan det konstanteras att det är mängdärenden och projektärenden 

som förekommer mest. 

5.3 Oredovisade intäkter  
Skatteverket och Skattebrottsenheten säger att oredovisade intäkter förekommer oftare än 

svartarbetskraft och är därmed mycket lättare att avgöra. När skattebrottsenheten misstänker 

oredovisade intäkter är det enklare att avslöja det. De bedömer det som ett bokföringsbrott 

och begär ut samtliga handlingar för samtliga affärer under en viss tidsperiod och där får dem 

fram all information som skall stämma överens med verksamhetens ställning. Oredovisade 

intäkter kan anses vara lättare att avslöja. Oftast leder svartarbetskraft till oredovisade intäkter 

men det är inte alltid det behöver göra det.  
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5.4 Svartarbete 
Utifrån informationen som finns tillgängligt på Skatteverkets hemsida kontrollerar 

Skatteverket svartarbete genom att granska företagens utförda arbete. Detta går till genom att 

Skatteverket undersöker vart och med vilken arbetskraft som arbetet har utförts med. På detta 

vis avslöjas företagens bluffakturor. Maria Nordman på Skattebrottsenheten menar att 

upptäcka och förhindra svartarbete är relativt svårt i dagsläget. Det är främst de anställda som 

arbetar svart måste säga emot arbetsgivaren för att få vita pengar.  

5.5 Bakomliggande faktorer för svartarbete och oredovisade intäkter 
En konkret och direkt förklaring på varför skattebrott i form av svartarbete och oredovisade 

intäkter förekommer idag finns inte, men det kan finnas flera bakomliggande faktorer som 

kan vara förklaringen till varför sådana brott förekommer enligt Ekobrottsmyndigheten, 

Skatteverket och Skattebrottsenheten.  

5.5.1  Okunskap 

En faktor som kan vara en anledning till varför sådana brott förekommer är okunskap. Alltså 

att personerna som företräder restaurangen, taxibolaget eller frisörsalongen inte har tillräckligt 

med kunskap för att genomföra det ekonomiska arbetet. De kanske saknar kunskap om hur 

den löpande bokföringen går till i praktiken. Att alla affärshändelser skall bokföras och 

presenteras i registerordning, systematisk och i kronologisk ordning kanske inte är självklart 

för dem. I och med att den löpande bokföringen inte utförs på korrekt sätt och inte med 

överensstämmelse till god redovisningssed gör det svårt för en utomstående att förstå och 

kontrollera fullständigheten i de enskilda bokföringsposterna, dess ekonomiska ställning och 

beloppen. Kraven lyder att för att uppnå dessa villkor skall det med jämna mellanrum 

avstämmas den löpande bokföringen för att få en bättre bild av köp-, och säljtransaktionerna 

men det kanske inte blir så lätt när företagaren inte har den kunskapen eller erfarenheten. 

Detta kan ha påverkat dessa bolag som inte valt att ha revisor. Slopandet av revisionsplikten 

innebar att samtliga bolag som har lägre värde än 3 miljoner i omsättning, högst tre anställda 

och ett värde som motsvarar högst 1,5 miljoner i bolagets balansomslutning kunde slopa 

revisionen.  

Ur personens perspektiv som företräder bolaget verkar det som att fördelarna väger mer än 

nackdelarna. Den möjligtvis största positiva faktorn av att slopa revisionsplikten är 

kostnaderna för revisionen. Det kanske företagaren själv känner att han eller hon kan hantera 

på egen hand. Självklart kommer det förmodligen gå åt mer tid för att genomföra revisionen 

och upprättandet av årsredovisningen självständigt men ur företagarnas perspektiv kan det 

vara mer kostnadseffektivt för bolaget och för en själv. En annan positiv synvinkel ur det hela 

kan också vara att personen som företräder bolaget inte behöver köpa hela revisionstjänsten 

utan mer av en specifik redovisningstjänst som denna är i behov av. Vilket också kan ses som 

en kostnadseffektiv åtgärd. 

Det negativa med slopandet av revisionsplikten kan möjligtvis vara att företagaren inte 

upprättar årsredovisningen på ett korrekt sätt och med överensstämmelse med god 

redovisningssed.  Precis som Anna Nordin och Maria Nordman sa på Skattebrottsenheten i 
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samband med intervjun, att årsredovisningar kommer oftast in sent samt att de inte är 

fullständiga. Hade företrädaren av bolaget inte valt att slopa revisorn hade detta med god 

sannolikhet inte skett. Av erfarenhet förekommer det oftast ärenden där redovisningsbiten i 

det ekonomiska arbetet brister enligt Anna Nordin och Maria Nordman. I och med att 

Skattebrottsenheten jobbar för staten kan dem inte i samband med ett förhör föreslå eventuella 

åtgärder för att förhindra felen som personer genomför i redovisningen. Det är ett krav som 

uppfyllas av företrädaren av företaget själv, denna måste själv se till att det ekonomiska 

arbetet sköts på ett exemplariskt och professionellt sätt med överensstämmelse till god 

redovisningssed.  

Ett sätt att få det på ett exemplariskt och professionellt sätt med hänsyn till god 

redovisningssed skulle kunna vara att anlita en revisor eller köpa en specifik 

redovisningstjänst vid behov. Därför är det viktigt att personen som företräder bolaget tar på 

sig ansvaret att det ekonomiska arbetet inte brister någonstans. Även fast brotten inte anses 

vara så allvarligt, då vi talar om eventuella fel som kan förekomma i redovisningen eller 

deklarationsfel görs det ändå en anmälan. Självklart skall det göras en anmälan ifall det 

ekonomiska arbetet i företaget brister och strider mot lagarna. Om personen för skattebrott 

blir anmäld kan han eller hon inte säga att det inte skedde avsiktligt och samtidigt be om nåd, 

men det fungerar inte på det sättet. Alla misstankar skall inledas med en förundersökning och 

avslutas med åtal, eftersom att det är så Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, och 

Skattebrottsenheten arbetar tillsammans. Där är också en fråga om hur erfarenheten ligger till 

för att behandla företagets ekonomi. Slopandet av revisionen kanske inte var det bästa valet. 

5.5.2 Attityder till det svenska skattesystemet 

En annan faktor som kan bidra till svartarbete och oredovisade intäkter skulle kunna vara 

attityder till det svenska skattesystemet. Under de senaste 25 åren har Sveriges skattesystem 

utvecklats, två reformer som har varit betydande i denna undersökning är från direkt till 

indirekt beskattning samt skattereformen 1990-1991. Från direkt till indirekt beskattning 

reformen innebar att pensionssystemet skulle fungera bättre och detta ledde till att svenska 

staten valde att höja de sociala avgifterna.  

Det är inte många som är villiga till att betala höga arbetsgivaravgifter, och varför skall 

arbetsgivaren betala höga sociala avgifter för att gynna pensionssystemet, förutsatt att 

företaget som drivs inte är så stort. Det kan upplevas som dåligt och samtidigt bra men det 

beror på och är individuellt. Det kan upplevas dåligt då artbetsgivaren ställs inför högre 

sociala avgifter och samtidigt kan det vara bra för pensionssystemet i Sverige. Skattereformen 

1990-1991 innebar att Sveriges skattesatser sänktes, men för att bibehålla statens 

skatteintäkter breddadades skattebaserna. I och med breddandet av skattebaserna blev allt mer 

skattepliktigt i Sverige. Kan ses som både positiv och negativt för den enskilda individen samt 

företagen. Ju lägre skatt skattebetalarna ställs inför kan vara bättre och gynna dem ekonomiskt 

men det kan fortfarande kosta dem mer att kunna leva till vardags detta gäller även för 

företagen också genom att erhålla mer vinst i pengar efter beskattningen. Det som kan ses 

dåligt med reformen kan vara att skattebetalarna och företagen ställs inför högre skatteavgifter 

och den avgiften kan ligga upp mot 50 procent av individens och företagets inkomster.  
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Samtidigt som den höga skatteavgiften finns kan skattebetalare och företagen förhoppningsvis 

leva billigare till vardags, men allt beror på den enskilda individen. Chefsåklagaren Stefan 

Lundberg säger och hävdar att det svenska skattesystemet är rättvist och skall upplevas 

rättvist av Sveriges skattebetalare. Fast det är svårt avgöra ifall alla verkligen är positiva till 

det nuvarande skattesystemet. 

5.5.3 Egenvinning 

En annan faktor som börs ta hänsyn till är egenvinning. Detta kan vara den vanligaste faktorn 

till varför svartbete och oredovisade intäkter förekommer. Under alla intervjuer med 

Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Skattebrottsenheten har respondenterna sagt att 

egenvinning är den största bakomliggande faktorn till svartarbete och oredovisade intäkter. 

Med egenvinning menas som att sparar pengar och gynnas av det ur ett ekonomiskt 

perspektiv.  

Egenvinning genom svartarbetskraft innebär att arbetstagaren och arbetsgivaren inte upprättar 

ett anställningsavtal. Utan ett anställningsavtal finns det inte klara uppgifter på vad 

arbetstagaren tillsammans med arbetsgivaren har för krav, förväntningar, lönevillkor och 

anställningsvillkor. Där kan det bli ett problem och uppstå tvister mellan dessa två parter. 

Eftersom att ifall det bara har upprättats ett muntligt avtal mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren kan det bli svårt att bevisa vad som har sagts i det muntliga avtalet. I och med 

slopandet av att skriva ett anställningsavtal kan det innebära att arbetstagaren förlorar sin 

trygghet, denna trygghet har även stor betydelse för arbetsgivaren också då det bland annat är 

lag på att ett sådant avtal skall upprättas vid olika anställningar. Skulle det hända något med 

arbetstagaren på arbetsplatsen förutsatt att inget anställningsavtal har upprättats och båda 

parterna har valt att arbeta svart, får arbetstagaren inte ersättning för detta. Dessutom åker 

arbetsgivaren dit på det också då dem bland annat inte har upprättat ett anställningsavtal som 

lagen om anställningsskydd, LAS tydligt uppger. Denna typ av skattebrott gör så att 

arbetstagaren slipper beskatta sin inkomst samt att arbetsgivaren slipper betala 

arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Denna vinning utspelar sig både hos arbetstagaren 

samt arbetsgivaren, men den som gynnas mest av det bör nog vara arbetsgivaren. Självklart 

gynnas arbetstagaren också på det sättet att han eller hon inte behöver betala skatt på sin 

inkomst men den personen arbetar inte tryggt. Det minsta lilla som händer på arbetsplatsen, 

låt oss säga en olycka gör det svårt att få hjälp eller ersättning.  

Egenvinning i form av oredovisade intäkter innebär att företagaren inte redovisar företagets 

alla intäkter i bokföringen och på det sättet minskas företagets omsättning. Ett exempel på 

detta i praktiken innebär att bolaget tar betalt för tjänst eller vara utan att registrera 

affärshändelsen i den löpande bokföringen. Dessa pengar går med andra ord direkt ner i 

fickan. Att pengarna direkt går ner i fickan är inte konstigt inom kontantbranschen då nästan 

majoriteten av betalning sker med kontanta medel. I och med att kontantbranschen är den 

bransch där de flesta betalningstransaktionerna förekommer av kontanta medel kan de vara 

lätt hänt att oredovisade intäkter förekommer. 
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Enligt Skatteverkets måste alla näringsidkare erhålla ett certifierat kassaregister som är 

kopplat till en kontrollenhet. Näringsidkare måste uppfylla två krav och det är att registrera all 

försäljning som sker i näringsverksamheten och erbjuda kunden ett kvitto. De näringsidkare 

som inte följer dessa krav begår brott mot kassaregisterlagstiftningen. Utifrån intervju med 

Magnus Winberg (Personlig kommunikation, 5 maj 2014) kan det med säkerhet säga att det 

förekommer mestadels mindre skattebrott bland kontantintensiva branscher.  

Till vardags är det vanligt att föreställa sig en situation där en kund går in i en kiosk för att 

snabbt köpa läsk för 20 kronor och samtidigt har bråttom och betalar med jämna pengar, i 

många fall skulle det vara ointressant för kunden att få tillbaka ett kvitto på det köpet som 

visar att betalningen för läsken har registrerats. Självklart gäller detta inte alla kunder men det 

är relativt stor sannolikhet att kunden inte är intresserad av kvittot i den situationen eftersom 

allt går så snabbt och kunden förutsätter att företagaren alltid registrerar samtliga sälj. Inte nog 

med den knappa tiden eller betalning med jämna pengar så handlar det fortfarande om ett litet 

belopp. Men det lilla beloppet kan inom loppet av exempelvis ett räkenskapsår bidra till en 

hel del summa pengar som varken registreras eller beskattas.  

Det andra alternativet för att inte redovisa sina intäkter är att manipulera kassaregistret. Att 

företagaren väljer att manipulera kassaregistret kan göras på olika sätt och i olika syften. Det 

syftet som anses vara det mest omtalade är att krympa företagets omsättning till en önskevärd 

nivå.  Det finns olika sätt att manipulera ett företags kassaregister och de mest aktuella är att 

vissa varugrupper inte räknas in i totalförsäljningen, Programmering av knapp(ar) så att 

försäljningen sker utan att det registreras på kontrollremsa och Genomförandet av en backup 

tillbaka, detta innebär att företagets försäljning under en viss period inte framgår av 

kontrollremsa eller tömningskvitto. Framgår inte försäljningen på en kontrollremsa eller 

tömningskvitto kan Skatteverket tillsammans med sin skattebrottsenhet vid bedömningen av 

ett eventuellt brott inte bevisa något. Det är viktigt att Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket 

tar hänsyn till detta då det är vanligt förekommande enligt Skatteverket.  

För att bekämpa manipulering av kassaregister bör kraven, villkoren bli strängare samt att 

upprätta en hårdare lagstiftning för ett kassaregister. Eftersom kassaregister utvecklas och 

tillverkas av leverantörer har myndigheterna ingen möjlighet att utveckla kassaregister utifrån 

deras egna behov. Myndigheternas behov anpassas efter leverantörernas utbud. Ett alternativ 

för att bekämpa manipulation av kassaregister skulle kunna vara ifall Skatteverket kunde 

utforma sina egna godkända kassaregister. Detta skulle kunna ses som en åtgärd för att 

förhindra möjligheter till oredovisade intäkter om varje myndighet kunde forma och utveckla 

sitt eget kassaregister. Inte nog med detta kan Skatteverkets egen person få mer kunskap om 

hur det går till för att i samband med sina stickprovskontroller avslöja sådana manipulationer. 

Trots att kassaregistret utbecklats med tiden och blivit mer avancerad har det alltid 

förekommit nya sätt att manipulera kassaregistret.   
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5.6 Effekter av svartarbete och oredovisade intäkter 
De intervjuade respondenterna var eniga om att oredovisade intäkter och svartarbetskraft har 

en negativ påverkan på samhället. Effekterna av skattebrott i form av svartarbete och 

oredovisade intäkter anses vara klara.  

5.6.1 Finansiering av offentliga sektorn 

Den första faktorn är att statens förväntade skatteintäkter inte blir densamma som förväntat. 

Det innebär att mindre pengar genereras till den svenska staten. Ju lägre skatteintäkter som 

genereras desto svårare blir det att finansiera den offentliga sektorn eftersom att Svenska 

skattemedel skall finansiera staten, skolan, vård och omsorg för att balansera samhällets 

ekonomi. Begås skattebrott en längre period höjer staten skatten som får bekostas av 

medborgarna, och det anses inte vara önskevärt hos dem svenska skattebetalarna. 

5.6.2 Snedvridning och osund konkurrans 

Stefan Lundberg talade om att marknaden påverkas genom en snedvridning och osund 

konkurrans. Detta innebär en orättvis konkurrens på marknaden.  

Ett bra och konkret exempel på detta i praktiken är att vi antar 2 olika pizzerior som ligger 

bredvid varandra. Ena pizzerian erbjuder och arbetar moraliskt, med hänsyn till olika 

regelverk samt normer. Kort och koncist sköter de sin verksamhet på ett exemplariskt sätt. 

Den andra pizzerian arbetar inte på det sättet. De väljer att anlita svartarbetskraft utan 

anställningsavtal och bevis istället och inte redovisa sina intäkter samt att sätta priserna på 

lägre nivåer än den andra pizzerian. Ju lägre priser på det som serveras desto mer kunder 

lockas av det. Detta leder till att den pizzerian som sköter sig förlorar på detta på det sättet att 

de tvingas stänga ner. 

5.6.3 Dålig normvana 

En tredje effekt av svartarbete och oredovisade intäkter kan vara en dålig normvana.  

Enligt Stefan Lundberg på Ekobrottsmyndigheten förekommer det mest svartarbete inom 

restaurangbranschen och inom denna bransch får ungdomar oftast sin första anställning. I och 

med sin första anställning kan arbetsgivaren erbjuda denna pengar under bordet. På något sätt 

kan arbetsgivaren lyckas erbjuda svartarbete och hävda hur bra det är samt redogöra för 

faktorer som gynnar arbetstagaren själv. Arbetstagaren kommer förhoppningsvis inse att 

fördelarna väger mer än nackdelarna eftersom att denna inte är så kunnig om vad som gäller 

samt vilka rättigheter en arbetstagare har. Detta kan ses som en dålig normvana och kan pågå 

under en längre tid. Förmodligen gynnas personen av detta i stunden förutsatt att denna inte 

har något annat för sig. Ett tänk ur ett perspektiv där framtiden står i centrum. Arbetstagaren 

som valt att arbeta svart under en längre tid kommer inte ha det lätt att bevisa att han eller hon 

har jobbar på ett café utan ett anställningsbevis samt arbetsgivarens samtycke. 

5.7 Avskräckningsmetoder 

Myndigheterna ifråga tillsammans med Williams & Windebank är eniga om att det finns 

eventuella åtgärder till att förhindra skattebrott, nämligen avskräcknings metoder. Dessa 

metoder används för att strategiskt avskräcka människor från att komma i kontakt med 
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svartarbete och oredovisade intäkter. Williams & Windebank menar att människor skall 

avskräckas med konsekvenserna av skattebrott. Att kostnaden blir högre än vinningen i 

slutändan.  

Skatteverket tillsammans med Skattebrottsenheten har egna avskräckningsmetoder som är 

mer av en ekonomisk konsekvens. Magnus Winberg menar att ifall inte 

kassaregisterlagstiftningen inte följs på korrekt sätt blir det en kontrollavgift på 10 000 kr. 

Och om skattebrottet upprepas inom ett år stiger summan till 20 000 kr. Detta kan vara ett bra 

sätt att avskräcka människor från att begå brott som svartarbete och oredovisade intäkter, 

eftersom att det handlar om pengar som måste betalas tillbaka som ett straff. Om brottet begås 

ytterligare en gång till inom loppet av ett år betalas en avgift som motsvarar 100 procent av 

det ursprungliga vilket möjligtvis inte anses roande och borde avskräcka människor från att 

begå brott.  

En annan metod är att det skall finns en upplevd upptäcktsrisk på marknaden. Näringsidkare 

skall vara medvetna om att en upplevd upptäcktsrisk finns.  

Ekobrottsmyndigheten skulle kunna vara tuffare med straffen som ges på grund av brotten. 

Denna myndighet skulle exempelvis kunna införa hårdare lagstiftning mot svartarbete och 

oredovisade intäkter. Ett annat sätt i praktiken skulle kunna vara att skriva om skattebrott mer 

i media. Från att inlett en förundersökning till att det har avslutats samt straffet för det 

eventuella brottet som begåtts. Detta skulle kunna vara ett sätt för människor i samhället att se 

upp för att begå brott som svartarbete och oredovisade intäkter. För att ju mer omtalat det blir 

kan det avskräcka andra från att begå det. Ett sätt för att Skattebrottsenhet påverka det hela 

skulle kunna vara att i samband i förhör med personer samt vittnen klart och tydligt redogöra 

för dem vad brotten de anses skyldiga till har för konsekvenser. Detta skulle kunna vara ett 

sätt för dem att inte begå brotten samt att varna andra. 
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6. Resultat  

 
I detta kapitel kommer uppsatsens syfte och frågeställning att besvaras utifrån informationen 

från den teoretiska referensramen, den insamlade empirin och analysen. 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur Sveriges Ekobrottsmyndighet med hjälp av Skatteverket 

och Skatteverkets skattebrottsenhet arbetar med att bekämpa skattebrott i form av oredovisade 

intäkter och svartarbete samt ta reda på vad Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket anser är 

anledningarna till svart arbetsmarknad och oredovisade intäkter.   

 Hur arbetar Ekobrottsmyndigheten med hjälp av Skatteverket och 

Skattebrottsenhet med att förhindra svartarbete och oredovisade intäkter i 

kontantbranschen?   

Skatteverket har möjlighet att göra skattekontroller relativt enkelt och billigt. Där kontrollerar 

myndigheten kassaregistret och kontrollenheterna. Med hjälp av dessa olika skattekontroller 

kan Skatteverket förhindra oredovisade intäkter och svartarbete genom att bland annat erhålla 

och analysera information som finns lagrad i kassaregistrets kontrollenhet. På så sätt kan 

Skatteverket ta beslut ifall oredovisade intäkter förekommer. 

De vanligaste kontroller som genomförs är köpkontroll, kvittokontroll, kassahantering och 

stickprovskontroll. Skatteverket gör köpkontroll vid misstanke av skattebrott genom att köpa 

en tjänst eller en maträtt för att sedan kontrollera verksamhetens kontrollenhet om köpet 

registrerats eller inte. Vid kvittokontroll kontrollerar Skatteverket om näringsidkaren lämnar 

kvitto vid köp av kund. Kassahantering genomförs av Skatteverket där de räknar 

näringsverksamhetens kassa. Detta görs genom att räkna antal kunder med kassaregistret. 

Sista kontrollet som Skatteverket genomför är stickprovskontroll. Där kontollerar 

Skatteverket om näringsidkaren har ett registrerat kassaregister. Syftet med Stickprovskontroll 

är att det skall finnas en upplevd upptäcktsrisk på marknaden. Näringsidkare skall vara 

medvetna om att det finns en upplevd upptäcktsrisk och att Skatteverket gör spontana besök 

och kassaregister kontroller. 

En annan förhindrande åtgärd från att begå skattebrott i form av svart arbete och oredovisade 

intäkter är att avskräcka människor från att begå brotten. Detta görs av Ekobrottsmyndigheten 

och Skatteverket samt Skattebrottsenheten för att förhindra att människor kommer i kontakt 

med svartarbetskraft och oredovisade intäkter. Genom att strategiskt avskräcka privatpersoner 

från att komma i kontakt med skattebrott görs genom att sprida skräck om konsekvenserna om 

kostnaden för den som åker fast för utförandet av skattebrott är högre än vinningen i 

slutändan.  
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Skattebrottsutredarna på Skattebrottsenheten förhindrar främst skattebrott i form av 

oredovisade intäkter genom att sprida kunskap om hur den ekonomiska verksamheten skall 

skötas och borde ha skötts. Genom att sprida kunskap och ge råd till klienter att skaffa revisor 

ses som en förhindrande åtgärd av Skattebrottsenheten. På detta sätt minskas och förhindras 

att oredovisade intäkter och svartarbete upprepas.  

 Vad anser Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket vara anledningarna till 

svartarbete och oredovisade intäkter?  

Både Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket anser att en av anledningarna till svartarbete 

och oredovisade intäkter är på grund av attityder till det svenska skattesystemet. Eftersom 

skatterna är så höga i Sverige väljer fler näringsidkare att manipulera kassaregister och det 

svenska skattesystemet. Just för att det är hög skattebörd i Sverige försöker allt fler 

näringsidkare slippa betala dessa summor skatt. Det svenska skattesystemet skall upplevas 

rättvist men ger motsatt effekt på marknaden.  

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket är eniga om att okunskap bland näringsidkare är en 

av de största anledningar till svartarbete och oredovisade intäkter. Alla affärshändelser skall 

bokföras och presenteras i registerordning, systematisk och i kronologisk ordning, detta 

kanske inte är självklart för dem. De har inte tillräckligt med kunskap för att genomföra det 

ekonomiska arbetet. De saknar kunskap om hur den löpande bokföringen går till i praktiken. 

En annan anledning till svartarbete och oredovisade intäkter är girighet för pengar. De flesta 

som manipulerar kassaregister begår skattebrott i form av svartarbetskraft och oredovisade 

intäkter för sin egenvinning. 

Tillvägagångssättet för den ekonomiska vinningen kan gå till på olika sätt. Ett sätt att erhålla 

mer pengar genom svartarbetskraft är att exempelvis inte upprätta ett anställningsavtal mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Ekonomisk vinning genom oredovisade intäkter görs genom att inte registrera företagets 

samtliga in- och utbetalningar för olika perioder. Ett annat sätt för att genomföra den typen av 

skattebrott är att manipulera företagets kassaregister. 

6.1 Förslag på vidare studier 

Förslag på vidare studier inom detta ämne kan vara att genomföra en undersökning hos 

näringsidkaren själv. Att förstå och förklara varför skattebrott i form av svart arbetskraft och 

oredovisade intäkter förekommer. Samtidigt redogöra och beskriva andra faktorer som leder 

till det beteendet fast ur näringsidkarens perspektiv.  
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Bilaga 1 

 

Myndighet: Ekobrottsmyndigheten 

Namn: Stefan Lundberg 

Position: Chefsåklagare 

Stockholm

 

1. Vad är ekobrottsmyndigheten för roll vid bekämpning av svartarbetskraft och 

oredovisade intäkter? 

 – Finns det annat sätt att göra det på?  

2. Hur ser fördelningen av oredovisade intäkter ut hos privatpersoner kontra 

verksamheter inom frisör- restaurang och taxibranschen? (kontantbranschen) 

3. Hur ser fördelningen av svartarbetskraft ut hos privatpersoner kontra företag inom 

frisör, - restaurang och taxibranschen? (kontantbranschen) 

4. Hur många anmälningar angående svart arbete och oredovisade intäkter inom 

kontantbranschen får ni i genomsnitt? 

 – Om antalet anmälningar har ökat från 2012 till 2013, vad kan det bero på? 

5. Kan Sverige minska antalet skattebrott i form av svartarbetskraft och oredovisade 

intäkter inom kontantbranschen tillsammans olika myndigheter? 

6. Vad anser ni är anledningen till varför människor begår skattebrott i form av 

oredovisade intäkter och svartarbete? 

7. Kan attityder till skattesystemet och Skatteverkets kontroll vara en av grundorsakerna 

till svartarbete och oredovisade intäkter? 

8. Vad får svartarbetskraft för effekter på samhället idag? Vilka är det som påverkas mest 

av det? 

9. Vad får oredovisade för effekter på samhället idag? Vilka är det som påverkas mest av 

det?



 

 

Bilaga 2 

 

Myndighet: Skatteverket 

Namn: Magnus Winberg 

Position: Regionsamordnare för kassaregister 

Västerås

 

1. Vad är din arbetsuppgift på Skatteverket?  

2. Hur går arbetsprocessen till på er enhet på Skatteverket?  

3. Vad har kassaregister för roll vid bekämpning av skattebrott i form av svartarbetskraft 

och oredovisade intäkter inom kontantbranschen?  

4. Hur arbetar er enhet med att förhindra svartarbete och oredovisade intäkter inom 

kontantbranschen med hjälp av kassaregister?   

5. På vilka sätt kan enheten för kassaregister på Skatteverket förebygga skattebrotten 

svartarbetskraft och redovisade intäkter inom kontantbranschen i dags läget? 

6. Vilka kontrollenheter använder ni er av inom kontantbranschen?  

7. På vilka sätt kan er enhet minska eventuella skattebrott med hjälp av kassaregister och 

kontroll? 

8. Hur går ni till väga vid misstanke av skattebrott? Vilka andra enheter samarbetar ni 

med? 

9. Hur kan ni upptäcka skattebrott med hjälp av kassaregister och kontrollenheter? 



 

 

Bilaga 3 

 

Myndighet: Skattebrottsenhet 

Namn: Anna Nordin & Maria Nordman 

Position: Skatteverkets skattebrottsutredare.  

Västerås

 

1. Vad är din arbetsuppgift på Skattebrottsenheten? Vad har Skattebrottsenhet för roll vid 

bekämpning av skattebrott i form av svartarbetskraft och oredovisade intäkter? 

2. Hur går en utredning av skattebrott svartarbete till hos er på Skattebrottsenheten?  

3. Hur arbetar Skattebrottsenheten med att förhindra svartarbete inom 

kontantbranschen? Vilka påverkas mest av skattebrott svartarbete?   

4. Hur går en utredning av brottet oredovisade intäkter till hos Skattebrottsenheten?  

5. Hur arbetar Skattebrottsenheten med att förhindra oredovisade intäkter inom 

kontantbranschen? Vilka påverkas mest av skattebrott oredovisade intäkter?   

6. På vilka sätt kan ni på Skattebrottsenheten förebygga skattebrotten svartarbetskraft 

och redovisade intäkter inom kontantbransch i dags läget? 

7. Anser du att svartarbete och oredovisade intäkter inom kontantbranschen har minskat 

eller ökat de senaste fyra åren? Vad kan det bero på? Finns det något speciellt mönster 

i skattebrotten? 

8. Vad anser ni är anledningen till varför människor begår skattebrott i form av 

oredovisade intäkter och svartarbete? 

9. Hur ser fördelningen av svartarbetskraft och oredovisade intäkter ut hos privatpersoner 

gentemot kontantbranschen? 

 

 

 


