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Sammanfattning 

Den ekonomiska brottsligheten innefattas vara en utspridd, kriminell aktivitet vilket 

framkommer runt om i hela världen. Ett av problemen som bidrar till den ekonomiska 

brottsligheten anses vara svartarbete. Dock är inte den ekonomiska brottsligheten av 

lindrig art när det kommer till att jämföra olika sorters brottsligheter i landet.   

Begrepp som skattefusk förekommer ofta i samhället i syfte att tona ner och att få brottet 

att låta mer lindrigt än vad det är.  

Årligen står svartarbetet för 66 miljarder kronor av de förlorade skatteintäkterna som 

undangöms för staten. Som åtgärd för att hindra all ekonomisk brottslighet samt 

svartarbete, införde staten under år 2007, lagen om personalliggare som påverkar frisör- 

och restaurangbranschen. Det skapades genast stora rubriker kring lagen där både 

positiva och negativa reaktioner framkom. Folk inom frisör- och restaurangbranschen 

hade olika åsikter kring lagen då vissa tyckte att det var en bra bestämmelse som 

möjligtvis skulle kunna leda till en mer jämn konkurrens medan andra oroade sig över 

att företaget inte skulle uppnå de ekonomiska mål företaget har. Detta på grund av att 

det så kallade svartarbetet befrämjade det ekonomiska kapitalet för företagarna inom 

dessa branscher.  

Med hjälp av intervjuer, som har gjorts med flera företagare inom frisörbranschen samt 

anställda inom skatteverket, har vi fått en tydlig grund för uppsatsens frågeställning. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om lagen om personalliggare har bidragit till att 

minska svartarbetet inom frisörbranschen.  

Inom Skatteverket valde vi att intervjua en anställd som var ansvarig för utförandet av 

personalliggarkontrollerna, den anställde valde dock att vara anonym av säkerhetsskäl. 

De fyra frisörsalongerna som behandlats under uppsatsens gång omfattas av mellan 5-

10 anställda. Även frisörsalongerna valde att vara anonyma under ämnets gång. Utöver 

intervjuerna behandlades tio årsredovisningar där olika nyckeltal tas upp av övergången 

mellan år 2006, innan personalliggaren infördes samt året därpå, då bestämmelsen 

trädde i kraft.  



 

 

 

 

Enligt resultaten som har framkommit utifrån våra undersökningar så har 

personalliggaren visat sig vara effektiv och haft en positiv inverkan på frisörbranschen. 

Vi har utifrån vår datainsamling konstanterat att lönerna har ökat och anställningen av 

personal har ökat inom företagen. Personalliggaren är inte är en bit på vägen gällande 

problemet med svartarbete och flera åtgärder och innovativa metoder måste införas för 

att stoppa svartarbetet. 

Utifrån dessa grunder samt undersökningar har det framkommit att svartarbetet har 

minskat och att med hjälp av det nya kassasystemet som kommer att tillämpas under år 

2010, kommer alla felsteg att registreras. Det nya kassasystemets tillämpning kommer 

att pådriva en större kontroll på kassorna inom branscherna, vilket kommer att försvåra 

för företagarna att begå skattebrott, samtidigt som finansieringen av svarta löner 

kommer att försvåras. Under uppsatsens gång har det framkommit att varken nya lagar 

eller bestämmelser som införs kan förhindra svartarbetet. Dock kan sänkta skatter samt 

arbetsgivaravgifter komma att motivera företagarna att anställa mindre svartanställda 

och på så vis öka lagens legitimitet.  
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1. Inledning 

 

I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrundsbeskrivning. Problemformuleringen 

kommer därpå och detta för att göra läsaren mer införstådd i ämnet. Kapitlet avslutas 

med uppsatsens syfte och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

 

Enligt Skatteverkets beräkningar undanhålls det mellan 115-120 miljarder kronor i 

oredovisade intäkter per år. Av denna summa beräknas skattekostnaderna till ungefär 66 

miljarder kronor per år som staten inte får in. Detta medför ett stort problem för staten 

och andra företagare som försöker att ha en legal verksamhet
1
 

De intäkter som staten går miste om drabbar den offentliga sektorn, skolor, vård och 

äldrevårdssystemet. När en anställd arbetar svart åt sin arbetsgivare betalas ingen skatt 

eller sociala avgifter, vilket leder till att de viktiga förmånerna med att ha en vit inkomst 

förbises. Den anställde får bland annat ingen sjukförsäkring eller föräldraledighet 

samtidigt som pensionen blir påverkad, då arbetsgivaren måste betala in en 

pensionsfond.
2
 Med svartarbete menas att en arbetsgivare inte har redovisat en anställds 

arbetstimmar utan betalat ut dessa löner oredovisade, eller att helt och hållet bestämt sig 

för att inte visa personen som anställd inom företaget. 

Frisörbranschen anses vara en bransch där kontanter förekommer allt oftare, vilket 

gynnar ägarna, då möjlighet till att begå ekonomiska brott blir större samtidigt som det 

möjliggörs för dem att betala ut mer svarta löner. Detta bidrar till att skattefusket blir 

allt högre. Om det fortsätter på detta vis så bidrar det till att priserna sänks, vilket senare 

kan slå ut den ärliga konkurrensen.
3
 

                                                 

1
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005614/rapport200801skatte

felskarta.pdf s.15 
2
 http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/rapport2007_1.pdf 

3
 Intervju med en respondent från skatteverket 

http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005614/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005614/rapport200801skattefelskarta.pdf
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Det sker kontroller men dessa görs allt för sällan då det är dyrt att kontrollera alla 

frisörverksamheter i hela Sverige. På grund av att kontrollerna sker så sällan vågar 

företagarna ta nya risker samtidigt som de fortsätter under samma sammansättningar. 

Under 2008 utfärdade skatteverket 17,000 kontroller mot restaurang- och 

frisörbranschen.
4
 Som åtgärd införde Skatteverket år 2007 personalliggare vilket 

skapade stora debatter samt medförde stora förändringar inom frisörverksamheten.
5
 

Personalliggarens syfte är att ha kontroll på en verksamhet. Alla som kommer till jobbet 

måste registrera sig. De måste antingen skriva in sig i boken eller i det speciellt 

utformade datasystemet. De anställda måste skriva in sitt namn, personnummer, vilken 

tid de börjar samt tiden de slutar. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Finanskrisen har varit hård mot hela världens företag, men det betyder inte att den 

ekonomiska brottsligheten har minskat. En ökad ekonomisk brottslighet har vart en 

följd av finanskrisen. I en finanskris och lågkonjunktur ökar den ekonomiska 

brottsligheten i att brottsvinsterna blir allt vanligare.
6
 

Den ekonomiska brottsligheten inom restaurang- och frisörbranschen omsätter en 

mängd summa svarta pengar varje år.
7
 Den första januari 2007 inledde skatteverket ett 

nytt kontrollsystem som kom under benämningen personalliggaren, vars syfte är att 

förhindra svartarbetet. 
8
 När samhällsnormerna inte längre kan påverka och reglera 

marknaden så är det upp till myndigheterna att försöka reglera marknaden med hjälp av 

nya lagar. Lagen om personalliggaren har gett skattemyndigheten ökade 

kontrollmöjligheter och utifrån olika undersökningar och rapporter har lagen haft en 

positiv effekt. 

                                                 

4
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/ekonomiskbrottsli

ghet.4.76a43be412206334b89800051694.html 
5
 Intervju med en respondent från skatteverket 

6
 http://www.dn.se/opinion/debatt/okad-ekobrottslighet-foljd-av-finanskrisen-1.463846 

7
 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____2382.aspx 

8
http://www.skatteverket.se/fordigsomar/forarbetsgivare/personalliggareforrestaurangerochfriso

rer.4.4f3d00a710cc9ae1c9c80007271.html?posid=2&sv.search.query.allwords=personalliggare 
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Denna uppsats kommer att fokusera på minskningen av antalet svartanställda inom 

frisörbranschen sedan införandet av lagen om personalliggaren. Som tidigare nämnt är 

svart arbetet och den ekonomiska brottsligheten inom kontantbranschen hög i Sverige. 

Det medför att myndigheten arbetar mot den ekonomiska brottsligheten och inför nya 

lagar som ska bekämpa de ekonomiska brotten i Sverige.
9
 

I Sverige finns de flesta frisörsalongerna i Stockholms län, 882 frisörsalonger,
10

 där vi 

anser att konkurrensen är störst. Priserna för klippning och behandlingar är oftast 

betydligt mycket lägre beroende på salongens läge och plats än vad som betalas i 

småstäderna eller i städer som Göteborg och Malmö. I en nyöppnad galleria kan flera 

salonger öppnas samtidigt vilket leder till att salongerna pressar sina priser maximalt. 

Det kan dock finnas ett undantag då frisörsalonger har som affärside att ta högre betalt 

för sina tjänster.  

1.3 Frågeställning 

 

Frågeställningen som behandlas i denna uppsats är hur mycket svartarbetet har minskat 

efter införandet av personalliggaren. 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om lagen om personalliggare har bidragit till att 

minska svartarbetet inom frisörbranschen.  

1.5 Avgränsningar 

 

Denna uppsats kommer endast fokusera på 10 frisörsalonger som valts ut i Stockholms 

län. Vi har valt Stockholms län då de flesta frisörsalonger finns inom Stockholms 

                                                 

9
 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=18&module_instance=2 

10
http://www.localears.com/index.php?id=4&industry=fris%F6rer&areaHit=Stockholms%20l%

E4n&areaType=Lan 
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område, där det omfattas vara 882 salonger.
11

 Vi har valt ut salongerna utifrån att de ska 

vara aktiebolag och med minst två (2) anställda. 10 salonger har valts ut för att kunna 

undersöka årsredovisningarna utifrån ett bredare perspektiv och för att dra fler 

slutsatser. Fler årsredovisningar hade sammanfattats samt blivit undersökta, men på 

grund av den tid vi haft på oss för att slutföra uppsatsen har vi begränsat 

undersökningen till endast 10 salonger.  

                                                 

11
http://www.localears.com/index.php?id=4&industry=fris%F6rer&areaHit=Stockholms%20l%

E4n&areaType=Lan 
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2. Metod 

 

Kapitlet kommer att innefatta vilka tillvägagångssätt som valts för att utföra en empirisk 

undersökning. Dessa är kvalitativ och kvantitativ ansatser. Kapitlet tar även upp hur 

olika teorier kan kopplas till undersökningen med hjälp av induktiva samt deduktiva 

ansatser.  

2.1 Metodval 

 

För uppsatsens genomförande har vi valt att intervjua en person inom Skatteverket som 

har större kunskaper om personalliggaren. Intervjuer ska även ske anonymt med 4 

företagare inom frisörbranschen. Årsredovisningar har tagits ut för dessa 10 

frisörsalonger där vi ska undersöka dessa och ta del av den informationen som finns 

samt är lämplig för uppsatsens syfte. Vi ska även ta del av information som publicerats 

av skatteverket, debatter/ diskussioner och tidningsartiklar om personalliggaren. Internet 

har en stor del i vår undersökning, där många tidningsartiklar, diskussioner, tidigare 

undersökningar finns att ta del av.  

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

 

Valet av dessa metoder beror på vilken undersökning som görs till uppsatsen. 
12

 Teorin 

spelar stor roll då det kommer till skillnaden mellan dessa två inriktningar. Kvantitativ 

strategi används för att framhäva mätbara egenskaper hos något som undersöks, det vill 

säga data som samlas in är ”hård”. Hård data är fakta som är anpassad till 

räkneoperationer. 
13

 Den kvantitativa ansatsen har valts till den del av uppsatsen som 

består av siffror och beräkningar tagna från företagens årsredovisningar och anses vara 

den lämpligaste metoden för framtagandet av nödvändig data. Siffror kan representera 

olika saker, och forskare, författare som har för avsikt att använda kvantitativ data är det 

                                                 

12
 Tufte (2003) Sida 20-21 

13
 Tufte (2003) Sida 69 
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avgörande att forskaren, författaren ska veta vilken typ av data de använder, då de drar 

olika typer av slutsatser i analysen.
14

  

Medan kvalitativ strategi används för att framhäva verkliga eller nödvändiga egenskaper 

hos något som undersöks. Här är data som samlas in ”mjuk”, det vill säga data som 

samlas in kan bearbetas och tolkas. 
15

 Viktigt att betona är att resultatet av kvalitativ 

data medför en tolkningsprocess där forskaren producerar mening ur data som samlats 

in. Olika typer av fördomar som uppkommer från valet av kvalitativ ansats ska förbises 

och inte tas med i studien. Det kommer att utgöra ett hinder för god analys genom att 

det kommer att begränsa forskarens bild av data som tas in.
16

 Den kvalitativa ansatsen i 

uppsatsen består av de intervjuer som genomförts och består av en intervju med en 

respondent från Skatteverket och fyra intervjuer med olika frisör företagare.   

 

2.3 Surveyundersökningar 

 

Inom ramen surveyundersökningar finns det en del som består av intervjuer ansikte mot 

ansikte, en direkt kontakt mellan forskaren och respondenten. Forskaren kan förvänta 

sig en mer detaljerad och fyllig data vid intervjuer ansikte mot ansikte än att använda 

postenkäter, internet eller telefonintervjuer. Forskaren kan i kontexten med denna typ av 

undersökning känna av om han/hon får oriktig information på ett sätt som inte är 

möjligt vid typ av andra undersökningar som postenkäter och telefonintervjuer. 

Svarsfrekvensen från intervjuerna är högre och en del av forskarens skicklighet är att 

försöka fånga in den potentiella respondenten, så att samarbetet funkar mellan forskaren 

och respondenten. 
17

 Intervjuerna som har gjorts för denna studie har behandlat 

surveyundersökningar och haft det i grunden för intervjuerna.  

                                                 

14
 Denscombe (2009) Sida 328 

15
 Tufte (2003) Sida 69 

16
 Denscombe (2009) Sida 368 

17
 Denscombe (2009) Sida 28 
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2.4 Induktiv eller deduktiv ansats 

 

Strategin kan delas in i induktiv eller deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär 

att det utgås från empiri till teori. Den induktiva metoden inledas med att samla in 

information för att sedan utifrån denna information gå ut i verkligheten för att samla in 

data. Den deduktiva ansatsen utgår från teori till empiri, det vill säga från det generella 

till det konkreta. Vi kommer att utgå från en deduktiv ansats då våra teorier kommer att 

analyseras med data tagen från årsredovisningar. Induktiv ansats kommer även 

användas en del då intervjuer kommer att genomföras för att samla in en viss data.  

 

2.5 Datainsamling 

 

Det finns två typer av datainsamling vid en undersökning, sekundärdata och primärdata. 

Skillnaden mellan dessa två är att sekundärdata är då informationen redan finns 

tillgänglig och utifrån denna information börjar samla in och bearbeta. Medan 

primärdata är då informationen inte finns utan man själv samlar in den för första 

gången. Till undersökningen kommer båda sekundär och primär data att samlas in och 

bearbetas eftersom undersökning består i större del av sekundärdata men även 

primärdata kommer att bearbetas.  

Som sekundärdata i studien har tidningsartiklar, årsredovisningar från 10 företag, olika 

typer av undersökningar tagits del av. Vår primärdata har stor betydelse för vår studie 

då de består av intervjuer. I denna studie har intervjuerna gett studien mycket 

information gällande ämnet och problemställningen.   

Sekundärdata: 

 Redan insamlat material 

 Medför högre kvalité, insamlat av professionella forskare. 

 Debatter 

 Tidningsartiklar 
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Primärdata: 

 Intervjuer 

 Frågeformulär 

 

2.6 Validitet 

 

För att undersökningar, tester och intervjuer ska vara användbara måste de vara valida 

och reliabla. Om dessa krav inte följs är forskningsdata inte användbar. Validiteten 

associeras med giltighet och relevans, därför måste det som ska undersökas stämma 

överens med det som undersöks från första början.
18

  

Validiteten skiljs mellan (Intern) inre och (extern) yttre validiteten. Den inre validiteten 

anger hur den valda indikatorn/indikatorerna stämmer överens för ett begrepp och det 

begrepp som ska mätas. 

Den yttre validiteten anger generaliserbarheten av resultaten utöver den specifika 

undersökningskontexten. Resultatet kan säga något generellt som gäller för de 

respondenterna som har deltagit i undersökningen. 
19

  

 Den interna validiteten anger ifall instrumentet verkligen mäter det som tänks mätas. 

För att höja den interna validiteten kan kontrollfrågor användas. De ska skilja sig lite 

ifrån varandra på olika platser i frågeformuläret. Kontrollfrågorna stärker också 

undersökningens reliabilitet.
20

  

Uppsatsen behandlas utifrån aktuella och relevanta källor som ökar validiteten i 

uppsatsen. Teorierna som innefattas är valda utifrån uppsatsens syfte, vilket är viktigt 

för att uppnå en hög validitet. 

 

                                                 

18
 Patel, Runa och Tebelius, s.72. Ulla (1987). Grundbok i forskningsmetodik 

19
 Bryman, A. & Bell, E. (2005): Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber. 

20
 Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2003): Research methods for business students 
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2.7 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten handlar om hur pålitlig undersökningen är. Om flera olika mätningar görs 

och alla visar samma resultat anses mätningen ha hög reliabilitet. Det är väldigt viktigt 

att ha hög reliabilitet för att informationen som används ska vara trovärdig och kunna 

användas i arbetet. Reliabiliteten är viktig att undersöka vid kvantitativa 

undersökningar, för att kvalitativa undersökningar och metoder som används handlar 

mer om tolkningar än utnyttjande av statistisk information
21

 

För att lättare förstå vad validitet och reliabilitet innebär använder vi oss av ett 

träningskort som exempel: ett träningskort kan inte användas för att betala taxin eller för 

att åka buss, utan ett träningskort kan endast användas för att just träna. Det har också 

ett giltighetsdatum som visar när kortet går ut. Reliabiliteten handlar om hur pålitligt 

något är, går det exempelvis att lita på en försäljare som säljer varor utan att ha provat 

dessa på sig själv? Hur pålitlig är produkten som försäljaren gör reklam för och kommer 

produkten att ha den effekt som försäljaren talar om? 

Vid intervjutillfället var vi båda på plats för att uppnå mer solid validitet och reliabilitet. 

Granskningen av de 10 årsredovisningarna har visat att det har blivit än ändring och 

eftersom majoriteten visade att antalet anställda ökade stärker det reliabiliteten i 

uppsatsen. Vi har också en närhet till det som studeras eftersom en av oss är väldigt 

involverad i just frisörbranschen vilket ökar vår validitet. 

Alla intervjuer och frågor som använts under uppsatsens gång finns tillfogade i 

bilagorna. Detta för att läsaren ska kunna ta del av uppsatsen samtidigt som det 

frambringas en helhets bild och en uppfattning om hur informationen har samlats in 

                                                 

21
 Patel, Runa och Tebelius, s.72. Ulla (1987). Grundbok i forskningsmetodik 
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2.8 Angreppssätt 

 
Vi har gjort några antaganden och hypoteser som vi tänkte utgå ifrån för att ta reda på 

antalet svartanställda som har minskat.  

Antagande 1: vi har tittat på nettoomsättningen 2006 (- handelsvaror * vinstmarginal 

(30 %)) där vi dividerar med antalet anställda 2006. Resultatet blir hur mycket andel 

omsättning som varje anställd står för. Sen tittade vi på nettoomsättningen 2007 och har 

dividerat med resultatet ovan. Vad vi får ut nu är hur mycket anställda som ”behövs” 

2007 för att uppnå 2007 nettoomsättning, resterande anställda antar vi har varit 

”svartanställda” eftersom det helt enkelt inte anställs om det inte finns behov att göra 

det.  

Antagande 2: vid beräkning av nettoomsättningen har vi justerat bort omsättning av 

handelsvaror. Då vi anser att produktförsäljningen inte behöver nyanställning. 

Justeringen har gjorts så som att vi dragit bort försäljningen av handelsvaror från 

nettoomsättningen så att endast intäkter från frisörtjänsterna finns kvar, det vill säga 

klippning, behandling och så vidare, som kräver en anställd under en viss tid. 

Försäljning av handelsvaror har beräknats enligt följande, kostnad handelsvaror från 

årsredovisningen och lagt på en vinstmarginal på 30 % som är genomsnittlig för 

försäljningen av frisörprodukter.  

Antagande 3: det tredje steget blir att vi har kollat totala antalet anställda efter 

införandet av lagen och dragit av det antalet anställda som behövs (antagande 1) för att 

uppnå den omsättning som gjorts 2007. Mellanskillnaden har vi tolkat som antalet 

svartanställda som fanns i företaget 2006 och som nu anställts korrekt. 

Vi har även tagit hänsyn till att det även uppstår anställda med speciell anställning, 

exempelvis deltidsanställning, anställd bakom bland annat kassa och bokningar. 

Antagande 4: det finns även möjlighet för företaget att inte redovisa intäkter på 

kassaapparaten. När det kanske finns anställda utöver det antalet som behövs för att 

uppnå nettoomsättningen för 2007, så antar vi att även dem har lika mycket arbete som 

de andra anställda men att det inte ”syns” på kassadags rapporten.   
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3. Teoretisk Referensram 
 

Detta kapitel kommer att bearbeta de teorier vi anser vara betydelsefulla för vår 

undersökning. 

3.1 Ekonomisk brottslighet 

 

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp som omfattar många typer av brott vars 

innehåll varit föremål för diskussion. De två vanligaste är skattebrott och 

bokföringsbrott. Några brott som räknas till ekonomisk brottslighet är olika typer av 

skattebrott, förskingring och insiderbrott. Brotten begås ofta av näringsidkaren.
22

  

Oredovisade intäkter och svartarbete är mycket vanliga exempel på ekobrott. Dessa 

brott förekommer mycket i branscher som hanterar mycket kontanter där restaurang- 

och frisörbranschen utgör mycket av den delen. 
23

  

 För att en handling ska anses innefatta ekonomisk brottslighet bör den ha något 

av följande: 

 Brottet har ekonomisk vinning som direkt motiv.  

 Brottet har kontinuerlig karaktär och bedrivs på ett systematiskt sätt.  

 Brottet förövas inom ramen för en näringsverksamhet som i sig inte är kriminell, 

men som utgör grunden för de kriminella handlingarna. 

 Brottet är kvalificerat i den meningen att de enskilda brotten är av stor 

omfattning, rör stora samhälliga värden eller drabbar grupper av enskilda.  
24

 

 

                                                 

22
 Lousie Ekström, brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 

23
 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=18&module_instance=2 

24
 JuU 1980/81:21,”Justitieutskottets betänkande om den ekonomiska brottsligheten” 

http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=18&module_instance=2
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3.2 Ayres & Braithwaites  

 

Ayres och Braithwaite (1992) menar att det är väldigt viktigt att de statliga 

kontrollorganen så som skattemyndigheten och konkursförvaltaren har möjlighet att 

vidta handlingar, något som de kallar för ”ålagd självreglering”. Vilket innebär att 

företag som missköter sig måste genomgå ett reformprogram. För att sådana åtgärder 

ska fungera tycker Ayres och Braithwaite att företagen själva bör vara med och 

bestämma reglerna, som sedan måste kontrolleras av tillhörande kontrollorganisationer 

för att sedan räkna alla regelbrott som en ”lagöverträdelse”. Det ska även införas interna 

kontrollgrupper inom företagen som övervakar och kontrollerar att reglerna följs som de 

ska och ska även fungera som en rekommendationsgrupp som rekommenderar åtgärder 

mot de anställda som bryter mot reglerna. De interna kontrollgrupperna ska även ha en 

lagstadgad skyldighet att rapportera vidare till de statliga kontrollorganen om företagen 

inte kommer tillrätta med överträdelserna, så att de statliga kontrollorganen har 

möjlighet att vidta strängare åtgärder anser författarna. Exempel på dessa hårdare 

åtgärder kan vara negativ publicitet, indragna licenser, rättsprocesser etc. 
25

 

Ayres och Braithwaite använder sig av en pyramidmetafor för att beskriva sin teori 

bättre. Ovan beskrivna former uttrycks i figuren nedan. 
26

 

 

                                                 

25
 Ayres,i & Braithwaites,j.1992 responsive regulation. Transcending the deregulation debate. 

New York: Oxford University Press 
26

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=02091817790.pdf&url=/dy

namaster/file_archive/050120/3a095f4a9c4f43d03a149558a8fbaf3f/02091817790.pdf 
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  figur 1. Ayres och Braithwaites (1992:39) pyramid över förhållandet mellan olika regleringsformer.  

 

3.3 Skatteverkets arbete mot den ekonomiska brottsligheten  

  

Regeringen förordnade en utredning år 1994 i syfte att slå fast ett generellt ändamål 

samt åtgärder som skulle fordras för att förhindra den ekonomiska brottsligheten i 

samhället, det innefattades även inom utredningen att den förebyggande verksamheten 

skulle stödjas 
27

. Samtidigt som det förebyggande arbetet skulle en sammansättning 

mellan myndighet samt näringsliv utvecklas i avsikt att få fram en affärsetik vilken 

hämmar ekonomisk brottslighet
28

. Regeringens mål samt syfte har kontinuerligt 

bearbetats och handlingarna har blivit alltmer tilltalade. Emellertid har 

Ekobrottsmyndigheten grundats samtidigt som sammansättningen mellan 

                                                 

27
 SKR 1994/95:217 

28
 DS 1996:1, s. 10 
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myndigheterna har utökats. Enligt utredarna har den nya uppbyggnaden utgjort att det 

har framkommit ett sammanhang i verksamheten mot ekonomisk brottslighet samt att 

samhället blivit bättre iordningsställt i förhållande till kampen mot den ekonomiska 

brottsligheten
29

.  

Arbetet med samhällsekonomiska svårigheter är dock ständigt återkommande och var 

grunden till att regeringen år 2004 genomförde en utredning i avsikt att se om det fanns 

fler utförbarheter att förhindra skatteundandraget. Utifrån utredningen inrättades det att 

förutom den förebyggande verksamheten behövde dock myndigheterna en möjlighet att 

utföra kontroller i de branscher vilka kontanthandeln samt svart arbetskraft mest 

framkommer.  

 

3.4 James Coleman (2001) 

 

Enligt ekobrottsforskaren James Coleman så kan ekobrotten förklaras med tre faktorer. 

1. motiv 

2. neutralisering (motivdrivande bortförklaringar) 

3. tillfälle 

 

Motiv 

Forskning visar att ekobrottsligheten kan delas upp i två huvudgrupper. 

• krisreagerare 

• tillfällestagare 

Krisreagerarna svarar på någon form av märkbar kris. Kriser kan vara av olika slag, men 

det de har gemensamt är att den skyldige alltid möter krisen på samma sätt genom att 

dra fördel av sin ställning av förtroende.
 
Personen begår ett brott för att hantera en kris 

som hotar deras familj eller företag. Krisreagerandets utmärkning kan vara hård press 

                                                 

29
 SKR 2003/04:178, s. 6 
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från konkurrensen som till följd utlöser en kris där valet mellan att behålla företaget 

eller upphöra verksamheten står mellan att begå brott eller att följa lagen.
 
 

Tillfällestagaren reagerar inte på krissituation utan utnyttjar ett tillfälle som kommit 

upp, hade inte tillfället uppkommit så hade inte brottet begåtts. I dessa fall så spelar 

girighet och risktagandet en stor påverkan man får av familj, skola och 

samhällsutvecklingen har stora betydelser. Brottsligheten ökar om systemet som 

upprätthåller normerna försvinner eller förändras.
30

 

Neutralisering 

Neutraliseringar används ofta som en motivation för att lätta samvetet innan man begår 

ett brott. Ett vanligt exempel kan vara att man ska rädda företaget och de anställdas 

löner eller argumentet om att det inte skadar någon fattig och att alla gör det. Dessa 

betraktar inte att de utgör några brott utan ser sig själva som laglydiga. När vanliga 

människor ser på hur cheferna får extremt höga bonusar och extremt höga fallskärmar 

så sänks moralen hos människorna, det får företagarna att begå brott enklare.  

 

Tillfälle 

 

För att ett brott ska kunna begås så måste det finnas ett tillfälle att begå brottet. Ett 

sådant tillfälle beror på hur arbets- och affärslivet är organiserat. Hur olika kontroller är 

utförda och utformade är en stor betydelse för antalet tillfällen som skapas för brott. 

Coleman (2001) menar att brotten som begås kan förklaras mer av attraktiva tillfällen 

som dyker upp än människornas skillnader till olika motiv som motiverar dem till 

brott.
31

 

 

                                                 

30
http://web2.jur.lu.se/internet/biblioteket/examensarbeten.nsf/0/FD9B699EF6D2DE0EC12570

290067E9CA/$File/xsmall.pdf?OpenElement 
31

 Coleman James S. 1990 Foundation of Social Theory, Cambridge, Massaschusetts: The 

Belknap Press of Harvard University Press 
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3.5 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 

 

I slutet av 1970 talet var antalet av de anmälda ekobrotten runt 5000-6000 per år men 

hade till början av 80- talet ökat till det dubbla. Ökningen kan berott på den stora 

satsningen som gjordes av polisen mot ekobrott i slutet av 70- talet och början av 80- 

talet. Ekobrotten låg sedan på en stabil nivå med 12000 anmälda brott per år till mitten 

av 90- talet.  

1995 ökade antalet anmälda brott till 16000 vilket till stor del kan förklaras av den 

ekonomiska krisen som ledde till ett flertal konkurser vilket ledde till att flera brott 

upptäcktes och uppmärksammades. Under 90- talet så minskade brotten kraftigt vilket 

till en viss del var resultatet av omstrukturering av myndigheterna då 

ekobrottsmyndigheten bildades år 1998. Därför är statistiken mellan 1998-1999 osäker. 

År 1994 började man en ny satsning mot ekonomisk brottslighet. Denna satsning har 

haft stor betydelse för utvecklingen av arbetet för förebyggande av ekobrott. 

Anledningen till att man utvecklade myndigheterna var att den dåvarande 

myndighetsstrukturen inte var tillräcklig för att på ett effektivt sätt kunna motverka 

ekobrotten.  

År 1998 bildades ekobrottmyndigheterna, samma år som skatteverket bildade en ny 

skattebrottsenhet och det resulterade i att nybildandet blev en viktig resurs för 

bekämpning av ekobrott. Skattebrottenheten utreder en stor del av skattebrotten med 

hjälp av åklagare från ekobrottsmyndigheterna och åklagarmyndigheterna där deras 

syfte är att vara förundersökningsledare. 

Ett system har utvecklats under benämningen Twin Track, för att med hjälp av tidigare 

erfarenheter och information kunna bearbeta den ekonomiska brottsligheten på ett mer 

effektivt sätt. 
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År 2000 registrerades 10000 misstankar till brott av åklagarmyndigheten. Utvecklingen 

har lett till att brottsmisstankarna har ökat. Mellan åren 2001 och 2007 så har brotten 

ökat nästan med det dubbla. 

 

Antal inkomna brottsmisstankar 1999–2007. Källa: Åklagarmyndigheten 

 

Bokföringsbrott har ökat stadigt under hela 2000 talet. Då det år 2000 var 4000 

brottsmisstankar ökade det med mer än det dubbla år 2007 då antalet brottsmisstankar 

som hade anmälts ökat till 8700. Det brukar poängteras att bokföringsbrotten följer 

konkursutvecklingen. Medan konkurserna har sjunkit varje år från 2007 så har antalet 

brottsmisstankar ökat.  

Skattebrotten hade också en stor ökning under 2000 talet. Speciellt under 2004 då den 

ökade från 5500 till 7800 anmälda brottsmisstankar. Mellan 2004-2006 så sjönk 

anmälningarna men hade en stor ökning med 12000 brottsmisstankar till 2007.
32

 

 

                                                 

32
 

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Ekonomisk%20brottslighet

&url=/dynamaster/file_archive/081215/4803e4dde7afbda18d3e6ea50fb50ae6/BU%255fEkobro

tt.pdf 
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Antal inkomna brottsmisstankar, åren 1999–2007. Källa: Åklagarmyndigheten. 

 

 

3.6 Särskilt om svartarbete, momsbedrägerier och ekobrottslighetens 

servicefunktioner 

 

Den sektorn som fokuseras mest på när det gäller svararbete är kontantbranschen, men 

svartarbetet förekommer även inom faktureringsbranscher t.ex. städbranschen, 

byggbranschen och bemanningsföretag. Anledningen till att man fokuserar sig på 

kontantbranschen är till största del p.g.a. att det för tillfället inte finns tillräckligt med 

resurser. 

Problemet med svararbete är att man undanhåller och inte deklarerar kontantintäkterna 

vilket får konsekvenser för inkomstbeskattningen, mervärdesskatten och de sociala 

avgifterna. En allvarlig påföljd av svararbete är att företagarna som anlitar svart 

arbetskraft sänker sina kostnader och kan förbättra sin konkurrenssituation gentemot 

den seriösa konkurrensen.  
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Skatteverket bedriver ett projekt som under benämningen Riskprojektet ska kontrollera 

om svart arbetskraft förekommer i stora byggprojekt runt om i landet. De 

observationerna som redovisats i en rapport från projektet visar att skatteundandragen 

satts i systemet till vissa delar av byggbranschen och att man i dessa delar kan beskriva 

skattefusket som organiserad handel med svart arbetskraft. Olika fristående 

uppdragstagare som underentreprenörer, bemanningsföretag och andra mellanhänder i 

flera led används för att försvåra skatteverkets undersökningar och utredningar för att 

upptäcka skatteundandraganden.  Denna typ av handling är inget nytt, även tidigare 

undersökningar av entreprenadbranscherna visar att ett stort skatteundandragande 

förekommer i dessa branscher och lagändringar behövs för att komma till rätta med 

problemet. 

Problemet gällande uthyrning av arbetskraft har gjort det svårare för skatteverket att 

komma till rätta med denna typ av skatteundandrag.  Bemanningsföretag finns i många 

branscher efter att det har blivit tillåtet att bedriva personaluthyrning. Det förekommer 

oseriösa bemanningsföretag som anställer svart och hyr ut till företag. Eftersom 

bemanningsföretagen har F-skattesedel så kan företagen som har anlitat dessa bolag 

svära sig fritt ifrån att själva har anställt svart.
33

 

 

                                                 

33
 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/upload/rapporter/EBM_Majrapport.pdf 
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4. Empiri 

Detta kapitel kommer att behandla den data som har tagits del av genom den primära 

och de sekundära datainsamlingsmetoderna. 

4.1 Företag 

 

Nedan följer en sammanställning av nyckeltalen som är relevanta för vår undersökning. 

Valet av dessa företag är slumpmässigt uttagna från Stockholms område, alla företag 

tillhör frisörbranschen med minst 2 anställda. Nyckeltalen i följande stycke är tagna 

ifrån varje företags årsredovisning och är från år 2006-2007.  

 

4.1.1 Sammanställning av beräkning 1 

 

I tabellen nedan följer en sammanställning av de 10 företag vi har granskat. Dessa 

nyckeltal har framtagits av respektive årsredovisningar. Uträkningarna för dessa tal kan 

hittas i bilaga 1. 
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Företag, 2006 till 2007 

Ökning av 

anställda  

Ökning av pers. 

kostn. 

Ökning av pers. kostn. (ej 

styrelse) 

Salong 1     50%   -2%     126% 

Salong 2   140%   73%     72% 

Salong 3       174%   79%     408% 

Salong 4   166%   319%     323% 

Salong 5   400%   809%     554% 

Salong 6     75%   28%     24% 

Salong 7     13%   78%     85% 

Salong 8   75%   59%     27% 

Salong 9   17%   43%     32% 

Salong 10   8%   21%     18% 

Genomsnittlig ökning   112%   151%     167% 

Tabell 1. Sammanställning av nyckeltal 

I tabellen ovan beskrivs, i procentform, hur mycket antalet anställda och 

personalkostnader (inkl. och exkl. styrelsens kostnader) har ökat från 2006 till 2007.  

 

4.1.2 Sammanställning av beräkning 2 

 

I tabellen nedan följer en sammanställning av beräkningar som gjorts för att räkna fram 

de företag som har överflödig personal inom verksamheten. Uträkningarna för dessa tal 

kan hittas i bilaga 2. 
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Företag, 2006 till 2007 

Nettoomsättning 

per anställd (2006) 

Överflödig 

personal (2007) 

Salong 1     679 872   1 

Salong 2   429 417    4 

Salong 3     388 318   3 

Salong 4   215 733   0 

Salong 5   229 017   0 

Salong 6     650 351   2 

Salong 7     189 592   0 

Salong 8   545 589   2 

Salong 9   295 338   0 

Salong 10   489 585   0 

Tabell 2. Sammanställning av överflödig personal 

 

I tabellen ovan beräknades hur många anställda inom verksamheten som var överflödig. 

Med överflödig menas att det fanns anställda inom företaget som inte behövdes för att 

uppnå den omsättning som redovisades 2007. 

 

4.2 Intervju 1 Skattemyndigheten 

 

Lagen om personalliggaren innebär att varje näringsidkare som bedriver en 

näringsverksamhet, vilket avser restaurang eller frisörbranschen, har som skyldighet att 

föra personalliggare. Det innebär att de näringsidkare som försöker undvika eller avstår 

från att föra en personalliggare, eller på något sätt har ”glömt” att skriva in någon 

anställd, får en kontrollavgift på 10,000 kronor och ytterligare 2,000 kronor per anställd 

som inte är inskriven. Det är näringsidkaren som ansvarar för att personalliggaren ska 

föras. Anledningen till införandet av lagen om personalliggaren var att just förebygga 

svartarbete när det gäller kontanthandeln.  
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När kontroller sker mot näringsidkarna går det till på ett smidigt sätt där kontrollanterna 

blir fint bemötta. Men det finns även ett fåtal som är väldigt negativa till besöken och 

som visar det tydligt när det väl sker oanmälda besök. Majoriteten av företagarna är 

positiva till personalliggaren. De tycker att personalliggaren har koll på de anställdas 

tider och minskar svararbetet vilket är positivt för de som bedriver en seriös verksamhet 

eftersom det blir en jämnare konkurrens.  De flesta av de större frisörsalongerna är 

väldigt positiva eftersom att det även blir lättare för dem att kontrollera sina anställda, 

om hur många timmar de skriver upp. 

 

Skatteverket har i sin verksamhet tillgång till olika typer av kontroller. De använder sig 

av skrivbordskontroll, besöks- och revisionskontroller. Utöver dessa finns det andra lite 

mer specifika kontroller som Personalliggarkontroller, kontroll av torghandel och 

kontroll av kassaregister. Men personalliggarkontrollen är en helt egen typ av kontroll 

som lever sitt eget liv på sidan om de andra kontrollformerna. 

Personalliggarkontrollerna är inte systematiskt samordnad med andra kontrollformer 

och de genomförda kontrollerna har inte lett till andra typer av kontroller. 

 

Varför det just är obligatoriskt för restaurang- och frisörbranschen är för att dessa 

branscher pekas ut som två stora problembranscher, där det är i dessa branscher som 

mest svarta pengar och svart arbetskraft inträffar. Det är även väldigt enkelt att begå 

dessa brott inom branscherna. I dagens läge finns det en möjlighet för skatteverket att 

medge undantag från krav av personalliggare då det är en näringsverksamhet där endast 

näringsidkaren, dennes make/maka samt barn under 16 år är verksamma.  

 

Allt svartarbete kan inte förhindras med hjälp av personalliggaren och för att stoppa 

själva systemet behövs flera hjälpande åtgärder. Inom frisör och restaurang branschen 

har personalliggaren haft positiva resultat. Skatteverkets mål är att utöka 

personalliggarkontroller till andra branscher. Då det inte en lätt uppgift eftersom själva 

systemet behöver omfattande kontroller och då går en stor del av kostnaderna bundna 

till kontrollerna, vilket förhindrar att andra system byggs upp.  
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När de positiva effekterna av personalliggaren sker minskar de ”svarta” lönerna och 

omvandlas istället till ”vita” löner, vilket i sin tur leder till att näringsidkaren måste 

redovisa en större inkomst. Redovisning av en större inkomst bidrar till att de svarta 

inkomsterna minskar samt till en senare höjning i moms och skattkostnader. 

 

Skatteverket har genom undersökningar sammanställt diagrammet som visas nedanför 

där de resulterar en betydande löneökning från år 2006 till slutet av år 2007 och visar att 

förbättringar har inträffat. Det märks att lönerna har ökat betydligt mellan år 2006 till 

slutet av år 2007, med ungefär 20 miljoner kronor.   

 

 

 

Med hjälp av andra undersökningar som skett av skatteverket har det resulterat i att 

under de 6 senaste åren har timmarna ökat procentuellt varje år. Men just det året 

personalliggaren infördes (2007) ökade det med hela 8.7%, och det är nästan dubbelt så 

mycket som året innan. 

 

Lönerna inom frisörbranschen ökade betydligt efter första året då personalliggaren 

infördes men minskade sedan efter några år. Anledningen till detta kan vara att det var 

konjunkturvändningar som gjorde att det blev mindre jobb eller så har näringsidkarna 

hittat olika metoder som gör så att de kan fuska med inskrivningarna av 

personalliggaren. 
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Den långsiktiga effekten av personalliggaren är svår att mäta, utmaningen ligger i att 

uppskatta redovisningen inom frisörbranschen. Redovisningen inom branschen skulle 

inte förändrats om inte personalliggaren hade införts men framförallt de ständiga 

konjunktursförändringarna som påverkar dessa branscher gör det svårt att mäta de 

kontrafaktiska utvecklingarna, (Skillnaden mellan den faktiska förändringen i 

löneredovisningen och den förändringen i löneredovisning).
34

 

 

4.3 Sveriges konjunkturer 

 

År 2005 hade Sverige en stark tillväxt och en låg inflation, BNP hade ökat med 3.3% 

gentemot föregående år, arbetskraften minskade och produktiviteten ökade. 

2006 års BNP ökade med 4,1 %, den stigande efterfrågan gjorde så att både exporten 

och arbetstillfällen ökade. 

Under år 2005, 2006 och 2007 visas det tydligt att BNP har ökat, exporten har ökat och 

sysselsättningen har vart på en jämn nivå. Men under åren 2006-2007, då ekonomin 

började bromsa in och sysselsättningen har avtagit lite, finner vi utifrån våra 

undersökningar en helt annan vändning inom frisörbranschen. Frisörbranschen har inte 

påverkats utan det har istället skett en helt motsatt ändring. Majoriteten av 

frisörsalongerna har ökat sin anställning år 2007, då lagen om personalliggaren 

infördes.
35

 

                                                 

34
 Intervju med en respondent från skatteverket 
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http://www.konj.se/arkiv/konjunkturlaget/konjunkturlaget/konjunkturlagetjunilagtillvaxt2005
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figur 2, årlig procentuell förändring.
36
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5. Analys 

 

Detta kapitel behandlar den data som tagits fram i empirin, där den analyseras för att 

påvisa om det finns ett samband mellan våra antaganden och resultatet av empirin. 

5.1 Analys av företagsintervjuerna 

 

Utifrån de företag vi har kontaktat och intervjuat har vi fått ta del av viktig information. 

De har frambringat en bild av att den ekonomiska vinningen är den största orsaken och 

att tillfället var bra då kontrollsystemet vart dåligt gentemot företagen. Brotten begås 

obemärkt men att företagen nu är mer försiktiga och minskat på sina brott betydligt på 

grund av de kontroller som tillkommit och att det nya kassakontroll systemet kommer 

att minska ”fifflet” ännu mer. Alla respondenterna erkänner att ekonomiska brott har 

skett inom företaget men i olika utsträckningar. En respondent av de intervjuade 

företagen medger att det inte mer sker något brott inom verksamheten medan de andra 

tre medger att ”svartfiffel” fortfarande finns kvar i verksamheten och finns endast kvar 

för den ekonomiska vinningen och att verksamheten annars inte skulle vara lönsam att 

bedriva eftersom skatterna som finns i landet är för höga tycker företagarna.  

Respondenterna menar även att konkurrensen har varit hård under åren då det finns 

salonger i närheten som klipper betydligt billigare och kan göra det då svartanställning 

och oredovisade intäkter finns inom verksamheten. Vi fick bilden att ”kan dem, varför 

ska inte vi”, att pengar och girighet styr företagarens förstånd.  

Detta kan kopplas till James Coleman teori där han menar att någon som begår 

ekonomiska brott ska det finnas två orsaker till detta. Antingen är det på grund av att det 

är någon kris som hotar företagarens familj eller själva verksamheten. Exempelvis att 

brotten måste begås, annars riskerar företag att sluta existera. Den andra orsaken är att 

tillfället är perfekt och får företagaren att begå brottet. Girighet spelar stor roll här, då 

företagaren ser ett tillfälle att begå ekonomiska brott och inte har någon skuld över det 

när brottet begås. Detta kan kopplas till våra respondenter då de utför ekonomiska brott 
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för den ekonomiska vinningen och företagets existens när det gäller den höga skatten 

som dras av den intjänade kronan.  

5.2 Analys av beräkningar 

 

Det som framkommer efter Skatteverkets tidigare undersökningar är att arbetstimmarna 

för de anställda har ökat betydligt och att lönerna i sin tur har stigit. Enligt våra 

beräkningar som gjorts med nyckeltal tagna från de olika årsredovisningarna så 

stämmer det överens med skatteverkets undersökningar. Det vill säga fler arbetstimmar 

har getts som i sin tur leder till att lönekostnaderna (personalkostnaderna) har ökat, 

antalet anställda har ökat inom företagen.  

Ett flertal av de företag vi undersökt har en jämn omsättning från 2006-2008 men att 

antalet anställda ökat och att lönekostnaderna stigit. Alla undersökta företag har haft en 

ökning på de anställda från 2006 till 2007 och har haft en tydlig ökning på 

personalkostnaderna inom företaget. Från år 2005 till 2008 har företagen haft en 

ungefärlig procentuell ökning av de anställda genom åren men en stor ökning år 

2006/2007 och detta stärker våra antaganden om att personalliggaren har haft en 

påverkan på företagen.  

 

5.3 Analys av egna antaganden 

 

Enligt våra antaganden visar det att företagen har bestämt sig att dölja en viss summa 

intäkter för att kunna betala ut en summa svarta löner som följd av svartarbetet som 

skett inom företaget. Intervjuerna som gjorts har stärkt våra antaganden och företagen 

visar en sådan riktning att det finns anställda inom vissa företag som inte kan anställas 

med den omsättning som redovisas. Då vi gjort uträkningar där en anställd ska uppfylla 

en viss intäkt till företaget bortsett från försäljningen och resultatet har visat att 50 % av 

företagen har anställda som enligt våra beräkningar inte behövs för att uppnå den 

omsättning som gjorts för företaget.  
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Vi kallar dessa för ”onödigt” anställda inom företagen som vi fått fram från de 

antaganden som gjorts. Vi ser dessa som år 2006 svartanställda som nu 2007 anställts 

normalt på grund av personalliggaren. För att dessa nu ska finnas med i företagen som 

anställda men att omsättningen inte ökat så resulterar vi med hjälp av våra antaganden 

att det finns oredovisade intäkter i företaget som även nu betalar ut svarta löner men inte 

i lika stor utsträckning som året innan. Företagen är mer försiktiga och därmed visar fler 

anställda och fler timmar men inte till 100 %.   

Vi kan inte dra den slutsatsen att personalliggaren har påverkat de större företagen så 

mycket men att den har haft en stor betydelse för enskilda firmor och handelsbolag än 

för aktiebolag. 

 

5.4 Analys av brottsutvecklingen i Sverige 

 

Enligt en undersöknings som gjorts av brottsförebyggande rådet så har 

brottsmisstankarna mot företagen ökat med över dubbelt så mycket inom perioden av 7 

år, mellan 2000-2007, från 4000 brottsmisstankar till 8700 år 2007. Detta kan vara en av 

orsakerna till att lagen om personalliggare infördes från första början.  

År 2006 ökade brottsmisstankarna mot företagen med 12000 och kan relateras till vår 

undersökning då detta var året innan lagen om personalliggaren skulle införas och 

företagen inom frisör och restaurangbranschen har en del i att försöka undanhålla 

anställda och intäkter från bokföringen inom verksamheten.  

År 2006 har även varit ett bra tillfälle för företagarna inom frisörbranschen att kunna 

begå ekobrott då informationen har tilldelats att lagen om personalliggaren ska införas 

2007. Detta kan ses som ett så kallad sista tillfälle att begå ekobrott utan någon större 

kontroll på företagen. Detta medför även att om kontroller har gjorts, vilket det har, 

2006, så har skattemyndigheten ökat sina brottsmisstankar mot företag som inte varit 

försiktiga med de brotten som begicks inom verksamheten.  
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5.5 Analys av svartarbetet inom faktureringsbranschen 

 

Skatteverket inför olika kontrollsystem tillämpade olika branscher. Vissa branscher 

måste ha en viss typ av kontroll medan andra branscher har en annan. Frisör- och 

restaurangbranschen har som exempel personalliggaren som en typ av kontroll på grund 

av de ökade kontantintäkterna. Medan byggbranschen, städbranschen m.m. som 

bedriver faktureringsbransch behöver en annan typ av kontroll.  

Skatteverket bedriver Riskprojektet som en kontroll av byggbranschen och syftet är 

kontroll av den svarta arbetskraften inom branschen. Enligt undersökningen som gjorts 

av detta projekt drar man slutsatsen att till en viss del av byggföretagen bedriver 

näringsidkaren en organiserad handel gällande svartarbete.  

I likhet med frisör- och restaurangbranschen begår de inom byggbranschen olika 

ekonomiska brott för att uppnå bästa möjliga ekonomiska vinning. Vi antar att den 

ekonomiska vinningen är grunden till att dessa brott begås inom byggbranschen och kan 

relateras till frisörbranschen. Företagen kan betala ut lite högre löner men slipper de 

olika skatterna som tillkommer och på detta sätt bidrar det till ekonomisk vinning.  

Efter de resultat vi har tagit fram i vår studie, anser vi att om lagen om personalliggaren 

skulle införas inom bygg- och städbranschen skulle den tillföra positiv effekt 

genomgående. Då de olika branscherna oftast har ett stort antal anställda inom företagen 

och den ekonomiska brottsligheten anses vara stor.  
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6. Slutsatser & diskussion  

 

Efter vad som framkommit utifrån våra beräkningar och intervjuer finner vi resultatet att 

personalliggaren har minskat svartarbetet men dock inte upp till 100 %. Vi kan dra 

slutsatsen att svartarbete har funnits sedan länge och finns fortfarande kvar men inte i 

lika stor utsträckning, då flera kontrollsystem har tillförts i frisörbranschen. Det vill 

säga att lagen om personalliggaren har varit effektiv och haft en positiv inverkan på 

företagen som påverkas av lagen. Den slutsatsen kan dras eftersom, mellan åren 2006-

2007 jämfört med den undersökningen skatteverket har gjort mellan åren 2004-2008 

kan man se att personalkostnaderna har ökat drastiskt och att antalet anställda har ökat. 

Och det är den typen av effekt som personalliggaren ska ha gett.  

Efter vår intervju med de fyra företagarna som bedriver frisörsalonger så klarnar bilden 

upp när det gäller svartarbete. Så länge det ger ekonomisk vinning så känner företagarna 

det som en motivation att fortsätta med skattefusket. Efter att ha intervjuat 

respondenterna så har ytterligare information kommit fram, att vänner och anhöriga som 

bedriver samma typ av näringsverksamhet bidrar till skattefusket.  

Lagen om personalliggaren är av stor betydelse för svartarbetet men enligt våra 

beräkningar och intervjuer så kommer inte svartarbetet att kunna stoppas helt och hållet. 

Enligt vår uppfattning så kan personalliggaren inte ensamt stoppa all svartarbete utan 

andra åtgärder måste tillämpas.  

Skatteverket införde år 2010 lagen om det nya kassasystemet som kommer att hindra 

näringsidkarna från skattefusk ”oredovisade intäkter” genom att kassasystemet 

registrerar alla transaktioner som görs i en liten box som måste vara inkopplat med 

kassan, allt ifrån kassaöppningar till att radera ett kvitto så kommer det att registreras. 

Detta kommer förmodligen att minska finansieringen till de svarta lönerna. Men som 

sagt, det är bara en av åtgärderna som ska stoppas.  

Vi tycker att istället för att för att införa nya lagar så kan man vid sidan om dessa lagar 

sänka skatter och avgifter för att försöka motivera näringsidkaren att följa dessa lagar så 
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gått som möjligt. Så att näringsidkaren inte känner att staten hela tiden försöker införa 

lagar där de bara ökar kostnaderna för företagen vilket dessa lagar gör.  

Utifrån våra beräkningar som utgår ifrån våra antaganden så finns det företag som har 

anställda utöver det som behövs. Utifrån egna erfarenheter så ska man inte ha onödiga 

kostnader. Vi kan dra slutsatsen att 50 % av de anställda som inte behövs har antingen 

svarta löner eller begår skattefusk . Enligt våra antaganden så ser vi att de onödigt 

anställdas löner inte finansieras till 100 % av oredovisade intäkter men till en stor del. 

Från ett rent ekonomiskt perspektiv så tycker vi att om det uppstår lönekostnader så 

måste det kunna generera intäkter på något vis men i detta fall gör det inte det. 

Enligt våra uppfattningar så kommer svartarbetet aldrig att dö ut helt men det kommer 

att kunna minskas procentuellt med åren. Det mest ideala skulle vara att införa en lag 

som gynnar alla. 

Denna uppsats undersökningar utgår från 10 företag, vilket är ett förhållandevis lågt 

antal. Uppsatsens resultat hade kunnat bli mer tillförlitligt om urvalet varit större. Det 

låga antalet företag som undersöks i uppsatsen kan möjligtvis orsaka ett vilseledande 

resultat. Detta antas på grund av att det finns en möjlighet att något av företagen som 

undersöks skulle avvika från det vanligaste mönstret gällande det som undersökts. Om 

undersökningen skulle innefatta fler företag skulle det gett ett mer rättvisande resultat.  

6.1 Förslag till vidareforskning 

 

Efter våra slutsatser och resultat skulle det vara intressant att undersöka hur lagen om 

personalliggare skulle påverka städbranschen. Då det uppstår stora debatter om lagen 

om personalliggare ska införas inom städbranschen, skulle det vara intressant att 

undersöka hur pass mycket svartarbetet det finns inom städbranschen. 

Om man vill fortsätta på den studie vi har utfört så blir det intressant att kolla på den 

nya lagen om kassaregister, hur den nya lagen kommer att påverka företagen inom 

frisörbranschen när det gäller personalkostnader, anställda m.m.  
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Salong 7 årsredovisningar 2006-2007 

Salong 8 årsredovisningar 2006-2007 

Salong 9 årsredovisningar 2006-2007 

Salong 10 årsredovisningar 2006-2007 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Tabell 1 

Här följer beräkningarna och nyckeltalen för de 10 utvalda företagen för tabell 1. 

Salong 1 

Ökning av anställda 2006-2007: 50 %, 1/2. 

Ökning av Pers. Kostn. 2006-2007: -2 %, (600791/609822) -1. 

Ökning av Pers. Kostn. (ej styrelse) 2006-2007: 126 %, (100663/7384) -1.
37

 

 

Salong 2 

Ökning av anställda 2006-2007: 140 %, 7/5. 

Ökning av Pers. Kostn. 2006-2007: 73 %, (2749822/1592668) -1. 

Ökning av Pers. Kostn. (ej styrelse) 2006-2007: 72 %, (1719101/996591) -1.
38

 

 

Salong 3 

Ökning av anställda 2006-2007: 174 %, 7/4. 

Ökning av Pers. Kostn. 2006-2007: 79 %, (1680003/939387) -1. 

Ökning av Pers. Kostn. (ej styrelse) 2006-2007: 408 %, (729000/143500) -1.
39

 

 

Salong 4 
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Ökning av anställda 2006-2007: 166 %, 15/9. 

Ökning av Pers. Kostn. 2006-2007: 319 %, (6568000/1565000) -1. 

Ökning av Pers. Kostn. (ej styrelse) 2006-2007: 323 %, (4868000/1150000) -1.
40

 

 

 

Salong 5 

Ökning av anställda 2006-2007: 400 %, 4/1. 

Ökning av Pers. Kostn. 2006-2007: 809 %, (1270887/139831) -1. 

Ökning av Pers. Kostn. (ej styrelse) 2006-2007: 554 %, (721376/110254) -1.
41

 

 

Salong 6 

Ökning av anställda 2006-2007: 75 %, 3/4. 

Ökning av Pers. Kostn. 2006-2007: 28 %, (1532844/1196823) -1. 

Ökning av Pers. Kostn. (ej styrelse) 2006-2007: 24 %, (1071461/867687) -1.
42

 

 

Salong 7 

Ökning av anställda 2006-2007: 13 %, 1/8. 

Ökning av Pers. Kostn. 2006-2007: 78 %, (1770136/994252) -1. 

Ökning av Pers. Kostn. (ej styrelse) 2006-2007: 85 %, (954104/515673) -1.
43
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Salong 8 

Ökning av anställda 2006-2007: 75 %, 3/4. 

Ökning av Pers. Kostn. 2006-2007: 59 %, (1976652/1241066) -1. 

Ökning av Pers. Kostn. (ej styrelse) 2006-2007: 27 %, (1041970/820534) -1.
44

 

 

Salong 9 

Ökning av anställda 2006-2007: 17 %, 1/6. 

Ökning av Pers. Kostn. 2006-2007: 43 %, (1668640/1163733) -1. 

Ökning av Pers. Kostn. (ej styrelse) 2006-2007: 32 %, (1191733/902353) -1.
45

 

 

Salong 10 

Ökning av anställda 2006-2007: 8 %, 4/48. 

Ökning av Pers. Kostn. 2006-2007: 21 %, (21380523/17634533) -1. 

Ökning av Pers. Kostn. (ej styrelse) 2006-2007: 18 %, (14810958/12542261) -1.
46

 

 

Salong 1    2006-12-31 2007-12-31 

Personalkostnader   609.822:- 600.791:- 

Anställda   2 3 

Kostn. Anställda inom Styrelse 463.053:- 359.939:- 
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Kostn. Övriga anställda  7.384:- 100.663:- 

Ingen nyöppnad salong. Antal anställda 2008, 3st.
47

 

 

Salong 2   2006-06-30 2007-06-30 

Personalkostnader  1.592.668:- 2.749.822:- 

Anställda   5 12 

Kostn. Anställda inom styrelse 235.000:- 382.000:-  

Kostn. Övriga anställda  996.591:- 1.719.101:- 

Ingen nyöppnad salong. Antal anställda 2008, 14st.
48

 

Salong 3   2006-12-31 2007-12-31 

Personalkostnader  939.387:- 1.680.003:- 

Anställda    4 11 

Kostn. Anställda inom styrelse 593.500:- 579.000:- 

Kostn. Övriga anställda  143.500:- 729.000:- 

En nyöppnad salong. Antal anställda 2008, 11st.
49

 

 

Salong 4   2006-12-31 2007-12-31 

Personalkostnader  1.565.000:- 6.568.000:- 

Anställda   9 24 

Kostn. Anställda inom styrelse  
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Kostn. Övriga anställda   1.150.000:- 4.868.000:- 

Bolagets VD uppbär lön från annat bolag i koncernen. Bolaget har även nyöppnad 

salong, då hyreskostnaden ökat från 143.000 till 404.000:-, 2007. Antal anställda 2008, 

34st.
50

 

Salong 5   2006-12-31 2007-12-31 

Personalkostnader  139.831:- 1.270.887:- 

Anställda   1 5 

Kostn. Anställda inom styrelse 0:- 252.000:- 

Kostn. Övriga anställda  110.254:- 721.376:- 

Ingen nyöppnad salong. Antal anställda 2008, 5st.
51

 

Salong 6   2006-06-30 2007-06-30 

Personalkostnader  1.196.823:- 1.532.844:- 

Anställda   4 7 

Kostn. Anställda inom styrelse 46.500:- 147.977:- 

Kostn. Övriga anställda  867.687:- 1.071.461:- 

Ingen nyöppnad salong. Antal anställda 2008, 10st.
52

 

 

Salong 7   2006-12-31 2007-12-31 

Personalkostnader  994.252:- 1.770.136:- 

Anställda   7 8 

Kostn. Anställda inom styrelse 254.600:- 410.000:- 
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Kostn. Övriga anställda  515.673:- 954.104:- 

Ingen nyöppnad salong. Antal anställda 2008, 9st.
53

 

Salong 8   2006-12-31 2007-12-31 

Personalkostnader  1.241.066:- 1.976.652:- 

Anställda   4 7 

Kostn. Anställda inom styrelse 110.133:- 427.997:- 

Kostn. Övriga anställda  820.534:- 1.041.970:- 

En nyöppnad salong. Antal anställda 2008, 3st.
54

 

Salong 9   2006-08-31 2007-08-31 

Personalkostnader  1.163.733:- 1.668.640:- 

Anställda   6 7 

Kostn. Anställda inom styrelse 0:- 88.072:- 

Kostn. Övriga anställda  902.353:- 1.191.733:- 

Ingen nyöppnad salong. Antal anställda 2008, 7st.
55

 

 

Salong 10   2006-12-31 2007-12-31 

Personalkostnader   17.634.533:- 21.380.423:- 

Anställda   48 52 

Kostn. Anställda inom styrelse 453.990:- 522.871:- 

Kostn. Övriga anställda  12.542.261:- 14.810.958:- 
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Ingen nyöppnad salong. Antal anställda 2008, 56st.
56

 

 

Bilaga 2 Tabell 2 

 

Här följer beräkningarna för de 10 utvalda företagen för tabell 2. 

Salong 1 

Nettoomsättning 2006 (- handelsvaror): (1 851 139 – ( 377 996 * 1,3)) / 2 = 679 872 

Nettoomsättning 2007 (- handelsvaror) dividerat med resultatet ovan: (1 587 832 – 

(303 613 * 1,3)) / 679 872 = ungefär 2 anställda behövs för att uppnå 2007 

nettoomsättningen. 

2007 hade företaget 3 anställda.
57

 

 

Salong 2 

Nettoomsättning 2006 (- handelsvaror): (4 022 502 – (1 442 627 *1,3)) / 5 = 429 417 

Nettoomsättning 2007 (- handelsvaror) dividerat med resultatet ovan: (5 675 457 - 

(1 656 256 *1,3)) / 429 417 = 8 anställda behövs för att uppnå 2007 nettoomsättning. 

2007 hade företaget 12 anställda.
58

 

  

Salong 3 

Nettoomsättning 2006 (- handelsvaror): (3 268 163 – (1 319 146 * 1,3)) / 4 = 388 318 
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Nettoomsättning 2007 (- handelsvaror) dividerat med resultatet ovan: (4 992 759 – 

(1 420 501 *1,3)) / 388 318 = 8 anställda behövs för att uppnå 2007 nettoomsättning. 

2007 hade företaget 11 anställda och det kan bero på att företaget har en nyöppnad 

salong och fler personal har anställts.
59

              

 

Salong 4 

Nettoomsättning 2006 (- handelsvaror): (2 316 000 – (288 000 *1,3)) / 9 = 215 733 

Nettoomsättning 2007 (- handelsvaror) dividerat med resultatet ovan: (9 600 000 – 

(2 490 000 *1,3)) / 215 733 = ungefär 29 anställda behövs för att uppnå 2007 

nettoomsättning. 

2007 hade företaget 24 anställda.
60

 

Salong 5 

Nettoomsättning 2006 (- handelsvaror): (285 415 – (43 383 *1,3)) / 1 = 229 017 

Nettoomsättning 2007 (- handelsvaror) dividerat med resultatet ovan: (2 112 386 - 

(276 552 *1,3)) / 229 017 = 7 anställda behövs för att uppnå 2007 nettoomsättning. 

2007 hade företaget 5 anställda.
61

 

Salong 6 

Nettoomsättning 2006 (- handelsvaror): (5 130 846 – (1 945 724 *1,3)) / 4 = 650 351 

Nettoomsättning 2007 (- handelsvaror) dividerat med resultatet ovan: (6 417 484 - 

(2 643 083 *1,3)) / 650 351 = Ungefär 5 anställda behövs för att uppnå 2007 

nettoomsättning. 

2007 hade företaget 7 anställda.
62
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Salong 7 

Nettoomsättning 2006 (- handelsvaror): (1 823 630 - (381 913 *1,3)) / 7 = 189 592 

Nettoomsättning 2007 (- handelsvaror) dividerat med resultatet ovan: (2 821 947 - 

(523 212 *1,3)) / 189 592 = 11 anställda behövs för att uppnå 2007 nettoomsättning. 

2007 hade företaget 8 anställda.
63

 

 

Salong 8 

Nettoomsättning 2006 (- handelsvaror): (3 399 896 - (936 567 * 1,3)) / 4 = 545 589 

Nettoomsättning 2007 (- handelsvaror) dividerat med resultatet ovan: (3 491 795 - 

(792 641 *1,3)) / 545 589 = ungefär 5 anställda behövs för att uppnå 2007 

nettoomsättning. 

2007 hade företaget 7 anställda.
64

 

 

Salong 9 

Nettoomsättning 2006 (- handelsvaror): (3 264 334 - (1 147 927 * 1,3)) / 295 338 

Nettoomsättning 2007 (- handelsvaror) dividerat med resultatet ovan: (4 318 636 - 

(939 201 *1,3)) / 295 338 = 10 anställda behövs för att uppnå 2007 nettoomsättning. 

2007 hade företaget 7 anställda.
65

 

 

Salong 10 
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Nettoomsättning 2006 (- handelsvaror): (29 670 378 - (474 638 * 1,3)) / 48 = 489 585 

Nettoomsättning 2007 (- handelsvaror) dividerat med resultatet ovan: (34 613 996 - (4 

5409 845 * 1,3)) / 489 585 = 58 anställda behövs för att uppnå 2007 nettoomsättning. 

2007 hade företaget 52 anställda. 
66

 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor (skatteverket) 

Här följer de frågor som ställts vid våra intervjuer. 

Intervjufrågor till skatteverket. 

1. Vilka olika kontrollsystem har skatteverket? 

2. Vad var den största anledningen till att lagen av personalliggaren skulle införas? 

3. Vad innebär lagen? 

4. Vilka andra problem kan personalliggaren hjälpa att lösa, om den kan lösa andra 

problem? 

5. Vilka ändringar inom löneökningarna har ni märkt genom era undersökningar? 

6. Hur är reaktionerna från företagarna, när det gäller personalliggare? 

7. Hur ser företagen på kontrollbesöken som görs av skatteverket? 

8. Vilka konsekvenser finns för dessa som inte följer de regler som finns för 

personalliggaren? 

9. Hur bra är personalliggaren på att förhindra brott? 

10. Varför är det obligatoriskt att bara vissa branscher är tvungna att använda 

personalliggaren? 

11. Vem är det som bär ansvaret för personalliggaren inom de enskilda företagen? 

12. Finns det möjlighet till undantag? 

13. Hur har effekten på lönerna påverkats enligt skatteverkets undersökningar? 

 

 

                                                 

66
 Salong 10 årsredovisningar 2006-2007 



 

 

 

 

47 

Bilaga 3 Intervjufrågor (företag) 

 

Intervjufrågor till 4st företagare (salonger) till de svar som tagits till del av i rapporten. 

 

1. Hur länge har salongen varit i drift? 

2. Har något ekonomiskt brott skett? 

3. Vad har orsaken varit till dessa brott? 

4. Hur har ni begått brotten? 

5. Har ni aldrig tänkt på konsekvenserna om skattemyndigheten skulle kontrollera 

er just vid dessa tillfällen? 

6. Fortsätter verksamheten med dessa brott? Om ja, i så fall i hur stor utsträckning? 

7. Kommer ni fortsätta med att begå brott?  

 

Med ekonomiskt brott har vi menat svarta löner, svart anställning, och oredovisade 

intäkter. 

 


