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SUMMARY 

The government appointed in 2004 a special investigator with the objective to investigate the 

possibility of introducing a new law concerning implementation of obligatory cash registers 

with certain certification. This resulted in SOU 2005:35 ”Krav på kassaregister - Effektivare 

utredning av skattebrott” (Proposition 2006/07: 105). Following advice received from the 

respondents, the government has drafted a bill submitted to parliament in March 

2007. Government bill 2006/07: 105 proposals for new law on cash registers, and submitted 

to parliament 2007th Act (2007:592) on the cash register was adopted by parliament in March 

that year and came into force on 1 January 2010. 

 

Earlier great opportunities for tax cheating has been available by various methods so as to 

simply not punch in a sale at the checkout, use the training function type, use receipt copies, 

manipulate register functions on its program level, using alternative programming etc. These 

opportunities are eliminated in the certified cash registers. 

 

Respondent traders believed the most part has not changed the competition or that the change 

will be relatively small. They also thought it was too early to see any change at this time. A 

tendency among traders we have asked is that they feel negatively for the costs it imposes, 

with the new registry and that they are skeptical about the expected impact of the law, among 

others due to the scarce resources spent on follow-up. The Swedish tax agency is responsible 

for control and the new systems make it easier for Tax control, but actual physical on-scene 

control must be performed to detect irregularities.  



 

 

SAMMANFATTNING 

I kontantbranschen finns stora och allvarliga problem med skattefusk. Ett omfattande 

skattefusk får flera allvarliga konsekvenser. En av dessa är att det drabbar de seriösa 

näringsidkarna med illojal konkurrens och en annan följd av utbrett skattefusk är att den 

allmänna moralen kan påverkas negativt (SOU 2005:35).  

 

Regeringen tillsatte 2004 en särskild utredare med uppdraget att utreda möjligheterna att 

införa en ny lag och detta resulterade i SOU 2005:35 Krav på kassaregister, Effektivare 

utredning av ekobrott (Proposition 2006/07:105). Efter yttranden inkommit från 

remissinstanserna har regeringen sammanställt en proposition som inlämnades till riksdagen i 

mars 2007. Regeringens proposition 2006/07:105 innehåller förslag om ny lag om 

kassaregister, och överlämnades till Riksdagen 2007. Lagen (2007:592) om kassaregister 

antogs av riksdagen i mars samma år, och trädde i kraft den 1 januari 2010. 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda vad som kan komma att bli de tänkbara effekterna på 

skatteundandragandet i kontantbranschen. Om den nya lagen skall uppnå effektivitet måste 

den försvåra skatteundandragandet så som den är tänkt. Om den gör det uppnås två mål 

automatiskt. Nämligen ökad skatteintäkt och utjämning av konkurrensen i 

kontantbranscherna. Skulle ingen effektivitet uppnås finns risk för ett stort missnöje från 

näringsidkarnas sida. Det är de som bekostat förändringen, och det är de som har att vinna på 

att konkurrensen jämnas ut.  

 

Tidigare har funnits stora möjligheter att skattefuska med diverse olika metoder så som att 

helt enkelt inte slå in en försäljning i kassan, nyttja träningsslagsfunktionen, använda 

kvittokopior, manipulera kassans funktioner med hjälp av alternativ programvara m.m. Dessa 

möjligheter elimineras i de certifierade kassaregistren. De tillfrågade näringsidkarna trodde 

till största delen på en oförändrad konkurrensbild eller att förändringen blir relativt liten. Man 

tyckte också att det var för tidigt att se någon förändring i nuläget. En tendens bland 

näringsidkarna vi frågat är att man känner negativt inför de kostnader man påförs i och med 

de nya registren och att man är skeptisk till lagens förväntade effekt, bl.a. pga. de knappa 

resurserna som läggs på uppföljningen. Skatteverket har ansvar för kontroll och de nya 

systemen underlättar för skatteverkets kontroll, men kontroll måste utföras för att 

oegentligheter skall upptäckas.  
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1. Inledning 

I inledningen ges uppsatsen bakgrund, detta är till för att ge läsaren en förståelse för ämnet. 

Senare förklaras problemet och detta preciseras i frågeformuleringar. Slutligen i detta kapitel 

presenteras uppsatsen syfte och de avgränsningar som har gjorts. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Kontantbranschen utgörs av näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning. 

Dessa är till exempel butiker, restauranger, frisörer, torg- och marknadshandel m.m. 

 

I kontantbranschen finns stora och allvarliga problem med skattefusk. Kontantbranschen är 

svårkontrollerad och för att göra kontroller så krävs mycket resurser. Detta har gjort att det är 

relativt enkelt att kringgå skattelagstiftningen. Ett omfattande skattefusk får flera allvarliga 

konsekvenser. En av dessa är att det drabbar de seriösa näringsidkarna med illojal konkurrens 

och en annan följd av utbrett skattefusk är att den allmänna moralen kan påverkas negativt 

(SOU 2005:35).  

 

Regeringen tillsatte 2004 en särskild utredare med uppdraget att utreda möjligheterna att 

införa en ny lag beträffande skyldigheter för näringsidkare som säljer varor och tjänster mot 

kontant betalning att använda sig av tekniska system som möjliggör efterkontroll av 

omsättningen. 2005 lämnade utredaren ett betänkande, SOU 2005:35 Krav på kassaregister, 

Effektivare utredning av ekobrott (Proposition 2006/07:105). 

 

Utredningens uppdrag var att se över kontrollen av omsättningen i kontantbranschen och 

skattebrottsenheternas verksamhet (SOU 2005:35). Efter yttranden inkommit från 

remissinstanserna har regeringen sammanställt en proposition som inlämnades till riksdagen i 

mars 2007.  

 

Regeringens proposition 2006/07:105 innehåller förslag om ny lag om kassaregister, och 

överlämnades till Riksdagen i mars 2007. Regeringen anför att en hårdare kontroll av 

kontantbranscherna erfordras då skatteundandragandet når höga siffror i dessa branscher. 

Detta menar regeringen leder till att seriösa företagare drabbas av en illojal konkurrens och 



2 

 

riskerar slås ut. Otillräcklig skattekontroll kan också leda till minskat förtroende för 

skattesystemet och dess legitimitet i allmänhet. Detta kan i sin tur få effekten att den allmänna 

viljan att följa demokratiskt fattade beslut minskar. 

 

Regeringens förslag innebär införandet av en ny lag om kassaregister och lagar om ändringar i 

sekretesslagen, alkohollagen, skattebetalningslagen och bokföringslagen (Proposition 

2006/07:105). 

 

Utredningen ser över om det är möjligt att kräva att näringsidkare som verkar inom 

kontantbranschen har ett certifierat kassaregister som möjliggör en efterkontroll av 

omsättningen. Vidare ses över om det finns möjlighet till effektivisering av 

skattebrottsenheternas verksamhet. Ett förslag från utredningen är att skattebrottsenheterna 

ska få kunna göra beslag och husrannsakan. Utredningen föreslår också att Skatteverket ska få 

ökade befogenheter att kontrollera kontantbranschen. 

 

Lagen (2007:592) om kassaregister m.m. antogs av riksdagen i mars 2007, och trädde i kraft 

den 1 januari 2010. 

 

 

1.2 Problembeskrivning. 

I och med den nya kassaregisterlagen kommer Skatteverkets olika  kontrollmöjligheter, så 

som kundräkningar, kontrollköp, kvittokontroller och kassainventeringar, att ge mer i form av 

underlag för upptäckt av fusk. Skatteverket kan begära att näringsidkaren ska tillhandahålla 

uppgifter från kassaregistret för att kunna kontrollera hur näringsidkaren har registrerat 

försäljningen (Skatteverket 2010).  Skatteverket avsätter ca 25 heltidstjänster för kontroll av 

de företag som omfattas av lagen i hela landet (Prop. 2006/07:105). Vi vill utreda om detta 

anses vara tillräckligt, och om attityden gentemot effektiviteten av kontrollen kan förväntas 

bidra till lagens effekter.   

 

Många konsumenter i kontantbranscherna använder kontokort för betalningen av varor och 

tjänster. Vi använde i Sverige kort för betalning i kortläsare 1389 miljoner gånger under 2008. 

Detta är att jämföra med antalet kortbetalningar under 1998 som uppgick till 171 miljoner. Vi 

ser alltså en ganska kraftig ökning av betalningar med kort och kortläsare (Riksbanken 2009). 
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Dessa kortläsare kan vara antingen sammankopplade med kassaregistret eller fristående utan 

anslutning till övrig registerutrustning. Utredaren har menat att det ej föreligger behov av 

integrering av kortläsare med kassaregistret pga. att risken för skatteundandragande i samband 

med användningen av dessa är liten. Regeringen har inte delat denna uppfattning och menar 

att risk visst föreligger, men gör dock bedömningen att krav på integrering av kortläsare 

skulle innebära en oskälig kostnadsbörda för näringsidkaren (SOU 2005:35) (Proposition 

2006/07:105).  

 

Förslaget i propositionen om certifierade kassaregister utgör en metod att komma åt 

skattefusket i kontantbranschen. Är detta rätt metod att komma åt skatteundandragandet?  

 

1.3 Problemprecisering 

Vad kommer kassaregisterlagen att innebära för skatteundandragandet i kontantbranschen? 

Kommer lagen leda till att skatteverket ges effektivare verktyg för kontroll? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga vad lagen om kassaregister kan komma att ha för 

tänkbara effekter på skatteundandragandet i kontantbranschen.  

 

1.5 Avgränsningar 

I förslaget från 2004 års skattekontrollutredning ingick vissa förslag om att annan personal än 

polis skulle få möjlighet till vissa straffprocessuella tvångsmedel. Detta behandlas inte i 

uppsatsen. 

 

Uppsatsens mål att utreda konsekvenserna av den nya lagens införande avgränsar sig till två 

av de intressenter som omger ett företag, nämligen det allmänna (skatteverket) och 

konkurrenter. Övriga intressenter behandlas ej. 
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2. Metod 

Genom två olika metoder har vi valt att samla in det empiriska materialet. Dessa är 

enkätundersökning och djupintervju/ expertutredning. Enkätundersökningar har gjorts, en 

med näringsidkare och en med konsumenter. Djupintervjuer gjordes med en revisionschef vid 

Skatteverket i Falun och med en före detta krogägare som valt att vara anonym. Anledningen 

till att använda dessa metoder är att ge datainsamlingen både bredd och djup. 

Enkätundersökningarna ger svarsunderlag som representerar ett kvalificerat urval av sina 

respektive målgrupper. Djupintervjuerna ger en mer nyanserad bild av intervjuämnet då 

respondenten valts ut för sin sakkunnighet i ämnet. Intervju som metod ger också möjlighet 

för följdfrågor som kan hjälpa till att ge intervjun bredd. 

 

 

2.1  Datainsamling 

I arbetet med den empiriska datainsamlingen har vi samlat primärdata i form av 

enkätundersökningar och två djupintervjuer. Vi har arbetat kvantitativt på så sätt att vi i 

enkätundersökningar samlat in data från 25 st. näringsidkare och 50 st. konsumenter.  Genom 

denna metod vill vi upptäcka samband och skillnader i respondenternas uppfattningar. 

 

Den data som ingår i referensramen har hämtats ur sekundära källor så som vetenskapliga 

artiklar, litteratur, SOU:er, propositioner, remissyttranden m.m.  

 

2.1.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod innebär att man samlar in en större mängd data och utifrån denna, efter 

kartläggning, tillgodogör sig en bild av hur det man undersöker ter sig. Det är då frågan om 

statistiska metoder och de bör ses som ett verktyg, inte bara för den egna överblicken, utan 

även för analys. Intressanta samhällsförändringar kan belysas med kvantitativ dokumentation 

och analys. När man behöver hitta en struktur i en viss mängd data kan man använda sig av 

kvantitativ metod. Det handlar då om att kunna förmedla information effektivt. All statistik 

bör tolkas så att resultatet klargörs och binds till undersökningens olika frågeställningar 

(Eggeby & Söderberg 1999).  
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Vår kvantitativa datainsamling består i enkätundersökningar som gjorts med ett stort urval 

respondenter. Dessa har sammanställts och presenteras i diagram och förklarande löptext som 

överblickar resultatet genomgående. Sammanställningen ger bra underlag för analys där 

materialet kan återspeglas mot innehållet i referensramen. 

 

2.1.3 Kvalitativ metod 

Kvalitativ informationsinsamling har formen av skrivna ord och förknippas med 

forskningsmetoder som intervjuer, dokument och observationer. Att producera och analysera 

kvalitativ data kräver att man har förberett sig och organiserat sig så till den grad att resultatet 

kan analyseras på ett kvalitativt sätt (Denscombe 2009). 

 

Vi har använt oss av kvalitativ data i form av djupintervjuer. Dessa har utformats kvalitativt 

på sådant sätt att stödfrågor förberetts för att ge en semistrukturerad intervju där vi har följt 

upp frågorna med följdfrågor. Resultaten av intervjuerna har sedan sammanställts för att låta 

sig analyseras. Denna metod valdes för att ge det empiriska materialet djup. 

 

2.2 Enkätundersökning 

Vid enkätundersökning kan svarsfrekvensen vara låg då den sker via post, internet eller 

telefon. När enkätundersökningen görs ansikte mot ansikte blir svarsfrekvensen högre samt att 

det går för forskaren att känna av om informationen som ges är riktig eller oriktig. Forskaren 

ges också möjlighet med enkätundersökning ansikte mot ansikte att kunna välja sina 

respondenter så att han eller hon får svar från de människor som behövs för att fylla 

urvalskategorin (Denscombe 2009). 

 

Enkätundersökningarna för denna uppsats gjordes dels för näringsidkare och dels för 

konsumenter. Vi ville med enkäten för näringsidkare få reda på hur dessa ser på den nya lagen 

samt få en uppfattning om hur de upplever sin bransch ur konkurrenssynpunkt med tonvikten 

på illojal konkurrens. Konsumentenkäten gjordes för att utreda till vilken grad konsumenten 

kan förväntas bidra till den ökade kontrollen. Enkäten som gjordes för näringsidkare utfördes 

i deras verksamhetslokaler under två dagar och enkäten för konsumenter gjordes på 

Holmgatan i Falun också under två vardagar mellan 16.00 och 18.00. Val av tidpunkt och 

plats gjordes med motiveringen att det är en mycket central plats i Falun och mellan 16.00 och 
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18.00 rör sig där människor av olika bakgrund. T.ex. studenter, pensionärer, arbetslösa och 

yrkesverksamma. Detta gör urvalet för respondenterna mångfaldigt.  

 

Metoden valde vi eftersom det ger uppsatsen data från en större mängd näringsidkare och 

konsumenter där vi får ett större perspektiv på hur dessa ser på den nya kassaregisterlagen 

m.m. Urval för konsumenter gjordes slumpvis, men med ambitionen att de tillfrågade skulle 

representera ett så stort åldersspann som möjligt. 112 st. konsumenter tillfrågades vara 62 st. 

avböjde att delta. 50 st. deltog.  Urvalet för näringsidkarna utgjordes av en grupp om 28 st. 

näringsverksamma. Dessa delades upp enligt följande. Sex st. restaurangägare, sex st. frisörer, 

sex st. i detaljhandeln, fyra st. kioskägare, fyra st. caféägare och två st. videobutiksägare. 

Detta urval grundar sig inte på någon statistik utan är grundat på vår uppfattning om dessa 

branschers fördelning i samhället. Enkätundersökningarna gjordes ansikte mot ansikte dels för 

att uppnå en högre svarsfrekvens, och dels för att vi ville ha möjlighet att ge 

bakgrundsinformation till svarande som inte var bekanta med den nya kassaregisterlagen. 

 

Att genomföra den här typen av enkätundersökningar kräver en större arbetsinsats då varje 

respondent bearbetas noggrant för att vi skall vara säkra på att svaren som ges grundar sig på 

respondentens förståelse för vad som faktiskt frågas. Eftersom uppsatsen behandlar en fråga 

som inte nödvändigtvis hör till allmän kännedom hos befolkningen har vi valt att lägga ner 

den tid och extra arbetsinsats som krävs. I och med detta har vi ett svarsunderlag från dessa 

enkätundersökningar som vi kan sätta en större tilltro till i fråga om dess validitet. 

 

2.3  Djupintervju/ Expertutredning 

Djupintervjuer är bra lämpade att producera djupgående och detaljerad data. En intervju 

kräver inte avancerad utrustning och behöver inte vara kostsam att genomföra. Validiteten går 

även bra att kontrollera eftersom forskaren medans data samlas in kan bekräfta riktigheten 

(Denscombe 2009). 

 

Djupintervju/ expertutredningen skedde med Ulla Hedlöf som är revisionschef på 

Skatteverket i Falun. Metoden valde vi för att få en mer detaljerad bild av vad Skatteverket 

har för förväntningar på den nya kassaregisterlagen samt hur de rent praktiskt kommer att 

arbeta med uppföljning och kontroll.  
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En intervju genomfördes också med en f.d. krogägare i dalarna. Intervjun gjordes för att få en 

bild av problematiken som omgivit restaurangbranschen i fråga om skattefusk och påföljande 

konkurrenspåverkan. 

 

Intervjuerna genomfördes i en semistrukturerad form med stödfrågor som följdes upp med 

följdfrågor löpande under intervjuerna. Detta för att på ett flexibelt sätt styra intervjuerna att 

generera så stort svarsunderlag för senare sammanställning som möjligt. 

 

2.4  Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i ett forskningsunderlag åsyftar tillförlitligheten i forskningen och validiteten 

anger hur väl man verkligen har undersökt det som var tänkt att undersökas. 

 

Ett sätt att förklara detta har Thurén (2007, sid 26) i sin bok Vetenskapsteori för nybörjare 

beskrivit som följande: 

 

”Vi kan göra en väderprognos genom att undersöka hur högt svalorna flyger. Vi räknar 

sedan antalet svalor, mäter deras flyghöjd över markytan, räknar ut medelhöjden och 

konstaterar att den ligger klart över svalornas medelflyghöjd. Om allt detta är korrekt gjort 

har undersökningen hög reliabilitet. Vi gör därefter prognosen att det blir solsken nästa dag. 

Men blir det verkligen solsken om svalorna flyger högt? Om så är fallet så har vår 

undersökning hög validitet, om inte är validiteten obefintlig och undersökningen är värdelös 

hur exakta mätningarna än är.” 

 

I de djupintervjuer som gjorts för uppsatsen bör anses att reliabiliteten är hög. De intervjuade 

är sakkunniga i de ämnen som de intervjuas för i och med deras sysselsättning och 

erfarenheter därav. Intervjuerna har genomförts med noggrannhet och de har förberetts för att 

generera breda och utvecklade svar som sedan sammanställts och analyserats. Vi anser att 

svaren vi erhållit vid dessa intervjuer är av betydande validitet eftersom de givit relevant 

underlag för analys. 

 

Enkätundersökningarna kan ifrågasättas i sin reliabilitet såväl som sin validitet. 

Respondenterna är ej sakkunniga vare sig det gäller konsumentenkäten eller enkäten för 
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näringsidkare, även om de senare har en viss högre kännedom i och med sin egenskap av 

företagare. Vi har försökt hjälpa upp tillförlitligheten i dessa undersökningar genom att i 

samtal med varje respondent förklara de begrepp och företeelser som enkätfrågorna gällt, och 

anser därmed att vi kan fästa tilltro till undersökningsresultatet.   

 

Enkätundersökningarnas bortfall kan beskrivas som lågt. Av de 28 tillfrågade näringsidkarna 

var det bara 3 som avböjde. Av dessa var det bara en som var direkt motvillig till deltagande, 

medans de andra två helt enkelt inte kunde avsätta den tid som krävdes. När det gäller 

konsumentenkäten kan inte talas om ett egentligt bortfall då målet från början var att få 50 st. 

svarande respondenter. Vi frågade förbipasserande tills 50 st. hade svarat. 112 personer 

tillfrågades totalt. 
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Kunder 

Anställda 

Kreditgivare Aktieägarna 

Leverantörer 

Konkurrenter 

Skatteverket 

Företag 

3. Referensram 

Referensramen innehåller teorier som är relevanta för att få inblick i det undersökta 

problemområdet. Kapitlet innehåller beskrivning av redovisningens syfte, intäktsredovisning, 

skatteundandragande, skattebrott och bokföringsbrott. Vidare finnes beteendeteoretiska 

avsnitt, och beskrivningar om bakomliggande lagförarbeten.  

 

 

3.1 Redovisningens syfte 

Redovisningen har ett antal syften. Bland dessa nämns ofta informationsförmedlingen om 

företagets ekonomi till de externa användarna. De användare som har intresse av 

redovisningen är aktieägare, kreditgivare och leverantörer, skatteverket, kunder, konkurrenter 

m.fl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Intressesfären kring ett företags redovisning. Uppsatsens fokusering inringad.(Källa: Egen bearbetning) 
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Dessa intressenter har intresse av redovisningsinformation som skiljer sig något sinsemellan. 

Långivare och leverantörer är t.ex. intresserade av information som visar på företagets 

betalningsförmåga, medans aktieägarna är intresserade av residualen som återstår efter att 

förpliktelser till övriga intressenter är fullgjorda. Skatteverkets intresse för redovisningen 

grundar sig i informationen om resultatet som utgör basen för företagets beskattning. 

Skatteverket har för detta syfte ett starkt intresse av att kontrollera att redovisningen utformas 

i enlighet med god redovisningssed (Smith 2006). 

 

3.2 Intäktsredovisning för varor och tjänster 

En definition på vad en intäkt är kan beskrivas som att det är en ökning av det ekonomiska 

värdet under en redovisningsperiod som kommer av inbetalningar eller av ökningar i 

tillgångars värde, eller minskning av skulders värde med en ökning av det egna kapitalet som 

följd, fast som inte är ökningar av det eget kapital som kommer av tillskott från ägarna. 

 

En intäkt av försäljning av varor och tjänster kan enligt RR 11 p. 14 anses vara realiserade, 

och därför kunna redovisas som intäkt, först när samtliga villkor nedan är uppfyllda. 

Ur  RR 11: 

 

1. ”Företaget har till köparen överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade 

med varornas ägande. 

2. Företaget behåller inte längre något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som 

vanligtvis förknippas med ägande och företaget utövar inte heller någon reell kontroll över de 

varor som sålts. 

3. Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

4. Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för säljaren är förknippade med 

transaktionen kommer att tillfalla företaget. 

5. De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt.” 

 

I kontantbranschen är tidpunkten för intäktens realiserande oproblematisk till sin natur. Varan 

eller tjänsten lämnas i direkt anslutning till att betalning sker och samtliga fem kriterier ovan 

är omedelbart uppfyllda.   
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Intäkter har en avgörande betydelse för att en verksamhet skall överleva. För att kostnader 

som varuinköp, hyror, löner och försäkringar m.m. skall kunna betalas måste verksamheten 

generera intäkter. Dessa består då oftast av försäljning i någon form och skall tas upp i 

redovisningen. Enligt skatteverkets synsätt är det naturligt att resultatet som utgörs av intäkter 

minus kostnader före skatt utgör underlag för beskattning (Artsberg 2005). 

 

3.3 Skatteundandragande 

En enskild skattskyldig kan få en högre personlig vinst om han minskar den skatt han betalar 

och det gör inte så stor skillnad på bidragandet till allmännyttan. Svårigheterna uppstår när det 

är ett större antal personer som undandrar sig skatt.  

 

En skattskyldig kan vara styrd av moraliska regler och känslor. Skattebetalaren kan känna 

obehag om han inte betalar skatt. Att deklarera fel kan ge upphov till ångest och skuldkänslor.  

Om den skattskyldige är av den uppfattningen att skatten är för hög, eller att skattesystemet av 

annan anledning är orättvist eller svårbegripligt kan skatteundandragandet vara en form av 

självförsvar. Om den skattskyldige däremot ser vilka fördelar som skattebetalandet ger 

upphov till betalar han hellre (Torgler 2003).   

 

Torgler (2003) beskriver i ovan nämnda artikel vad som kallas allmänningens dilemma. Med 

detta åsyftas att det som är bra för det allmänna inte behöver vara bra för den enskilde. Den 

dominanta strategin för de enskilda personerna kan vara att undandra sig skatteansvar och det 

blir således inte det bästa för allmännyttan.  

 

I sin artikel The role of moral sentiments and audit perceptions in tax compliance skriver 

Brian Erard och Jonathan S. Feinstein om vilken betydelse skam och skuldkänslor har för vårt 

skattebetalningsbeteende. De menar att gamla modeller för uppskattning av 

skatteunderkastelse övervärderar förväntningarna på skatteundandragande, pga. av att dessa 

modeller endast tar hänsyn till den finansiella aspekten på valet att undanhålla skatt, då 

känslor som skuldkänslor och skamkänslor också spelar en stor roll. Skuld då man faktiskt 

undanhåller det allmänna ett bidragande som man solidariskt bör stå för, och skam i de fall 

man blir påkommen och lagförd för sitt fusk. De menar även att folk i allmänhet övervärderar 

risken för revision och kontroll. 
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3.4 Skattebrott  

Lämnar man med uppsåt felaktiga uppgifter till myndighet eller om man underlåter att till 

myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller andra sådana föreskrivna uppgifter och 

således ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas 

eller återbetalas till en själv eller annan döms man för skattebrott. Påföljden är fängelse i högst 

två år. För grövre brott är straffet fängelse mellan sex månader och sex år. I Bedömningen om 

brottet är grovt skall beaktas beloppets storlek, om gärningsmannen använt falska handlingar 

eller vilseledande bokföring eller om man handlat systematiskt med brottsligt uppsåt. 

(Skattebrottslag (1971:69)). 

 

Skatteförseelse heter det när brottet är ringa och påföljden är då böter. Åtal för skatteförseelse 

får endast väckas om det är påkallat av särskilda skäl. Den som frivilligt vidtar åtgärd som 

leder till att skatten kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, skall inte 

dömas till ansvar. Vidare kan den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet lämnar 

oriktig uppgift till myndighet och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras eller 

felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för vårdslös 

skatteuppgift. Straffskalan för detta brott är böter eller fängelse i högst ett år.  

 

Även här så är det så att den som frivilligt vidtar åtgärd som leder till att skatten kan påföras, 

tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, skall inte dömas till ansvar 

(Ekobrottsmyndigheten 2010). 

 

Skattebrott är en av de vanligaste ekobrottskategorierna och det upptäcks och anmäls 

vanligtvis av Skatteverket och av konkursförvaltare. Antalet inkomna brottsmisstankar har 

ökat under hela 2000-talet. Oredovisade intäkter är ett vanligt exempel på ekobrott som ofta 

förekommer i branscher där man hanterar mycket kontanter, exempelvis restaurang-, taxi- och 

frisörbranschen. Anmälningarna om skattebrott i 2009 var 20 500 st. (BRÅ 2010). 
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3.5 Bokföringsbrott 

Bokföringsbrott beskrivs i brottsbalken 11 kap. 5 § enligt följande: 

 

”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. 

 

För brott av normalgraden döms till fängelse i högst två år. För ringa brott döms till böter 

eller fängelse i högst sex månader. 

 

Är brottet grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex 

år. Vid bedömningen av om ett bokföringsbrott är grovt skall särskilt beaktas om 

åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt falsk 

handling eller om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller 

om gärningen annars varit av särskilt farlig art.” 

 

3.5 Fångarnas dilemma 

Man kan beskriva skatteundandragandet med hjälp av spelteori. Spelteorin utreder bland 

annat hur rationella aktörer interagerar med varandra, och hur vi var och en handlar i vår 

strävan efter att maximera vårt egenintresse. Det har visat sig finnas situationer då vi i vårt 

handlande uppfyller detta i mindre grad när vi ställs inför ett val som utgår ifrån att resultaten 

av vårt eget handlande och en annan persons handlande blir beroende av varandra. Ett inom 

spelteorin välkänt exempel på detta är fångarnas dilemma. Tänk dig att du begår ett brott 

tillsammans med en kumpan. Ni ertappas och häktas isolerade från varandra utan möjlighet 

att kommunicera. Ni förhörs på varsitt håll och förhörsledaren presenterar följande val för var 

och en av er: Antingen kan ni erkänna (och därmed ange er kumpans medskyldighet) och få 

ett lägre straff. Straffet skall då sättas till 3 år för er båda om kumpanen också erkänner. Om 

han nekar blir straffet endast 1 år för dig, då du medverkat till hans lagförande. Hans straff 

blir då istället 4 år. Detsamma gäller alltså också omvänt. Nekar båda kan ni inte lagföras för 
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brottet, men får straff för mindre förseelser (t.ex. olaga vapeninnehav). Detta kan då som 

exempel ge 2 års fängelse (Tersman 2001). 

 

Matrisen nedan visar de olika utfallen. 

 Din Kumpan 

 Erkänner Nekar 

Du 

Erkänner  Båda får 3 år 
Din kumpan får 4 år och Du 

får 1 år 

Nekar 
Du får 4 år och din 

kumpan får 1 år  
Båda får 2 år 

 

Figur 3.2: Fångarnas dilemma matris.(källa: Egen bearbetning.) 

 

 

När man betänker att man söker det mest gynnsamma för sig själv, blir det uppenbart att det 

mest gynnsamma för båda parter, individuellt, skulle vara att neka. Dock spelar det in att båda 

parter saknar vetskap om vad kumpanen kommer att välja. Således måste räknas in att vid ett 

nekande riskerar man att få det högsta straffet på 4 år. Den risken finns inte om man erkänner. 

Dessutom finns chansen att bara få ett år om man erkänner. Det säkraste alternativet för att 

optimera sina chanser till så litet straff som möjligt är alltså att erkänna. Det är därför visat att 

det mest gynnsamma alternativet bortses ifrån pga. att det är belagt med ett högre risktagande 

(Tersman 2001). 

 

3.6 Varför fortsätter vi som vanligt? 

Bonnedahl, Jensen & Sandström (2007) tar upp i sin bok Ekonomi och moral olika 

förklaringar till varför vi fortsätter agera som vi agerar även då andra alternativ kan vara 

bättre och mer moraliskt riktiga.  

 

En förklaring som tas upp är att vi klarar oss och med det menas att vi tenderar att tänkta att 

även om något inte är bra för samhället eller miljön nu så antar vi att det kommer komma nya 

teknologier, energislag eller liknande så att vi klarar oss ändå i framtiden. 
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Vi tror inte är en annan förklaring och med den menas att vi är skeptiska mot nya rön och då 

särskilt om de innebär att vi måste ändra vår livsstil. Ett exempel på detta är bilen. Om vi tog 

utsläppen och den miljöpåverkan som bilen har på miljön på fullt allvar, skulle vi då åka bil? 

Vi tenderar att tänka att det som hämmar oss i vårt agerande eller livsstil inte är av betydelse. 

 

Att forskarna säger en sak och sedan en annan om samma sak är också en förklaring till att vi 

inte ändrar oss. Vi vet inte – alls. En fråga som man kan ställa i och med detta resonemang är, 

hur kan vi veta något i denna komplexa värld? Att inte veta alls är en förklaring till att vi inte 

ändrar oss. 

 

Som ytligare en förklaring är att vi vet inte – ännu.  Att ta nya steg och förändra sig kan vara 

osäkert och vi vill helst veta vad förändringen kommer innebära. Att vi inte vet ännu är en 

osäkerhetsfaktor och hämmar oss i att bryta mönstret. 

 

Vi bryr oss inte är en förklaring som kan låta hård. Men se t.ex. på tidningsartiklar som skrivs. 

Om det händer en arbetsplatsolycka i Sverige så kan det fånga vårt intresse. Men händer det i 

något avlägset land så om det då kommer med i tidningen så reagerar vi annorlunda. Att vi 

inte bryr oss kan låta hårt men sätter man det i rätt perspektiv så ger det oss en ytterligare 

förklaring till varför vi inte ändrar oss.
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3.7 Lag (2007:592) om kassaregister m.m. 

Lagen om kassaregister började sin utformning 2004 med att en utredning tillsattes. Processen 

har sett ut enligt figuren nedan i kronologisk ordning.  

 

 

 

Figur 3.3: Lagstiftningsprocessen för kassaregisterlagen. (Källa: Egen bearbetning)
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3.7.1 2004 års skattekontrollutredning 

2004 tillkallade regeringen en särskild utredare med syftet att utreda skattebrottsenheternas 

verksamhet och kontrollen av omsättning i kontantbranscherna. Utredningen gavs namnet 

2004 års skattekontrollutredning och resulterade i ett betänkande kallat ”Krav på 

kassaregister - Effektivare utredning av skattebrott”. I betänkandet konstateras att omfattande 

problem med redovisning av omsättning i kontantbranscherna finns. Aktörerna på dessa 

marknader är många och risken för att utsättas för kontroll är liten. Det är alltså relativt lätt att 

undandra sig skatteansvar och detta leder till illojal konkurens och skattebördan vältras över 

från de oseriösa näringsidkarna till andra skattskyldiga.  

 

Utredningen föreslår att krav skall ställas på näringsidkare som verkar inom kontantbranscher 

att registrera sin försäljning i ett särskilt certifierat kassaregister. Dessa skall uppfylla 

särskilda kriterier för certifiering, som t.ex. att all löpande verksamhet så som försäljning, 

träningsslag, returer mm. tydligt och på ett tillförlitligt sätt skall redovisas av registret. Krav 

skall också ställas på att kunden vid varje försäljning skall erbjudas ett ur registret framtaget 

kvitto. Detaljkrav skall meddelas i föreskrifter av skatteverket. 

 

Utredningen föreslår vidare att dagens registerkrav för alkoholförsäljning kan tjäna som grund 

för utformningen av de funktionskrav som skall ställas på kassaregistren. Då skulle för varje 

inslag registreras datum och tid, löpnummer och kassa-ID. Dessa uppgifter skall inte gå att 

ändra utan att ändringarna registreras på kontrollremsa eller i journalminne. Utrustningen bör 

också plomberas för att förhindra intrång i maskinvaran i syfte att manipulera utrustningen. 

 

De som skall omfattas av den nya lagen är enligt utredningen alla näringsidkare som säljer 

varor och tjänster mot kontant betalning. Näringsidkare som till största delen företar 

försäljning mot faktura och endast till obetydlig del säljer mot kontanta medel skall undantas 

kravet på certifierat kassaregister, medans de som i största utsträckning säljer mot kontant 

betalning och till obetydlig del säljer mot faktura skall registrera fakturerad försäljning i 

kassaregistret. Undantagna är också hobbyverksamheter och till exempel skolklasser som 

bedriver försäljning för att samla ihop till klassresa. Försäljning i varuautomat undantas 

liksom spelautomater. Större företag med särskilt god intern kontroll av omsättningen kan 

efter prövning av skatteverket undantas kravet på kassaregister och så även verksamheter som 

är undantagna skattskyldighet. 
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Näringsidkaren skall anmäla teknisk registerutrustnings identitetsbeteckning till skatteverket. 

För att kontrollera att utrustningen inte manipuleras skall återkommande teknisk 

undersökning utföras. För denna uppgift ackrediteras kontrollorgan av SWEDAC. Det 

kontrollerande organet rapporterar eventuella avvikelser till skatteverket. Kontrollerna skall 

då, menar utredningen, leda till att skatteverkets prioriteringar underlättas eftersom insatser 

kan koncentreras till de verksamheter vari oegentligheter upptäckts i kontroll.  

 

Skatteverket skall utföra kontroller för att fastställa att näringsidkare faktiskt har kassaregister 

som är certifierade. Näringsidkarna skall då tillhandahålla de uppgifter och material som kan 

krävas för kontrollen. Skatteverket skall också få göra kvittokontroller, kontrollköp och 

kundräkning i affärslokal dit allmänheten har tillträde. Här får skatteverket också begära 

tillträde till kassautrustningen. Även detta anses ge skatteverket ett hjälpmedel att hitta de 

verksamheter som bör prioriteras för ytterligare åtgärder. 

 

Man anser också från utredningens sida att konsumenten har en roll i kontrollen då kvittona 

nu skall utformas på ett särskilt sätt samt att kravet på att erbjuda ett kvitto vid varje 

försäljning införts. Kunden kommer nu, menar utredningen, att på ett mer uppmärksamt sätt 

kunna upptäcka om fusk försiggår. 

 

För att bidra till säkerställandet av att de nya reglerna efterföljs föreslås av utredningen att 

sanktioner i form av en enkel sanktionsavgift införs vid underlåtelse att förse sig med ett 

certifierat kassaregister eller andra brister som upptäcks vid kontroll. Avgiften är på 10 000 

kr, och om näringsidkaren inom ett år ertappas med nya brister erläggs han en avgift om 

20 000 kr (SOU 2005:35). 

 

Till kassautrustningen används ofta kortläsare för betalning med konto – eller kreditkort. 

Dessa kortläsare kan vara integrerade med kassaapparaten eller fristående. Man uppskattar i 

utredningen att ungefär en tredjedel av alla kortläsare är fristående. En integrerad läsare 

registrerar kortförsäljningen i registret, men en fristående registrerar enbart i det egna minnet. 

Det är upp till näringsidkaren att se till att registrering sker även i kassaregistret. 

 

I en utredning om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen som gjordes 2004 konstateras att 

avsaknad av krav på integrering mellan kortläsare och taxameter utgör en grund för att stora 

summor undanhålls intäktsredovisning. Trots detta anser 2004 års skattekontrollutredning att 
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inget behov av krav på integrering mellan dessa enheter föreligger med hänvisning till att 

kontantbranschernas försäljning är av annan karaktär än taxinäringens. Man menar att medan 

taxinäringens kvitton alltid gäller en resa, omfattar kvitton i kontantbranscherna ofta flera 

varor av flera olika slag. Därför är kunden mer uppmärksam på om kvittot som denne får i 

handen endast anger en summa, som de gör om de kommer ur kortläsaren, eller om de 

specificerar vilka varor som köpet omfattar. I en taxi är kunden mindre uppmärksam på detta 

då denna förväntar sig endast en post på kvittot och alltså gör mindre skillnad på ett 

kassakvitto och ett kvitto utskrivet av kortläsaren (SOU 2005:135) (SOU 2004:102). 

 

3.7.2 Remissyttranden 

Svensk handel och svenskt näringsliv har lämnat remissvar på 2004 års skatteutredning. 

Gemensamt för dessa är att de välkomnar den nya kassaregisterlagen och dess målsättning, 

men ifrågasätter effektiviteten i skatteverkets uppföljning. De pekar båda på den avsättning 

som skatteverket gjort i fråga om personalinsatser för fältkontroller, och anser att denna är 

otillräcklig. För att kostnaderna som lagen innebär för företagen skall stå i proportion till den 

vinst som det allmänna erhåller måste den nya lagen effektivt verka för att den illojala 

konkurrensen minimeras enligt organisationerna. Skatteverkets kontroll måste bidra till att 

risken för upptäckt av fusk skall vara påtaglig och således ha en avskräckande verkan. 

 

Sveriges advokatsamfund avstyrker i sitt remissvar avseende Skatteverkets förslag till 

föreskrifter enligt förordningen (2007:597) förslaget om kontrollenhet till kassaregister. 

Samfundet anser att det innebär ett oacceptabelt intrång i den personliga integriteten när 

näringsidkares verksamhet kontrolleras kontinuerligt utan att de är misstänkta för något brott. 

Härom hänvisas till att integritetsaspekten i lagstiftningssammanhang har uppmärksammats, 

och att Integritetskommitén i ett betänkande föreslagit att integritet skall få samma status som 

yttrandefriheten i grundlagarna (SOU 2007:22). 

 

Samfundet menar att ett krav på endast kassaregister skulle vara tillräckligt för att ge 

långtgående möjligheter att kontrollera att lagar och regler efterlevs. I detta beaktas att 

Skatteverket med stöd av dessa bestämmelser får vidta kontrollåtgärder utan att först 

annonsera sitt besök. 
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3.7.3 Regeringens proposition 

Regeringen gav 2006 ut sin proposition Prop.2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i 

kontantbranschen efter att ha inhämtat yttranden från lagrådet och en mängd remissinstanser. 

Däribland kan nämnas Bokföringsnämnden, Sveriges advokatsamfund, 

Ekobrottsmyndigheten, LO, Datainspektionen m.fl. 

 

Regeringen delar i många avseenden utredningens bedömningar med undantag för det 

följande. För tillämpningsområdet inom vilket den nya lagen skall gälla bedömer regeringen 

att torg- och marknadshandel samt distans- och hemförsäljning bör undantas. Näringsidkare 

skall inte vara skyldiga att registrera fakturerad försäljning i kassaregistret. 

 

Regeringens bedömning överensstämmer med utredningens att krav på integrering av 

kortläsare ej bör genomdrivas. Dock av annan anledning än utredningens. Regeringen håller 

inte med utredningen om att kortläsarna inte skulle utgöra en risk för skatteundandragande, 

men konstaterar att ett krav på integrerade kortläsare skulle innebära en stor kostnadsbörda för 

många företagare (Prop.2006/07:105). En kostnad som enligt utredningen om taxinäringen 

uppgår till en engångskostnad om 1000 kr per taxiåkare, om denne inte redan har kortläsaren 

integrerad. Denna kostnad åläggs då oftast tillverkaren av taxameterutrustningen för att den 

skall bli typgodkänd för marknaden (SOU 2004:102).  Regeringen gör också ett tillägg i de 

särskilda kontrollåtgärder som lagförslaget innebär för skattekontrollen. Skatteverket skall vid 

kontroll få tillgång till uppgifter från journalminne, kontrollremsa eller tömningskvitto (så 

kallat z-utslag), dvs. en sammanställning i rapportform av de registreringar som skett efter 

förra tömningskvittot, från registret. Även reglerna om sanktioner skärps något i regeringens 

förslag. 

 

De lagförslag som följer av propositionen kräver införandet av lag om kassaregister mm. samt 

lagar om ändring i följande lagar. Sekretesslagen (1980:100), alkohollagen (1994:1738), 

skattebetalningslagen (1997:483), bokföringslagen (1999:1078), lagen (1997:1024) om 

skatteverkets medverkan i brottsutredningar, rättegångsbalken, lagen (2001:181) om 

behandling av uppgifter i skatteverkets beskattningsverksamhet, lagen (1990:90) om 

behandling av personuppgifter vid skatteverkets medverkan i brottsutredningar, 

taxeringslagen (1990:324) och lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. 

(Se bilaga 1 för lagförslaget i sin helhet). 
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Regeringens förslag till dessa lagar och lagar om ändringar av lagar föreslogs träda i kraft 1 

januari 2010 och skickades på remiss till lagrådet.  I mars 2007 antogs propositionen av 

riksdagen, och lagen (2007:592) om kassaregister m.m. infördes (Prop.2006/07:105). 

 

3.7.4 Skatteverkets hemställan och prop. 2008/09:133 

När skatteverket utarbetat sina föreskrifter om kassaregister och valt en teknisk lösning för 

kontroll, stod det klart att de lagar som tillkommit till förmån för den återkommande tekniska 

kontrollen var onödiga, då kontrollen svårligen kan göras av annat organ än skatteverket. 

Återkommande teknisk kontroll av kassautrustningen visade sig sakna värde för 

skattekontrollen. Skatteverket skrev i juni 2008 en hemställan om att slopa bestämmelserna 

om återkommande teknisk kontroll samt om vissa därav nödvändiga ändringar i berörda 

bestämmelser. Skatteverkets hemställan och förslag till ändringar ledde till en ny proposition, 

Prop. 2008/09:133, antogs av riksdagen under 2009 (Prop.2008/09:133) 
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4. Empiri 

Vi har genomfört två enkätundersökningar och två djupintervjuer. Den ena enkäten riktade sig 

till konsumenter, och hade syftet att utreda hur dessa ställer sig till sitt eget ansvar till 

bidragande till kontrollen av kontantbranschen mot bakgrund av kassaregisterlagens 

förarbeten som förutsätter detta. Den andra enkätundersökningen riktar sig mot näringsidkare 

och målet med denna var att ge en bild av hur de näringsverksamma inom kontantbranscherna 

ställer sig till den nya lagen och hur de uppfattar konkurrensbilden i den bransch de verkar 

inom. 

 

 

4.2 Konsumentenkät 

Enkät undersökningen gjordes på Holmgatan i Falun under två vardagar mellan 16 – 18 på 

eftermiddagen. 112 personer tillfrågades och 62 personer avböjde och 50 personer gjorde 

enkäten.  En klar majoritet av de tillfrågade var ovetandes om den nya lagen, vilket gjorde att 

vi inför varje fråga informerat respondenten om frågans innehåll och bakgrund ingående för 

att säkerställa att svaret grundas på respondentens verkliga uppfattning. 

 

Fråga 1. Kontrollerar du att du får ett korrekt utskrivet kvitto ur kassaregistret när du handlar 

med kontanter/betalkort? 

Konsumenterna frågades i första frågan 

om de kontrollerar att de fått korrekta 

utskrivna kvitton ur kassaregistret när 

de handlar med kontanter eller med 

betalkort. När frågan ställts har vi 

förklarat för personen att frågan gäller 

förbrukningsvaror och inte sådana varor 

som kunden kan ha eget intresse att 

spara för framtida byten av varan eller 

garantiärende. 13 av de tillfrågade 

personerna svarade ja, 9 svarade ibland 

och 28 svarade nej. 

Figur 4.1: Konsumentenkäten fråga 1. Svar i procent. (Källa: Egen bearbetning) 
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Fråga 2. Anser du att du har ett ansvar som konsument att kontrollera att kvittot är utskrivet 

enligt gällande regler? 

Hälften av de 50 som svarade ansåg att 

de hade det ansvaret och den andra 

hälften ansåg att de inte hade det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur4.2: Konsumentenkäten fråga 2. Svar i procent.  

(Källa: Egen bearbetning) 

 

 

 

 

 

 

Fråga 3. Hur ser ditt förtroende ut för kontantbranschen i och med den nya 

kassaregisterlagen? 

De konsumenter som inte kände till lagen 

fick den förklarad för sig i korthet. 

Ingen ansåg att förtroendet hade minskat, 

medans 37 st. ansåg att det var oförändrat. 

13 personers förtroende för 

kontantbranschen hade ökat. 

 

 

 

 

Figur 4.3: Konsumentenkäten fråga 3. (Källa: Egen bearbetning) 
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Fråga 4. Skatteverkets planerade avsättningar gällande resurser för kontrollåtgärder i 

samband med införandet av certifierade kassaregister har angivits till 25 heltidstjänster för 

hela landet. Tror du att det är tillräckligt för att klara av att ge incitament att redovisa enligt 

gällande regler till kontantbranschens näringsidkare i sådan mån att skatteundandragandet 

minskar proportionellt mot näringslivets kostnader för certifierad kassautrustning? 

 

 

I den fjärde och sista frågan så 

tillfrågades konsumenterna ifall de 

ansåg att 25 st. nya heltidstjänster på 

Skatteverket för att kontrollera de nya 

kassaregistren var tillräckligt. 5 st. 

stycken svarade att de ansåg att det var 

tillräckligt för att sköta kontrollerna och 

45 st. ansåg att det inte var tillräckligt. 

Figur 4.4: Konsumentenkäten fråga 4. Svar i procent.  

(Källa: Egen bearbetning) 

 

 

4.3 Enkät för näringsidkare 

För att utreda hur den enskilde näringsidkaren ser på den nya kassaregisterlagen utförde vi en 

enkätundersökning bland ett urval näringsidkare i Falun. Frågorna i enkäten hade till syfte att 

bl.a. ge oss svar på hur man såg på den nya lagens potential att förändra konkurrensbilden. Vi 

ville utreda om den enskilde näringsidkaren kände att den verkade i en bransch utsatt för en 

illojal konkurrens och om den av detta skäl känt sig driven mot skatteundandragande i den 

egna verksamheten. Frågorna i enkäten var av både sluten och öppen karaktär. De slutna 

presenterar i det följande kapitlet i form av diagram, och de öppna behandlas branschvis i 

efterföljande avsnitt.  

 

I en fråga har vi undersökt näringsidkarnas inställning till om det finns ett ”behov” att 

undanhålla skatt. Med ”behov” åsyftas den känsla av att en illojal konkurrens driver fram en 

prisbild som inte står i proportion med vad som är nödvändigt för att varje näringsidkare skall 

kunna uppnå en omsättning som täcker kostnader för verksamhetens fortlevnad. Detta 
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”behovskoncept” har förklarats och diskuterats med respondenten vid tillfället för 

undersökningen. 

 

Eftersom lagens effektivitet kan anses vara beroende av den uppföljning med kontrollåtgärder 

skatteverket företar har vi även frågat näringsidkarna om de tycker att skatteverkets planerade 

avsättning i fråga om resurser för kontroll är tillräcklig. Detta för att få en vink om vilket 

förtroende näringsidkarna har för att lagen ska komma att bli effektiv i sina mål. Vidare har vi 

frågat om näringsidkarna har integrerade kortläsare i sina kassasystem och om de sedan 

lagens införande har varit föremål för kontroll av skatteverkets personal. 

 

28 st. näringsverksamma tillfrågades att delta i undersökningen, varav 25 st. valde att delta. 

Dessa är branschfördelade enligt följande. 6st (21,5%) restaurangägare, 6st frisörer, 6 st. i 

detaljhandeln, 4 st. (14 %) kioskägare, 4 st. caféägare och 2 st. (7%) videobutiksägare. Tre st. 

näringsidkare avböjde att delta. 

 

 

4.3.1 Enkätsvar 

Fråga 1. Har din verksamhet skaffat ett certifierat kassaregister enligt den nya 

kassaregisterlagen? 

Samtliga tillfrågade hade skaffat eller 

beställt ett nytt kassaregister. 21 st. hade 

redan skaffat och 4 st. hade beställt. 

 

 

 

 

 

Figur 4.5: Näringsidkarenkäten fråga 1. Svar i procent. (Källa: Egen bearbetning) 
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Fråga 2. Vad har bytet till certifierat kassaregister kostat dig/kommer att kosta? 

Bilden nedan visar ett lådagram över spridningen i kostnaden hos de näringsidkare som 

deltagit i enkätundersökningen. Två extremvärden som ej ingår i lådagrammet var en 

näringsidkare som betalat 150 000 kr och en som betalat 350 000 kr.  

 

 

 

Figur 4.6: Näringsidkarenkäten fråga 2. (Källa: Egen bearbetning) 

 

 

 

 

 

 

Fråga 3 A. Hur ser Ni på den nya kassaregisterlagen? 

 

 

15 st. anser att lagen är bra och 10 anser att 

den är dålig. 

 

 

 

 

Figur 4.7: Näringsidkarenkäten fråga 3 A. Svar i procent. (Källa: Egen bearbetning) 
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Fråga 3 B. Motivera. 

 

Nedan visas samtliga svar som inhämtats från enkätundersökningen färgkodade efter 

svarskategorier definierade enligt följande: 

 

  

Blå:  Positiv inställning   8 st. 

 Lila:  Blandad uppfattning   5 st.  

Röd:  Negativ inställning  6 st. 

 Grön: Inställning att det inte kommer   

göra någon stor skillnad  6 st. 

  

 

 

Kommer ha effekt, kommer inte kunna 
jobba svart  

Man får bort svarta pengar  

Bra att komma åt fuskarna  

Bra för konkurrensen  

Bra att komma åt fusket 

Utrensning av oseriösa företagare  

Bra att få bort fusket  

Bra med kontroll, rättvist  

 

Dåligt med tvång  

Kostnad för företagarna  

Stor kostnad  

Höga kostnader  

Höga kostnader  

Höga kostnader  

 

Tillvägagångssättet är långsökt, men 
förstår syftet  

Bra att det görs ansträngningar, men 
dåligt att kostnaden läggs på företagen  

Bra att man stoppar fusket, men dåligt 
med kostnaden  

Bra med kontroll, men kommer inte ha 
någon effekt  

Bra initiativ, men ineffektivt  

 

 

Kommer inte komma åt fusket  

De som fuskar fortsätter Inte så stor 
skillnad  

Går säkert att fuska ändå  

Ingen skillnad  

Ingen skillnad  
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I diagrammet nedan presenteras svarskategoriernas respektive representation i procent.  

 

Figur 4.8: Näringsidkarenkäten fråga 3 B. (Källa: Egen bearbetning) 

 

 

 

Fråga 4. Har du känt att du önskar att din bransch präglades av ett mindre 

skatteundandragande, och att du då skulle känna dig tryggare i konkurrensen? 

 

11 st. av de tillfrågade har önskat att 

deras bransch präglades av mindre 

skatteundandragande och att de då 

skulle känna sig tryggare i 

konkurrensen. 14 st. har inte upplevt 

något problem med 

skatteundandragande i sin bransch. 

Figur 4.9: Näringsidkarenkäten fråga 4. Svar i procent.  

(Källa: Egen bearbetning) 
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Fråga 5.  Tror du att införandet av den nya kassaregisterlagen minskar ”behovet” att 

undandra sig skatteansvar, ökar ”behovet” eller att ”behovet” kommer vara oförändrat? 

 

I och med införandet av den nya 

kassaregisterlagen tror 13 st. att 

”behovet” av att undandra skatt 

minskar. 12 st. tror att ”behovet” 

kommer vara oförändrat. Ingen av de 

tillfrågade tror att ”behovet” kommer 

öka. 

Figur 4.10:Näringsidkarenkäten fråga 5. Svar i procent.  

(Källa: Egen bearbetning) 

 

 

 

 

 

Fråga 6. Har konkurrensen i din bransch krävt att du undandrar dig att betala skatt för vissa 

intäkter för att säkra din fortlevnad, genom att inte ta upp dem i redovisningen? 

 

På denna fråga var det bara en som 

svarade att de hade känt att 

konkurrensen i sin bransch hade krävt 

att de själva hade behövt undandra 

skatt. De påpekade dock att de aldrig 

hade tagit steget och gjort det. 24 st. sa 

att de aldrig hade upplevt att de hade 

behövt undandra skatt. 

Figur 4.11: Näringsidkarenkäten fråga 6. Svar i procent.  

(Källa: Egen bearbetning) 
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Fråga 7. Upplever du att konkurrensen i din bransch blir jämnare i och med de nya registren? 

 

7 st. svarade att de tror att konkurrensen 

nu blir jämnare i och med de nya 

registren. 18 st. svarade att de inte tror 

det. De flesta la då till att de inte tror på 

någon större förändring eller att de inte 

går att se ännu. 

 

Figur 4.12: Näringsidkarenkäten fråga 7. Svar i procent.  

(Källa: Egen bearbetning) 

 

 

 

 

 

Fråga 8. Skatteverkets planerade avsättningar gällande resurser för kontrollåtgärder i 

samband med införandet av certifierade kassaregister har angivits till 25 heltidstjänster för 

hela landet. Tror du att det är tillräckligt för att klara av att ge incitament att redovisa enligt 

gällande regler till kontantbranschens näringsidkare i sådan mån att skatteundandragandet 

minska proportionellt mot näringslivets kostnader för certifierad kassautrustning? 

 

 

På denna fråga svarade 4 st. att de anser 

att Skatteverkets planerade avsättningar 

gällande resurser för kontrollåtgärder 

var tillräckliga och 21 svarade att de 

inte trodde det var tillräckligt. 

 

 

Figur 4.13: Näringsidkarenkäten fråga 8. Svar i procent. (Källa: Egen bearbetning) 
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Fråga 9. Har Ni integrerad kortläsare? 

 

8 st. av de tillfrågade hade integrerade 

kortläsare och 17 st. hade det inte. En 

tendens såg ut att vara att de 

kassaregistren som var dyrare hade det 

inbyggt. 

 

Figur 4.14: Näringsidkarenkäten fråga 9. Svar i procent. (Källa: Egen bearbetning) 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 10. Har din verksamhet varit föremål för kontroll efter 1 januari? 

 

7 st. hade blivit kontrollerade och då 

handlade kontrollen mestadels om de 

hade skaffat ett kassaregister och i 

något enstaka fall hade de kontrollerat 

kvittona. 18 st. hade inte blivit 

kontrollerade. 

 

 

Figur 4.15: Näringsidkarenkäten fråga 10. Svar i procent. (Källa: Egen bearbetning) 
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4.4 Intervju med revisionschef vid Skatteverket i Falun 

Vi har intervjuat Ulla Hedlöf som jobbar som sektionschef för revision på Skatteverket i 

Falun. Ulla menar att merparten av de näringsidkare som omfattas av den nya 

kassaregisterlagen har eller har beställt nya certifierade kassaregister. Skatteverket kommer nu 

till en början att kontrollera att de nya kassorna finns på plats tillsammans med den svarta 

lådan. Under det första året har de planerat att besöka 50 000 st. företag i Sverige, men planen 

är att under de närmsta åren ska alla som omfattas av lagen ha haft ett besök. I Falun har ca. 

400 st. besök gjorts sedan lagen trädde i kraft. I Falun räknar man med att göra ca. 1 500 st. 

det här året. När man har sett att alla har en ny kassa kommer det sedan göras stick- kontroller 

bland näringsidkarna. Skatteverket ville från början utföra 85 000 kontroller under första året, 

men då inga extra anslag givits åt verket i och med den nya lagen har man inte de resurser 

som krävs för detta.  

 

Man har inom Skatteverket avsatt 25 heltidstjänster för de kontroller som skall utföras de 

första åren. Dock hade man gärna sett att man hade fått ökade anslag för detta då 

uppföljningen av den nya kassaregisterlagen har hög prioritet och resurserna fått plockas från 

andra arbetsuppgifter. I Falun har man beslutat använda sig av de revisorer man har för att 

utföra kontrollen av näringsidkarna. Detta för att dessa har en vana av arbete ute på fältet. 

Ulla anser att konsument bidrar i stor utsträckning till kontrollen av näringsidkarna genom att 

kontrollera sina egna kvitton. Hon anser att svenska folket idag är väl uppdaterade om den 

nya kassaregisterlagen och vet vad den har för betydelse.  

 

Kontrollmöjligheter som kundräkningar och kvittokontroller har funnits tillgängliga även 

tidigare, men eftersom inga regler, förutom vissa av bokföringslagen och lagar om moms 

ställda krav, funnits för kassaregister blir kontrollerna mer effektiva i och med den nya lagen. 

Förut kunde t.ex. en lunchrestaurang slå in dagens första lunchgäst i kassan, och sedan skriva 

ut kvittokopior för resterande kunder som inte registrerades som nya försäljningar. Det enda 

sätt som kunden kunde upptäckt att något inte var rätt var om den skulle jämfört med den 

annan gästs kvitto och sett att kvittonumret var lika. Ett annat sätt att fuska var att använda sig 

av kassor med alternativ programvara, s.k chippning, där man kunde programmera in i 

apparaten hur den skulle hantera omsättningen. T.ex. kunde man tala om för apparaten att 

man ville ha 80 % av intäkterna registrerade i kassan och resterande utanför systemet. Detta 

gav dock en bruttovinst som misstämde med branschen i övrigt, vilket gav skatteverket en 
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signal om att något var fel.  Detta går inte att göra med de nya registren då allt som skrivs ut 

ur kassan registreras i svarta lådan.  

 

Ännu har man inte sett någon ökning i skatteintäkten till följd av den nya lagen, men Ulla 

menar att det är för tidigt för det. Man tror att man kan komma att se ökningar i maj, eftersom 

de flesta som omfattas av den nya kassaregisterlagen redovisar moms per kvartal och således 

redovisar årets första moms den 12 maj. Dock har många under årets första kvartal ännu inte 

installerat sina nya register. Skatteverket väntar sig kunna se en tydligare effekt efter det 

första halvåret. 

 

I inledande diskussioner om införandet av kassaregister var tanken från skatteverkets sida att 

man skulle ställa krav även på integrering av kortläsare i kassasystemen. Detta har man dock 

fått frångå då man både i 2004 års skattekontrollutredning, och i påföljande proposition har 

ansett det vara en för dyr implementeringskostnad att lägga på näringsidkarna. Ulla anser att 

risken för skattefusk med hjälp av fristående kortläsare är minimal, då man vid kontroll tittar 

på kontoutdrag som jämförs med informationen i kassaregistret. Om då kortterminalen skulle 

vara kopplad till annat konto än företagets egna begär man att få se kontoutdrag på detta. Fusk 

upptäcks alltså även om kortköpen inte skulle registreras i svarta lådan. 

 

När 2004 års skatteutredning skrevs var torg- och marknadshandel omfattade av lagförslaget, 

men när regeringen skrev sin proposition föreslogs att denna typ av handel skulle undantas, 

vilket den också gjorde i lagen som antogs. Ulla menar att skatteverket anser att torg- och 

marknadshandel bort omfattas av lagen. Skatteverket har dock möjlighet i dagsläget att utföra 

oanmälda kontrollbesök på torg och marknader. 

 

På fråga om vad skatteverket har för möjlighet att motverka användningen av dubbla 

kassaregister, dvs. ett icke certifierat system vid sidan om som används för viss del av 

försäljningen i syfte att undandra sig skatteansvar för denna del, svarar Ulla att man vid 

kundräkning/kvittokontroll har möjlighet att upptäcka sådant (Hedlöf 2010). 
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4.5. Intervju med anonym f.d. krogägare i Dalarna 

För att få empiriskt underlag för hur situationen ser ut i restaurangbranschen har vi intervjuat 

en före detta krogägare i dalarna. Intervjun baserades på ett antal stödfrågor och fördes per 

telefon. Han har valt att vara anonym då han upplever att det innebär en viss risk att lämna 

sådan information som han valt att lämna. 

 

När den intervjuade tillsammans med två vänner under 90-talet köpte en befintlig 

krogverksamhet var deras avsikt att driva den enligt de lagar och regleringar som omger 

branschen. Löner hade aldrig i inledningsfasen planerats att betalas ut svart.  

 

De märkte ganska snart att detta var en svår uppgift, då branschen enligt hans mening 

präglades av en tradition av omfattande intäktsundanhållande till förmån för svart betalning 

av löner. Det visade sig svårt att hitta kunnig personal som var villig att arbeta mot vit 

betalning av olika anledningar. Dessa anledningar var t.ex. att krogjobb ofta är ett extrajobb 

och den anställde inte velat ha inkomsten registrerad. De kan till exempel ha varit studerande 

och inte velat riskera att lönen översteg inkomsttaket för bibehållet studiemedel. En annan 

anledning var att den anställde helt enkelt visste att han, om han inte erbjöds en svart lön 

kunde bli erbjuden detta hos någon annan krog. 

 

Behovet av tillgången till svarta pengar ställer krav på krögaren att undanhålla intäkter från 

redovisningen. Dessa svarta pengar kommer inte nödvändigtvis från undanhållna 

försäljningsintäkter från utskänkt alkohol, utan kunde inhämtas ur oredovisade garderobs- och 

inträdesavgifter. 

 

I och med detta, menar den intervjuade, att konkurrensbilden också blir skev. De krogar som 

handlar på det här sättet undandrar sig skyldigheten att betala skatt och avgifter för dels löner 

och dels de intäkter som garderob och inträde vid dörr genererat. Krogarna kan då hålla något 

lägre priser i sin försäljning och således vinna i konkurrenskraft.  

Den intervjuade tror inte att kassaregistren kommer ha nämnvärd påverkan på 

skatteundandragandet i restaurangbranschen. Han tror att de verksamma näringsidkarna i och 

med den stora efterfrågan på svarta löner kommer att hitta metoder för fortsatt fusk. Han ger 
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som exempel härtill att de tidigare införda kraven på personalliggare
1
 medförde att det snabbt 

utvecklades rutiner för att kringgå dessa regler.  

  

 

                                                 

1
 Krav på personalliggare infördes för restaurangverksamheter och frisörer 2007. Kravet innebär att personal 

skall registrera sig i personalliggare vid varje arbetspass (skatteverket 2010) 
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5. Analys 

 

Uppfattningen om konkurrensen inom den egna branschen hos de näringsidkare som ställt 

upp i enkätundersökning var till en knapp majoritet att den var lojal och inte präglades av 

något större skatteundandragande. 44 % ansåg att man hade haft en fördel av ett mindre fusk i 

den bransch inom vilken man verkar. Mot detta kan ställas att 48 % av de tillfrågade ej tror att 

behovet att undandra sig skatteansvar kommer förändras i och med den nya lagen. Ingen vi 

frågat tror på ett ökat behov av skatteundandragande och 52 % tror att behovet kommer 

minska. 

 

De tillfrågade näringsidkarna trodde till största delen på en oförändrad konkurrensbild eller att 

förändringen blir relativt liten. Man tyckte också att det var för tidigt att se någon förändring i 

nuläget. 

 

En tendens bland näringsidkarna vi frågat är att man känner negativt inför de kostnader man 

påförs i och med de nya registren och att man är skeptisk till lagens förväntade effekt, bl.a. 

pga. de knappa resurserna som läggs på uppföljningen. För att kostnaderna som lagen innebär 

för företagen skall stå i proportion till den vinst som det allmänna erhåller anser man att den 

nya lagen effektivt måste verka för att den illojala konkurrensen minimeras.  Om 

skattesystemet känns orättvist eller svårbegripligt kan detta leda till att 

skatteundandragandet/viljan till skatteundandragande ökar.  

 

5.1 Skattebrott i krogbranschen 

I krogbranschen finns en utbredd efterfrågan för svart ersättning bland arbetstagarna. Trycket 

på krögarna att kunna betala ut löner svart medför att tillgången på svarta pengar måste 

underhållas. I många verksamheter, enligt den intervjuade f.d. krogägaren, tas dessa pengar 

från garderobsverksamhet och inträdesavgifter som ej registreras i kassaregister. Man får på 

detta viss tillgång till de svarta pengar som behövs för personal, och har dessutom undandragit 

sig skatt för dessa intäkter, vilket leder till ökad konkurrenskraftighet i branschen.  
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5.2 Konsumentens roll i skattekontrollen 

Att spara och kontrollera kvittot vid kontantköp är något vi som konsumenter inte har något 

större intresse av, såvida det inte gäller att för eget intresse spara kvitto för eventuellt byte av 

varan eller som garantihandling, enligt vad som framkommit av vår undersökning. Det finns 

inte heller något som talar för att detta kommer förändras i och med den nya lagen, då 

betydelsen för den egna kvittokontrollen inte förändrats ur konsumentsynpunkt. En stor del av 

konsumenterna är inte ens medveten om den nya lagen och enligt Bonnedahl, Jenssen och 

Sandström (2007) talar detta för att man fortsätter som man gjort tidigare. Från skatteverkets 

sida är man dock mer förhoppningsfull vad gäller konsumentens del i kontrollen av kvittona. 

 

Enligt 2004 års skattekontrollutredning kommer konsumenten att spela en större roll i 

kontrollen av att reglerna efterföljs.  

 

5.3 Kortläsare 

Användandet av betalkort ökar avsevärt varje år och under en tio års period (1998-2008) såg 

vi en ökning från 171 miljoner betalningstillfällen till 1389 miljoner. En icke integrerad 

kortläsare som kopplats till ett externt konto kan vara grogrund för ett omfattande 

intäktsundanhållande. Ulla Hedlöf vid Skatteverket menar dock att man vid kontroll kan se 

detta och utreda sådant fusk. Vid en registerkontroll kollas konton mot registeruppgifter, och 

om betalningar ej finnes i kontoutdrag begärs utdrag från det kontot som läsaren är kopplad 

mot.  

 

2004 års skattekontrollutredning har anfört att krav ej bör ställas på integrerade kortläsare 

med den certifierade utrustningen pga. att risk ej föreligger för omfattande fusk med sådan 

utrustning. Regeringen anser att risk föreligger, men att kostnadsbördan för företagaren blir 

oskälig, varför de delat uppfattningen att krav på integrerade kortläsare ej bör ställas. Inom 

taxinäringen estimeras kravet på integrering av nämnd utrustning uppgå till omkring 1000 kr 

per enhet i engångskostnad, och då drabba tillverkaren av utrustningen i första hand. 
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5.4 Resurser för uppföljning och kontroll 

Skatteverket får inga utökade anslag för att genomföra kontroller i och med den nya 

kassaregisterlagen. Man har inom verket avsatt 25 st. heltidstjänster ur den befintliga 

personalen för detta. Man räknar på skattekontoret i Falun med att göra 1500 kontrollbesök, 

och i Landet ca 50 000 st. Dessa besök görs i första hand för att se att kassautrustningen är 

certifierad och installerad och att inga icke certifierade kassor används. Man har från verkets 

sida velat genomföra 85 000 kontroller det första året men med knappa resurser kommer detta 

ej vara möjligt. Det råder ett starkt tvivel bland såväl konsumenter som näringsidkare om att 

denna kontroll skulle vara tillräcklig för att följa upp att den nya lagen efterlevs. 

 

5.5 Spelteori 

För att illustrera hur man med spelteori kan beskriva skatteundandragandets effekt på 

konkurrensen, och vidare illojal konkurrens effekt på ett fortsatt skatteundandragande har vi 

framställt en matris som bygger på idén om fångarnas dilemma (se avsnitt 3,5): 

 

Tänk dig att du har ett företag som är verksamt i en bransch som innebär klart övervägande 

handel mot kontant betalning. För att göra ett övervägande huruvida du skulle välja att 

undandra vissa intäkter från redovisningen i syfte att undgå skatt spelar vissa faktorer in. Hur 

beter sig konkurrenterna? Hur ser riskbilden för att ertappas ut? Vilka påföljder får fusket? 

På nästa sida visar en matris vilka konsekvenser ditt handlande får i förhållande till övriga 

marknaden enligt modellen fångarnas dilemma.  
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 Du 

  Redovisar allt fuskar 

Konkurrerande 

aktörer 

Redovisar 

allt 

1. 

Lojal konkurrens på lika 

villkor i branschen. Rena 

papper innebär att risken 

för rättsliga konsekvenser 

är eliminerade. 

2. 

Övervägande jämn konkurrens 

på marknaden men du får ett 

ekonomiskt försprång. Står 

dock en risk att ertappas, vilket 

medför negativa konsekvenser 

Fuskar 

3. 

Det förekommer illojal 

konkurrens på marknaden 

och detta sätter dig i en svår 

situation. Du förlorar 

kunder pga. högre 

prissättning och riskerar 

sättas i konkurs. 

4. 

Du konkurrerar på samma 

villkor som de andra fuskarna. 

Du står samma risk att ertappas 

som övriga aktörer, men har 

minskat risken att slås ut pga. 

illojal konkurrens 

Figur 5.1: Matris skatteundandragande enligt modellen Fångarnas dilemma (källa: Egen bearbetning) 

 

Om du väljer att redovisa allt enligt gällande regler är din framgång på marknaden delvis 

avhängig de andra aktörernas vilja att göra detsamma. Fuskar de hamnar du i den 

ogynnsamma situationen där du riskerar slås ut av den illojala konkurrens som uppstått med 

konkurrenternas med hjälp av fusk tillskansade ekonomiska fördelar (ruta 3). Detta alternativ 

blir mindre attraktivt i en bransch som präglas av ett omfattande fusk med 

intäktsredovisningen. Om du vet att du befinner dig i en bransch som är framgångsrikt 

kontrollerad av det allmänna, och detta gjort att branschen som helhet präglas av mycket liten 

del fuskande aktörer blir chansen större att även du väljer att redovisa enligt reglerna (ruta 1). 

Mycket med tanke på att risken för att bli ertappad är stor och därmed också risken för 

negativa rättsliga effekter för din verksamhet. 
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5.6 Metoder för skatteundandragande 

Tidigare har funnits stora möjligheter att skattefuska med diverse olika metoder så som att 

helt enkelt inte slå in en försäljning i kassan, nyttja träningsslagsfunktionen, använda 

kvittokopior manipulera kassans funktioner med hjälp av alternativ programvara m.m. Dessa 

möjligheter (förutom att ej registrera försäljning) elimineras i de certifierade kassaregistren. 

Att ej slå in försäljningar kommer att vara mer riskfyllt om skatteverket utför 

kundräkning/kvittokontroll oannonserat till sådan frekvens att näringsidkaren upplever det 

som sannolikt att själv utsättas för det. Den nya utrustningen är betydligt svårare att 

manipulera i och med att den är plomberad och att den registrerar allt som händer i den. 

Dessutom får varje kvitto unika kontrolluppgifter i tryck. Detta om det fungerar som det är 

tänkt skulle göra så att kontantbranschen präglades av ett litet fuskande, så som beskrivs 

enligt ruta 1 i föregående avsnitt. 
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6. Slutsats och diskussion 

 

Det är svårt att framställa en hypotes över effekterna på skatteundandragandet i 

kontantbranscherna till följd av den nya kassaregisterlagen. Som vi visat är det många 

faktorer som spelar in när det gäller vårt beteende och vilja till skattebetalning och vår 

ansvarskänsla därav. Vi ser utifrån det empiriska materialet vi samlat in att uppfattningarna 

skiljer sig något respondenterna emellan och kan dra slutsatsen att hypoteserna som 

presenteras i det följande avsnittet är troliga var för sig utifrån vissa för var och en uppställda 

förutsättningar. 

 

6.1 Effekten på skatteundandragandet 

Även om de nya reglerna försvårar fusket rent praktiskt, kan man inte med säkerhet veta att 

detta leder till någon större förändring. Om regleringen ger en känsla av överförmynderi och 

kontrollsamhälle kan detta, tror vi, leda till att ansträngningarna att hitta nya sätt att fuska ökar 

hos näringsidkarna som en typ av ”självförsvar”.  

 

En annan aspekt är hur den enskilda näringsidkaren värderar risken att bli föremål för 

kontroll. Om risken upplevs som ringa kan man tänka sig att näringsidkaren fortsätter som 

förut och (förutsatt att han gjort det tidigare) undandrar sig skatt för vissa intäkter. Om detta 

blir fallet och skatteverket företar omfattande kontroller leder detta till rättsliga effekter för de 

som fuskar och förändringen kan komma att ske först efter att detta skett under viss tid.  Som 

det framkommit tidigare i uppsatsen har skatteverket en mycket liten resursavsättning till 

förmån för de löpande fysiska kontrollerna av att lagen efterföljs. Det är naturligt att 

branschen kommer att lära sig i vilken utsträckning risk för kontroll föreligger och anpassa 

sitt risktagande därefter.  

 

Ytterligare en aspekt är den spelteoretiska modellen i fångarnas dilemma. Då alla förväntas 

handla i syfte att tillfredställa sitt egenintresse i första hand, kan man fråga sig hur och när 

förändringen skall ta fart eftersom modellen förutsätter att aktörerna handlar med hänsyn till 

vad de vet och vad de kan anta om de andra aktörerna. Vem vågar då vara först med 

förändring? Emellertid spelar här uppfattningen om risken för kontroll en roll. Förändringen 



42 

 

kan komma att tvingas fram om risken för upptäckt fusk upplevs som påfallande. Denna 

hypotes bör ställas mot idén om hur påtvingade åtgärder och kontroll kan leda till motvilja att 

underkasta sig regleringen. Vi ser alltså en hypotetiskt framtidsbild där näringsidkarna mycket 

motvilligt underkastar sig det nya systemet av den enda anledningen att de finner sig tvingade, 

och att de vill undvika sanktionsavgifter och andra rättsliga åtgärder.  

 

Denna hypotes är ett troligt händelseutfall med tanke på näringsidkarnas i många fall negativa 

inställning till kostnadsbördan samt skatteverkets förutsättningar för kontroll och uppföljning. 

Om branschen som helhet är skeptisk till lagens effekter och dessutom anser sig ha fått betala 

för dess genomförande ses inga tydliga incitament till att i högre utsträckning än tidigare 

redovisa enligt gällande lagstiftning. Vi ser inte att det finns anledning att förvänta sig någon 

större förändring i viljan hos näringsidkarna att minska fusket, utan den minskning vi kommer 

att se kommer att vara påtvingad av den nya regleringen och tekniska lösningen. Om 

branschen haft en större tilltro till lagens effekt på skatteundandragandet hade man kunnat 

förvänta sig en annan inställning hos näringsidkare som önskat en jämnare konkurrens i sin 

bransch, och lagen hade fått draghjälp.  En fråga för vidare diskussion kan vara om det är en 

hållbar situation i längden att lagen till stor del medför en känsla av tvång och kontroll istället 

för en känsla av konkurrensutjämnande åtgärd för näringsidkarna.  

 

En annan möjlig framtidsbild kan vara att näringsidkarna välkomnar de nya reglerna, t.ex. 

pga. att de upplever att de förbättrar konkurrensbilden i deras branscher. I denna framtidsbild 

ställer sig en majoritet sig positiva till den nya lagen och man kan förvänta sig en ökad känsla 

för konkurrenssäkerhet hos den enskilde näringsidkaren och därmed se en större vilja att 

redovisa enligt gällande lag, då det i detta scenario skulle vara det mest egenintresse-

optimerande handlingsalternativet; kombinationen konkurrens på lika villkor och eliminerad 

risk för rättslig påföljd blir här det mest attraktiva alternativet i matrisen vi baserat på 

fångarnas dilemma (ruta 1).  

 

6.2 Konsumentens bidrag till kontrollen 

Vi tycker att utredaren och regeringen i sina förarbeten till kassaregisterlagen lägger en 

överdriven tilltro till att svenska folket i sin egenskap av konsumenter skall bidra aktivt till 

kontrollen. Dels är befolkningen inte i någon större utsträckning informerade om de nya 

registren och dess funktion (kvittots nya uppgifter m.m.), och dels anser vi det vara långsökt 



43 

 

att tro att konsumenter är beredda att axla det ansvaret så till den grad att man ringer in och 

tipsar skatteverket om man ej fått kvitto ur kassaregistret. Åtminstone till sådan magnitud att 

det syns mer än ytterst marginellt i statskassan.  

 

6.3 Kostnad och nytta 

Anledningen till att lagen kommit till är att man har sett att det pågått ett stort skattefifflande i 

kontantbranscherna. En del av anledningen till att lagstifta om certifierade kassaregister är att 

en marknad som präglas av ett högt skatteundandragande får en skev konkurrensbild, och 

marknadens olika aktörer konkurrerar på olika och orättvisa villkor. Den som håller sig till 

lagar och regleringar i sin redovisning och sitt skattebetalande får det tufft i konkurrensen. 

Priser kan behöva hållas högre än fuskarnas och detta leder till sämre kundtilldragande.  

 

De kostnader som uppstått i genomdrivandet av den här lagen har till största delen lagts på 

näringsidkarna. Det är de som blivit tvungna att införskaffa ny utrustning. Ibland för summor 

väl över 100 000 kr.  

 

Om den nya lagen skall uppnå effektivitet måste den försvåra fusket. Om den gör det uppnås 

två mål automatiskt. Nämligen ökad skatteintäkt och utjämning av konkurrensen i 

kontantbranscherna. Skulle ingen effektivitet uppnås finns risk för ett stort missnöje från 

näringsidkarnas sida. Det är de som bekostat förändringen, och det är de som har att vinna på 

att konkurrensen jämnas ut.  

 

Vad är det då som avgör om lagen uppnår effektivitet i sitt genomdrivande? Skatteverket har 

ansvar för kontroll. De nya systemen underlättar för skatteverkets kontroll, men kontroll 

måste utföras för att oegentligheter skall upptäckas. Om nya metoder för fusk tas fram finns 

risk att dessa sprider sig snabbare om skatteverkets kontroll upplevs som lågfrekvent.  

 

Vi håller med remissinstanserna Svenskt näringsliv och Svensk handel som påtalat just detta 

att skatteverkets planerade resursavsättning för kontrollerna ser otillräckliga ut, och att detta 

kan komma att göra att lagens avskräckande verkan uteblir. Våra enkätundersökningar visade 

också på en överväldigande andel respondenter som delade uppfattningen om att 25 

heltidstjänster för hela landet skulle vara otillräckligt för kontrollen. 



44 

 

 

För framtida forskning föreslås här uppföljning av frekvensen av skatteverkets kontroll och 

hur mycket skatteintäkten faktiskt ökar. Detta bör ställas i relation till branschaktörernas 

inställning till hur konkurrensen förändrats. 

 

6.4 Fusk med kortläsare 

Trots den tidigare gjorda Taxiutredningens varningsord valde man att både i 

Skattekontrollutredningens betänkande och i regeringes proposition att ej ställa kravet på 

integrerade kortläsare. Å ena sidan kan man se det som en svaghet i lagen, då vi visat på att 

kortbetalningar utgör en stor del av betalningarna i kontantbranscherna och ständigt ökar, 

eftersom man nu kan ha kortläsaren kopplad till externt konto och ej redovisa dessa 

transaktioner som del i verksamheten. Problemet blir då att vid en kundräkning upptäcks lätt 

att viss försäljning saknas i registret. Skulle näringsidkaren t.ex. ha två kortläsare, dvs. en 

kopplad till verksamhetens konto och en, låt oss säga trådlöst ansluten till externt konto, och 

alternera mellan dessa i den dagliga verksamheten skulle det fortfarande finnas viss risk för 

upptäckt, men riskens storlek skulle vara proportionell mot skatteverkets faktiska 

kontrollutförandefrekvens, vilket för övrigt är någonting som vi tror är något som branschen 

kommer lära sig att förutse. Det blir hur som helst oväsentligt vid detta förfarande huruvida 

det i lag är reglerat om kortläsaren skall vara kopplad till övrig utrustning. Å andra sidan 

kunde en bestämmelse om integrering varit tillräcklig för att de som endast är måttligt 

benägna att fuska skulle avstått. 

 

Det är alltså även här svårt att förutse framtida utfall. Det är relativt lätt att fuska med 

kortläsare och försäljningen berör inte kassaregistret. Problematiken för en näringsidkare blir 

dock att han aldrig kan veta om eller när en kontrollant dyker upp för att räkna kunder, 

kontrollera kvitton och sedan jämföra med registreringarna i registret. Om så sker kan 

försäljningen som skett med den ”svarta” kortläsaren vara svår att redogöra för och 

skatteverkets kontrollant blir varse fusket. Vi anser dock att risken för fusk av den här typen 

är överhängande då den planerade fysiska kontrollen är så knapp.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Lag (2007:592) om kassaregister m.m. 

 

Lagens tillämpningsområde 

 

1 § I denna lag finns bestämmelser om 

användning och kontroll 

av kassaregister. 

 

2 § Den som i näringsverksamhet säljer 

varor eller tjänster mot 

kontant betalning omfattas av skyldigheter 

enligt denna lag, om 

inte annat följer av 3 §. 

 

3 § Skyldigheterna enligt denna lag gäller 

inte för den som 

 

1. endast i obetydlig omfattning säljer 

varor eller tjänster 

mot kontant betalning, 

 

2. är befriad från skattskyldighet enligt 

inkomstskattelagen 

(1999:1229) för inkomst från sådan 

försäljning som avses i 2 §, 

 

3. bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 § 2 

yrkestrafiklagen 

(1998:490), 

 

4. säljer varor eller tjänster mot kontant 

betalning genom 

sådana distansavtal eller 

hemförsäljningsavtal som avses i 

distans- och hemförsäljningslagen 

(2005:59), 

 

5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en 

varuautomat 

eller annan liknande automat eller i en 

automatiserad 

affärslokal, 

 

6. anordnar automatspel enligt lagen 

(1982:636) om anordnande 

av visst automatspel eller enligt 

lotterilagen (1994:1000), 

eller 

 

7. bedriver sådan torg- och 

marknadshandel som avses i lagen 

(1998:514) om särskild skattekontroll av 

torg- och 

marknadshandel m.m. 

 

4 § Vid tillämpning av 2 och 3 §§ skall 

självständiga 

verksamheter inom ramen för en 

näringsverksamhet bedömas var 
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för sig. 

 

Definitioner 

 

5 § Med kassaregister avses kassaapparat, 

kassaterminal, 

kassasystem och liknande apparatur för 

registrering av 

försäljning av varor och tjänster mot 

kontant betalning. 

 

6 § Med kontant betalning likställs 

betalning med kontokort. 

 

7 § Med kontrollremsa avses 

dokumentation av den löpande 

registreringen i kassaregistret i 

pappersform. 

 

Med journalminne avses dokumentation av 

den löpande 

registreringen i kassaregistret i elektronisk 

form. 

 

8 § Verksamhetslokal har samma betydelse 

som i lagen (1994:466) 

om särskilda tvångsåtgärder i 

beskattningsförfarandet. 

 

Registrering i kassaregister 

 

9 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

All försäljning och annan löpande 

användning av ett 

kassaregister skall registreras i ett 

kassaregister. 

 

Vid varje försäljning skall ett av 

kassaregistret framställt 

kvitto tas fram och erbjudas kunden. 

 

10 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Kassaregister skall på ett tillförlitligt sätt 

visa 

 

1. alla registreringar som har gjorts, och 

 

2. programmeringar och inställningar som 

utgör 

behandlingshistorik enligt bokföringslagen 

(1999:1078). 

 

Anmälningsskyldighet 

 

11 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Näringsidkare som omfattas av 

skyldigheter enligt denna 

lag skall till Skatteverket anmäla de 

kassaregister som finns i 

verksamheten. Vid förändrade 

förhållanden skall ny anmälan 

göras. 

 

Anmälan skall ha kommit in till 

Skatteverket inom en vecka från 
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den dag då anmälningsskyldigheten har 

inträtt. 

 

Certifiering och återkommande teknisk 

kontroll 

 

12 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Kassaregister skall vara certifierat av ett 

organ som är 

ackrediterat för uppgiften enligt lagen 

(1992:1119) om teknisk 

kontroll. 

 

13 § Har utgått genom lag (2009:548). 

 

14 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Certifiering får utföras även av organ från 

ett annat 

land inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) enligt 

bestämmelser som meddelas av regeringen 

eller den myndighet 

som regeringen bestämmer. 

 

Enligt bestämmelser som meddelas av 

regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får 

certifiering utföras 

även av organ från ett annat land med 

vilket Europeiska 

gemenskapen träffat avtal om ömsesidigt 

erkännande. 

Lag (2009:548). 

 

Tillsyn 

 

15 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Skatteverket utövar tillsyn över att 

näringsidkare som 

omfattas eller kan antas omfattas av 

skyldigheter enligt denna 

lag har kassaregister och att de 

kassaregister som används i 

verksamheten uppfyller föreskrivna krav. 

 

Tillsynsåtgärder får vidtas utan att 

näringsidkaren underrättas 

om dem i förväg. 

 

16 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Tillsynsåtgärder skall vidtas så att de inte 

vållar 

näringsidkaren större kostnader eller 

olägenheter än 

nödvändigt. 

 

17 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Skatteverket har rätt att för sin tillsyn 

enligt 15 § få 

tillträde till verksamhetslokaler där 

verksamheten bedrivs. 

 

18 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Näringsidkare som omfattas eller kan antas 

omfattas av 
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skyldigheter enligt denna lag skall på 

begäran och i den 

omfattning det är nödvändigt för tillsynen 

lämna Skatteverket 

upplysningar och tillhandahålla handlingar. 

 

19 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Skatteverket får förelägga näringsidkare att 

fullgöra sina 

skyldigheter enligt 18 § och att avhjälpa de 

brister som 

konstaterats vid tillsynen av kassaregister. 

 

20 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Polismyndighet skall på Skatteverkets 

begäran lämna det 

biträde som behövs för tillsynen. 

 

Särskilda kontrollåtgärder 

 

21 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

För kontroll av näringsidkare som omfattas 

eller kan antas 

omfattas av skyldigheter enligt denna lag 

får Skatteverket göra 

kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll 

och kassainventering. 

Sådana åtgärder får vidtas i 

verksamhetslokaler dit allmänheten 

har tillträde. Kundräkning får även ske på 

allmän plats i 

anslutning till sådana lokaler. 

 

Kundräkning, kontrollköp och 

kvittokontroll får vidtas utan att 

näringsidkaren underrättas i förväg. 

 

22 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Kontrollåtgärder skall vidtas så att de inte 

vållar 

näringsidkaren större kostnader eller 

olägenheter än 

nödvändigt. 

 

23 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

När Skatteverket vidtar åtgärder enligt 21 § 

skall 

näringsidkaren på begäran av Skatteverket 

tillhandahålla 

kontrollremsa, uppgifter från journalminne 

eller tömningskvitto 

för kontroll av hur försäljningar har 

registrerats i 

kassaregistret. 

 

Om uppgifterna på kontrollremsan eller i 

journalminnet inte 

utgör räkenskapsinformation enligt 

bokföringslagen (1999:1078), 

skall de bevaras i två månader efter 

utgången av den 

kalendermånad då uppgifterna 

registrerades i kassaregistret. 

 

Skatteverket får förelägga näringsidkaren 

att fullgöra sin 
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skyldighet enligt första stycket. 

 

Kontrollavgift 

 

24 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av 

näringsidkare som omfattas av 

skyldigheter enligt denna lag 

om näringsidkaren 

 

1. inte har ett kassaregister, 

 

2. använder kassaregister som inte 

uppfyller föreskrivna krav 

i 10 eller 12 § eller i föreskrifter 

meddelade med stöd av 

denna lag, 

 

3. inte anmält kassaregistret i enlighet med 

11 §, 

 

4. inte uppfyllt kravet i 23 § andra stycket 

att bevara 

uppgifter, eller 

 

5. inte uppfyllt kravet på registrering eller 

kvitto i 9 §. 

 

Kontrollavgiften är 10 000 kronor och 

tillfaller staten. 

Lag (2009:548). 

 

25 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Om kontrollavgift har tagits ut enligt 24 § 

första 

stycket 1–3 och Skatteverket därefter 

förelagt näringsidkaren 

att göra rättelse inom viss tid, får 

Skatteverket ta ut en ny 

avgift med 20 000 kronor om 

föreläggandet inte följs. 

Lag (2009:548). 

 

26 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Om en kontrollavgift har tagits ut för en 

överträdelse och 

näringsidkaren därefter inom ett år gör sig 

skyldig till 

ytterligare en överträdelse, får avgift för 

den nya 

överträdelsen tas ut med 20 000 kronor. 

 

27 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig 

eller det annars 

finns särskilda skäl, får en näringsidkare 

helt eller delvis 

befrias från en kontrollavgift. 

 

Första stycket skall beaktas även om något 

yrkande om befrielse 

inte har framställts. 

 

28 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Kontrollavgift får inte tas ut för 

överträdelse som 
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omfattas av vitesföreläggande enligt denna 

lag. 

 

Vite 

 

29 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ 

Ett föreläggande enligt denna lag får 

förenas med vite, om 

det finns anledning att anta att det annars 

inte följs. 

 

Finns det anledning att anta att 

näringsidkaren eller, om denne 

är en juridisk person, ställföreträdare för 

näringsidkaren har 

begått en gärning som är straffbelagd eller 

kan leda till 

kontrollavgift eller skattetillägg, får 

näringsidkaren inte 

föreläggas vid vite att medverka i 

utredningen av en fråga som 

har samband med den misstänkta 

gärningen. 

 

Undantag från lagen i enskilda fall 

 

30 § Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer 

får i enskilda fall medge undantag från 

skyldigheter enligt 

denna lag om 

 

1. behovet av tillförlitligt underlag för 

skattekontroll kan 

tillgodoses på annat sätt, eller 

 

2. en viss skyldighet av tekniska orsaker är 

oskälig. 

 

Undantag får förenas med villkor. 

 

Bemyndiganden 

 

31 § Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer 

får meddela föreskrifter om krav på 

kassaregister, teknisk 

kontroll och användning av kassaregister 

samt undantag från 

skyldigheter enligt denna lag. 

 

Förfarandet 

 

32 § /Upphör att gälla U:2010-02-15/ 

Beslut om tillsyn och särskilda 

kontrollåtgärder samt 

föreläggande vid vite får inte överklagas. 

 

Frågor om utdömande av vite och 

överklagande av övriga beslut 

enligt denna lag prövas av den länsrätt som 

är behörig att 

pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a-1 

c §§ 

skattebetalningslagen (1997:483). 
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Vid prövning av en fråga om utdömande 

av vite får även vitets 

lämplighet bedömas. 

 

I fråga om kontrollavgift gäller 

bestämmelserna i 

skattebetalningslagen om debitering, 

betalning, överklagande 

och förfarandet i övrigt. 

 

32 § /Träder i kraft I:2010-02-15/ 

Beslut om tillsyn och särskilda 

kontrollåtgärder samt 

föreläggande vid vite får inte överklagas. 

 

Frågor om utdömande av vite och 

överklagande av övriga beslut 

enligt denna lag prövas av den 

förvaltningsrätt som är behörig 

att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 

a-1 c §§ 

skattebetalningslagen (1997:483). 

 

Vid prövning av en fråga om utdömande 

av vite får även vitets 

lämplighet bedömas. 

 

I fråga om kontrollavgift gäller 

bestämmelserna i 

skattebetalningslagen om debitering, 

betalning, överklagande 

och förfarandet i övrigt. Lag (2009:852). 
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Bilaga 2. Enkät för näringsidkare 

 

Svaren på frågorna i denna enkät kommer att användas som underlag i en uppsats som har 

till syfte att kartlägga effekterna på skatteundandragande i kontantbranscherna i och med den 

nya kassaregisterlagen. Svaren behandlas konfidentiellt och du som svarar är helt anonym. 

Enkätsvaren kommer att förstöras efter uppsatsens färdigställande och godkännande. Vi ber 

Er svara sanningsenligt för uppsatsens empiriska korrekthets skull. 

 

1. Har din verksamhet skaffat ett certifierat kassaregister enligt den nya 

kassaregisterlagen?   

 Ja         nej Har beställt  

 

2. Om ja/ har beställt: Vad har bytet till certifierat kassaregister kostat dig/kommer att 

kosta? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________ 

 

3. A) Hur ser Ni på den nya kassaregisterlagen? Ringa in ditt svar 

 

1 Bra  2 Dålig 

 

3. B) Motivera: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Har du känt att du önskar att din bransch präglades av ett mindre 

skatteundandragande, och att du då skulle känna dig tryggare i konkurrensen? 
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  Ja         nej 

 

 

5. Tror du att införandet av den nya kassaregisterlagen minskar ”behovet” att undandra 

sig skatt, ökar ”behovet” eller att ”behovet” kommer vara oförändrat? Ringa in ditt 

svar. 

 

Minskar  Oförändrat  Ökar 

6. Har konkurrensen i din bransch krävt att du undandrar dig att betala skatt för vissa 

intäkter för att säkra din fortlevnad, genom att inte ta upp dem i redovisningen? 

 

 Ja         nej 

       7.  Upplever du att konkurrensen i din bransch blir jämnare i och med de nya registren? 

 

 Ja         nej 

 

Motivera ditt svar:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Skatteverkets planerade avsättningar gällande resurser för kontrollåtgärder i samband 

med införandet av certifierade kassaregister har angivits till 25 heltidstjänster för hela 

landet. Tror du att det är tillräckligt för att klara av att ge incitament att redovisa enligt 

gällande regler till kontantbranschens näringsidkare i sådan mån att 

skatteundandragandet minska proportionellt mot näringslivets kostnader för certifierad 

kassautrustning? 

 

 

 Ja         nej 
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9. Har du integrerad kortläsare?     

 

 Ja         nej 

 

10. Har din verksamhet varit föremål för kontroll efter 1 januari? 

 

 Ja         nej 
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Bilaga 3. Enkät för Konsumenter 

Svaren på frågorna i denna enkät kommer att användas som underlag i en uppsats som har 

till syfte att kartlägga effekterna på skatteundandragande i kontantbranscherna i och med den 

nya kassaregisterlagen. Svaren behandlas konfidentiellt och du som svarar är helt anonym. 

Enkätsvaren kommer att förstöras efter uppsatsens färdigställande och godkännande. Vi ber 

Er svara sanningsenligt för uppsatsens empiriska korrekthets skull. 

 

1. Kontrollerar du att du fått ett korrekt utskrivet kvitto ur kassaregistret när du handlar 

med kontanter/ betalkort? 

 

Ja Nej 

 

 

2. Anser du att du har ett ansvar som konsument att kontrollera att kvittot är utskrivet 

enligt gällande regler? 

 

Ja Nej 

 

 

3. Hur ser ditt förtroende ut för kontantbranschen i och med den nya kassaregisterlagen? 

Ringa in ditt svar. 

 

Minskat  Oförändrat  Ökat 

 

4. Skatteverkets planerade avsättningar gällande resurser för kontrollåtgärder i samband 

med införandet av certifierade kassaregister har angivits till 25 heltidstjänster för hela 

landet. Tror du att det är tillräckligt för att klara av att ge incitament att redovisa enligt 

gällande regler till kontantbranschens näringsidkare i sådan mån att 

skatteundandragandet minska proportionellt mot näringslivets kostnader för certifierad 

kassautrustning? 

 

 

 Ja         nej 
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Bilaga 4. Stöd för intervju med Ulla Hedlöf 

 

1. Vad är din roll på Skatteverket? 

 

2. Tror du att alla näringsidkare i kontantbranschen har ett certifierat kassaregister nu 

eller har beställt efter årsskiftet? 

 

3. Hur stor del anser du att fältkontrollerna (kundräkning, kvittokontroll m.m.) kommer 

ha i förverkligandet av de mål som kassaregisterlagen tagits fram för att uppfylla? 

 

4. Har skatteverket avsatt utökade resurser för dessa kontroller nu jämfört med innan 

lagen trädde i kraft? 

 

5. I vilken utsträckning tror du konsumenterna bidrar till kontrollen genom att begära/ 

kontrollera kvitto? 

 

6. Finns det några tendenser redan nu som pekar på ett minskat skattundandragande; har 

skatteintäkten ökat? 

 

7. Hur ser du på att det inte ställts något krav på integrering av kortläsare med 

kassaregistren? 

 

8. Har du någon statistik på hur många som har integrerade kortläsare? 

 

9. Har ni något konkret ”vapen” mot dubbla kassasystem? 

 

10. Innan kassaregisterlagen, hur såg regleringen kring kassaregister ut? Förekom någon 

kontroll? 

 

11. Är de nu planerade avsättningarna med 25 heltidstjänster för den nya 

kassaregisterlagen utöver det som tidigare vara avsatt för kontroll av kassaregister? 

 

12. Hur många planerar Ni att kunna kontrollera på ett år? 

 

13. Hur många arbetar med den nya kassaregisterlagen i Falu kommun? 
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Bilaga 5. Stödfrågor för intervju med f.d. krogägare 

 

 

1. Vad är din anknytning till restaurangbranschen? 

 

2. Anser du att restaurangbranschen har problem med skatteundandragande/svarta 

pengar? 

 

3. Utveckla under fråga 2. 

 

4. Har konkurrensen i din bransch krävt att du undandrar dig skatt för vissa intäkter för 

att säkra din fortlevnad, genom att inte ta upp dem i redovisningen? 

 

5. Har du känt en önskan att din bransch skulle präglas av ett mindre 

skatteundandragande? 

 

6. Tror du att konkurrensen i din bransch blir jämnare i och med införandet av den nya 

kassaregisterlagen? 

 

 

 

 

 

 


