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Bakgrund   Restaurang- och frisörbranschen har länge nyttjat  svartarbete, 

                                            ett område som man försöker att bekämpa. Ett tecken på detta är 

                                            att den 1 januari år 2007 infördes lag (2006:575) om särskild 

                                            skattekontroll i vissa branscher. 

 

Syfte   Arbetets syfte är att undersöka om svartarbetet inom  

                                            restaurangbranschen har minskat och vad drabbade parters 

                                            åsikter om lagen är.  

 

Metod  Tillvägagångssättet för insamling av data gick till på så vis att vi  

                                            samlade in data kvalitativt via intervjuer med fem respondenter 

                                            och kvantitativt genom årsredovisningar, samt en 

                                            enkätundersökning. 

 

Teori  Inom den teoretiska referensramen framläggs de olika 

                                            anledningarna till varför man väljer alternativet att skattefuska. 

                                            Teorin skall hjälpa läsaren att få en tydlig förståelse till 

                                            vad som stimulerar till att begå brotten. 

 

Empiri  Empiriinsamling genomfördes via individuella intervjuer med fyra 

                                            näringsidkare. Vidare genomförde vi en intervju med en anställd 
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Slutsats  Avslutningsvis har vi kommit fram till att införandet av 
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                                            special tax in certain industries was introduced.  

 

Intention  The intention is to create an impression of undeclared work in the 

                                            catering sector has declined and what affected parties views on the 

                                            law are. 

 

Method  The procedure for collection of information, we collected  

                                            qualitative data through interviews with five respondents 
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Theory           Within the theoretical framework presents the various reasons 
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Definitionssordlista 

BRÅ – Brottsförebyggande Rådet 

SOU – Statens Offentliga Utredningar 

DS    – Departementsserien 

SKV – Skatteverket 

BNP – Brutto National Produkt 

 

Definition av svarta sektorn 

I den svarta sektorn ingår sådana åtgärder eller affärer som inte går att spåra för att därmed 

undkomma att betala skatt. Sådana vidtagna åtgärder leder till att beräkning av landets 

Bruttonationalprodukt (BNP) inte påverkas på grund av att dessa inte redovisas
1
. 

 

Definition av svartarbete 

I den aktuella uppsatsen är diskussionsämnet svartarbete. Svartarbete definieras som att en 

individ redovisar en reducerad arbetsinkomst i sin egen deklaration. Skatterättsligt brukar man 

tala om inkomst av näringsverksamhet samt löner som är oredovisade eller löner som är 

alldeles för låga.  

Man kan indela de svarta inkomsterna i två områden: 

 Löneinkomst som inte är redovisad (förmåner alternativt löner) 

 Företagarinkomst som inte är redovisad 

 

och med svarta arbetsinkomster menas: 

 Lön för utförd prestation, 

 som skall beskattas i Sverige 

 men som man inte redovisar till Skatteverket (SKV)
2
 

 

 

 

 

                                                           
1
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2
 http://www.skatteverket.se/download/18.906b37c10bd295ff4880002720/rapport200604_sv.pdf  sid 17  (2010-
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Inledning 

Avsnittet innehåller en beskrivning av bakgrunden som är grunden till studien. Vidare leder 

bakgrunden till en förklaring om lagen och sedan till en problemformulering och syftet med 

uppsatsen. Avsnittet tar även upp uppsatsens avgränsningar. 

Skatteverket (SKV) har länge bekämpat för att minska skattefusk inom svarta sektorn. Ett 

tecken på att man försökt bekämpa skattefuskarna var att regeringen införde en lag om att alla 

inom restaurang- och frisörbranschen skulle ha en personalliggare, där alla anställda är 

skyldiga att skriva in sig i boken när de arbetar. Detta gjorde att skatterna för företagen höjdes 

med cirka en miljard kronor
3
. Skatteintäkterna för svartarbetet har enligt beräkningar 

uppskattats till 66 miljarder kronor som staten går miste om.
4
  En uppskattning som SKV har 

gjort visar att de totala skatteintäkterna på cirka 130 miljarder kronor går förlorade från 

statskassan. Detta belopp utgör hela 5 procent av Sveriges totala BNP
5
. 

Skattefusket har många negativa effekter, bland annat undangömmande av intäkter gör att 

bördan på skatten går över på andra skatteskyldiga.  

 

 

1.1 Särskild skattekontroll i vissa branscher lag 2006:575 

Från och med den 1 januari 2007 måste verksamheter i Sverige inom restaurang- och 

frisörbranschen föra personalliggare. Detta går ut på att man varje dag måste anteckna i 

personalliggaren vilka som arbetar och är aktiva i verksamheten. Man måste med andra ord 

anteckna, inte bara anställda, utan även andra parter som kan komma att vara verksamma i 

lokalen på något sätt. Med restaurang inkluderas i detta sammanhang även gatukök, caféer, 

personalmatsalar, cateringverksamhet, centralkök, pizzabutiker och identiska verksamheter.  

I personalliggaren skall man anteckna firmatecknarens namn eller företagens namn och 

personnummer/organisationsnummer. Vidare måste namn och personnummer på de som är 

verksamma i lokalen den aktuella dagen antecknas i boken samt den tid som man är aktiv i 

lokalen/verksamheten. 

                                                           
3
 Regeringskansliet DS 2009:43 (2010-04-21) 

4
 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GX02Sk407 (2010-04-01) 

5
 Ibid 
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Uppfyller verksamhetsägaren inte de rekvisit som gäller för personalliggaren vid 

kontrollbesök skall man tilldelas vite på 10 000 kronor som går till staten samt 2 000 kronor 

per anställd som man inte registrerat i personalliggaren.
6
 

Personalliggaren skall vidare sparas i två år efter utgången av beskattningsåret.
7
  

Lagen är skapad till syftet att göra det svårare att anställa svart arbetskraft inom olika 

verksamheter. 

 

1.2 Frågeställning 

Frågan som behandlas i uppsatsen är hur svartarbetet inom restaurangbranschen har påverkats 

sedan införandet av personalliggaren. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Ekonomisk brottslighet är en definition för olika brottsområden, där de två största områdena 

utgörs av skattebrott och bokföringsbrott. Under 2009 har antalet anmälningar mot 

skattebrottslagen beräknats till 20 500, varav 10 500 utgörs av bokföringsbrott och 1 700 av 

förskingringsbrott. Vid jämförelse med 2008 och 2009 har antalet anmälningar avseende 

skattebrott ökat med cirka en fjärdedel, vilket har gett sin effekt på att antalet konkurser har 

ökat i samband med anmälningarna. 

Det vanligaste brottet förekommer oftast i restaurang- och frisörbranschen där 

entreprenörerna väljer att inte redovisa intäkter och dölja svartarbetet
8
. 

Statens införande av personalliggaren bygger på att man vill utöka skatteintäkterna och 

minska svartarbetet inom frisör- och restaurangbranschen. Det man kan ifrågasätta i 

sammanhanget är att denna lag kan bistå med omständigheter som att förstöra för personer 

som är i behov av arbete, eftersom vissa företag inte klarar att redovisa arbetskraften som man 

är i behov av i förhållande till företagets ekonomiska ställning och är då tvungen att varsla 

folk på grund av eventuella höga arbetskostnader. Införandet av personalliggaren medför även 

att en extra process uppstår för näringsidkaren att ta hänsyn till. 

 

 

 

                                                           
6
 SFS 2006:575 

7
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/personalliggare.4.4f3d00a710cc9ae1c9c80007

271.html (2010-04-01) 
8
 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=18&module_instance=2 (2010-04-02) 
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1.4 Problemformulering 

 Hur har personalliggaren påverkat näringsidkarnas arbete i restaurangbranschen? 

 Vilka för- och nackdelar ser företagare med införandet av personalliggaren? 

 Känner sig företagare mer övervakade sedan införandet av personalliggaren? 

 Hur har införandet påverkat Skatteverkets arbete? Har arbetet gentemot svartarbete 

blivit mer effektiv? 

 

1.5 Syfte 

Arbetets syfte går ut på att undersöka om svartarbetet inom restaurangbranschen har minskat 

på grund av införandet av personalliggaren och vad drabbade parters åsikter om lagen är. 

 

1.6 Avgränsning 

Lagen om personalliggaren kommer att omfatta ett stort antal företag verksamma i landet som 

kommer att vara under uppsyn av Skatteverket, dessa kan exemplifieras som restauranger och 

frisörsalonger. 

Eftersom lagen riktar sig mot många företag blir det väldigt svårt att ta med alla aspekter i 

diskussion och vi har därför avgränsat undersökningen till restaurangbranschen och kommer 

att vidare intervjua individer verksamma inom detta område och även komma i kontakt med 

Skatteverket. 

Antalet restaurangverksamheter i Stockholms län är många, därför kommer urvalet att 

avgränsas till 10 olika verksamheter vars årsredovisningar jämförs och ger ett bredare 

underlag för en slutsats. Gruppen kommer även att utföra ett stickprovsurval på 100 stycken 

respondenter inom restaurangbranschen som arbetar inom Stockholm och Södertälje.  
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Metod 

I detta kapitel kommer frågan beträffande tillvägagångssättet för att lägga fram empiriskt 

underlag att behandlas. Det finns ett antal olika alternativ att behandla och kommer här att 

förklaras kortfattat.  

2.1 Surveyundersökningar 

Survey är ett engelskt ord och kan definieras som att ”göra en uttömmande och detaljerad 

granskning”. Denna typ av undersökning har en bred och omfattande täckning, där den skall 

kunna ge läsaren en tydlig överblick över empirin.
9
 Det finns olika slag av 

surveyundersökningar där valet av form grundar sig på vilket område forskningen sker.
10

 

Dessa kan vara: 

 Postenkäter 

 Ansikte mot ansikte 

 Survey via internet 

 Telefonintervjuer 

 Skriftliga källor 

 Observationer 

Metoderna som kommer att tillämpas i undersökningen är postenkäter, skriftliga källor och 

ansikte mot ansikte. Postenkäter är den vanligaste metoden av denna typ av undersökning som 

går ut på att undersökarna skapar ett självformulerat frågeformulär som man därefter delar ut 

inom ett geografiskt begränsat område.  

Skriftliga källor används då man använder sig av olika källor som t.ex. tidningar, 

årsredovisningar och Skatteverkets informationssida. 

Vidare kommer metoden ansikte mot ansikte att tillämpas då de går ut på att genomföra 

personliga intervjuer med insatta individer inom området.  Utifrån denna metod kan man få 

fram mer utförlig och fylligare data, och möjligheten till empirin kan fastställas mer 

omgående.  

Dessutom får undersökaren möjligheten att känna av om informationen man får fram är 

oriktig, vilket inte är möjligt via postenkäter eller telefonintervjuer. 
11

  

                                                           
9
  Denscombe 2009, Forskningshandboken sid 25 

10
  A.a sid 26-32 

11
  A.a sid 29 
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2.2 Kvantitativ metod 

För att kunna genomföra en kvantitativ undersökning är förutsättningen att det man 

undersöker skall vara mätbart och att resultatet av detta skall redogöras numeriskt. Vid en 

kvantitativ undersökning skall undersökningsområdet, utifrån forskarens perspektiv, ses som 

ett objekt, med hänsyn till en eller flera variabler. Inom denna metodik observerar man alla 

fenomen på samma variabler. Vid användning av denna metod genomförs undersökningen på 

forskarens villkor, vilket innebär att man tillämpar envägskommunikation.
12

 

 

2.3 Kvalitativ metod 

Förutsättningen för den kvalitativa metoden är att varje undersökningsobjekt utgörs av en 

särskild kombination av kvaliteter eller egenskaper och därför kan man inte mäta eller väga 

denna typ av metod. Vid en sådan undersökning använder forskaren sig av en 

tvåvägskommunikation, det vill säga att man betraktar förloppet som en 

kommunikationsrelation. Den kvalitativa metoden används som ett verktyg till att ge en 

djupare insikt till objektet. 
13

 

 

2.4 Reliabilitet 

För att man skall kunna använda sig utav observerad data skall pålitligheten vara hög vid 

undersökningar. Det som observeras skall kunna ge identiska resultat oavsett vilken metod 

man tillämpar eller vem som genomför undersökningen. Om undersökningen visar sig istället 

ge avvikande resultat oberoende av metodanvändning så anses reliabiliteten inte vara lika 

hög.
14

 

 

2.5 Validitet 

En undersökning som görs måste ha en hög reliabilitet, men även en hög validitet. En hög 

validitet innebär att undersökningen som görs skall mäta endast det observerade objektet och 

inget annat. En analys med hög validitet måste även ha en hög reliabilitet. Dock gäller inte 

detta den motsatta situationen.
15

  

                                                           
12

 Andersen H 1990, Vetenskapsteori och metodlära sid 70 
13

 A.a sid 70 
14

 A.a sid 91 
15

 A.a sid 92 
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2.6 Induktiv kontra deduktiv teori 

Utgångspunkten vid en induktiv ansats är att undersökningen börjar med empiri och sedan 

härleds till teori. Forskaren samlar in det data som är nödvändigt där utgångspunkten är att 

man skall finna generella mönster som man skall göra om till teori och därefter drar en 

slutsats från det specifika till det mer allmänna.  

Vid en deduktiv ansats gör man en härledning från det generella till det konkreta, med andra 

ord undersöker man sin teori med empiriska data.
16

  

 

2.7 Datainsamling 

Beroende på vilket tillvägagångssätt man tillämpar vid en undersökning kan man använda sig 

antingen av primär- eller sekundärdata. Valet grundas på vad man vill åstadkomma i 

undersökningen. Primär data är information som inte finns utan som forskaren själv måste ta 

reda på, detta kan till exempel vara personliga intervjuer och enkätundersökningar. Sekundär 

data är information som redan finns tillgänglig som forskaren kan samla in på en gång och 

bearbeta. Då gruppen kommer genomföra personliga intervjuer med individer inom 

Skatteverket och anonyma näringsidkare och även bearbeta information via statens offentliga 

utredningar, artiklar och Skatteverkets hemsida, kommer både primär och sekundär data att 

tillämpas. 

 

2.8 Källkritik 

Här ska man ta ställning till och undersöka när och var dokumenten tillkommit.  Man måste 

ha en utgångspunkt där man ställer sig kritisk till handlingar och värdera om data och 

upplevelser är troliga. Man skall undersöka och ställa sig frågan varför ett dokument 

tillkommit; vad var upphovsmannens grund till detta? Vilka faktorer grundas dokumentets 

utveckling på?  

Vidare måste man även fokusera sig på den ansvarige för utgivelsen och ställa sig frågor som 

vem han var och vilken koppling denne har till situationen? Var personen påverkad av 

situationen att det influerade hans svar?17 

 

 

                                                           
16

 Tufte A 2002, Samhällsvetenskaplig metod sid 35 
17

 Runa Patel & Bo Davidson 2003, Forskningsmetodikens grunder sid 64 
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För att viss data eller underlag skall vara tillförlitligt måste fyra rekvisit vara uppfyllda: 

 Att underlaget skall vara äkta. Är informationen äkta eller finns risken att den är 

förfalskat? 

 Att underlaget är självständigt. 

 Att källan är relativt ny. 

 Att samtidighet förekommer18. 

Vi har som utgångspunkt planlagt att insamla primärdata genom att intervjua en anställd på 

SKV och även intervjuat näringsidkare inom restaurangbranschen som personalliggaren 

särskild är riktad mot. Enkäter har även utdelats för att på så sätt utöka och ge en bredare 

grund till våra primärdata.  

Dock kan intervjun med Skatteverket bidra med ett problem. Respondenten intervjuas i 

samband med tjänsten vilket gör att det kan finnas en stor sannolikhet till att svaren styrs 

utifrån Skatteverkets riktlinjer och att respondenten därmed eventuellt inte kan avge sin 

personliga åsikt kring ämnet. 

Att insamla data genom att intervjua näringsidkare kan bidra med svårigheter. Dels kan det 

bero på att respondenterna inte är insatta i frågan och därmed saknar kunskap att utveckla sin 

talan kring ämnet. En annan faktor kan vara att ämnet i sig är känsligt för vissa då de anser sig 

drabbade eller orättvist behandlade och därmed inte ger några tillförlitliga svar. Den kritiska 

punkten kring enkätinsamlingen är, trots att respondenterna är anonyma, att svaren som 

eventuellt ges inte är sanningsgrundade.  

Detta kan bero på det dylika argumentet som diskuteras ovan, d.v.s. att ämnet i sig är känsligt 

och att de svarande känner att vi trampar de på tårna genom att genomföra detta och därmed 

avlämnas ett svar som osannolikt kan vara uppriktiga. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ejvegård Rolf 2002, Vetenskaplig metod för projektarbete sid 51 
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2.9 Metodval 

Utifrån surveyundersökningarna som grund kommer vi att tillämpa tre olika metoder för 

insamling av data. Dessa utgörs utav enkäter, skriftliga källor och personliga intervjuer.  

Att vi tillämpar flera olika metoder beror på att vi vill ha en undersökning som ger en hög 

grad av reliabilitet. Utfallen av undersökningarna skall jämföras med varandra för att se om 

resultatet från undersökningarna återspeglas i respektive metod som används. 

Anledningen till att vi tillämpar kvantitativ och kvalitativ metod är att vid en 

enkätundersökning väger nackdelarna större än fördelarna. I en sådan undersökning finns det 

risk att man inte får med all information man vill ha eftersom det saknas följdfrågor, bortfallet 

är större än vid intervjuer och är frågorna för många kan respondenterna uppleva vissa frågor 

som oviktiga.
19

 Därför har vi även valt att tillämpa en kvalitativ undersökning i form av 

personliga intervjuer för att kunna få en djupare förståelse och mer specifika svar om vad 

respektive part anser om personalliggaren. 

Vi har även valt att undersöka årsredovisningar från olika företag för att ta reda på hur 

personal och personalkostnader redovisats under åren 2005 - 2007.  Detta undersöker vi för att 

kunna få en mer reliabel källa som kan visa via våra beräkningar om överflödig personal har 

använts för att uppnå 2007 års nettoomsättning.  

Våra skriftliga källor kommer att utgöras av reliabla och valida källor som Skatteverkets egen 

hemsida, årsredovisningar, artiklar och även regeringens skrifter som finns upplagda på 

Internet.  

Gruppen skall analysera enkäterna, de personliga intervjuerna, årsredovisningarna och de 

skriftliga källorna man anskaffat och göra en induktion. 

 

2.9.1 Tillvägagångssätt gällande enkätundersökningar 

Urvalet i undersökningen kommer att bestå utav slumpmässigt utvalda anonyma respondenter 

som får ge sitt svar på frågorna. Vi bestämde oss för att dela ut enkäterna till 100 respondenter 

för att få ett större statistiskt underlag att sammanställa. Enkäterna valde vi att dela ut till 

restaurangverksamheter i Stockholm och Södertälje. Enkätundersökningen kommer inte att 

bestå av semistrukturerade frågeställningar utan endast av kryssfrågor. Resultatet från 

enkätundersökningarna skall jämföras med årsredovisningarna och därifrån skall vi besluta 

om resultatet är representativt för den population man kommer att dra slutsatser om. 

 

                                                           
19

  Bryman och Bell 2005 
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2.9.2 Tillvägagångssätt gällande intervjuer 

En annan viktig källa för ämnet är personliga intervjuer med en anställd på Skatteverket och 

fyra anonyma näringsidkare som uppsatsgruppen har bokat tid med. Denna metodval kommer 

tillförse gruppen med en kvalitativ ansats vilket ger gruppen en djupare förståelse kring 

personalliggaren. 

 

2.9.3 Tillvägagångssätt gällande årsredovisningar 

Den större delen av vår undersökning bygger på att utifrån tolkning och beräkning via 

årsredovisningar kunna dra en slutsats i relation till uppsatsens frågeställning. 

Vi skall via årsredovisningarna som utvalts tillämpa nettoomsättningen i förhållande till 

antalet anställda som är verksamma i bolaget.  

 

Hypotes 1: Nettoomsättningen för år 2006 skall fördelas i förhållande till antalet anställda, på 

så sätt får vi fram hur stor andel nettoomsättningen är per anställd innan införandet av 

personalliggaren. Det beräknade utfallet skall vidare tillämpas för att beräkna hur stort antal 

anställda som krävs för att uppnå nettoomsättningen för året 2007, genom att 

nettoomsättningen för 2007 divideras med utfallet från tidigare beräkning. 

Om resultatet blir att antalet anställda är fler än vad företaget behöver för att uppnå 

nettoomsättningen för 2007, förutsätter vi att överflödig personal är svart anställning och som 

effekt av införandet anställts korrekt. 

 

Hypotes 2: Ett alternativ för företag kan även vara intäkter som förskingras genom att 

undvika inslagning i kassasystemet. Därför kan ett antagande vara att överflödig personal  

förmodligen är nödvändig för att uppnå nettomsättningen för 2007 inklusive eventuell 

oredovisad omsättning men uppfattas utifrån det externa perspektivet som överflödig 

personal.  
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Teoretisk referensram 

Avsnittet börjar med att förklara vad ekonomisk brottslighet är följt av teorier som forskare 

tror är motiveringen till ekonomisk brottslighet. Därefter följer utredningar som regeringen 

och Skatteverket utfört om ekonomisk brottslighet samt hur den ekonomiska brottsligheten såg 

ut innan införandet av personalliggaren. 

  

3.1 Ekonomisk brottslighet 

 

Definition av ekonomisk brottslighet:  

 har ekonomisk vinning som direkt motiv  

 har kontinuerlig karaktär och bedrivs systematiskt  

 förövas inom ramen för en näringsverksamhet som inte i sig  

är kriminaliserad men som utgör grunden för de kriminella gärningarna,  

 är kvalificerad i den meningen att de enskilda brotten är av stor omfattning, rör stora 

samhälleliga värden eller drabbar grupper av enskilda
20

. 

 

Ekonomisk brottslighet är, som nämnt ovan, ett begrepp för att definiera olika former av brott 

och de som faller inom denna ram är oftast en obestämd mängd drabbade. Inom området 

utgörs de två största brotten av skattebrott och bokföringsbrott, vilket har resulterat i att de 

står ungefär för hela 90 procent av de brott som sker. Denna form av brottslighet är oftast 

kopplat till branscher med kontanthantering, som t.ex. frisör-, café- och byggbranschen som 

man därför lägger störst fokus på. Ett tecken på detta är införandet av lagen(2006:575) 

avseende personalliggare för att underlätta och effektivisera kontrollmöjligheterna för 

myndigheterna med fokus på svartarbete. 

Sedan Sutherland(1983) under 1940-talet utvecklade uttrycket ”White- Collar Crime” har 

man definierat innehållet av detta samlingsbegrepp som en form av diskussionsverktyg. 

Uttryckets innehåll citeras “White collar crime may be defined approximately as a crime 

committed by a person of respectability and high social status in the course of his 

occupation”
21

 och kan översättas: brott som begås av respektabla personer med hög social 

status under utövandet av deras yrkesverksamhet. 

                                                           
20

 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&dok_id=GI03217&rm=1994/95&bet=217 (2010-
04-01) 
21

 Schlegel Kip, Weisburd David, White collar crime 1992 sid 33 
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Sutherland menade att brottshandlingar, som kan exemplifieras med missledande 

marknadsföring, priskarteller, arbetsmiljöbrott eller skattebrott, begås av högre positionerade 

individer som i slutändan påverkar konkurrenter, konsumenter och anställda. Till skillnad från 

vanligt förekommande brott så består ”White- Collar Crime” av två former utav brott som kan 

presenteras som företagsrelaterade brott; (Corporate Crime) och yrkesrelaterade brott 

(Occupational Crime). 

Den förstnämnda bygger på att handlingen utförs i näringsverksamhetens intresse, medan 

handlingen för ett yrkesrelaterat brott grundas på att de sker inom ramen för 

näringsverksamheten, men att den är riktad mot verksamheten.
22

 

 

3.2 James Coleman om ekonomisk brottslighet 

Coleman har genom sin forskning vägt samman olika teorier och utvecklat en 

förklaringsmodell till att ekonomisk brottslighet förekommer på grund av tre skilda 

bakomliggande faktorer som påverkar agerandet. Han beskriver dessa faktorer som motiv, 

neutralisering och tillfälle23. 

Nedan skall en utveckling av respektive bakomliggande faktor att förklaras lite närmare. 

 

3.2.1 Motiv 

I aktuella undersökningar har man kommit fram till att denna faktor består av två grenar, 

motiv utgörs av krisreagerare samt tillfällestagare. Den förstnämnda tillämpar ett brottsligt 

agerande när dennes förhållanden utvecklas till en kritisk belägenhet. Trots att de skilda 

kritiska belägenheterna kan variera så är hanteringen från kristagaren identiskt genom att man 

utnyttjar förtroendet och den egna positionen. 

Tillfällestagaren kan beskrivas som en individ som utför ett brott via en möjlighet som har 

uppstått. Om inte denna möjlighet hade utvecklats hade sannolikheten för att genomföra ett 

brott eventuellt inte varit lika stor.  

 

 

                                                           
22

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

brottslighet&url=/dynamaster/file_archive/081215/4803e4dde7afbda18d3e6ea50fb50ae6/BU%255fEkobrott.pdf 

(2010-04-02) 
23

 BRÅ-rapport 2003:1 Förebygga ekobrott, behov och metoder sid 25 
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Colemans uttalande behöver inte betyda att varje agerande grundas på dessa grenar. Aktörers 

ageranden kan i andra fall bygga på girighet och vidtagande av risker, t.ex. att aktörer är ute 

efter att göra så stor vinst som möjligt medan andra försöker att överleva och tar risken att 

bryta mot lagen istället för att lägga ned sin verksamhet. Motivet formas utifrån familj, skola 

och en samhällsutveckling som är av betydelse24.  

 

3.2.2 Neutralisering 

Neutralisering är en faktor som innebär att den som genomför brottet försöker att inbilla och 

övertyga sig själv om att åtgärden man vidtagit inte är någon form av ekonomisk brottslighet, 

utan man kan ha goda skäl till brotten man begår. En exemplifierande situation kan vara när 

man ser hur individer som är högt positionerade och som har en större utdelning alternativt en 

större fallskärm, leder till att det utvecklas en moral på låg nivå som stimulerar individer till 

att genomföra brotten utan något dåligt samvete över huvudtaget. Den brottsskyldige kommer 

inte att skåda sig själv som en brottsling, eftersom brottets genomförande kommer att grundas 

på argumentet att man gör detta för att rädda ett företags existens, anställdas utdelning och är 

det ingen som ser eller märket något, skadas ingen25. 

 

3.2.3 Tillfälle 

Enligt Coleman kan ett brott utföras först när det uppstår en tillfällighet för utförandet av 

brottet. Strukturen på affärs- och arbetslivet utvecklar och ger en möjlighet till att en 

tillfällighet uppstår. Tillfälligheterna kan även uppstå i relation till hur utvecklat och upplagt 

rutinkontroller är, det betyder att ansvarig för det ovannämnda området kan vid justeringar av 

lag och kontroll påverka sannolikheten för en tillfällighet att uppstå.  

Ett annat exempel för reducering av ekobrott är att de egna leden, identiska organisationer 

alternativt företag kan genomföra kontroller internt för att erhålla sig bättre överblick över vad 

som försiggår inom verksamheten26. 

 

 

                                                           
24

 A.a sid 25-26 
25

 A.a sid 26 
26

 A.a sid 27 
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3.3 Alternativ gällande skattefusk 

Hans Sjögren, professor i ekonomi, menar att många företagare väljer alternativet att 

skattefuska på grund av många olika faktorer som hotar deras existens. Ett vanligt exempel 

kan vara en konkurrenssituation mellan två näringsidkare.  

Företagare 1 driver en verksamhet på hederliga grunder och märker plötsligt att kunderna 

avtar och verksamheten ger inte lika stor utdelning som tidigare, medans konkurrenterna 

expanderar och kurvan för framgång pekar uppåt. Ryktet sprids att dessa har brottsliga 

ageranden bakom framgången, som t.ex. svart arbetskraft eller fifflande med mervärdeskatten. 

 

Sjögren nämner i sin artikel fyra alternativa utvägar att välja på för en lösning av situationen:  

 Att öppna vägen och ge fördel till de ohederliga genom att lägga ned sin verksamhet. 

 Att göra en anmälan mot dessa, men riskera att bli trakasserad av andra i branschen. 

 Att modifiera sig till kulturen som råder inom branschen och ge upp sitt hederliga 

agerande, eftersom du tvingas vidta identiska åtgärder som alla andra ohederliga 

konkurrenter för att överleva. 

 Att inleda en lobbyingkampanj riktat mot politiken och begära att man agerar genom 

införande av lägre skatter på mat och dryck, strida mot och rensa all bedrägeri som 

råder och hoppas på att ett nytt regelsystem och ett nytt klimat gällande företagen 

utvecklas. 

Enligt Sjögren har undersökningar visat att valet kommer att falla på det tredje alternativet, 

d.v.s. att ge upp sitt hederliga agerande och vidta åtgärder likt dina ohederliga konkurrenter i 

syfte att få verksamheten att överleva situationen.  

Orsak till normbrytning  

Sjögren nämner i sin artikel en förklaringsmodell som har utvecklats av professor Svante 

Beckman. Modellen har utvecklats i syfte att kunna bidra till att hitta en förklaring till 

normbrytande och brottsligt agerande, samt varför många individuella aktörer föredrar att 

bryta mot skilda lagar och regler. Modellens upplägg grundas på hur de individer som har för 

avsikt att bryta mot lag och regel väljer att motivera sina brottsliga ageranden för sig själva.  

Mönstret på modellen består av en lod- och en vågrät struktur, där den vertikala går från 

’’Skäl att bryta” till ”Skäl att ignorera” medan den horisontella går från ” Norm gäller utom i 

det enskilda fallet” till ”Vedertagen norm saknas”. 
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Skäl att bryta 

Tvingande    Alla 

omständighet   andra gör det 

Norm gäller utom i    Vedertagen norm saknas  

det enskilda fallet                                                   

               Liten risk för                                   Inget egentligt  

               upptäckt                                                brott 

                                        Skäl att ignorera 

 

Tvingande omständighet: Man väljer att bryta mot en norm och argumentera för att den 

brytande normen inte gäller för individens enskilda fall. Det kan vara fall där lagföljande 

alternativ saknas. Ett exempel kan vara när en aktör är i behov av en hantverkare och utbudet 

på marknaden erbjuder endast ”svarta” sådana. Aktören vet att alternativet bryter mot lagen 

men har även dragit slutsatsen av att andra laglydiga alternativ inte råder.  

Alla andra gör det: Man bryter mot lagen och argumenterar för att någon specifik norm inte 

förekommer för handlingen som man vidtagit. 

Inget egentligt brott: Handlingen anses inte vara av brottslig karaktär och upplever därmed 

normen som ogiltig och ignorerar denna utan att medge att överskridelse av norm har ägt rum. 

Liten risk för upptäckt: Man ignorerar normen och menar att denna inte gäller för 

individens situation. Sannolikheten att bli upptäckt kombinerad med straffet man riskerar att 

tilldelas understiger utdelningen i samband med handlingen. Belöningen överstiger kostnaden. 

 

Attitydfrågor 

Enligt undersökningar som har gjorts i samband med modellen så har man kommit fram till 

att svartarbete och handlingar, till syfte att undvika skatt, inte betraktas som en allvarlig 

normöverträdelse. Enligt svenskarna ser man inte handlingen att inte redovisa köp eller 

erbjudande av tjänst till SKV som en brottslig åtgärd. Samtidigt är man positiv till det 

fungerande skattesystemet som staten tillämpar. Man är villig att betala skatt och undvika 

svartarbetet, men bara om ”alla andra gör det”.
27

 

 

                                                           
27

http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr32008/essaallaandragordetomnormforskjutningarirelationtillekobrott.4.

427cb4d511c4bb6e38680003509.html (2010-04-30) 
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3.4 Statens offentliga utredningar 

Personalliggaren infördes 2007 för att minska svartarbetet och sedan dess har Skatteverket 

kunnat utföra över 60 000 kontrollbesök för att se till att all personal är inskrivna i 

personalliggaren.
28

 Den nya lagen introducerades på grund av att staten ville ha en effektivare 

skattekontroll. Skatteverket skall få göra oanmälda besök och även en begränsad revision 

samt ta ut vite vid överträdelser av lagen.
29

 Finansdepartementet har utfört en utvärdering av 

personalliggaren under slutet av 2009 för att kunna bedöma om en utvidgning av lagen krävs 

för att anpassa den till ytterligare två branscher. Undersökningen visade positiva effekter 

sedan införandet och att redovisningen avseende löner har haft en viktig effekt och att den 

ökat successivt sedan införandet. Analysen visar att lönerna i restaurangbranschen har ökat 

under 2007 mellan 700 miljoner och 1,2 miljarder och under 2008 har den tillsammans med 

2007 ökat mellan 1 till 1,5 miljarder.  

Undersökningen visar även att näringsidkarna i restaurang- och frisörbranschen ger 

personalliggaren ett bra betyg då de anser att sedan införandet av personalliggaren har en 

minskning av svartarbetet skett och gett en mer lojal konkurrens. Den slutsats som 

Finansdepartementet drog utifrån detta var att det fanns skäl för att göra en utvidgning av 

lagen. De två branscherna som man vill kunna tillämpa lagen på är tvätteri- och 

byggbranschen. Finansdepartementets utredning föreslog även att personalliggaren skulle byta 

namn till närvaroliggaren då man ville markera att liggaren inte endast avsåg personal som är 

anställda utan för alla närvarande som deltar i verksamheten.
30

  

Under 2004 tillkom även en utredning som fick namnet 2004 års skattekontrollutredning. 

Denna utredning skulle undersöka möjligheten att införa ett krav på kassaregister för 

näringsidkare inom kontantbranschen.
31

 Utredningen åstadkom att lagen om att ha ett 

certifierat kassaregister och certifierat kontrollenhet infördes 1 januari 2010. 

 

 

 

 

                                                           
28

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/27/12/192d9f9a.pdf (2010-04-08) 
29

 Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU29 
30

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/27/12/192d9f9a.pdf (2010-04-08) 
31

 Skatteutskottets betänkande 2005/06: SkU29 
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3.5 Brottsutvecklingen i Sverige fram till 2007 

Brottsutvecklingen i Sverige har på grund av olika faktorer varierat mellan olika perioder . 

Man kan avläsa att antalet anmälda ekonomiska brott hade under 1980- talet dubblats i 

jämförelse med slutet av 1970- talet, där antalet anmälningar låg på cirka 5000-6000. 

Fördubblingen kan vara en effekt av att myndigheterna hade beslutat sig för att utöka 

satsningen avseende ekobrott och därmed resulterat i att antalet anmälningar ökat i 

förhållande till kontroller som genomfördes.  Utvecklingen hade fram till mitten av 1990- 

talet avstannat och antalet anmälningar skulle fram till denna tidpunkt resultera i cirka 12 000 

anmälda ekonomiska brott per år. I mitten av 1990- talet hade utvecklingen ytterligare ökats 

på grund av den ekonomiska krisen, som bidrog till att många företag gått i konkurs. I 

samband med detta upptäcktes olika former av ekonomiska brott och antalet anmälningar 

hade därför ökat från 12000 till att vara 16 000 på så kort tid.  

1998 hade myndigheterna utökat sin satsning mot ekonomisk brottslighet genom att bilda den 

så kallade Ekobrottsmyndigheten. Syftet var att myndigheten skulle bekämpa och fokusera sig 

på ekonomiska brott. Struktureringen anses ha gett effekt direkt genom att de ekonomiska 

brotten hade minskat kraftigt och drastiskt. 

 

                        

 

 

 

 

Antal inkomna brottsmisstankar 1999- 2007. Källa: Åklagarmyndigheten 

Under 2000-talet såg mönstret helt annorlunda ut i jämförelse med tidigare decennier. 

Åklagarmyndigheten hade under år 2000 registrerat hela 10 000 brottsmisstankar, vilket avser 

en minskning jämfört med 1998. Sedan dess har det varit en progressiv ökning genom att det 

mellan åren 2000-2004 har skett en kraftig ökning och från år 2004-2007 ytterligare en kraftig 

ökning, där mönstret verkar hålla i sig och öka ännu mer.
32

 

                                                           
32

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

brottslighet&url=/dynamaster/file_archive/081215/4803e4dde7afbda18d3e6ea50fb50ae6/BU%255fEkobrott.pdf 

(2010-04-02) 
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3.6 Utveckling av bokförings- och skattebrott 

3.6.1 Bokföringsbrott 

Bokföringsbrott har utifrån lagtexten (11 kap. 5§) definitionen: ”Bokföringsbrott gör den sig 

skyldig till som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet, genom att 

underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att 

lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, om rörelsens förlopp, ekonomiska 

resultat eller ställning på grund av detta inte kan i huvudsak bedömas med ledning av 

bokföringen.”
33

 

Under 2000- talet har misstankarna mot bokföringsbrott ökat bastant.  Under året 2000 hade 

4000 brottsmisstankar inlämnats i jämförelse med året 2007 då man hade ett antal som låg på 

8700, detta ger en ökning på föga 4700.  Utvecklingen mellan åren 2006 och 2007 däremot 

ligger på hela 26 procent. Det poängteras att bokföringsbrottens utveckling förhåller till hur 

konkursutvecklingen är riktad, det är ej troligt att argumentet överensstämmer då det sedan 

2004 har lett till ökade bokföringsbrott trots att konkurserna har minskat. Orsaken kan vara att 

BRÅ sedan år 2007 har försökt att modifiera polisens och åklagarnas redogörelser genom att 

synliggöra beräkningen av hur många bokföringsbrott det handlar om. 

 

3.6.2 Skattebrott 

Skattebrott definieras i svensk lag (2-4§ Skattebrottslagen): ”Den som på annat sätt än 

muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet 

lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov 

till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till 

honom själv eller annan döms för skattebrott.”
34

 

 

 

 

 

                                                           
33

 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____1809.aspx#Bokföringsbrott (2010-04-10) 
34

 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____1811.aspx#Skattebrott (2010-04-10) 
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Skattebrotten har likt bokföringsbrotten ökat efter millennieskiftet. Skattebrotten ökade 

mellan år 2003- 2004 från ungefär 5500 stycken till cirka 7800 stycken, vilket ger en ökning 

på hela 2300 stycken under denna korta period.  Under år 2007 hade en kraftig ökning skett 

där brottsmisstankarna ökade från cirka 7500 stycken till 12000 tusen, vilket ger osannolika 

ökningen på hela 4500 tusen brottsmisstankar. En förklaring till detta är att antalet misstankar 

om brott påverkas av antalet anmälningar som Skatteverket gjort samt att 

Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har genomgått och preciserat 

tillvägagångssättet för registrering av brottsmisstankar samt vilka riktlinjerna är. 

 

 

  

 

 

 

Antal inkomna brottsmisstankar, åren 1999-2007 Källa: Åklagarmyndigheten.
35 

 

3.7 Regeringens förebyggande gentemot ekonomiska brottsligheten 

I mitten av 1990 talet var den ekonomiska brottsligheten så pass hög att regeringen föreslog 

en utredning där man med en kraftig ökning av statens samlade insatser skulle ha i syfte att 

minska en sådan kriminalitet. Man skulle utveckla och effektivisera upptäckandet, 

förebyggandet och utredandet av den ekonomiska brottsligheten. Regeringen menade att 

kompetensen i myndigheten skulle utökas och att samarbetet mellan de olika myndigheterna 

var tvunget att stiga för att kunna lösa de problem som fanns. Inom näringslivet var den 

ekonomiska brottsligheten hög och regeringen ville att man skulle ta ett hårdare tag mot 

denna strid.
36

  Sedan införandet av Ekobrottsmyndigheten har regeringens mål och syfte 

gynnat bearbetningen av den ekonomiska brottsligheten. 

                                                           
35

 http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Ekonomisk 
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(2010-04-02) 
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Dock har denna åtgärd inte gjort tillräckligt. Arbetet mot det samhällsekonomiska besväret är 

ett fall där mer resurser behövs vilket var ett av skälen till att regeringen 2004 redovisade ett 

förslag till riksdagen om att effektiviteten bör utvecklas ytterligare
37

.  

Utifrån detta har riksdagen beslutat att myndigheterna skall ha en möjlighet att utföra 

kontroller i branscher där kontanter hanteras, vilket man påpekar att risken för svartarbete är 

störst just i sådana branscher. 

Enligt analyser från Skatteverket utgör de oredovisade inkomsterna och svartarbetet 66 

miljarder av skattefelet som finns i Sverige idag, vilket är en siffra som står för hälften av det 

totala skattefelet
38

. 

 

3.8 Panoptikon 

Panoptikon är ett övervakningssystem som hade i syfte att övervaka bl.a. anställda eller 

fångar. De som övervakades kände en konstant känsla över att de var under bevakning.  

Detta system grundades under 1700-talet av den engelske juristen och filosofen Jeremy 

Bentham med sin vision av ett kostnadseffektivt fängelse. Designen fick namnet via latin då 

pan betyder alla och opticon står för observera. 

 

Man kan föreställa sig  panoptikon som en stor lokal, byggd och formad som en cirkel, som 

exempelvis kan föreställas som ett fängelse där en vakt sitter i ett övervakningstorn i mitten 

av denna salong och har alla celler placerade runt tornet. Cellerna där internerna befann sig 

hade fönster framför sig och bakom sig dock väggar som skilde internerna ifrån varandra i 

sidled. I tornet som övervakaren satt i kunde man kontrollera vilken intern som helst utan att 

fången kunde ana minsta lilla tanke om att han/hon är övervakad. Det praktiska är att det inte 

behövdes finnas någon övervakare i tjänst för att fångarna kände sig ändå konstant 

övervakade. 

 

Denna utveckling kan vi kalla en form av makt då interner/fångar alltid kontrolleras och 

konstant känner sig övervakade. Detta gav upphov till skarp disciplin och lydnad så inga 

risker av olagliga utprövningar kunde inträffa. 
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 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2004/05&bet=Ju11&dok_id=GS02Ju11 

(2010-04-08) 
38

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/ekonomiskbrottslighet.4.76a43be

412206334b89800051694.html (2010-04-01) 
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Övervakningssystemet panoptikon förekommer i dagens samhälle, till exempel inom fängelse, 

skolan och sjukhus. I fängelset kan det finnas till exempel ett torn i mitten där fångarna 

känner sig övervakade och därför beter sig på ett disciplinerat och moralisk sätt. Ett annat 

exempel kan vara fartkameror, där föraren inte vet om kameran är igång eller inte, och på så 

sätt kör lagligt. I arbetet försöker man göra panoptikon så tydligt som möjligt och att de som 

utför arbetet i organisation vet att de är synliga och är övervakade av cheferna.
39

 

Personalliggaren är en form av maktmekanism som skapar oro för många egna företagare som 

Skatteverket utför kontroller på, liksom fångarna och dess känsla över att vara övervakade. 

Företag kommer ständigt att känna sig övervakade och kontrollerade av Skatteverket. 

Likheten med panoptikon är att det inte heller behövs fångväktare hela tiden eftersom de 

kommer känna sig konstant övervakade. Likheten är också att Skatteverket kontrollerar alla 

företag likväl som alla fångar bevakas av fångväktaren. 
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Empiri 

I detta avsnitt presenterar vi det resultat vi fått utifrån vår empiriska undersökning genom 

intervjuer med näringsidkare samt en anställd på Skatteverket. Följaktligen följer 

beräkningar via årsredovisningar och därefter resultatet av enkätundersökningen. 

4.1 Intervju skatterevisor 

Vi har gjort en intervju med Ackad Barsom, revisor vid Skatteverket i Södertälje. Ackad är 

verksam inom revisionsavdelningen på Skatteverket. Arbetsuppgifterna varierar och går ut på 

att revidera små och medelstora företag, att vara ute på fältet, gå på personalliggarbesök samt 

att genomföra besök enligt den nya kassalagen.  

Införandet av personalliggaren ses av den intervjuade som ett steg i rätt riktning för att 

bekämpa den omfattande svarta arbetskraften som finns i kontantbranschen. I samtal med 

näringsidkare har man fått uppfattningen att majoriteten ställer sig positiva till införandet av 

personalliggaren och ofta blir kommentarerna att införandet av lagen har bidragit till 

konkurrens på mer rättvisa grunder. 

 

Införandet av personalliggaren medför att Skatteverket blir mer synliga på fältet, vilket leder 

till en ökad möjlighet för Skatteverket att föra dialog och ordbyte med företagarna direkt på 

plats. Skattehandläggare får i par om minst två genomföra besök. Kontrollbesöken går ut på 

att granska vilka som är aktiva i verksamheten i förhållande till vilka som är registrerade i 

liggaren. Ackad poängterar att ägaren för verksamheten har en skyldighet till att 

personalliggaren finns anträffbar vid besök, alternativt att någon annan kan hålla den 

tillgänglig om inte den ansvarige är närvarande vid besöket.  

 

Visar det sig vid ett kontrollbesök att antalet registrerade individer i personalliggaren inte 

överensstämmer med vilka som är aktiva i lokalen eller att brister råder i personalliggaren 

samt att den inte hålls tillgänglig, skall handläggaren besluta om att ägaren inte följer de 

regler eller föreskrifter som har satts upp och konsekvenserna blir då en kontrollavgift. 

Kontrollavgifterna varierar beroende på omständigheterna som råder vid besöket. 

Skatteverket kan vid lagöverskridelse utdela en avgift på 10 000 kronor med tillägg av 2 000 

kronor per anställd eller per aktiv individ i verksamheten som inte är inskriven i liggaren. 

Ackad menar att man självklart inte är ute efter att utdela kontrollavgifter, utan 

huvudändamålet är att man kontrollerar om hanteringen av arbetskraft och personalliggare 
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sker på rätta grunder. Därför är det mycket troligt att man får ett återbesök, vars syfte är att 

kontrollera om man nu gör rätt för sig efter senaste besöket. 

Självklart har man som individ även rätt till att överklaga alternativt begära omprövning av 

beslutet gällande kontrollavgiften som utdelats. 

Enligt Ackad kan man genomföra oanmälda eller anmälda kontroller genom traditionella 

skatterevisioner, kundräkningar och även via skrivbordutredningar. Skatteverket har sedan 

införandet av personalliggaren genomfört över 60 000 kontrollbesök beträffande 

personalliggaren. 

I frågan om man har märkt av någon skillnad beträffande antalet ”vita” jobb och ökade 

skatteintäkter förklarar den intervjuade att införandet av personalliggaren har haft en stor 

inverkan på svartarbetet. Enligt en utvärdering som Skatteverket har upprättat visar att 

redovisade löner inom restaurangbranschen har ökat med mellan 1 och 1,5 miljarder. Det 

innebär att antalet vita jobb under år 2007 och 2008 har ökat mellan 4 000 och 6 000. 

Trots att införandet av personalliggaren har gett godtyckliga resultat försöker man klarlägga 

och se över sina möjligheter att utvidga lagen gällande personalliggaren till att inkludera även 

tvätteri- och byggbranschen.  

Problematiken med att införa personalliggare i andra branscher, som t.ex. byggbranschen, är 

att det blir svårare och mer omständigt att verkställa kontrollerna. Respondenten menar att det 

blir väldigt svårt att kontrollera vilka som är aktiva och vilka som befinner sig på 

arbetsplatsen i samband med avstämningen av personalliggaren, där man tillägger att det finns 

upp till 20 000 företag inom branschen som kan vara aktiva på en eller flera platser.  

I samband med detta tillägger man även att det finns riktlinjer som gör att möjligheten att röra 

sig obehindrat i samband med avstämningen är begränsat på grund av att det kan vara riskfyllt 

att vistas på byggplatser med hög skaderisk.  

För Skatteverkets del innebär införandet att fler besök behöver verkställas, vilket i sin tur 

leder till att en eventuell ökning av resurser kommer att krävas och därmed resultera i en ökad 

kostnad. Utredningen visar att över 15 000 kontrollbesök kommer att behöva göras årligen, 

vilket ger en kostnad på cirka 55 miljoner kronor. 
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Staten går årligen miste om omfattande belopp gällande skatteintäkter på grund av 

förskingring av olika karaktärer. Ackad förklarar att utredningar som gjorts pekar på att den 

större delen av förskingringen sker inom restaurang- och frisörbranschen, och att det är inom 

dessa branscher mycket pengar finns i omlopp. 

 

4.2 Intervju näringsidkare 

Valet av respondenter grundades på erfarenheten man har och att man varit verksam i 

branschen i minst 7 år. Tanken är att näringsidkarna skall ha varit verksamma i branschen ett 

antal år innan införandet av personalliggaren för att på så sätt kunna ge tydliga och djupa svar 

på våra frågor genom att delvis jämföra effekten av införandet med hur det såg ut innan.  

 

4.2.1 Respondent 1 

Personalliggarens införande visar att myndigheterna försöker bekämpa företag som anställer 

svart arbetskraft och som försöker att undanhålla skatteintäkter som egentligen skall 

tillkomma statskassan. Respondenten menar att införandet av denna lag är rätt agerande 

eftersom effekten har varit att många företag som tidigare hade anställt svart arbetskraft i 

dagsläget inte kan genomföra samma taktiska drag gentemot myndigheterna. Fördelen för en 

verksamhet som har svart arbetskraft är att man har lägre kostnader gällande personalen. 

Eftersom kostnaderna är låga så kan man eventuellt ta lägre priser vid försäljning och därmed 

slå ut sina konkurrenter. Därför tycker respondenten, som redovisar arbetskraften svart på vitt, 

att införandet är bra då oseriösa företagare försvinner från marknaden. Argumentet 

beträffande försvinnandet bygger på hypotesen att dem varken klarar av att redovisa anställda 

eller bedriva verksamheten ensamt, vilket betyder att konkurrensen sker på mer rättvisa 

villkor. 

Effekten av införandet gällande personalliggaren har inte slagit på verksamheten då man har 

redovisat anställda i samma utsträckning även före år 2007. Däremot är man mer engagerad i 

dagsläget och försöker ha en översikt över allt som händer i verksamheten, och på så sätt 

reducera misstag från anställda som kan resultera i vite.   

Företaget har i dagsläget däremot tvingats att varsla anställda på grund av att verksamheten 

inte ger någon liknande ekonomisk vinning som tidigare år och därmed tvingats att skära ned 

på kostnaderna genom att avskeda folk. 
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Införandet av personalliggaren har bidragit till att både negativa och positiva effekter har 

uppstått sedan införandet. Utifrån det positiva perspektivet så minskar den svarta 

arbetskraften som man tidigare kunde nyttja i stort sett utan bekymmer. Anställda som 

jobbade svart kunde på så sätt utnyttja olika statliga förmåner i form av t.ex. ekonomiska 

bidrag och samtidigt jobba svart. Detta är nu lite svårare att göra eftersom många företag har 

minskat på arbetskraften och vågar inte anställa svart längre. Det betyder att de som går på 

bidrag måste välja att antingen jobba vitt eller att fortsätta leva på statens förmåner.  

Att bedriva en verksamhet i landet tycks vara alltför komplicerat. Det ligger ett alltför stort 

ansvar på ägaren, som måste följa flertalet riktlinjer som staten har satt upp. Man menar att 

det jobb och energi man lägger ner inte reflekterar den ekonomiska vinning företaget lämnar 

och på sätt blir det svårt att motivera sig att arbeta. Att förskingra och undanhålla 

skattekostnader resulterar självklart i större ekonomisk vinning och bidrar även till att 

företagen kan gå runt utan att behöva bemöta konsekvenserna av sitt agerande. 

Verksamhetsägaren menar att staten borde ge företagarna en ärlig chans och sänka 

skattesatsen, detta tror han skulle leda till att flertalet skulle börja redovisa anställda och 

undanhållna intäkter och på sätt leda till att statskassan ger samma siffror som i dagsläget och 

att företag i Sverige undkommer fifflandet och slipper oroa sig. 

Sedan införandet av personalliggaren känner man att statliga myndigheter har börjat vidta 

åtgärder, omstrukturerat sin inställning och blivit mer synliga ute på fältet. Man menar att 

företag som är helt ärliga i sitt slag att bedriva en verksamhet inte märker av att de är extra 

övervakade medan andra som agerar på ett brottsligt sätt troligen känner att myndigheterna 

flåsar dem i nacken, men vågspelar ändå eftersom det bygger på en desperat inställning till att 

göra en så stor ekonomisk vinning som möjligt. 

Man känner att myndigheterna har blivit hårda i sin attityd och tillåter väldigt få avvikande fel 

som undantag. Samtidigt skall man ej dra alla över en kam enligt respondenten, det finns 

enstaka tjänstemän som är ödmjuka i sitt sätt att arbeta medans andra inte grundar sitt beslut 

på omständigheterna som råder och håller sig inom riktlinjerna utan någon möjlighet till 

avvikelse från reglerna som medföljer tjänsten.  
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4.2.2 Respondent 2 

Respondenten anser att införandet av personalliggaren är ett bra agerande av myndigheterna. 

Man anser att införandet av lagen ökar möjligheten för svart arbetskraft att försvinna. Ur eget 

perspektiv anser den svarande det positiva vara att man har bättre koll på vilka som har jobbat 

i verksamheten och under vilka gällande tider och på sätt underlättas utdelningen vid 

lönetillfället.    

Trots positiva talandet om införandet av lagen så har man även en delvis negativ inställning 

till personalliggaren. Man argumenterar för att de vidtagna åtgärderna anses diskriminerande 

mot branschen som den svarande är verksam i och samt andra branscher som lagen riktar sig 

mot, och menar att det istället borde vara riktat mot alla möjliga branscher som finns ute på 

marknaden, precis som man har gjort med kassalagen. 

Upprättandet av lagen gällande personalliggaren påverkar inte det vardagliga arbetet och 

rutinerna, men däremot anses den enda skillnaden vara att det finns ett extra moment att vidta 

genom att man varje morgon måste registrera sig i personalliggaren. Som verksamhetsägare 

finns det många faktorer att tänka på och detta kan resultera i att man glömmer att registrera 

sig i personalliggaren, vilket är helt mänskligt, och kan istället leda till omfattande böter vid 

eventuella kontroller.  

Sedan införandet av personalliggaren har man utifrån företagarens perspektiv inte märkt av 

någon enorm skillnad när det gäller effekten av personalliggaren. Som företagare krävs det 

däremot att man håller en mer organiserad ställning och är uppmärksam på vilka som jobbar 

och kontrollerar om dessa har registrerat sig i boken.  

Respondenten anser att den största positiva pusselbiten ligger i att individer som lever på 

bidrag från staten inte kommer och söker jobb hos dig eftersom dessa riskerar att bidraget dras 

ifrån dem.  

Att vara företagare i Sverige är tufft. De höga skatterna och andra avgifter som man är skyldig 

att betala i förhållande till vilket ansvar man har som företagare anses vara skyhöga. Man har 

ett stort ansvar eftersom det är många faktorer man måste ha uppsikt över vilket betyder att 

man måste ta sig an ett stort ansvar som ägare, t.ex. så är man som caféägare allt från att vara 

kökschef, barista, servitör till ekonomiansvarig alternativt personalansvarig. Man får stå ut 

med mycket och påfrestningen man får uthärda är enorm.  

Utöver allt detta menar respondenten att man även känner sig extra övervakad och opålitlig 

eftersom myndigheterna genomför besök och rutinkontroller beträffande personal och andra 

faktorer.   

Skatteverket är regelbundet ute på fältet och genomför dagliga kontroller. Myndigheternas 
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kontrollbesök kan ibland anses vara besvärliga eftersom man väljer fel tidpunkt för besök som 

t.ex. under lunchtid eller rusningstid. Man menar att besöken vid liknande tidpunkter inte är 

något man eftersträvar och stör rutiner som t.ex. tidsschemat. Kontrollanterna skall istället ha 

hänseende och eventuellt komma vid stängning eller under omständigheter där det inte är 

mycket att göra. Det ser inte bra ut att genomföra kontroller framför kunderna då man kan få 

en fel bild av rörelsen. 

Man anser att individerna som kommer på besök i samband med tjänsten är trevliga och 

förstående, det handlar inte om tjänstemän som försöker utnyttja sin ställning och har inte som 

mål att sätta dit någon för ekonomiska brott, utan det handlar mer om att försöka få 

verksamhetsägaren att hamna på rätt spår igen genom att denne tilldelas direktiv att följa. Men 

ligger misstankar och brott på bordet framför myndigheterna så är det inget man kan blunda 

för och åtgärder behöver självklart vidtas. 

 

4.2.3 Respondent 3 

Respondenten har förståelse för personalliggaren eftersom man har sett att folk både arbetar 

och får bidrag samtidigt vilket givetvis inte är bra. Dock tycker respondenten att införandet av 

personalliggaren inte är tillräckligt effektiv, utan myndigheterna borde istället komma på ett 

lättare system att se till att allt fungerar korrekt i de olika verksamheterna. Respondenten 

tycker dessutom den är jobbig då man känner sig som om att det alltid finns någon som 

kontrollerar en även om man sköter sig. Myndigheterna borde istället kämpa för småföretagen 

och att göra det lättare för småföretagen att anställa personal. Då det oftast är svårt att anställa 

personal med de höga arbetsgivaravgifter och kostnader som finns för näringsidkaren är det 

klart att man tjänar på att använda sig utav svart arbetskraftutnyttjande. Systemet verkade 

väldigt jobbigt i början då det i cafébranschen är väldigt stressigt och att man lätt kan glömma 

att fylla i liggaren och på grund av slarv få stora böter, vilket är extra jobbigt. 

På ett visst sätt tyckte respondenten att vid införandet av personalliggaren skulle den vara bra. 

Då man vet att många företagare överdriver ordentligt vid svart arbetskraftutnyttjande trodde 

man givetvis att den illojala konkurrensen skulle minska drastiskt, vilket man tror den inte har 

gjort då näringsidkarna fortfarande kan utnyttja svart arbetskraft, genom att till exempel ändra 

på personalens arbetstimmar vid dagens slut. Därför tycker respondenten att i dagsläget borde 

myndigheterna ha kommit på ett lättare och ett mer kontrollerbart system för att förhindra 

svart arbetskraft. 
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Respondenten anser att hans arbete har påverkats marginellt sedan införandet, men att det 

ibland kan kännas mer jobbigt då man kan ha glömt att fylla i någons namn och att man alltid 

känner sig oroad. Nuförtiden är respondenten mer hårdare när han anställer personal. Innan 

införandet kunde man låta personal provjobba ett par dagar svart och utan avtal, sedan kunde 

man bestämma sig för om denne var tillräckligt duktig för anställning. Ibland har det påverkat 

respondentens verksamhet negativt då vissa personer vill kunna få arbeta svart och detta kan 

man inte erbjuda längre vilket gör att det ibland kan vara svårare att anställa personal vid 

akuta fall. 

Ur ett positivt perspektiv anser respondenten att innan införandet av personalliggaren kunde 

personal hota arbetsgivaren att säga upp sig och gå arbeta hos en annan näringsidkare där 

personen kunde få högre betalt svart. Tidigare var det omöjligt att konkurrera med 

restauranger som fanns belägna i Stockholm där lönerna oftast var mycket högre, och oftast 

svart. Man kunde hota med att arbeta och samtidigt, nästan utan vidare problem, få anställning 

på en annan verksamhet och samtidigt få lön och sociala bidrag. Det är även positivt att 

näringsidkare som inte visste hur man driver en verksamhet lojalt var tvungna att lära sig att 

hantera verksamheten på ett så korrekt sätt som möjligt och se att den fungerar att bedriva 

korrekt. 

 Ur ett negativt perspektiv är att, som nämnts tidigare i intervjun, att många duktiga personer 

vill kunna få svart arbete vilket man inte kan erbjuda längre och som gör att man mister dessa. 

Respondenten anser att de vill då hellre inte arbeta någonstans eftersom det inte är värt att 

arbeta vitt och förlora sitt bidrag. 

Det är väldigt komplicerat att bedriva en verksamhet i Sverige då respondenten känner att det 

administrativa tar över det praktiska alldeles för mycket. Respondenten menar att halva hans 

arbetstid är att ta hand om fakturor, löner, kassrapporter, leverantörsavtal osv. Skatterna är 

alldeles för höga och ibland kan det vara att halva försäljningsintäkten kan gå åt att betala 

skatter. Det är väldigt många olika myndigheter som är inkopplade i ens verksamhet, det kan 

till exempel vara Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Hälsovårdsmyndigheten och fack. 

Respondenten anser att det ibland kan kännas lönlöst att bedriva ett småföretag eftersom att 

idén med att öppna ett företag var på grund av att kunna tjäna mer pengar än tidigare vilket 

man i stort sett inte gör om man inte har höga intäkter hela tiden. Man menar att det istället 

borde vara som i vissa länder där det finns en schablonavgift beroende på storlek och plats på 

företaget. 

Man känner att det alltid finns någon som kontrollerar en även att man inte gjort något fel, det 

är oron att man glömt fylla i någon anställds namn och personnummer som är jobbigt. 
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Respondenten menar att var inte vitet så pass högt skulle man känna en lättnad. Vid kontroller 

kan det variera tjänstemän som kommer och granskar verksamheten. Respondenten har haft 

ett flertal kontroller, där vissa har god överseende med att man glömt någons namn medan 

vissa tar ut vite, även om kontrollen varit under lunchruschen och personen kanske kan bara 

ha börjat 10 min tidigare än kontrollen. Respondenten vill inte att man skall dra alla över en 

kam men dock menar han att mestadels är kontrollerna olämpliga tider men att 

kontrollanterna har oftast god överseende. 

 

4.2.4 Respondent 4 

Det är tydligt att staten försöker minska svarta sektorn menar respondenten. Man menar att 

det blir svårare att jobba i en sådan bransch då myndigheter gör det allt svårare för 

näringsidkarna att undanhålla intäkter och betala mer avgifter. Det fanns många oseriösa 

företag som respondenten kände till innan införandet och på grund av införandet trodde man 

att dessa skulle minska och istället bedriva verksamheterna korrekt. Respondenten erkände att 

även han kunde till viss mån utnyttja svart arbetskraft men endast för att man inte hade råd 

med arbetsgivaravgifter och diversekostnader. Konkurrenterna till respondenten utnyttjade 

svart arbetskraft mer än vanligt, och på grund av detta kunde de ha lägre priser på sina varor 

vilket ledde till att respondenten förlorade sina kunder. 

Man har märkt av personalliggaren i verksamheten då kontroller har ofta skett när anställda 

glömmer att fylla i sina namn och personnummer i personalliggaren och respondenten har fått 

stå för de dyra kostnaderna. Cafébranschen är stressig miljö att arbeta i vilket gör att man lätt 

glömmer att fylla i vilka som jobbar i personalliggaren.  

Avgiften för att ha glömt att anteckna är väldigt dyr och man känner sig jämfört med tidigare 

väldigt oroad över att ha glömt att göra någonting korrekt. Verksamheten har inte förändrats 

så mycket då respondenten redovisade nästan alla sina anställda korrekt även innan lagen kom 

till. Han menar även att konkurrenterna har höjt sina priser till samma nivå som honom vilket 

har gynnat honom positivt. Det är jobbigt att äga ett småföretag i Sverige. Det är för mycket 

begärt av näringsidkarna att kunna en massa lagar och följa alla de olika myndigheterna som 

är insatta i företaget Skatterna i Sverige är väldigt höga och respondenten hoppades på sänkta 

arbetsgivaravgifter från staten när lagen väl infördes 2007. Detta skulle även göra så att fler 

företag skulle börja anställa personal vitt och på så sätt ger det positiv effekt för både staten 

och för småföretagarna. När kassalagen väl infördes i början av året känner man sig extra 

övervakad av myndigheterna. Man har alltid en konstant oro över att man kan ha glömt 
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någons namn eller att kassan inte skall stämma vid kontroller. Man har märkt av att 

Skatteverket är mer och mer ute på fältet och kontrollerar verksamheterna för att se om allting 

stämmer. Vid kontroller anser respondenten att kontrollanterna inte har ett gott överseende 

med att slarv kan hända. Han menar att hans anställda lyckats glömma att fylla i sina namn då 

de börjar under en stressig period av dygnet och att oftast då är det Skatteverket kommer och 

utför sin revision. Attityden och vänligheten borde öka för att kunna genomföra ett gott 

samarbete mellan småföretag och myndigheterna. 

 

4.3 Årsredovisningar 

Utifrån tillvägagångssättet gällande årsredovisningarna har vi valt att tillämpa hypotes 1 

eftersom vi anser att hypotes 2 saknar en alltför hög reliabilitet. Det är svårt att uppskatta om 

en verksamhet förskingrar intäkter eller inte för att kunna dra en slutsats kring om överflödig 

personal verkligen är nödvändig eller inte. För att undersökningen skall få en djupare 

förståelse, har en sammanställning av utvalda årsredovisningar gjorts. Sammanställningen 

grundas på ett antal slumpmässigt utvalda företag från Stockholmsregionen begränsade till 

restaurangverksamheter som är aktiebolag, med minimum två löntagare.  

Utifrån årsredovisningar som grund har en undersökning gjorts gällande frågan huruvida 

verksamheterna har influerats sedan införandet av personalliggaren. Vi har undersökt 

personal- och styrelsekostnader, ökning av anställdas lön och antalet ökat personal. 

Ligger det intresse i att få en överblick av kalkyleringen av resultatet, medkommer bilaga 1 

gällande uträkningen. 

Tabell 1. 

Antal Företag Ökn. lönekostnader inkl 

pensions- och socialakostnader 

Ökn. av 

styrelse- 

löner 

Ökn. av lön 

övriga 

anställda 

Ökn. av 

antal 

anställda 

Företag 1 65 % 1,5 % 209 % 25 % 

Företag 2 26 % 29 % 30 % 17 % 

Företag 3 84 % 22 % 98 % 40 % 

Företag 4 17 % 5 % 22 % 100 % 

Företag 5 24 % 17 % 25 % 25 % 

Företag 6 3 % 17 % 0,3 % 0 % 

Företag 7 8 % - 32 % 112 % -25 % 

Företag 8 209 % - 30 % 47 % 18 % 

Företag 9 115 % 200 % 121 % 67 % 

Företag 10 162 % - 8,9 % 1300 % 50 % 

Genomsnittlig 

ökning 

71,3 % 22,1 % 196,5 % 31,7 % 
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Vidare har en kalkylering och summering gjorts utifrån årsredovisningarna för redogörelse 

beträffande övertaliga löntagare som påträffats i respektive verksamhet. Övertaliga definieras 

i följande sammanhang som personal som inte är nödvändig för att uppnå kommande års 

(2007) deklarerande omsättning. Uträkningar har gjorts för att redogöra hur stor omsättning 

respektive arbetstagare täcker för år 2006 och hur många som krävs för att uppnå år 2007 

prestation. Jämförelse skall göras med hur många anställda man har och hur många som krävs 

för att åstadkomma kommande års resultat och därefter dra en slutsats om det har förekommit 

övertaliga anställda i respektive verksamhet eller inte. Intresse gällande kalkyleringen för 

tillvägagångssättet till slutsats hänvisas till bilaga 2. 

Antal Företag Beräknad omsättning 

för respektive anställd 

Antal övertaliga 

anställda året för införandet 

Företag 1 851 049 1 

Företag 2 511 506 0 

Företag 3 606 870 1 

Företag 4 1 145 604 2 

Företag 5 724 593 1 

Företag 6 675 515 0 

Företag 7 685 017 0 

Företag 8 704 249 2 

Företag 9 817 879 1 

Företag 10 1 100 741 1 

Tabell 2. 
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4.4 Resultat av enkätundersökning 

Under enkätundersökningen har 100 respondenter deltagit 

Vad tycker du om personalliggaren? 

62 % Bra  38 % Dåligt 

Hur anser du att den påverkar din verksamhet? 

64 % Bra 36 % Dåligt 

Innan införandet, använde du dig av svart arbetskraft? 

69 % Ja 31 % Nej Om nej, hoppa vidare till fråga 5 

Använder du dig fortfarande av svart arbetskraft? (av 69 personer) 

38 % Ja 62 % Nej 

Har du minskat din personal sedan lagen infördes?  

26 % Ja 74 % Nej 

Känner du dig orättvist behandlad då ännu en lag, kassalagen, införs just mot era branscher? 

78 % Ja 22 % Nej 

Känner du dig mer övervakad sen införandet av kassalagen? 

86 % Ja 14 % Nej 
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Analys 

I avsnittet sammanställs den empiri som är kopplat till den teoretiska referensramen som 

uppsatsen har byggt upp. Det diskuteras om hur företagare i Sverige känner sig av den nya 

lagen samt om hur man skall tolka de olika nyckeltal gruppen anskaffat. 

5.1 Vilka som omfattas av lagen 

Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher (2006:575) tvingar företag inom 

restaurang- och frisörbranschen att föra personalliggare. Som restaurang inkluderas i 

sammanhanget även gatukök, personalmatsalar, caféer, centralkök, cateringverksamhet och 

pizzabutiker. Man skall varje dag anteckna vilka som är aktiva i verksamheten och under 

vilken tidsperiod detta gäller. 

En tydlig överblick och jämförelse av respondenternas svar tyder på att införandet av 

personalliggaren är rätt agerande av myndigheterna. Man menar att svartarbetet kommer att 

minska, leda till konkurrens på mer rättvisa villkor samt generera i ökade skatteintäkter. 

Majoriteten av respondenterna poängterar att en fördel med införandet leder till att individer 

som arbetar svart inte kan parallellt med arbetet ansöka om olika bidrag från staten, då man av 

arbetsgivaren eventuellt tvingas redovisas vitt.  

I samband med intervjun kom vi även fram till att respondenterna argumenterade för att 

införandet leder till att man måste hålla en alltmer organiserat ställning och införa ett extra 

moment bland de vardagliga rutinerna genom att kontrollera och fylla i personalliggaren 

korrekt och därmed minimera risken för böter. Man påpekade även att detta kommer att leda 

till ökade kostnader och avgifter för verksamheten eftersom det är tvingande att redovisa vitt. 

Andra påpekade att lagen är ineffektiv då man fortfarande kan fuska och att myndigheterna 

även borde komma på ett mer kontrollerbart system för att förhindra svart arbetskraft. 

  

5.2 Övervakningskänsla 

Det märktes klart och tydligt att införandet av personalliggaren är ett känsligt 

diskussionsämne. Efter att ha övervägt deras svar ser man att nackdelarna och åsikterna kring 

lagen väger mycket. Respondenterna har genom sina svar påpekat att man känner sig extra 

övervakad och opålitlig genom införandet. Man kan se att den vidtagna åtgärden har en tydlig 

koppling till panoptikon, ett införande som bygger på disciplin och övervakning. Genom 

personalliggaren kan man uttrycka att SKV är övervakande via personalliggaren trots att man 

inte är där. Detta leder till att näringsidkare blir alltmer försiktiga, känner sig ständigt 

övervakade och ändrar sin inställning gällande fifflandet. 
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Dock anser respondenterna att detta är en diskriminerande åtgärd mot deras branscher och att 

de borde rikta sig mot alla möjliga branscher 

 

5.3 Företagare i Sverige 

Enligt respondenterna är det väldigt krävande att vara företagare i Sverige. Utöver att man 

måste ha ett trevligt bemötande och hantering av olika problematiska situationer måste man 

hålla sig inom ramen av normer och regler. Införandet av personalliggaren har lett till ännu en 

rutin som näringsidkarna måste ta hänsyn till. Denna rutin är en viktig faktor som 

näringsidkarna måste komma ihåg vid början av arbetsdagen. Skulle det visa sig att man har 

glömt och SKV genomför kontrollbesök är näringsidkaren tvungen att betala vite. Denna 

börda som ligger på näringsidkarna är alltför tung. Den tid och arbete man lägger ner i 

förhållande till den ekonomiska vinningen är inte rättvis. Att vara egen företagare är fysiskt 

och även psykiskt krävande. Man måste tänka på allt från trevligt bemötande mot kunder, bra 

service och mat, personalansvar, administrationsarbete till lagar som är riktade mot 

näringsidkarna. Vidare tycker samtliga näringsidkare att skattesatsen i Sverige är alldeles för 

hög och istället borde man sänka avgifterna för näringsidkarna och ge de en ärlig chans. 

Därför tycker vi att respondenternas agerande från negativt håll är medhållande från vår sida 

och att man borde lätta på trycket mot enskilda näringsidkare. Detta skulle kunna leda till att 

svartarbetet minskar självmant istället för tvingande omständigheter som staten genomför. 

 

5.4 Skatteverket 

I samband med intervjun påpekade Ackad Barsom att införandet av personalliggaren medför 

till att SKV är mer aktiva samt synliga på fältet. Man menar att möjligheten till att kunna föra 

dialog mellan tjänstemännen och företagare kommer att öka. SKV:s genomför sina besök i 

par om minst två tjänstemän. Ackad påpekade att om inte ägaren är närvarande skall en 

individ inom verksamheten bära ansvaret till att personalliggaren erhålls tillgänglig vid 

besöket.  

Gällande en ökad möjlighet till att föra dialog mellan berörda parter anser vi detta vara en 

fördel, vid eventuella ordbyten hinner man samla på sig information som för SKV:s sida 

betyder att man troligen får sig en bild av näringsidkarnas tänkande och åsikt. Fördelen för 

verksamhetsägare är att man kan ställa frågor och ta del av information som tjänstemännen 

kan dela med sig.  
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Året 2004 vidtog regeringen beslutet om att myndigheterna skall utöka kontrollmöjligheterna 

och vara mer aktiva ute på fältet med fokus på verksamheter inom kontantbranschen. Att 

myndigheterna är mer synliga kan vara en av de bakomliggande faktorerna till att företagarna 

inte vågar anställa svart arbetskraft längre. Anledningen till att man beslutade om att 

effektivisera förebyggandet gentemot ekonomiska brottsligheten kan vara på grund av den 

progressiva ökningen av den ekonomiska brottsligheten mellan åren 2000-2004. Även under 

år 2004-2007 har brottsmisstankarna ökat kraftigt. 

 

5.5 Årsredovisningar 

I samband med intervjun med SKV framkom information om att redovisade löner har ökat 

inom restaurangbranschen med 1-1,5 miljarder kronor och att antalet anställda hade ökat 

mellan 4000-6000. Resultatet från beräkningarna som genomförts i samband med 

undersökningen överensstämmer vid jämförelse med SKV:s utvärdering gällande att 

lönekostnaderna har ökat. Beräkningarna visade att antalet anställda hade ökat bland större 

delen av företagen och detta betyder att företagen nu tvingas till att redovisa högre 

lönekostnader, vilket i sin tur betyder en ökning av personalkostnader. Antalet anställda under 

år 2006- 2007 har ökat trots att nettoomsättningen under 2005- 2007 har varit relativt jämn. 

Av våra beräkningar framgick det även att antalet överflödig personal inte skulle ha behövts 

för att uppnå nettoomsättningen år 2007. Detta tyder på att vår hypotes om att övertalig 

personal tidigare varit svartanställd men nu är anställd på ett korrekt sätt överensstämmer med 

SKV:s beräkningar om att lönekostnaderna ökat inom restaurangbranschen. 

Utifrån antagandet om att svart arbetskraft nyttjats kan man göra en koppling till Colemans 

teori där man diskuterar olika faktorer som påverkar agerandet bakom ekonomisk brottslighet, 

varav motiv är en av dessa. Coleman berättar att motiv utgörs av två grenar; tillfällestagare 

och krisreagare, men även girighet och risker. Vi tror att den sistnämnda är en av faktorerna 

till att företagarna utnyttjar svart arbetskraft för att kunna göra en så stor vinst som möjligt. 
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5.6 Enkätundersökningar 

Man har gjort en enkätundersökning på 100 företag inom restaurangbranschen där 

undersökningen avgränsades till företag i Södertälje och Stockholm. Resultatet av 

undersökningen kommer att vara en bidragande effekt och underlag vid analys och slutsats av 

problem och frågeställningar. 

Enkätundersökningens första fråga gick ut på att ta reda om vad respondenterna tyckte om 

personalliggaren där 62 av 100 svarade att den är bra. Gruppen ser ett samband med 

intervjuerna som gjorts i uppsatsen och tolkar det som att anledningen till att respondenterna 

är positiva till införandet kan vara att de alla vill konkurrera på mer rättvisa villkor. Samtidigt 

märks detta av då 64 av 100 respondenter svarade att sedan införandet av personalliggaren har 

verksamheten påverkats positivt. Vid fråga 3 ville gruppen undersöka ifall svart arbetskraft 

har utnyttjats innan införandet. Av urvalet svarade 69 % att de har utnyttjat svart arbetskraft. 

Enligt Hans Sjögren, professor i ekonomi, är en av de största anledningarna till att man 

skattefuskar på grund av att alla andra gör det. Då det var mycket lättare att skattefuska 

tidigare, till exempel med att man inte anställde personal korrekt, och att man kände att det 

inte var något egentligt brott då alla andra gör det, utnyttjade man svart arbetskraft i sådan 

form att verksamheten kunde öka sin intäkt. I dagsläget har man märkt av utredningar som 

SKV och SOU gjort att skatteintäkterna inom restaurangbranschen har ökat. Detta kan då 

betyda att svartarbetet har minskat. Efter införandet av personalliggaren svarade endast 26 av 

respondenterna (av 69st) att de fortfarande använder sig av svart arbetskraft. Detta kan vara 

ett tecken på att minskningen har skett på grund av att respondenterna inte vågar använda sig 

av svart arbetskraft då en bakomliggande faktor kan vara att de känner sig mer övervakade 

och att det inte är lika många som använder sig av det längre då det numera anses vara ett 

egentligt brott.  

Vid personalliggarens införande visar det sig att endast 26 av 100 respondenter har minskat 

sin personal. Orsaken bakom att det inte har gjorts någon sållning av personal kan ha varit att 

den anställde kan ha behövts för verksamheten men att denna inte redovisats. Istället kan 

respondenten ha behövt redovisa den anställde ”vitt”. Då gruppen även har undersökt 

årsredovisningar och via beräkningar kommit fram till att övertalig personal har använts 

påföljande år kan detta stämma överens med vår tolkning av enkätundersökningarna. 

Respondenterna svarade att innan införandet av personalliggaren använde sig 69 % av urvalet 

av svart arbetskraftsutnyttjande men att efter införandet använder endast 26 av 100 
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respondenter svart arbetskraftutnyttjande. Detta kan vara ett tecken på att respondenterna inte 

vågar använda sig av svart arbetskraft då en bakomliggande faktor kan vara att de känner sig 

mer övervakade. 

På grund av personalliggaren känner sig många företagare fullt kontrollerade och övervakade 

utav Skatteverket och menar att de blir orättvist behandlade genom denna process och åtgärd 

som regeringen vidtar. Seriösa näringsidkare känner att de blir behandlade på fel sätt eftersom 

de anser att man följer lagens villkor och krav som utgås och att alla dras över en kam. 78 av 

100 respondenter svarade att de känner sig orättvisst behandlade då det 1 januari 2010 

infördes ännu en lag, kassalagen, gentemot respondenternas branscher. En viktig faktor är att 

många företagare, illojala, eller lojala som konkurrerar på mer rättvisa villkor, känner sig 

ännu mer övervakade av Skatteverket på grund av denna lag.  
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Slutsats och diskussion 

I avsnittet diskuterar vi om de slutsatser vi kommit fram till under studietiden, samt våra egna 

reflektioner om personalliggaren. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning. 

Syftet med vår undersökning var att utreda ifall svartarbetet inom restaurangbranschen har 

minskat i samband med införandet av personalliggaren samt vad drabbade parters åsikter om 

lagen är. Utifrån insamlat underlag har vi fått en överblick som har hjälpt oss bemöta vår 

frågeställning och problemformulering, och som har bidragit till att en slutsats har kunnat 

utvecklas. 

Genom intervjuer med fyra respondenter inom restaurangbranschen och en respondent från 

SKV har vi kommit fram till att samtliga respondenter har en positiv inställning till införandet 

av personalliggaren, men samtidigt tror man inte att den har den tendensen att minimera 

svartarbetet helt från marknaden då det finns kryphål att utnyttja. Även utifrån 

enkätundersökningen kan man tillstyrka att näringsidkarna har en positiv inställning till 

personalliggaren. 

På grund av personalliggaren har en ytterligare viktig rutin uppstått som näringsidkarna måste 

ta hänsyn till, samtidigt bidrar detta till att SKV:s arbete effektiviseras och de blir mer synliga 

på fältet. Via våra nyckeltal, antaganden och enkätundersökning kan man observera att 

införandet har haft en positiv effekt inom restaurangbranschen där kostnaderna gällande 

anställda har ökat. Dock kommer införandet inte att ha en sådan effekt att svart anställning 

inom restaurangbranschen kommer att elimineras fullständigt, detta för att man har hittat olika 

kryphål som gör att man kan undkomma att bli upptäckt i de fall svart anställning tillämpas. 

Utifrån diskussioner i gruppen har vi kommit fram till att man använder sig utav olika kryphål 

så länge tillfälle, motiv och ekonomisk vinning är möjligt, vilket även Coleman nämner i sin 

artikel. 

Företagare i Sverige anser att en positiv effekt av införandet av personalliggaren kommer att 

medföra konkurrens på mer rättvisa villkor som gynnar alla och samtidigt generera i ökade 

skatteintäkter, men att nackdelen med lagen är att vid avvikelse resulterar i omfattande vite 

för företaget. 

I samband med SKV:s intervju fick vi fram information om att redovisade löner inom 

restaurangbranschen har ökat med mellan 1 och 1,5 miljarder kronor samt att antalet vita 

anställda har ökat mellan 4000 och 6000. Ökningen anses bero på att näringsidkare känner sig 

övervakade och därmed föredrar att redovisa vitt istället för svart anställning och undvika 

vite. 
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Regeringen och SKV är medvetna om det omfattande skattefusket utöver svartarbetet som 

pågår inom kontanthandeln. Därmed har man tagit beslut om att införa en lag (2007:592) 

gällande ett certifierat kassaregister riktat mot just kontanthandeln, vilket även kommer att 

drabba restaurang- och frisörbranschen.  Eftersom man inför ännu en lag mot dessa branscher 

anser de berörda parterna att de blir mer utsatta och diskriminerade än andra branscher.  

Detta kan man även observera via vår enkätundersökning där 86 av 100 personer ansåg sig 

vara extra övervakade och 78 av 100 kände sig orättvist behandlade sen införandet av 

kassalagen.  

Efter att ha sammanställt ovannämnda resultat har vi sammanfattningsvis utvecklat slutsatsen 

att personalliggaren har bidragit till ökade personalkostnader och ökade antal vita arbeten. 

Därmed har införandet av personalliggaren effektivt minskat svartarbetet men att effekten inte 

är 100 % då det finns kryphål att nyttja. Man tror att svartarbetet aldrig kommer att elimineras 

fullständigt men att reducering kommer att ske genom nya lagar och åtgärder.  

 

Egna kommentarer 

Istället för att stifta lagar som ökar kostnaderna för företagarna och staten borde regeringen 

istället sänka skatter och avgifter som är dyra för företagarna, vilket vad vi tror skulle minska 

skattefusket självmant. 

Regeringen och SKV har diskuterat om lagen om personalliggaren även skall införas för 

tvätteri- och byggbranschen, eftersom man även där tror att svartarbetet är högt. Eftersom 

personalliggaren har bidragit med godtyckliga resultat så anser vi att det är en bra idé att 

utvidga lagen till andra branscher och tror att det kommer generera i ökade skatteintäkter. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Man har diskuterat ett införande av personalliggaren inom tvätteri- och byggbranschen, därför 

kan det vara intressant att undersöka hur lagen om personalliggaren skulle komma att påverka 

ovannämnda branscher.  

Ett aktuellt och intressant ämne som man kan koppla till vår undersökning är införandet av 

lagen om kassaregister. Man kan eventuellt genomföra en undersökning kring hur 

kontanthanteringen har påverkats inom berörda branscher som lagen riktar sig mot. 

 



39 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Otrycka källor 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

”Ekonomisk brottslighet” 

Hämtad den 2 april 2010 

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

brottslighet&url=/dynamaster/file_archive/081215/4803e4dde7afbda18d3e6ea50fb50ae6/BU

%255fEkobrott.pdf 

Hämtad den 2 april 2010 

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

Hämtad den 30 april 2010 

BRÅ-rapport 2003:1 Förebygga ekobrott, behov och metoder 

 

Riksdagens & Regeringens hemsidor 

Hämtad den 1 april 2010 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GX02Sk407 

Hämtad den 1 april 2010 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&dok_id=GI03217&rm=1994/95&

bet=217 

Hämtad den 8 april 2010 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/27/12/192d9f9a.pdf 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dokid=GI03217 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2004/05&bet=Ju11&dok_id=

GS02Ju11 

 

Ekobrottsmyndigheten 

”Brottsbalken” 

Hämtad den 10 april 2010 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____1809.aspx#Bokföringsbrott 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____1811.aspx#Skattebrott 



40 
 

Skatteverket (SKV) 

Hämtad den 1 april 2010 

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/beskattningsverksamheten/ekonomiskbrotts

lighet.4.76a43be412206334b89800051694.html 

Hämtad den 1 april 2010 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/personalliggare.4.4f3d00a71

0cc9ae1c9c80007271.html 

 

Andra internetsidor 

Hämtad den 23 april 2010 

http://www.businessdictionary.com/definition/black-economy.html 

Hämtad den 30 april 2010 

http://www.skatteverket.se/download/18.906b37c10bd295ff4880002720/rapport200604_sv.p

df  

Hämtad den 30 april 2010 

http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr32008/essaallaandragordetomnormforskjutningarirela

tiontillekobrott.4.427cb4d511c4bb6e38680003509.html 

 

Tryckta källor 

Andersen H 1990, Vetenskapsteori och metodlära 

Bryman och Bell 2005 

Denscombe 2009, Forskningshandboken 

Ejvegård Rolf 2002, Vetenskaplig metod för projektarbete 

Patel Runa & Davidson Bo 2003, Forskningsmetodikens grunder 

Schlegel Kip & Weisburd David 1994, White collar crime reconsidered 

Stewart Clegg, Martin Komberger & Tyrone Pitsis 2005, Ledning och organisation 

Tufte Andersen 2002, Samhällsvetenskaplig metod 

 

Regeringskansliet DS 2009:43  

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU29 

SFS 2006:575 

 



41 
 

Muntliga källor & Övriga källor 

Intervju med Ackad Barsom ägde rum den 14 april 2010 i Skatteverket, Södertälje. 

Telefonnummer: 010-574 30 33 

Intervju ägde rum med 4 stycken näringsidkare inom cafébranschen mellan den 15-17 april. 

Enkätundersökningar ägde rum mellan 12-13 april. 

  



 
 

Bilaga 1 

Tabell 1 

 

Företag 1  2007-12-31  2006-12-31  2005-12-31 

Omsättning:  3 578 446  3 404 196         3 292 000 

Antal anställda: 5  4  4 

Tot.personalkostn: 1 226 844  744 124 

Löner till övriga anställda: 528 477  171 207 

Löner styrelse: 396 000  390 000 

 

Företag 2  2007-12-31  2006-12-31  2005-12-31 

Omsättning:  3 406 371  3 069 035  3 216 282 

Antal anställda: 7  6  5 

Tot.personalkostn: 1 516 794   1 206 387 

Löner till övriga anställda: 806 075  620 741 

Löner styrelse: 297 000  230 000 

 

Företag 3  2007-12-31  2006-12-31  2005-12-31 

Omsättning:  3 559 403  3 034 349  2 679 281 

Antal anställda: 7  5  4 

Tot.personalkostn: 1 182 912  642 184 

Löner till övriga anställda: 658 982  284 303 

Löner styrelse: 268 000  220 540 

 

Företag 4  2007-12-31  2006-12-31  2005-12-31 

Omsättning:  2 394 801  2 291 208  2 014 640 

Antal anställda: 4  2  2 

Tot.personalkostn: 596 288  511 164 

Löner till övriga anställda: 274 210  225 700 

Löner styrelse: 188 061  180 000 



 
 

 

Företag 5  2007-12-31  2006-12-31  2005-12-31 

Omsättning:  2 932 434  2 898 372  2 917 387 

Antal anställda: 5  4  4 

Tot.personalkostn: 1 143 431  922 612 

Löner till övriga anställda: 646 548  517 422 

Löner styrelse: 232 000  198 000 

 

Företag 6  2007-12-31  2006-12-31  2005-12-31 

Omsättning:  3 599 827  3 337 577  3 308 194  

Antal anställda: 5  5  6 

Tot.personalkostn: 1 342 643  1 301 338 

Löner till övriga anställda: 914 462  911 996 

Löner styrelse: 120 000  103 000 

 

Företag 7  2007-12-31  2006-12-31  2005-12-31 

Omsättning:  2 565 495  3 425 083  3 730 070 

Antal anställda: 4  5  5 

Tot.personalkostn: 684 318  631 539 

Löner till övriga anställda: 288 460  135 973 

Löner styrelse: 245 900  360 500 

 

Företag 8  2007-12-31  2006-12-31  2005-12-31 

Omsättning:  7 808 627  7 746 742  8 019 534 

Antal anställda: 13  11  11 

Tot.personalkostn: 2 540 698  2 101 804 

Löner till övriga anställda: 1 704 274  1 162 851 

Löner styrelse: 310 000  445 726 

 

 



 
 

Företag 9  2007-12-31  2006-12-31  2005-12-31 

Omsättning:  3 364 172  2 453 638  - 

Antal anställda: 5  3  - 

Tot.personalkostn: 1 202 225  559 414 

Löner till övriga anställda: 909 160  412 063 

Löner styrelse: 45 000  15 000 

 

Företag 10  2007-12-31  2006-12-31  2005-12-31 

Omsättning:  2 577 224  2 201 481  2 213 832 

Antal anställda: 3  2  4 

Tot.personalkostn: 620 277  236 667 

Löner till övriga anställda: 345 217  24 647 

Löner styrelse: 144 000  158 000 

 

 

Tabell 2 

Företag 1 

Nettoomsättning 2006 för företaget per anställd: 3 404 196 / 4 = 851 049 

Nettoomsättning 2007 dividerat med utfallet från ovan: 3 578 446 / 851 049 = Företaget 

skulle behöva ungefär 4 anställda för att uppnå omsättning till 2007. 

Företaget hade 5 anställda 2007.41 

 

Företag 2 

Nettoomsättning 2006 för företaget per anställd: 3 069 035 / 6 = 511 506 

Nettoomsättning 2007 dividerat med utfallet från ovan: = 3 406 371 / 511 506 = Företaget 

skulle behöva ungefär 7 anställda för att uppnå omsättning till 2007. 

Företaget hade 7 anställda 2007.42 
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 Företag 1 årsredovisningar 
42

 Företag 2 årsredovisningar 



 
 

Företag 3 

Nettoomsättning 2006 för företaget per anställd: 3 034 349 / 5 = 606 870 

Nettoomsättning 2007 dividerat med utfallet från ovan: = 3 559 403 / 606 870 = Företaget 

skulle behöva ungefär 6 anställda för att uppnå omsättning till 2007. 

Företaget hade 7 anställda 2007.43 

 

Företag 4 

Nettoomsättning 2006 för företaget per anställd: 2 291 208 / 2 = 1 145 604 

Nettoomsättning 2007 dividerat med utfallet från ovan: 2 394 801 / 1 145 604 = Företaget 

skulle behöva ungefär 2 anställda för att uppnå omsättning till 2007. 

Företaget hade 4 anställda 2007.44 

 

Företag 5 

Nettoomsättning 2006 för företaget per anställd: 2 898 372 / 4 = 724 593 

Nettoomsättning 2007 dividerat med utfallet från ovan: 2 932 434 / 724 593 = Företaget 

skulle behöva ungefär 4 anställda för att uppnå omsättning till 2007. 

Företaget hade 5 anställda 2007.45 

 

Företag 6 

Nettoomsättning 2006 för företaget per anställd: 3 337 577 / 5 = 675 515 

Nettoomsättning 2007 dividerat med utfallet från ovan: 3 599 827 / 675 515 = Företaget 

skulle behöva ungefär 5 anställda för att uppnå omsättning till 2007. 

Företaget hade 5 anställda 2007.46 
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 Företag 3 årsredovisningar 
44

 Företag 4 årsredovisningar 
45

 Företag 5 årsredovisningar 
46

 Företag 6 årsredovisningar 



 
 

Företag 7 

Nettoomsättning 2006 för företaget per anställd: 3 425 083 / 5 = 685 017 

Nettoomsättning 2007 dividerat med utfallet från ovan: 2 565 495 / 685 017 = Företaget 

skulle behöva ungefär 4 anställda för att uppnå omsättning till 2007. 

Företaget hade 4 anställda 2007.47 

 

Företag 8 

Nettoomsättning 2006 för företaget per anställd: 7 746 742/ 11 = 704 249 

Nettoomsättning 2007 dividerat med utfallet från ovan: 7 808 627/ 704 249= Företaget skulle 

behöva ungefär 11 anställda för att uppnå omsättning till 2007. 

Företaget hade 13 anställda 2007.48 

 

Företag 9 

Nettoomsättning 2006 för företaget per anställd: 2 453 638/ 3 = 817 879  

Nettoomsättning 2007 dividerat med utfallet från ovan: 3 364 172/ 817 879 = Företaget skulle 

behöva ungefär 4 anställda för att uppnå omsättning till 2007. 

Företaget hade 5 anställda 2007.49 

 

Företag 10 

Nettoomsättning 2006 för företaget per anställd: 2 201 481/ 2 = 1 100 741  

Nettoomsättning 2007 dividerat med utfallet från ovan: 2 577 224/ 1 100 741 = Företaget 

skulle behöva ungefär 2 anställda för att uppnå omsättning till 2007. 

Företaget hade 3 anställda 2007.50 
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 Företag 7 årsredovisningar 
48

 Företag 8 årsredovisningar 
49

  Företag 9 årsredovisningar 
50

 Företag 10 årsredovisningar 



 
 

Bilaga 2 

Bilaga 2.1 Intervju med Skatteverket 

 

1. Vad anser du om personalliggaren a) från Skatteverkets perspektiv b) från de 

egna företagens perspektiv? 

2. Hur har införandet av personalliggaren påverkat ert arbete gentemot svart 

arbetskraft? Hur gick ni tillväga innan? 

3. Kan ni gå tillväga på andra sätt vid kontroller av personal? 

4. Har ni märkt av någon skillnad beträffande antal ”vita” jobb sedan införandet 

av personalliggaren? Har det genererat i ökade skatteintäkter? 

5. Kommer ni att vidta andra åtgärder för att bekämpa svart arbetskraft eller är ni 

nöjda med resultatet från personalliggaren? 

6. Vilka är konsekvenserna om man inte fyller i personalliggaren alls eller om den 

är bristfällig vid ett kontrollbesök?  

7. Varför har personalliggaren endast införts inom restaurang- och 

frisörbranschen? 

 

Bilaga 2.2 Intervju med näringsidkare 

 

1. Vilken inställning har ni till införandet av personalliggaren?   

2. Har ert arbete påverkats sedan lagen om personalliggare trädde ikraft 1 januari 

2007? 

3. Vilka positiva/ negativa effekter inom branschen har ni märkt av sedan 

införandet? 

4. Hur är det att vara företagare i Sverige, upplever ni det som komplicerat, är 

skatterna för höga, etc? 

5. Känner ni er extra övervakade sedan införandet av personalliggaren? 

6. Vad anser du om Skatteverkets agerande och attityd vid kontroll av 

personalliggare? 

 

 



 
 

Bilaga 3 Enkätundersökning 

 

Enkätundersökning avseende personalliggaren 

1. Vad tycker du om personalliggaren? 

 Bra   Dåligt 

2. Hur anser du att den påverkar din verksamhet? 

 Bra  Dåligt 

3. Innan införandet, använde du dig av svart arbetskraft? 

 Ja  Nej Om nej, hoppa vidare till fråga 5 

4. Använder du dig fortfarande av svart arbetskraft? 

 Ja  Nej 

5.  Har du minskat din personal sedan lagen infördes?  

 Ja  Nej 

6. Känner du dig orättvist behandlad då ännu en lag, kassalagen, införs just mot era 

branscher? 

 Ja  Nej 

7. Känner du dig mer övervakad sen införandet av kassalagen? 

 Ja  Nej 

 

 

 

 

 


