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Titel: Den nya kassaapparaten – en uppsats om småföretagarnas uppfattning om 

införandet av kassaregisterlagen. 

Problem: Kontantbranschen har länge skapat problem för skattemyndigheterna. Det är 

svårt att kontrollera omsättningen i efterhand. Det har visat sig i skatterevisioner att 

staten förlorar ett avsevärt belopp på undanhållna skatteintäkter. Det är inte bara 

förlorade skatteintäkter som är ett problem utan även att konkurrensen blir snedvriden. 

Den nya kassaregisterlagen ska göra att den illojala konkurrensen upphör och att 

skatteintäkterna betalas in genom krav på certifierade kassaregister. I debatten har 

diskuterats om att det är en stor kostnad för småföretagare samt att illojal konkurrens 

fortsätter genom bland annat undantag till lagen och bristfälliga kontroller. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken uppfattning damklädesbranschen 

inom Västerås Centrum har angående införandet av kassaregisterlagen samt att jämföra 

den mot förarbetena till lagen.   

Metod: För att besvara forskningsfrågan har en kvalitativ studie med tre intervjuer 

genomförts. Respondenternas svar har sedan analyserats och jämförts mot varandra. 

Därefter har resultatet jämförts mot referensramen. 

Resultat: Studien visar att småföretagarna är överens med lagstiftarna om att 

kostnaderna som lagen medför är på en acceptabel nivå. Småföretagen är inte överens 

med lagstiftaren vad det gäller undantaget för torghandeln, de anser att lagen ska gälla 

alla utan undantag. I den undersökta branschen har kvittot en central roll vilket gör att 

de undersökta företagen är överens med lagstiftaren om att alla kunder skall erbjudas 

ett kvitto. Därav blir det ingen större förändring inom klädesbranschen. Utredarna och 

lagstiftarna har ett tydligt syfte som de vill uppnå med den nya kassaregisterlagen. De 

vill skydda näringsidkarna inom kontantbranschen mot illojal konkurrens. Studien visar 

att småföretagarna inte har noterat detta syfte i någon större utsträckning. Men 

gemensamt är att de dock inte tror att lagen kommer att innebära någon större 

förändring inom kontantbranschen. Småföretagen anser att de som sköter sig kommer 

att fortsätta att sköta sig och de som varit oseriösa tidigare kommer att fortsätta vara 

oseriösa. 

Nyckelord: Kassaregister, kontantbranschen, småföretag, illojal konkurrens  
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Title: The new cash register – an thesis about small business perceptions about the 

introductin of Cash registers Act. 

Problem: The cashbusiness has long caused problems for tax authorities. It is difficult to 

check the turnover afterwards. It has been shown in tax audits that the State loses a 

considerable amount of withheld tax revenues. It is not only loss of tax revenue that is a 

problem but also that competition is distorted. The new cash register act will make the 

unfair competition come to an end and that the tax revenues will be paid by requiring 

certified cash registers. There has been debate that it is a big cost for small business and 

that unfair competition continues through exemptions to the act.  

Purpose: The purpose of the thesis is to examine the perception the women clothing 

trade downtown in the city of Västerås has regarding the introduction of the cash register 

act and to compare them against preparatory work to the act. 

Method: In order to answer the research question a qualitative study with three 

interviews has been conducted. The answer of the respondents has then been analyzed 

and compared to each other. Subsequently, the result was compared to the frame of 

reference. 

Conclusions: The study shows that small business agrees with the legislators on that 

the costs which the law entails are at an acceptable level. Small business does not agree 

with the legislature regarding the exemption for market trade, they consider that the law 

should apply to everyone without exception. In the business examined, receipt has a 

central role which makes the companies come to agreement with the legislator that all 

customers would be offered a receipt. Hence, there will be no major change in clothing 

trade. The Investigators and the legislature have a clear objective which they want to 

achieve with the new cash register act. They want to protect traders in the cash business 

against unfair competition. The study shows that small business has not noticed this 

purpose to any significant extent. They also do not believe that the act will mean any 

major change in the cash business. Small business believe that those who acquit 

themselves well will go on acquitting themselves well and those who have used unfair 

competition will continue to be dishonest. 

Keywords: Cash register, cash business, small business, unfair competition  



BEGREPP  

 

SOU - Statens offentliga utredningar  

Prop. - Proposition  

BFL - Bokföringslagen  

SFS - Svensk författningssamling 

 

FHIFS - Statens folkhälsoinstituts författningssamling  

 

Fiskal apparat – Kan vara ett kassaregister, som  kan utfärda ett kvitto till kund 

 

Kassaregister - kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur där 

registrering sker av varor och tjänster mot kontant betalning.  

 

Kontant betalning – avser även betalning med kontokort.  

 

Kontrollremsa - dokumentation av den löpande registreringen i kassaregistret i 

pappersform.  

 

Journalminne - dokumentation av den löpande registreringen i kassaregistret i 

elektronisk form.  

 

Tömningkvittot – Även kallat z-kvittot som registreras i bokföringen och är summan av 

kassakontrollremsorna  

 

SWEDAC - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, ger tillverkarna av 

kassaregister certifieringsmöjligheter  

 

Personalliggare - Restaurang- eller frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell 

liggare (bok) över vilka som arbetar i lokalen 

   

ROM-baserat kassaregister -  en kassaapparat som bara kan användas som kassaregister 

och ingenting annat.  

  

PC-baserat kassaregister - Ett PC-baserat kassaregister är en vanlig dator med ett 

kassaregisterprogram. Programmet kan också finnas i en server. (Skatteverket, Svar på 

vanliga frågor - kassaregister)    
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1 Inledning 

Här behandlas bakgrunden till uppsatsen samt problemformulering och syfte. 

1.1 Problembakgrund 

En ny lag träder i kraft 2010 som omfattar användning och kontroll av kassaregister. Det 

innebär att de flesta näringsverksamheter med vissa undantag måste ha certifierad 

apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning. 

Lagförslaget grundar sig på betänkandet av SOU 2005:35, Krav på kassaregister - 

effektivare utredning av ekobrott. Allt som användaren av kassaapparaten gör ska kodas 

i en kontrollenhet som sedan kan analyseras av skatteverket. Lagens bakgrund är dels 

att staten vill stävja fusket med skatter och hindra illojal konkurrens. Att det fuskats med 

intäkterna har varit känt sedan tidigare av staten men inte hur utbrett det har varit. Det 

var i det så kallade restaurangprojektet som startade 2003 av skatteverket och 

ekobrottsmyndigheten i Stockholms län som myndigheter fick insikt om fusket. 

Resultatet till och med 2008 är 150 miljoner i skatter och avgifter som krögare ska 

betala in, många har dessutom fått fängelse och näringsförbud. (Lisinski & Eriksson, 

2008)  

 

Exempel på manipulering av kassaregistret är:  

 Försäljningen bokförs inte i kassaapparaten av användare  

 Kassaapparaten ställs in i så kallat träningsläge vilket medför att en registrering 

inte bokförs  

 Kunder får kopia av ett tidigare kvitto (kopieraknapp i apparat)  

 Registrering av betalning raderas, gäller särskilt pc-baserade system.  

(Lisinski & Eriksson, 2008)  

 

Utredningen SOU 2002:47, våra skatter? visar att en stor del av de mindre företagen 

använder svart arbetskraft och fuskar med skatter och avgifter på olika sätt. 

Intäktsbortfallet är cirka 5 % av skatteintäkterna som kan hänföras till den svarta 

sektorn vilket är ungefär 70 miljarder (SOU, 2005:35, s. 61). I betänkandet 2005:35 

hävdar utredarna att de negativa effekterna med skattefusket är att skattebördan kan 

vältras över på dem som betalar skatt. Det gör att konkurrensen snedvrids och 

näringsidkare som betalar skatt kan slås ut av dem som skattefuskar. Tanken med lagen 

är att både staten och seriösa näringsidkare ska tjäna på certifierade kassaregister.  
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1.2 Problemdiskussion 

Manipulerade kassaregister är i dagsläget ett aktuellt samhällsproblem. De senaste åren 

har flera åtgärder vidtagits inom kontantbranschen såsom exempelvis införandet av 

personalliggare, men ändå kvarstår problemet.  

   

Men till årsskiftet 2010 träder den nya lagen om kassaregister i kraft som har till uppgift 

att reducera fusket och på det viset inbringa mer skatteintäkter. Syftet med lagen är 

även som nämnts ovan att ge en förbättrad konkurrenssituation för de seriösa 

företagarna. I propositionen beskrivs en oro över att de seriösa företagarna kommer att 

slås ut samtidigt som skattebetalarna kommer att drabbas av högre skatt om 

manipuleringen med kassaregister fortlöper. (Prop., 2006/07:105, s. 1)  

   

Inom det svenska näringslivet finns det de som är kritiska till den nya lagen. Den största 

orsaken till det är att det inte genomförts någon noggrann analys av de kommande 

effekterna av lagen. Många kritiker menar också att lagen kommer olämpligt då vi 

befinner oss mitt i en lågkonjunktur. Lågkonjunkturen innebär att många företag redan 

har det svårt rent ekonomiskt. De företag som har fått mest uppmärksamhet i debatten 

är småföretagen som sägs drabbas hårdast av lagen. (Företagarna, 2009)  

   

Ur ett pressbrev från organisationen Företagarna visar exempel från verkligheten på att 

torgets presentbutik skulle behöva sälja paket för ytterliggare 500 000 kronor 

(vinstpåslag 4 procent) samtidigt som potatisodlaren på Öland skulle vara tvungen att 

odla ytterliggare 250 000 kg potatis (pris 4 kronor och vinstpåslag 2 procent) för att 

klara av att investera 20 000 kronor på ett kassaregister med konsulthjälp. Gemensamt 

för alla är en kraftigt ökad försäljning för att inte tära på lönsamheten inom företaget. 

(Företagarna, 2009)  

   

Företagen i synnerhet de mindre drabbas av stora kostnader i förhoppning om att lagen 

ska kunna leda till ökade skatteintäkter. Men för att lagen ska få de önskade effekterna 

krävs det att skatteverket ökar sina kontroller. Föreningarna Svensk Handel och Svenskt 

näringsliv som representerar företag runt om i landet menar på att grundtanken med 

lagen är god men att de tänkta kontrollerna inte kommer att kunna räcka till för att 

stoppa den illojala konkurrensen. Svensk Handel menar på att det är för få anställda 

kontrollanter för att hinna med att kontrollera alla företag (Svensk Handel, 2005). 

Svenskt Näringsliv för ett liknande resonemang i sitt remissyttrande (Svenskt Näringsliv, 

2005).  
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En artikel som publicerats i UNT, Uppsala Nya Tidning (Lundh, 2009) handlar om 

Rospiggarnas speedway klubbs kioskverksamhet som blir tvungna i och med den nya 

lagen att skaffa kassaapparater för ca 250 000 kronor för några timmars försäljning per 

år. Styrelseordförande för klubben förklarar i artikeln att han är djupt oroad för den 

fortsatta verksamheten.  

   

I propositionen och debatten diskuteras det mycket om restaurangbranschen och väldigt 

lite om de övriga branscherna. Orsaken till det är att tidigare utredningar som bidragit till 

uppkomsten av lagen till stor del är hämtade från restaurangbranschen. Men lagen 

drabbar alla företag som sysslar med kontantförsäljning och av den anledningen har 

valet för studien hamnat på en bransch som inte fått lika mycket fokus men som ändå 

berörs av lagen på samma sätt som restaurangbranschen gör.  

  

Frågan är om lagen värnar om småföretagen eller om den bara ger dem stora kostnader. 

Det finns många åsikter som kan lyftas om den nya lagen bland småföretagen. 

Småföretag har i vår uppsats definierat som företag med upp till 5 miljoner i omsättning 

samt upp till 4 anställda. Vi har ställt oss frågan hur ser småföretagarna på den nya 

kassaregisterlagen?   

1.3 Problemformulering 

Uppsatsens frågeställningar: 

 

Hur uppfattar småföretagen i damklädesbranschen inom Västerås centrum att införandet 

av den nya kassaregisterlagen kommer att påverka deras verksamhet samt branschen i 

allmänhet?   

Hur är småföretagen inom damklädesbranschen i Västerås centrums uppfattning jämfört 

med förarbetena till lagtexten? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken uppfattning damklädesbranschen inom 

Västerås Centrum har angående införandet av kassaregisterlagen samt att jämföra den 

mot förarbetena till lagen.   

1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till personer som har allmänt intresse av förändringar och påverkan 

av lagstiftning inom kontantbranschen. Målgruppen för denna uppsats är även studenter 

samt övriga inom den akademiska världen som har intresse av att studera 

kassaregisterlagen och dess vidare effekter.  
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1.6 Disposition 

Uppsatsen innehåll och disposition förklaras med följande figur: 

Metod

Referensram

Empiri

Diskussion

Slutsats

I referensramen redovisas uppsatsens teori vilket innebär det 
skriftliga insamlade materialet. Här redogörs grunderna för 
uppkomsten av lagen, varför den kom till samt förarbeten och 
remisser.

I empirin sammanställs resultatet. Intervjuerna har delats upp i 
kärnfrågor som är relevanta för uppsatsens syfte.

I metoden beskrivs tillvägagångssättet för undersökningen vilket 
omfattar val av metod, typ av undersökning samt en beskrivning 
om hur urval och datainsamling har gått till. Giltighet och 
tillförlitlighet diskuteras också i metoden.

I diskussion jämförs  referensramen med emprin. Diskussionen 
tar upp likheter och olikheter mellan teori och empiri.

Egna slutsatser och reflektioner presenteras och ger även 
förslag på fortsatt forskning
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2 Metod  

I metodkapitlet presenteras vilket tillvägagångssätt som använts för att uppnå 

uppsatsens syfte.  

2.1 Vetenskaplig metod 

Det finns två metodsätt att använda sig av vid inhämtandet av forskningsdata. Det är 

kvalitativ och kvantitativ metod. 

2.1.1 Val av metod 

Vid valet av metod fanns möjligheten att både genomföra en kvantitativ studie i form av 

en enkätundersökning alternativt en kvalitativ studie med intervjuer. Valet i uppsatsen 

har varit att göra en intervjuundersökning. Valet grundar sig i att öka förståelsen utifrån 

våra egna bedömningar av småföretagens påverkan av lagen (Forsberg & Wengström, 

2008, s. 62). Genom att genomföra intervjuer har bedömningen gjorts att förståelse 

ökar med djupare information inom ämnesvalet, än om valet hade blivit att göra en 

enkätundersökning (Björklund & Paulsson, 2003 s. 70).  

 

Med hjälp av det kvalitativa metodvalet har vi kunnat påbörja analysen under själva 

intervjufasen med hjälp av fortlöpande analyser (Patel & Davidsson, 2003, s. 119) . 

Möjligheter har funnits att ändra, ta bort och komplettera vårt material under studiens 

gång vilket har varit till en stor fördel. Precis som Bell (2000, sid. 13) skriver så bygger 

en kvalitativ studie på att komma till insikt. I vår uppsats har vårt syfte vart att komma 

till insikt om butikernas situation med hänsyn till den nya lagen.  

2.2 Datainsamling 

Intresse för ämnet väcktes genom information från aktuella debattartiklar, där 

diskuterades förslaget till den nya kassaregisterlagen. En fördjupning av ämnet gjordes 

genom att studera lagtexten och förarbeten till lagtexten. Lämpliga urval av 

remissinstansernas yttranden har gjorts i avseende på remissyttranden från 

branschorganisationerna som representerar småföretagen i svenskt näringsliv. Valet 

gjordes efter begränsningar i frågeställningen till att studera hur småföretagens påverkas 

av den nya lagen. Intressanta artiklar som tar upp för- och nackdelar med 

kassaregisterlagen har även inhämtats. Förarbeten till lagtexten såsom SOU och lagtext 

har hämtats från olika myndigheters webbplatser. Sökning av relevanta artiklar har skett 

i FAR SRS Komplett databas.  
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2.2.1 Urval 

Studiens urval är småbutiker med en omsättning under 5 miljoner samt där antalet 

anställda understigit fem personer. Respondenterna har valts inom samma geografiska 

område, Västerås centrum och inom samma specifika bransch, detaljhandel dammode. 

Tre respondenter med liknande förhållanden har valts. Generaliserbarheten för resultatet 

vad de gäller småföretag med en omsättning under 5 miljoner inom dammodebranschen 

i Västerås centrum bör vara relativt hög. Det finns vid bedömning sju butiker som faller 

under vår kategori. 

 

Urvalet som gjorts är strategiska urval. Med det menas att valet har gjorts av företag 

som anses intressanta med hänsyn till avgränsning (Halvorsen, 1992, s. 102). Urvalet 

har skett fortlöpande under projektets gång. (Se bilaga 2 urval av intervjuer) 

2.2.2 Val av respondenter 

Första kontakt med respondenten erhölls genom Svensk Handel. Efter att ha skickat ett 

e-mail där lämpliga intervjupersoner söktes till Svensk Näringsliv erhölls kontakt med 

Kristin Lahed. Kristin Lahed hänvisade till Göran Sundström, ordförande för Svensk 

Handel i Västerås. Därefter har telefon- och e-mailkontakt med Sundström upprättats. 

Resultatet blev ett antal förslag på medlemsföretag till Svensk Handel som verkar inom 

kontantbranschen och som kunde tänka sig att deltaga i en intervju. Valet föll på en 

mindre damklädesbutik, Rigolo. Övriga förslag var större företag med högre omsättning 

och fler anställda, vilket var anledningen till att de inte valdes ut.  

 

Efter kontakt med vår första respondent söktes respondenter inom damklädesbranschen 

på databaserna www.eniro.se, www.hitta.se och www.vasteras.cc med sökordet 

"damkläder" och som låg innanför Västerås cityringen. Butiker filtrerades därefter bort på 

grund av storlek från databasen på www.allabolag.se där butikens omsättning översteg 

fem miljoner och antal anställda var mer än fem stycken. Därefter filtrerades butiker bort 

som hade både herr- och damsortiment. En butik hittades även genom rundvandring. (se 

bilaga 2 för urval)  

 

Då lagtexten och skatteverkets föreskrifter studerats kan konstateras att större företag 

med god intern kontroll kommer att ha möjlighet att ansöka om undantag från lagens 

krav på certifierat kassaregister (SKV A 2009:3). Ansökan lämnas in under hösten 2009. 

Eftersom studien har som syfte att undersöka uppfattningen avseende lagens påverkan 

på företagen har vi valt att inrikta undersökningen till att endast omfatta mindre företag, 

då de större företagen endast bedöms beröras marginellt.  
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2.2.3 Intervjuteknik 

För att få en bättre förståelse för butiksinnehavarnas situation genomfördes 

besöksintervjuer. Det finns olika typer av intervjuer. Här nämns graden av strukturering 

och standardisering. Strukturering betyder graden av svarsutrymme som 

intervjupersonen får. Hög grad av strukturering innebär litet utrymme för svar och liknar 

mer en enkät med förvalda svar. Låg grad av strukturering ger svarspersonen fritt 

utrymme för svar: exempelvis ”vad anser du om..”. Standardisering handlar om 

utformning och ordning på frågorna. Vid hög grad av standardisering ställs exakt samma 

frågor i samma ordning till intervjupersonen och vid låg grad kan frågorna formuleras 

under intervjun och i olika ordningar. (Patel & Davidson, 2003, s 72)  

 

   

Figur (Patel & Davidson, 2003, s 72) 

 

Inför intervjuerna förbereddes frågor som var till hjälp för att kunna få med alla viktiga 

frågor. Ordningen på frågorna strukturerades så att en djupare förståelse för 

respondenternas kunde uppnås. Graden av standardisering kan därför anses som 

halvstandardiserad. Respondenterna gavs fritt utrymme för svar vilket gör att 

intervjuerna var helt ostrukturerade.  

   

Intervjuerna var uppbyggda enligt tekniken som kallas för ”tratt-teknik”. De stora 

övergripande frågorna påbörjades först för att sedan gå in mer på de mer specifika 

frågeställningarna för att uppfylla syftet med uppsatsen. Inga långa frågor, ledande 

frågor och negationer har använts i uppsatsen. (Patel & Davidson, 2003, s 74) 

 

Alla intervjuer har varit planerade besöksintervjuer. Först har respondenterna kontaktas 

genom telefon och därefter har ett besök bokats in. Genom att använda sig av planerade 

besöksintervjuer har respondenterna kunnat förbereda sig på ett bättre sätt. Det innebär 

   Hög grad av strukturering  

   

Låg grad av strukturering  

Hög grad av 

standardisering  

Enkät med fasta 

svarsalternativ  

Enkät eller intervju med 

öppna frågor  

Låg grad av standardisering  Fokuserade intervjuer  Journalistiska intervjuer 

(för kvalitativ analys av 

resultaten)  
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också att de avsätter tid för att besvara frågorna. Om intervjuerna skett oanmält finns 

risken att respondenterna blir stressade alternativt undviker att besvara frågorna på 

grund av tidsbrist vilket resulterar i ett sämre resultat i slutändan. 

 

Besöksintervjuer anses som mer förtroendegivande än telefonintervjuer. Svaren från 

respondenterna blir också mer fylliga eftersom delfrågor kan ställas. Frågorna har ställts 

enligt bilaga 1 och respondenten har sedan besvarat frågan och någon diskussion har 

inte förts. Intervjueffekternas påverkan på varandra kan därför anses som små eller 

obefintliga. (Widerersheim-Paul & Eriksson, 1999, s. 87) 

 

Under datainsamling har det varit svårigheter med att få uttömmande svar. Känslan som 

kan uppfattas av respondenterna är att de inte känner sig betrodda av myndigheterna. 

Det är även svårt att göra en intervju och ställa frågor till en butiksägare om illojal 

konkurrens eftersom ordet kan anses associera till fusk. På grund av insikten av att det 

är ett känsligt ämne har intervjuteknik och frågor till respondenterna förbättrats vid 

varje intervjutillfälle. 

2.3 Giltighet   

När en studie genomförs försöks alltid en hög grad av validitet (giltighet), reliabilitet 

(tillförlitlighet) och objektivitet eftersträvas. Vid varje studie måste dock en avvägning 

mot tillgängliga resurser såsom tid och ekonomi vägas mot uppnådd grad av validitet, 

reliabilitet och objektivitet. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59–61) 

2.3.1 Reliabilitet och validitet 

Validitet är ett mått på hur väl studien lyckas mäta det studien avser att mäta (Björklund 

& Paulsson, 2003, s. 59 – 61). För att öka förståelsen för frågeställningen genomfördes 

ett antal intervjuer. Ett sätt att öka validiteten i studien är att utforma tydliga frågorna 

som inte är vinklade (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59–61). 

 

Inre validitet är frågor som ställs vid intervjun och som är relevanta för att besvara 

uppsatsens frågeställning. Med yttre validitet menas hur väl verkligheten 

överensstämmer med de svar som erhålls vid intervjun. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

1999, s. 38)  

 

Väl medvetna om att respondenterna kan ge mer eller mindre uppriktiga svar på 

frågorna har alla författare närvarat vid intervjuerna för att skapa en bredare känsla för 

respondenternas uppriktighet. Det har även gjorts för att få en korrekt tolkning av det 

som sägs i analysen. (Forsberg och Wengström 2003, sid 63) 
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Medvetenhet finns om att respondenterna kan känna sig pressade när tre personer utför 

besöksintervjuer men fördelarna som nämnts tidigare anses överväga nackdelarna. Vid 

intervjuerna användes ljudupptagning för att minska riskerna för missuppfattning vid 

transkriptionsprocessen (en av respondenterna önskade ej att bli inspelad). Frågorna 

som har framförts har ej varit av egna åsikter och ej heller ledande. Huvudfrågorna (se 

bilaga 1) har följts upp med korta följdfrågor då intervjuerna har haft karaktären av låg 

grad av strukturering. Vid intervju med respondenten som ej önskade ljudupptagning 

gjordes anteckningar istället. Vi anser inte att detta har någon större påverkan på vår 

studie då alla tre författarna varit närvarande vid intervjun samt att noga anteckningar 

fördes under intervjun. 

 

Reliabilitet är graden av tillförlitlighet, dvs. ger en upprepad undersökning samma 

resultat (Björklund & Paulsson, 2003 s. 59–61). Reliabiliteten kan ökas genom att vid 

intervjuer upprepas frågor för att därmed undersöka dem ytterligare en gång till 

(Björklund & Paulsson, 2003 s. 59 – 61). En intervjuperson kan uppge olika svar varje 

gång och det behöver inte betyda låg reliabilitet. Det kan bero på att en person fått ny 

insikt, förståelse eller helt ändrat uppfattning. (Patel & Davidsson, 2003, s. 103). 

 

En kvalitativ forskning kännetecknas av stor variation utan tydliga regler som finns i 

kvantitativ forskning. Därför har varje val och steg i forskningsprocessen noga beskrivits 

för att få en god validitet i uppsatsen. (Patel & Davidson, 2003, s 106) 

2.3.2 Objektivitet 

Objektivitetsproblem kan även uppstå vid sammandrag av skriven text. Uppsatsens 

strävan är att ge utrymme för både positiva och negativa åsikter. När det gäller kritisk 

granskning av källor är insamlad data inte vinklad och någon omfattande kritisk 

granskning är ej nödvändig, eftersom vi främst använt förarbeten till lagtext och lagtext. 

Det finns även ett förtroende för att utredningen och propositionen är opartiskt 

genomförd och att samtliga åsikter är belysta. 

2.3.3 Generaliserbarhet 

Damklädesbutikerna har valts med hänsyn till deras liknande omsättning, 

branschtillhörighet, inriktning och att de verkar inom samma geografiska område. Dessa 

faktorer gör det lättare att generalisera.  En tydlig avgränsning gör att urvalsgruppen 

kan anses som representativ för populationen. Urvalet i populationen är tillräcklig stort 

för att ge god generalisering. Den totala populationen är sju stycken varav tre stycken 
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har intervjuats (bilaga 2). Bedömer att resultatet är möjligt att generalisera för hela 

populationen. 

2.4 Bearbetning av information   

Metoden för att sammanställa empirin har varit att jämföra respondenternas svar och på 

så sätt urskilja mönster. Resultatet har därefter jämförts mot referensramen. För att det 

ska gå lättare att förstå har empirin och diskussionen struktureras efter samma 

kärnfrågor. Den slutliga populationen blev sju stycken affärer varav tre valdes. 

Intervjuerna har varit ostrukturerade vilket gör att olika åsikter och aspekter om 

kassaregisterlagen har tagits upp och att kärnfrågorna har hittats. 

2.5 Metoddiskussion 

Uppsatsen hade från första början en frågeställning av hur respondenterna påverkades 

av kassaregisterlagen eftersom Svensk Handel hade skrivit att det var en stor kostnad 

för småföretagarna. Syftet har ändrats under arbetes gång från att söka förståelse för 

respondenternas åsikter om den nya lagen till att jämföra respondenternas åsikter mot 

förarbetena. 
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3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet redogörs för utredningen inför lagstiftningen, den nya 

kassaregisterlagen samt debatt i samband med lagstiftningen. 

 

3.1 Kassaregister till restaurangprojekt 

Sedan 1994 har det varit ett tvång för näringsidkare som har tillstånd för servering av 

spritdrycker, vin eller starköl att registrera all försäljning i kassaregister. Dessutom ska 

gästerna erbjudas ett kvitto framtaget av registret. 2001 stärktes kraven med att 

kassaregistren ska visa alla transaktioner som gjorts. (SFS, 1994:1738) 

 

Statens folkhälsoinstitut skärpte kraven ytterligare 2003 genom att fordra att 

kassaregistret ska överensstämma med kontrollremsa eller journalminne. Sker ändring i 

kassaregistret ska även det synas på kontrollremsa eller journalminne. (FHIFS, 2003:2) 

 

I inledningen togs restaurangprojektet upp. Om detta skriver Stig Åström 

(kammaråklagare vid ekobrottsmyndigheten) en artikel i Balans (2005) att revisorn bör 

ägna mer uppmärksamhet åt kassaapparaten. Detta efter att myndigheterna i Stockholm 

noga börjat granska restaurangbranschen. Han skriver om problemen med att revisorer 

lämnar rena berättelser trots att information saknas. Vanliga brister är felaktiga 

kundräkningar, manipulerade kassaregister, oriktiga inköpsfakturor. Det kan även vara 

så att kassabokföring saknas, all försäljning har bokförts mot kassakontot, underlag 

saknas för kassakontrollremsor eller kassakontot har felaktiga saldovärden (negativa). 

 

Det myndigheterna också har upptäckt är låg vinst, att det bara är kontokortsbetalning 

som registrerats och att löner som betalts ut varit otroligt låga. Den så kallade årsakten 

från revisorer har även undersökts. Där har det visat sig att anteckningar om 

granskningsinsatser saknats när det gäller kontanthanteringen eller kassaregister. 

(Åström, 2005) 

 

Det har varit svårt för revisorer att granska kassaapparaten. Ställs kassaapparaten in på 

övningsläge ska det framgå av kvittot att det är en övning. Risk finns att det istället står 

”välkommen åter” på kvittot. Även återköp har inte framgått på tömningskvittot. 

Problemet är menar Åström (2005) att kontanta affärshändelser inte lämnar spår efter 

sig. Det finns ingen motpol att verifiera uppgifterna mot. 
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I brottsbalken 11 kapitel, 5 paragraf står det att ”Den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom 

att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom 

att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens 

förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas 

med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse…” Det innebär att om en 

revisor lämnar en ren berättelse där underlag saknas kan dömas. En åklagare behöver 

alltså inte styrka vad som är fel eller styrka hur stort resultatet skulle ha varit vilket 

många revisorer och företagare tror. (Åström, 2005) 

 

I restaurangprojektet upptäcktes stor brist på systemdokumentation. Det är ett krav i 

bokföringslagen som säger att det måste finnas information över hur systemet för 

bokföring är uppbyggt. Det ska gå att följa enskilda bokföringsposternas behandling 

(behandlingshistorik). (bokföringslagen 11 kap, 5 par). Det har även varit brist på hur 

kassaapparaten fungerar och även inställningar, funktioner och rapporter. (Åström, 

2005) 

 

Varugrupper har behandlats på olika sätt på olika ställen. Det har även varit problem 

med negativa vinster på olika varugrupper. Ett exempel är när till exempel cider 

registrerats som vin. Det blir svårt att göra försäljningskalkyler och göra 

branschjämförelser. (Åström, 2005)  

 

I restaurangprojektet framkom problem med att tömningskvittot inte kontrollerats mot 

kassakontrollremsorna. Detta är också ett bokföringsbrott enligt Dahlqvist och Elofsson. 

(2005 avsnitt 9.2a) 

 

Åström (2005) ger förslag att revisorer bör följa en enskild post bearbetas i systemet 

från kasskontrollremsa till ett tömningskvitto. Han menar att fusket oftast är väldigt 

banalt och lätt att upptäcka med en mycket liten arbetsinsats av revisorn. 

3.2 Tidigare utredning 

Här redogörs för tidigare utredningar som berört frågan om kassaregister samt 

lagstiftning i andra länder. 

3.2.1 Tidigare förslag och övervägande 

Redan vid tillkomsten av 1976 års bokföringslag diskuterades att ställa krav på 

detaljhandeln att använda kassaregister med kontrollremsa. Kontrollremsan skulle sedan 
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arkiveras såsom räkenskapsmaterial. Förslaget avvisades av praktiska skäl av 

Departementschefen. (SOU, 2005:35, s. 77).  

 

Frågan om plomberade kassaregister togs upp i 1995 års skatteflyktskommittés 

betänkande SOU 1997:86 Punktskattekontroll av alkohol, tobak och mineralolja, mm. 

Kommittén och regeringen kom fram till att frågan borde behandlas i ett större 

sammanhang. Detta eftersom införandet inte enbart skulle innebära rent skatterättliga 

övervägande utan även bokföringslagen var nödvändig att förändra. (SOU, 2005:35, s. 

77)  

 

Branschsaneringsutredningens betänkande SOU 1997:111 Branschsanering och andra 

metoder mot ekobrott föreslår typgodkända kassaregister. De föreslår också skyldighet 

för näringsidkaren att lämna kvitto till kunderna. Regeringen resonerade bland annat 

kring att förslaget skulle medföra stora investeringskostnader för näringsidkarna och 

detta skulle även drabba de seriösa näringsidkarna inom branschen. Regeringen ansåg 

att effekterna av förslaget var för osäkra för att förklara de nödvändiga investeringar och 

övervakningsinsatser som skulle bli följden. (SOU, 2005:35, s 78-83)  

 

Från och med 1 juli 2003 finns krav på innehavare av serveringsstånd att registrera all 

försäljning i ett kassaregister och att kunden skall erbjudas ett kvitto. Fler 

remissinstanser till Alkoholutredningen som föregicks av lagstiftningen föreslog 

typgodkända kassaregister. Betänkandet som lämnades av utredningen ansåg inte att 

detta skulle krävas. Regeringen gick på betänkandets linje, de ansåg dock att tanken 

med godkända kassaregister var god. Men de tekniska svårigheterna samt övervägande 

av vissa EG-rättsliga procedurer, gjorde att regeringen ansåg att det i detta läge var 

tillräckligt med lagtextens krav på att ett ”kassaregister på ett tillförlitligt sätt ska utvisa 

alla transaktioner som har gjorts”. (SOU, 2005:35, s. 83-84)  

3.2.2 Krav på kassaregister i utländsk lagstiftning 

I Grekland har det sedan 1988 funnits ett krav på företag, som säljer varor eller tjänster 

till konsument, att utfärda kvitto från en fiskal apparat. En fiskal apparat kan vara ett 

fiskalt kassaregister. På marknaden finns över 300 godkända fiskala maskintyper i 

Grekland. En fiskal apparat skall följa vissa tekniska specifikationer. Dessa specifikationer 

uppdateras ständigt av forskare och professorer, för att följa utvecklingen. Regelverket 

är mycket komplext och inom skattekontroll i Grekland arbetar inte tillräckligt många 

med de tekniska kvalifikationer som behövs vilket inneburit problem med 

uppföljningen.(SOU, 2005:35, s. 90-91)  

 



- 14 - 

I Italien finns krav på näringsidkaren att utfärda kvitto vid kontantförsäljning från 

särskilda kassaregister, elektroniska terminaler eller lämpliga vågar med skrivare. Krav 

finns på hur kassaregistren ska vara konstruerade och de godkänns av en kommission 

inom skatteförvaltningen. Kontrollen av reglerna sköts av den ekonomiska och finansiella 

polisen Guardia di Finanza och av skatteförvaltningen. Båda utför genomsökningar av 

näringsidkarens lokaler och kontrollerar att kunder utanför affären har kvitto. Brott mot 

reglerna ger böter eller återkallelse av tillstånd att bedriva handel. (SOU, 2005:35, s. 91-

92) 

3.3 Statlig utredning ”Krav på kassaregister – effektivare 

utredning av EKO-brott” 

2004 beslutar regeringen att tillsätta en utredning som ska titta på bland annat kontroll 

av omsättningen i kontantbranscherna. Den statliga offentliga utredningen 2005:35 

lämnar sin rapport i maj 2005. För en del av utredningens innehåll redogöres kortfattat 

nedan.  

 

Utredningen består av två frågor varav den ena behandlar kontroll av omsättningen i 

kontantbranschen. Utredarna har tittat på ett tekniskt system som skulle kunna ge 

tillförlitliga efterhandskontroller av omsättningen. Krav ska ställas på näringsidkare, som 

säljer varor och tjänster till allmänheten mot kontant betalning, att använda ett sådant 

system. Förslag lämnas att det ska bli krav på att kontantförsäljningen registreras i ett 

certifierat kassaregister. Att kassaregistret är certifierat innebär att det uppfyller vissa 

föreskrivna tekniska krav. Kassaregistret ska visa alla registreringar som gjorts i 

registret. Det ska också vara möjligt att ta fram behandlingshistoriken som visar vilka 

programmeringar och inställningar som är gjorda i registret vid olika tillfällen. All 

försäljning ska registreras i registret oberoende av betalningsform och kunden ska 

erbjudas ett kvitto. Det ger kunden en möjlighet att kontrollera att försäljningen har 

registrerats. (SOU, 2005:35, s. 15-18)  

 

Vissa verksamheter undantas från lagkravet, till exempel försäljning i mindre omfattning 

som inte är yrkesmässig och taxiverksamhet. Enligt SOU ska torg och marknadshandel 

omfattas under vissa förhållanden. Torg- och marknadshandel har senare tagits bort och 

är nu undantagna från lagkravet. Finns tillförlitliga rutiner kring hanteringen av 

kontantförsäljningen finns också möjlighet att ansöka om undantag. (SOU, 2005:35, s. 

18)  

 

I utredningen fanns dessutom ett förslag att näringsidkarna skulle bekosta och 

administrera teknisk kontroll av kassaregistret årligen, kontrollen skulle utföras av 
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SWEDAC (SOU, 2005:35, s. 19). Det visade sig senare att meningsfulla kontroller av 

systemets funktion endast kunde utföras av skatteverket därför slopades detta krav. 

(Prop. 2008/09:133).  

 

För kontroll ska skatteverket få göra oanmälda besök och då utföra kundräkning, 

kvittokontroll, provköp samt kassainventering. Uppfylls inte lagens krav utgår avgift om 

10 000,– ytterligare överträdelse ger en ny avgift på 20 000,– . (SOU, 2005:35, s. 19-

20)  

3.4 Remisser 

Förslaget från utredarna till SOU 2005:35 innebär att näringsidkare som omfattas av 

lagen måste byta till certifierade kassaregister. Utredarna anser att 

investeringskostnaderna ligger på omkring 10 000 kronor. (SOU 2005:35 s. 21) Här 

sammanfattas några av de remissyttranden som lämnats med avseende på SOU 2005:35  

3.4.1 Svenskt näringsliv 

Föreningen Svenskt Näringsliv är en förening för anslutna organisationer av företag. 

Medlemmar är också arbetsgivareförbund och branschföreningar, det enskilda företaget 

är medlem i medlemsorganisationen och i Svenskt Näringsliv. Exempel på 

branschföreningar som är medlemmar är Svensk Handel och Sveriges Hotell- och 

Restaurangföretagare. (Svenskt Näringsliv)  

 

Föreningens syfte är att främja företagens gemensamma intressen till exempel ”verka 

för fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi” och ”att verka för 

gynnsamma förutsättningar lokalt och nationellt för att etablera, äga, driva och utveckla 

företag”. (Stadgar för Svenskt Näringsliv, 2006)  

 

I sitt remissyttrande över SOU 2005:35 tillstyrker föreningen Svenskt näringsliv förslaget 

om införande av certifierat kassaregister. Föreningen har vid tidigare utredningar varnat 

för en övertro på modern teknik. Den här gången har Svenskt näringsliv inget att 

invända på det system som föreslagits. Föreningen tycker dock att beräkningen av de 

resurser som krävs för kontroll av att lagen efterlevs är otillräcklig. Enligt beräkning i 

remissyttrandet kommer varje kontrollant få ca 10 000 företag att kontrollera per år. 

Svenskt Näringsliv anser att det sämsta tänkbara alternativet, för de seriösa företagarna 

i branschen, är ett införande av certifierade kassaregister som inte utsätts för tillräcklig 

efterlevnadskontroll. De seriösa företagarna kommer att drabbas av ökade kostnader för 

sina investeringar i certifierade kassaregister. Är risken liten för upptäckt för brott mot 

den nya lagen innebär det att oseriösa företagare finns kvar på marknaden och 
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konkurrerar med de seriösa. Den seriöse har fått en ökad kostnad men fortsätter att 

konkurrera med den oseriöse. Föreningen anser att kontrollen måste vara tillräckligt 

omfattande för att risken för upptäckt ska vara avskräckande och därmed kommer de 

oseriösa företagarna att försvinna från marknaden. (Svenskt Näringsliv, 2005) 

 

3.4.2 Svensk Handel 

Svensk Handel är en förening för företag som bedriver handel i Sverige. Föreningen är 

medlem i Svenskt Näringsliv (se 3.4.1 ovan). Föreningen ska ”främja medlemmarnas 

gemensamma intressen och handelns sunda utveckling, såväl nationellt som 

internationellt.” Syftet innebär bland annat att föreningen ska verka för goda 

näringsvillkor och företräda handeln mot politiska organ och myndigheter.(Stadgar för 

Svensk Handel, 2008)  

 

Svensk Handel företräder 14 000 små, medelstora och stora företag. Svensk Handel är 

positiv till förslaget om införande av krav på kassaregister. Att motverka illojal 

konkurrens är en viktig fråga för Svensk Handel. Enligt remissyttrandet är det inte 

självklart för alla företag inom kontantbranschen att redovisa alla sina intäkter, därför är 

det viktigt att branschen utsätts för en effektiv kontroll av redovisningen. Kontrollen gör 

att de seriösa företagarna inte längre behöver konkurrera med de företag som valt att 

ställa sig utanför samhällets regler. Förslaget om krav på kassaregister kommer att 

kräva investeringar av Svensk Handels medlemmar. Dessa kostnader som kommer att 

drabba företagarna måste ställas mot samhällets vinster som beräknas uppnås genom 

förslaget. Den föreslagna kontrollen av skatteverket omfattande 25 heltidsanställda 

bedömer Svensk Handel att vara otillräcklig. De som drabbas av kostnader på grund av 

förslaget måste också kunna vinna på förslaget genom att den illojala konkurrensen 

inom branschen minskas. Svensk Handel tycker vidare att reglerna om när undantag från 

kraven gäller bör förtydligas. När det gäller förslaget till sanktionsavgifter så stödjer 

Svensk Handel utredningens förslag. Men det är viktigt att sanktioner inte drabbar 

företagen om det finns naturliga orsaker till bristen. Som exempel på naturliga orsaker 

nämns brist i kassan på grund av att anställd stulit kontanter ur kassan. Företaget bör 

inte på grund av detta dessutom drabbas av en sanktionsavgift. (Svensk Handel, 2005) 

3.4.3 Företagarna 

Företagarna är en ideell förening för dem som delar företagarnas grundläggande 

värderingar. Företagare, företagsledare och andra enskilda personer kan vara 

medlemmar. Medlemskap kan också erhållas genom branschanslutning. Föreningen är 

partipolitiskt obunden och ”ska verka för enskild företagsamhet grundad på 
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marknadsekonomi under socialt ansvar”. Det gör föreningen bland annat genom att 

verka för att lagstiftning och beskattning ger ett fritt näringsliv och att värna om 

näringsfrihet och fri konkurrens. Företagarna företräder också sina medlemmar gentemot 

myndigheter och statsmakter. (Stadgar för Företagarna, 2006)  

 

Företagarna avstyrker förslaget om krav på certifierade kassaregister. Den 

problembeskrivning som utredningen utgår från håller inte Företagarna med om. Att en 

näringsidkare har en låg lön behöver inte innebära att orsaken är undanhållna intäkter. 

Orsaken kan vara att företagsledaren en period väljer att ta ut en lägre lön för att 

företaget ska överleva. Det kan också bero på att företagsledaren tillfälligtvis accepterar 

en lägre lön en period med tron om att verksamheten i framtiden kommer att vara mer 

lönsam. En tredje orsak kan vara att företagsledaren väljer en lägre lön för att fördelarna 

i form av självbestämmande väger tyngre än inkomst. Företagarna håller med om att 

åtgärder måste införas mot näringsidkare som inte redovisar samtliga inkomster därför 

att det ger en snedvriden konkurrens. Men förslaget innebär att även de seriösa 

företagarna kommer att drabbas av kostnader och administrativt krångel, föreningen 

avstyrker därför förslaget på införande av certifierade kassaregister. Företagarna tror att 

de nya certifierade kassaregistren kommer att kunna manipuleras, de tror därför inte att 

skattefusket inom kontantbranschen kommer att minska. Företagarna är också emot 

kravet på att kunden ska erbjudas kvitto. Dels ger detta en onödig förbrukning av papper 

dels tror Företagarna inte att kunden som övervakare av näringsidkaren kommer att 

anmäla svarthandel i något större utsträckning. Företagarna delar utredningens 

bedömning att endast frånvaro av certifierat kassaregister bör ge sanktionsavgift. 

Administrativa sanktionsavgifter på grund av att kassaregister hanteras felaktigt, ska 

endast kunna utdömas om felet enkelt går att konstatera på objektiva grunder, på grund 

av rättsäkerhetsskäl. (Företagarna, 2005) 

3.4.4 Övriga remissyttranden 

Ekobrottsmyndigheten kritiserar lagen genom att kortläsarna kan vara fristående och 

kanske inte registreras i kassaapparaten. (Ekobrottsmyndigheten, 2005) 

 

Statskontoret anser att det inte är säkert att fusket minskar och att konkurrensen ökar. 

De menar att det fortfarande finns möjligheter att undanhålla intäkter. Statskontoret 

hävdar att det innebär ökad administrativ börda och kostnad för de små företagen i 

kontantbranscherna. Svenskt näringsliv menar att 25 kontrollanter är väldigt lite för att 

kontrollera att lagen upprätthålls för att öka konkurrensen. De menar att lagen kommer 

förorsaka stora kostnader på företagen. Det finns ej heller en beräknad totalkostnad. För 
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mindre företag finns behov för mer än ett kassaregister vilket gör att kostnaden på 10 

000 kronor är för lågt beräknad. (Statskontoret, 2005) 

 

Advokatsamfundet anser att certifierade system inte kan motiveras av att 

skatteintäkterna ökar. Däremot anser det ökad förtroende för skattesystemet och en 

konkurrensneutralitet mellan näringsidkare. De anser att kassasystem aldrig kan göras 

så säkra att de inte går att manipulera dem. Det går även att göra betalning vid sidan 

av. Kostnaderna att upprätthålla lagen för skatteverket är för lågt ställda och att 

kostnaderna för företagarna kommer att överstiga de beräknade kostnaderna. 

(Advokatsamfundet, 2005) 

 

Bokföringsnämnden ger svar att kostnader för inköp av kassaregister kommer att vara 

märkbara för mindre näringsidkare. Det tillkommer även kostnad för installation och 

utbildning. (Bokföringsnämnden, 2005) 

3.5 Propositionen ”Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen”  

På våren 2007 lämnar regeringen sin proposition angående förslag om ny lag om 

kassaregister. Syftet med lagen är att skydda seriösa näringsidkare mot illojal 

konkurrens och att öka legitimiteten för skattesystemet. Risk finns att de seriösa 

näringsidkarna kan slås ut från marknaden, utkonkurrerade av mindre seriösa 

näringsidkare. Förtroendet för skattesystemet påverkas dessutom negativt av bristfälliga 

skattekontroller. Regeringen har vid utformningen av förslaget även beaktat företagens 

kostnader. Resultatet av detta är bland annat att verksamhet i obetydlig omfattning och 

torg- och marknadshandel undantagits från lagens krav. (Prop., 2006/07:1005, s. 1)  

 

2004 års skattekontrollutredning visar att manipulationer av kassaregister är relativt 

vanligt på marknaden. De kassaregister som manipulerats som utredarna stött på finns 

framförallt i restaurangbranschen. Manipulationen av kassaregister är spridd över hela 

landet och det finns flera olika sätt som omsättningen som redovisats i kassaregistren 

kan minskas på. PC-baserade kassaregister ger troligen en större möjligheter till 

manipulation. När det gäller PC-baserade kassaregister saknas idag i princip möjlighet 

att spåra manipulationer. Notera att inom restaurangbranschen har användningen av PC-

baserade istället för ROM-baserade register ökat. Även mindre restauranger har börjat 

byta till PC-baserade register. Ett PC-baserat register kostar 100 - 150 tusen kronor 

jämfört med ett ROM-baserat register som kostar ca 10 tusen kronor. (Prop., 

2006/07:1005, s. 23-24) 
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Restaurangprojektet i Stockholms län innebar att en stor mängd kassaregister 

undersöktes och det konstaterades att flertalet var manipulerade. Omsättningen har i 

dessa fall krympts med i genomsnitt 50 %. Den totala konsekvensen har ej kunnat 

beräknats tillförlitligt. (Prop., 2006/07:1005, s. 25)  

 

Av ovanstående kan konstateras att skattelagstiftningen är allt för lätt att kringgå. Det 

betyder att seriösa näringsidkare utsätts för illojal konkurrens. Många företag i 

branschen är små, för att uppfylla de nya kraven på certifierade kassaregister kommer 

många bli tvungna att byta ut sina gamla kassaregister. Lagstiftarna uppskattar att cirka 

110 000 till 130 000 företag kommer att beröras. När nytt kassaregister tas i bruk skall 

detta anmälas till skatteverket. Regeringen bedömer tidsåtgången för detta som 

begränsad. Regeringen bedömer också att ett nytt certifierat kassaregister skall kunna 

köpas för ca 10 tusen kronor. Har näringsidkaren behov av mer avancerade funktioner 

eller en verksamhet som kräver fler kassaregister blir kostnaden förstås högre. 

Regeringen tror att den nya lagen kommer att motverka illojal konkurrens och därmed 

vara tillfördel för småföretagarna. Kravet träder i kraft 1 januari 2010 vilket ger 

småföretagen god tid till förberedelser. (Prop., 2006/07:1005, s. 86-88) 

3.6 Skatteverkets föreskrifter 

Skatteverket får enligt bemyndigande från regeringen enligt Lag (2007:592) om 

kassaregister med mera paragraf 31 meddela föreskrifter om krav på kassaregister, och 

användning av kassaregister. Nedan beskrivs kortfattat skatteverkets föreskrifter och 

förtydligande.  

   

Från och med 1 januari 2010 måste alla som säljer varor och tjänster mot kontant 

betalning ha ett certifierat kassaregister. Till en början räcker det att företagaren kan 

visa att certifierat kassaregister är beställt och att installation kommer att ske senast 

första juli 2010. Den mjuka tillämpningen av lagen första halvåret beror på att 

marknaden har svårt att hinna med leverans och installation i tid. Lagens syfte är att 

skydda seriösa företagare mot illojal konkurrens. Syftet uppnås genom att skatteverkets 

kontrollmöjligheter ökar och det blir då svårare för oseriösa företag att undanhålla 

intäkter. (Skatteverket, Kassaregister)  

    

Lagen gäller alla företag som mot kontant betalning säljer varor och tjänster. Försäljning 

där betalningen sker med kontokort räknas också som kontant betalning. När det gäller 

betalning via en teleoperatör så räknas det inte som betalning med kontokort och därför 

berörs de inte av den nya lagens krav på registrering av försäljningen i ett certifierat 

kassaregister. Det finns en del verksamheter som är undantagna från lagens krav.  
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 Verksamheter som har obetydlig omfattning, där kontant försäljning inkl moms 

inte omsätter mer än fyra prisbasbelopp per år (42 400 x 4 år 2010) eller där 

omsättningen understiger 2 % av totala omsättningen.  

 Verksamheter som till exempel stat, kommun och allmännyttiga ideella föreningar 

som är befriade från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen för inkomster från 

försäljning av varor och tjänster   

 Taxi   

 Distans- och hemförsäljning   

 Försäljning av varor eller tjänster mot betalning i automat eller automatiserad 

försäljning   

 Automatspel enligt lotterilagen   

 Torg- och marknadshandel   

 Obemannad försäljning enligt Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:20. Avser 

försäljning där köparen själv sköter betalningen utan övervakning av någon 

person från företaget. 

(Skatteverket, Kassaregister)  

 

Även om verksamheten omfattas av kassaregisterlagen kan ansökan om undantag 

lämnas in, om företaget kan visa tillförlitliga underlag avseende kontanthanteringen, till 

exempel genom god intern kontroll. Undantag medges om Skatteverket anser att behov 

av kontrollmöjlighet kan uppfyllas på annat sätt. Undantag kan till exempel medges till 

företag som ingår i en kedja av företag där kassaregistren ingår i ett gemensamt system 

och centrala rutiner finns som kontrollerar de enskilda företagens kassaredovisning. 

Undantag kan också medges om ägaren eller närstående till ägaren inte har något med 

den kontanta kassaredovisningen eller den löpande bokföringen att göra och om tydlig 

arbets- och ansvarsfördelning och goda interna kontrollrutiner finns. Undantag kan också 

erhållas om det av tekniska orsaker är allt för svårt att uppfylla lagens krav. 

(Skatteverket, Kassaregister)  

   

Försäljning mot faktura är ingen kontantförsäljning och kräver inget kassaregister enligt 

den nya lagen. Möjlighet finns att skapa så kallade kontantfakturor. För att det ska 

räknas som fakturerad försäljning måste näringsidkaren följa kraven som gäller för en 

verifikation som finns i bokföringslagen 5 kapitlet 7 paragrafen. Det innebär att fakturan 

bland annat ska innehålla uppgifter om när affärshändelsen inträffat och vem som är 

motpart samt vad den avser. En viktig skillnad mot en registrering i ett kassaregister är 

att när fakturering används är motparten inte okänd. Namn och adress på köparen ska 

anges på fakturan. Vad gäller bokföringen är varje faktura en egen verifikation som ska 
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sparas. Betalningen av kontantfakturan är en kontant transaktion som enligt 

bokföringslagen ska bokföras senast påföljande arbetsdag. (Skatteverket, Kassaregister)  

  

Ett certifierat kassaregister är ett tillverkardeklarerat kassaregister med en certifierad 

kontrollenhet. Kontrollenheten är ansluten till kassaregistret och läser av alla 

registreringar som sker. Certifiering av kontrollenheter görs av företag som utsetts av 

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. En lista på certifierade 

kontrollenheter och tillverkningsdeklarerade kassaregister finns och uppdateras en gång i 

veckan vid förändring. Ett tillverkningsdeklarerat kassaregister är ett register där 

tillverkaren intygar att kassaregistret uppfyller alla krav enligt skatteverkets föreskrifter 

(SKVFS 2009:1). I samma föreskrifter finns definierat vad som är ett kassaregister och 

vilken information som kassaregistret ska kunna producera. Ett kassaregister är oftast en 

kassaapparat. (Skatteverket, Kassaregister)  

 

Enligt 28 pargraf SKVFS 2009:1 ska ett kassakvitto minst innehålla följande uppgifter: 

 

a. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer 

b. den adress där försäljning sker 

c. datum och klockslag för försäljningen 

d. löpnummer för kassakvitto ur en obruten stigande nummerserie 

e. kassabeteckning 

f. artikelnamn och antal varor som sålts 

g. antal tjänster som sålts 

h. försäljningsbelopp 

i. den mervärdesskatt som belöper på försäljningsbeloppet 

j. mervärdesskattens fördelning på olika skattesatser 

k. betalningsmedel 

l. kontrollenhetens tillverkningsnummer 

m. kontrollkod enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till 

kassaregister. 

 

Vad gäller tillsyn kan skatteverket göra oanmälda besök hos näringsidkarna för kontroll 

att certifierat kassaregister finns. Skatteverket kan då räkna kunder, göra kontrollköp, 

kvittokontroller och kassainventering. Om kassaregister saknas, inte uppfyller 

föreskrifternas krav, inte anmälts i tid, om uppgifter inte sparats i kassaregistret, om 

belopp inte slås in eller om kunden inte får något kvitto då tas en kontrollavgift på 10 

000 kronor ut. Ny överträdelse inom ett år ger en avgift på 20 000 kronor. 

(Skatteverket, Kassaregister) 



- 22 - 

3.7 Debatt 

Det finns fördelar med den nya lagen. I en artikel i SVD skriver Brik (2009) om 

kafékulturen som har utvecklats i Sverige. Han skriver om konditoriet Vetekatten i 

Stockholm som gärna ser en utökad kontroll av kontanthandeln och är positiv till lagen 

om kassaregister. Redan för 25 år sedan fick konditoriägarna veta av en försäljare hur 

manipulering av kassaregistret kunde gå till samtidigt som kunden fick ett kvitto.  

 

Redan så tidigt som 2005 gick företrädare för arbetsgivar- och fackliga organisationer till 

Pär Nuder för att uttrycka sin oro över förslaget till den nya lagen. De var oroliga att 

utredarna inte går så långt i sina förslag som det skulle behövas. Konkurrensen blir till 

nackdel för de seriösa företagen när det inte finns fungerande kontroll. De vill även ha en 

kännbar sanktion vid fusk och fungerande kontroll (Hulth, 2005) 

 

Även om konkurrensen kan öka med den nya lagen så kan det även slå fel på vissa 

områden och bli väldigt dyrt för vissa företag. Lundh (2009) skriver om föreningen 

Rospiggarna som säljer korv, läsk och godis på de nio hemmatävlingarna i Orionparken. 

Under pausen på 15 minuter så behövs minst 15 apparater i kioskerna vilka kostar 15 

000 kronor styck. Kostnaderna för kassaregistren ger inget tillbaka menar Rospiggarna. 

 

I ett öppet pressbrev till regeringen skriver föreningen Företagarna tillsammans med sex 

andra näringslivsorganisationer att lagen om kassaregister bör skjutas upp med två år. I 

brevet värnar Företagarna om de svenska småföretagens utsatta situation och menar på 

att många kommer drabbas hårt rent ekonomiskt av den nya lagen. Företagarna tycker i 

grunden att lagen är bra men med en pågående lågkonjunktur och med bristande 

analyser av konsekvenserna så ligger lagen fel i tiden. Småföretagen är redan pressade 

med lägre marginaler vilket gör att en kostsam investering i ett nytt kassaregister 

kommer innebära en kraftig ökning i försäljningen, för att hålla lönsamheten uppe 

tydliggör Anna Stina Nordmark Nilsson, VD Företagarna. För att förtydliga dessa 

påståenden har Företagarna använt sig av några exempel plockade ifrån verkligheten. 

Ett av exemplen visar att kvarterets frisör måste klippa ytterligare 800 kunder 

(vinstpåslag 10 procent) för att kunna ha råd att investera 20 000 kronor i ett 

kassaregister med konsulthjälp till.  Om lagen hade kunnat skjutas upp så skulle 

småföretagen hinna förbereda sig bättre och ta sig igenom den ekonomiska kris som vi 

befinner oss i menar Anna Stina Nordmark Nilson Företagarna. (Företagarna, 2009).  

  

Lagen om kassaregister har gjort undantag för torghandel vilket har kritiserats av både 

Svensk Handel och skatteverket. De anser att undantagen ger torghandeln en otillbörlig 

konkurrensfördel. Anledningen till undantaget är enligt Stefan Holgersson, 
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departementsråd vid Finansdepartementet att tekniken inte fanns att använda 

kassaregister vid stark kyla då lagen utarbetades. Dessutom ansågs den alltför 

betungande för torghandeln som har en väldigt låg omsättning. Lars G Ohlsson på 

Svensk Handel menar idag att det finns tekniska lösningar och att undanta torghandeln 

från lagen sänder konstiga signaler. (Forne, 2009) Bengt Nilerval, betalansvarig på 

Svensk Handel anser att det är absurt att torghandeln inte ska inkluderas i 

kassaregisterlagen. Svensk Handel har skickat in en skrivelse till Finansdepartementet 

med begäran att lagen ska inkludera torghandeln. (Svensk Handel, 2009) 
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4 Empiri 

I detta kapitel sammanställs och jämföres respondenternas svar för att på så sätt 

urskilja mönster 

4.1 Kunskapsnivå avseende kassaregisterlagen 

Kunskapen hos respondenterna när det gäller kassaregisterlagen var varierande. 

Samtliga respondenter har också känt till lagen sedan en längre tid, cirka ett år. Hur de 

fått kännedom om den nya lagen har skett på lite olika sätt. En respondent fick först 

information genom ett kundbesök av en kassaregisterleverantör medan en annan fick 

information genom Svensk Handel som går ut och informerar alla sina medlemmar. 

Respondenterna var väl medvetna om att ett certifierat kassaregister med en ”svart 

låda” måsta anskaffas eller beställas före sista december. De var också medvetna om att 

installationen av kassaapparaten och den ”svarta lådan” måste ske under det första 

halvåret 2010. Generellt var kunskapen hög när det gällde delar av lagstiftningen som 

direkt påverkade respondenternas verksamheter. Något som inte var lika klart var att 

efter installation av det nya kassaregistret och kontrollenheten måste en anmälan göras 

direkt till skatteverket. En av respondenterna som tidigare inte använt kassaapparat utan 

handskrivna kvitton kommer att använda systemen dubbelt tills hon känner sig säker på 

det nya systemet. 

 

Avseende undantagsreglerna som inte direkt berörde respondenternas verksamhet var 

kunskapen generellt sett lägre. Respondent 1 hade något högre kunskap om lagen även 

när det gällde delar av lagen som inte direkt påverkade hans egen verksamhet. 

Respondent 1 intresse kan kopplas till hans aktivitet inom Svensk Handel där frågor som 

berör företag diskuteras inom föreningen. 

4.2 Påverkan på den egna verksamheten 

När det gäller påverkan på den egna verksamheten var alla tre respondenterna 

övertygade om att deras verksamhet inte skulle påverkas i någon större utsträckning. 

Den enda skillnaden för dem var investeringen i en ny kassaapparat, ingen annan 

förändring av verksamheten förväntades. Samtliga respondenter hävdade att deras egen 

verksamhet var väl nischad och i princip saknade konkurrenter i Västerås Centrum. De 

förväntar sig därför ingen förändring av sin konkurrenssituation efter införandet av 

lagen.  
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4.3 Att erbjuda kvitto 

Ett av lagens krav är att kunden alltid ska erbjudas ett kvitto. När det gäller 

klädbranschen som alla tre respondenterna verkar inom är lagens krav på att erbjuda 

kunden ett kvitto inget som förändrar verksamheten. Kunderna kräver kvitto vid köp av 

kläder, det hänger ihop med att kunden har bytesrätt och reklamationsrätt för inköpta 

kläder mot uppvisade av kvitto. Kan inte kunden visa upp kvitto för sitt inköp försvinner 

rättigheterna menar respondenterna på. 

4.4 Lika för alla 

Respondenterna är eniga om att det finns branscher där det förekommer mer illojal 

konkurrens än andra branscher. Respondenterna har lite olika idéer på lösningar som 

kunde användas istället för lagstiftarens valda kassaregisterlag. Två av respondenterna 

(nr 1 och 2) är eniga om att lagen bör gälla alla. De är båda medvetna om att 

torghandeln är undantagen från lagens krav på certifierat kassaregister. De har absolut 

ingen förståelse för undantaget och anser att det med dagens teknik är fullt möjligt att 

använda en kassaapparat på torget. Införs lagen bör den gälla alla utan undantag. 

 

 ”Lagen ska gälla alla, även kungen” utrycker sig respondent nr 1.  

 

Respondent nr 3 hade ingen åsikt om torghandlarnas undantag. Hon var vad vi kunde 

tolka inte medveten om att torghandeln var undantagen från lagens krav. Men även 

respondent 3 anser att drivs verksamhet inom kontantbranschen bör försäljningen 

registreras i ett kassaregister. Men att kassaregistren måste vara certifierade är något 

hon inte håller med om. Hon kan tänka sig att de som inte sköter sig och fuskar får krav 

på sig att anskaffa certifierade kassaregister medan övriga inte behöver ha det. De 

skötsamma inom kontantbranschen borde inte behöva göra någon nyinvestering, hon 

anser att lagen borde vara mer flexibel. Men Respondent 3 anser att all 

kontantförsäljning ska registreras i en kassaapparat och inte endast noteras på ett 

skrivet kvitto.  

 

 ”Skrivna kvitton kan lätt ändras” respondent nr 3 

4.5 Kostnaden för nya kassaapparaten 

Samtliga tre respondenter är tvungna att anskaffa ett nytt kassaregister för att uppfylla 

lagens krav. Två av respondenterna nr 2 och 3 anser att det är en onödig kostnad för 

deras verksamhet. Respondent 1 resonerar att kassaapparater föråldras och måste bytas 

då och då i alla fall och att han behöver göra det just nu har ingen större betydelse. 
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Respondent 3 har också åsikter om den tid hon är tvungen att investera i för att inhämta 

information om den nya lagens krav. Som vi tolkar anser hon att den tiden skulle kunna 

användas betydlig bättre inom verksamheten. Ett gemensamt svar från alla respondenter 

är att kostnaden inte är så stor. Kostnaden har en underordnad roll där tiden och tidigare 

rutiner hur betalning har skett är viktigare. 

 

Respondent nr 3:s kassaapparat var bara ett par år gammal och det upplevdes som 

irriterande att den skulle behövas bytas igen. Det kan även vara så att en kassaapparat 

inte passar in i miljön och att ett nytt skrivbord behöver köpas in som var situationen för 

en av respondenterna. Det är tydligt att kostnaden för kassaapparaten inte är den ända 

utgiften. Det tar tid att sätta sig in i kassaapparaten, få den insatt och även att gå på 

informationsmöten.  

 

”Kostnaden är lika för alla och i slutändan är det ändå kunden som betalar” 

respondent nr 1 

 

Priset för kassaapparaten skiljer sig lite olika åt men ligger ungefär mellan 12 000 till 14 

000 kronor för respondenterna. En av de intervjuade har gått ihop med andra 

butiksägare och gjort en beställning från leverantör och på så sätt fått ett reducerat pris 

för kassaapparaten.  

4.6 Lagens betydelse för illojal konkurrens 

Ingen av respondenter tror att kassaregisterlagen kommer att ha någon större effekt vad 

det gäller illojal konkurrens inom kontantbranschen. De tror överlag inte att det finns så 

många oseriösa företagare inom klädesbranschen men att i de branscher där det 

förekommer oseriösa företagare kommer det inte att minska som i exempelvis 

restaurangbranschen.  

 

 ”tekniken går framåt men också tjuvarna” respondent nr 1 

 ”de oärliga kommer att fortsätta att var oärliga” respondent nr 2  

 

Två av respondenterna tycker att lagen är helt onödig. Respondent 1 är positiv till lagen 

och är den enda som anser att den kommer ha någon som helst effekt på en minskad 

svartförsäljning och därmed ökade intäkter i form av moms till staten. De andra 

respondenterna tror inte att lagen kommer att förändra förekomsten av fusk inom 

branschen. 

 

 ”hela grejen med kassaapparaterna är bara otroligt fånigt” respondent nr 3  
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Respondent 2 och 3 är överens om att lagen enbart borde gälla de branscher där det 

konstateras att oseriös verksamhet förekommer. Ingen av respondenterna har talat om 

illojal konkurrens eller att de kommer att få konkurrensfördelar av lagen. Däremot anser 

de att lagen har tillkommit för att säkra att företagen sköter registreringen i 

kassaapparaten och att mer moms inbetalas. Svaren stämmer väl med att de anser 

kassaapparaten som en kostnad och inte som en investering. 

4.7 Kontroll av lagen 

Ingen av respondenterna är särskilt insatta i hur skatteverkets kontroller kommer att gå 

till eller hur mycket resurser som avsatts för kontroll av lagen. Alla tre säger att 

skatteverket är välkomna att kontrollera deras verksamhet när de så önskar. Hur många 

anställda på skatteverket som avsätts för kontroll har för respondenterna ingen 

betydelse.  

 

Alla respondenter uppgav att de inte hade något emot skatteverkets oanmälda 

kontroller. Uppträder de trevligt och inte stör verksamheten är de välkomna. Det råder 

lite olika meningar om upprätthållande av lagen.  

 

 ”Det kostar mer än det smakar” respondent nr 2 

 

Hon menar att vi lever i ett land med stark kontrollmyndighet. Respondent tre känner att 

lagen är onödig och att den skulle kunna ha undvikits genom ökade kontroller.  
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5 Diskussion  

Här jämförs empirin mot referensramen 

 

5.1 Kunskapsnivå avseende kassaregisterlagen 

Kunskapsnivån mellan respondenterna är varierande. Men deras kunskap vad gäller 

beställning och installationen av det nya kassasystemet var hos samtliga respondenter 

god. Samtliga respondenter har korrekt uppfattat de krav som specificerats i 

skatteverkets föreskrifter.  

 

Respondent nr 1 fick först information om lagen genom Svensk Handel där han är 

medlem. Hans kunskap om lagen var också bredare än de övriga respondenternas. 

Respondenten delade också många av Svensk Handels åsikter i deras remissyttrande 

(Svensk Handel, 2005). Precis som föreningen var han positiv till den nya lagen. 

Respondenten var också den enda som trodde att lagen skulle ge något ökade 

skatteintäkter.  

 

De övriga respondenterna satte sig in i lagen efter att i ett tidigt skede besökts av olika 

kassaregisterleverantörer. Deras kunskap sträcker sig till vad de verkligen behöver veta 

och inte så mycket mer. Respondenterna nr 2 och 3 hade överlag ingen djupare kunskap 

om lagen det förklaras med att de varken kände sig kränkta eller var speciellt påverkade 

av den.  

5.2 Påverkan på den egna verksamheten 

Föreningen Företagarnas pressbrev (Företagarna, 2009) till regeringen beskriver 

småföretagarnas situation som hårt utsatt. Orsaken sägs dels bero på bristande analyser 

av konsekvenserna men också den pågående lågkonjunkturen som redan bidragit till en 

stressad tillvaro med små marginaler. Med de ökade kostnader som lagen medför 

kommer det att tära ytterligare på småföretagens redan ansträngda lönsamhet. I 

pressbrevet tas också några tydliga exempel upp tagna ifrån verkligheten som tydliggör 

dessa påståenden. Brevet är också undertecknat av flera andra 

näringslivsorganisationer. 

 

Men efter att ha genomfört undersökningen visar det sig att ingen av respondenternas 

verksamhet kom att påverkas av de kostnader som lagen bidrar till. De är tydliga med 



- 29 - 

att påpeka att det ser apparaten som en kostnad men det är ingen kostnad som kommer 

påverka deras fortsatta verksamhet på något sätt. 

 

En annan viktig del i att respondenternas påverkan i den egna verksamheten är minimal 

kan förklaras med att i alla fallen rör det sig om inköp av en kassaapparat. Exemplet 

med föreningen Rospiggarna som var tvungna att köpa in hela 15 apparater för delas lilla 

verksamhet får så klart en helt annan påverkan på den fortsatta verksamheten.  

 

En annan aspekt som kan komma att påverka respondenternas egna verksamheter är 

det administrativa arbetet som lagen medför. För respondent nr 2 innebär det att sätta 

sig in i apparaten med en massa övning vilket innebär tid som i sin tur är pengar. 

Respondent nr 3 skickade iväg sina anställda på informationsmöten angående den nya 

lagen.  

5.3 Att erbjuda kvitto   

I Företagarnas remissyttrande (Företagarna, 2005) ses kravet med att kunden alltid ska 

erbjudas kvitto som onödigt i vissa fall. Orsaken till det är den mängd papper som 

förbrukas. Men i damklädesbranschen är kvittot något naturligt menar respondenterna.  

 

Våra respondenter är eniga med propositionen om att alla kunder ska erbjudas ett kvitto. 

Respondenterna är eniga om att i klädesbranschen går det inte att avstå från att ge 

kvitton till kunden då bytesrätt gäller.  

 

Respondent nr 1 och 2 är överens om att kunden inte alltid bryr sig om de får ett kvitto 

eller inte. De menar på att det beror på vilken produkt som kunden ska köpa. Som 

exempel nämner båda torghandeln där de menar på att kunden inte är så noga med att 

få ett kvitto när de handlar på torget. 

 

"Om samma produkt kostar halva priset på torget jämfört med fullt pris hos mig 

så köper kunden på torget" respondent nr 1 

 

I Företagarnas remissuttalande tror de inte på att kunden som övervakare kommer att 

anmäla svarthandeln i någon större utsträckning. Men i respondenternas bransch så har 

kvittot en betydande roll. 

5.4 Lika för alla 

I utredningen (SOU 2005:35, s. 18) fanns krav på att även torghandeln skulle omfattas 

av krav på certifierat kassaregister under vissa förhållanden. Senare i propositioner 
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(Prop., 2006/07:1005, s. 1) är torghandeln undantagen från det nya regelverket. Bedrivs 

kontanthandel i mindre omfattning eller har verksamheten mycket god intern kontroll är 

även detta en möjlighet att undgå det nya regelverket. Skatteverket har i sina 

föreskrifter definierat var gränsen går för verksamhet i mindre omfattning samt under 

vilka kriterier undantag kan medges på grund av god intern kontroll. Respondenterna 

tycker att lagen ska gälla alla utan undantag, två av respondenterna nämner särskilt 

torghandel. De har inte kommit fram till samma bedömning som lagstiftarna. De hävdar 

tvärtemot resonemangen som förts i propositionen att tekniska lösningar finns för att 

även torghandlarna bör kunna uppfylla kravet på ett certifierat kassaregister. En av 

respondenterna hänvisar till den italienska lagstiftningen, där även torghandlare måste 

kunna erbjuda sina kunder ett kvitto från en kassaapparat. Den italienska lagstiftningen 

har studerats av utredningen. Lagstiftaren har sedan valt att inte gå vidare på denna 

linje. 

 

Utredningar redan på 70-talet har resonerat kring ett allmänt krav på kassaapparater för 

verksamma inom kontantbranschen. En av respondenterna är inne på samma 

resonemang. Som det är idag finns ingen generellt krav på kassaapparat för 

verksamheter i kontantbranschen. I grunden är respondenterna positiva till kravet på 

kassaregister även om de gärna sett att alla, även torghandlarna omfattats av kraven. 

Möjligen önskar de även att de tekniska kraven på godkända kassaapparater inte varit så 

avancerade så att i princip alla kassaapparater varit tvungna att bytas ut. 

5.5 Kostnaden för nya kassaapparaten 

I propositionen (Prop. 2006/07:1005 s. 23-24) bedöms kostnaden för ett kassaregister 

vara ca 10 000 kronor. Inköpta register hos respondenterna var marginellt dyrare. 

Lagstiftaren bedömer administrationen kring lagen vara begränsad. En av 

respondenterna upplever administrationen och tidsåtgången som irriterande och som en 

onödig kostnad. Enligt remissyttrandet från Advokatsamfundet kan certifierade system 

inte motiveras av att skatteintäkter ökar.   

 

5.6 Lagens betydelse för illojal konkurrens 

Ingen av respondenterna tror att den illojala konkurrensen inom kontantbranschen 

kommer att påverkas i någon större utsträckning. Lagstiftarens största syfte med lagen 

är just att minska den illojala konkurrensen och därmed värna om de seriösa 

företagarna. Detta budskap verkar inte nått fram till respondenterna. 
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I remissyttrandet från ekobrottsmyndigheten och statskontoret så anser de precis som 

respondent nr 1 och 2 att lagen inte säkerhetsställer att illojal konkurrens försvinner. 

Kontantbetalning kan fortfarande ske utan registrering i kassaregistret anser 

advokatsamfundet och kortläsaren är fristående vilket ger möjligheter för manipulering 

menar ekobrottsmyndigheten.  

 

Grunden för propositionen är utredningen, 2004 års skattekontrollutredning. 

Utredningens huvudsyfte var att undersöka om det gick att kontrollera omsättningen i 

efterhand.  För många av branscherna är kassaregisterlagen en ren kostnad eftersom 

lagen inte har någon påverkan på illojal konkurrens. Respondent 3 ställde frågan varför 

alla branscher blev underordnad lagen om kassaregister. Kvitton är viktiga i 

klädesbranschen för byt och återköp och den illojala konkurrensen menar respondenten 

är därför låg.  

5.7 Kontroll av lagen 

Att kontrollera att lagen efterföljs av alla är naturligtvis väldigt svårt. Svenskt Näringsliv 

och Svensk Handel menar att 25 personer är för få för att upprätthålla lagen. Uträknat 

skulle det bli 10 000 företag/kontrollant vilket är en omöjlighet och den sämsta tänkbara 

lösningen. Hur kontrollen slutligen kommer att skötas återstår att se.  

 

 ”det kostar mer än det smakar” respondent nr 2 

 

Generellt sätt så är det inget som respondenterna funderar över. De har svårt att se 

sambandet med kontrollen av lagen mot målet att få bort illojal konkurrens från 

marknaden på samma sätt som remissinstanserna resonerat kring problemet. 



- 32 - 

 

6 Slutsatser  

I det här kapitlet presenteras de slutsatser som framkommer av ovanstående studie. 

 

Slutsatserna avser studerad population som är småföretag, inom damklädesbranschen i 

Västerås centrum. Undersökningen visar på att kunskapsnivån är hög vad det gäller de 

delar av lagen som direkt berör småföretagens verksamheter. Det innebär att det finns 

en medvetenhet om vad som krävs av deras egen verksamhet för att de ska uppfylla 

lagens krav. Vad de gäller de övriga delarna av lagen är kunskapen lägre.  

 

Lagstiftarna har kommit fram till att de kostnader och den administrativa bördan som 

lagen medför är acceptabel. Studien visar att småföretagarna i stort sätt delar deras 

uppfattning. Småföretagen anser att kravet på certifierat kassaregister ska gälla även för 

torghandeln. Det innebär att småföretagen inte är eniga med lagstiftaren som beslutat 

att torghandeln ska undantas från lagens krav. 

 

Vad gäller kravet att alla kunder ska erbjudas ett kvitto är småföretagen eniga med 

lagstiftaren. Det kan kopplas till att studien utförts inom klädesbranschen där kunden 

alltid förväntar sig ett kvitto. Avseende kontroll av efterlevnaden av lagen har 

småföretagarna ingen direkt åsikt.  

 

Utredarna och lagstiftarna har ett tydligt syfte som de vill uppnå med den nya 

kassaregisterlagen. De vill skydda de seriösa näringsidkarna inom kontantbranschen mot 

illojal konkurrens. Studien visar att småföretagarna inte har noterat detta syfte i någon 

större utsträckning. Vid frågor om hur de tror att konkurrensen kommer att påverkas är 

de för sin egen del helt säkra på att konkurrenssituationen inte kommer att påverkas 

överhuvudtaget. Förklaring till det kan vara att småföretagarna anser sig starkt nischade 

och att de därmed inte är direkt konkurrensutsatta. Utredarna och lagstiftarnas 

resonemang kring att illojal konkurrens måste stävjas och ge utrymme åt det seriösa 

företagandet får därför ingen större genomslagskraft på de valda studieobjekten. 

 

Vid frågan om småföretagens allmänna inställning till lagen råder det delade meningar.  

Men gemensamt är att de dock inte tror att lagen kommer att innebära någon större 

förändring inom kontantbranschen. Småföretagen anser att de som sköter sig kommer 

att fortsätt att sköta sig och de som varit oseriösa tidigare kommer att fortsätta vara 

oseriösa. 
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7 Reflektioner  

I kapitlet presenteras egna reflektioner över utförd studie. 

  

Frågan kan ställas om namnet på propositionen ”konkurrens på lika villkor i 

kontantbranschen” ger rätt intryck av innehållet. Undersökningens ”2004 års 

skattekontrollutredning” huvudsyfte var att undersöka om det teknologiskt går att 

kontrollera omsättningen i efterhand allt för att inbringa mer intäkter till staten. 

Visserligen har lagen om kassaregister fattats i demokratisk ordning men det kan 

spekuleras i hur mycket huvudintressenterna, företagen har fått besluta. Debatten visar 

att företagen känner sig överkörda av myndigheterna och att de ska betala en kostnad 

som gör kontrollerna enklare för skatteverket. De talas om en kostnad och inte en 

investering. 

  

Remissinstanser har kritiserat lagen på olika sätt till exempel att avsatta resurser för 

kontroll av lagens efterlevnad är för låg, att kortläsarna fortfarande är fristående och att 

kostnaden blir högre än 10 000 kronor . Lagstiftarna har kommit fram till slutsatsen att 

torghandeln bör undantas från kravet på certifierade kassaregister. Fler remissinstanser 

har varit emot den delen av förslaget bland annat skatteverket. Även respondenterna har 

en bestämd åsikt om att lagen bör gälla alla för att kunna uppfylla sitt syfte. Att lagen 

ska gälla alla innebär även att torghandeln bör innefattas. Trots det tar riksdagen beslut 

och bifaller propositionen.  

 

Det är otroligt intressant att se hur en utredning leder fram till en ny lag. Det tog sex år 

från utredning till att lagen gäller fullt ut. Utvecklingen av kassaregisterlagen med tanke 

på intäkter till staten kommer att vara intressant att följa. 

 

Uppsatsen har inte nämnt att skatteverket har tagit bort kravet att varje kontrollenhet 

ska generera en unik kontrollkod för varje kvitto samt lagra koden i kontrollenheten. Det 

kravet skulle ha förbättrat skatteverkets kontroller dramatiskt. Att skriva ut kontrollkod 

på kvittot ligger under patent vilket skapade problem, dels konkurrensmässigt för 

tillverkare av kontrollenheter men även kostnad för licens av patentet.  

  

Det är en stor förändring som genomförs och vår förhoppning är att den kommer att 

avskräcka de oseriösa företagarna och att de seriösa får verka utan illojal konkurrens på 

sin marknad. Förhoppningsvis kommer branschen samtidigt kunna få upprättelse för ett 

dåligt rykte som erhållits genom olika tillslag och upptäckter av undanhållna intäkter 

inom framförallt restaurangbranschen. Förhoppningsvis kommer den otillbörliga 
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konkurrensen även att minska genom förbättrade kontroller samt att straffavgift kan 

beläggas de som inte följer lagen. Förändringen borde även åter öka förtroendet för 

skattesystemet.  



- 35 - 

8 Förslag till fortsatt forskning 

I kapitlet ges förslag på fortsatt forskning som skulle kunna vara intressant. 

 

Uppsatsen ger en bra grund för vidare forskning eftersom många frågor kring lagen har 

tagits upp och på så sätt har en ökad förståelse uppnåtts av hur företag uppfattar lagen.  

 

Ett vidare förslag på forskning är att undersöka hur kassaregisterlagen har kommit att 

påverka de valda företagen och dess bransch. Ett annat förslag kan vara att titta på om 

den illojala konkurrensen har minskat med hänsyn till lagen. Dock kräver båda dessa 

förslag att lagen har kommit i verkan innan effekterna kan undersökas. Lagen kommer 

att införas 1 januari 2010 och fullt ut följande sommar 

 

Ett annat tillvägagångssätt är att göra en liknande undersökning som ovan men att i 

stället göra en bredare, kvantitativ undersökning. Det gör att studien kan undersöka fler 

företag men också fler branscher och på det sättet se skillnader/likheter mellan 

branscherna och företagen. 

 

En annan vinkel som kan vara intressant att studera är debatten om torghandelns vara 

och icke vara med den nya lagen.  

 

Förslag på frågor till en eventuell problemformulering: 

Det skulle vara intressant att se vilka konsekvenser som följer av att kassaregisterlagen 

införs. 

 

Intressanta frågeställningar som finns är: 

Fungerar skatteverkets kontroll över lagen? 

Har den illojala konkurrensen minska med kassaregisterlagen? 

Kassaregisterlagens påverkan på företagens årsredovisning? 

Kommer torghandeln att omfattas av lagen?  

Hur åsikterna är och om någon kommer att fällas för manipulering av kassaregistren. 
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BILAGA 1 Intervjufrågor 

 

Kort beskrivning om verksamheten 

Vad för verksamhet är det som bedrivs?  

Hur många anställda och vilken omsättning har företaget? 

Hur länge har företaget funnits? 

Hur länge har ”intervjupersonen” varit verksam inom företaget? 

Vilken position/ansvar har ”intervjupersonen inom företaget? 

 

Vilken kunskap finns om den nya lagen hos intervjupersonen 

Vad vet ni om den nya kassaregisterlagen?  

 

Förberedelse för nya lagen 

Vad har ni för kassasystem i dag? 

Har ni uppgraderat till ett certifierat kassaregister? 

Har ni beställt/installerat kontrollenheten? 

Har ni anmält innehav till skatteverket? 

 

Vilken påverkan tror ni att lagen kommer få på er fortsatta verksamhet 

Kommer verksamheten förändras på annat sätt? 

Kommer antal anställda förändras pga. lagen? 

Kommer antal försäljningsställen att påverkas? 

 

Positiv/negativ till den nya lagen! 

Tror ni att konkurrensen inom branschen kommer att påverkas? 

Tror ni att illojal konkurrens inom kontantbranschen kommer att avta med den nya 

lagen? 

Vad anser ni om att lagen kommer just nu med hänsyn till lågkonjunkturen! 

 

Kontroll av den nya lagen 

Vad är er uppfattning om skatteverkets oanmälda kontroller? 
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BILAGA 2 Urval av intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FILTRERAT P.G.A. STORLEK (ANTAL ANSTÄLLDA>5, 

OMSÄTTNING>5MILJONER ENLIGT ALLABOLAG.SE (www.allabolag.se) 
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H & M Hennes & Mauritz 

ABINDISK 
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New Yorker Sverige KB 

POLARN O. PYRET 

Rabalder AB 

Åhléns 

Gina Tricot AB 

MQ 

Twilfit 

TESSIE 

ALMIA BUTIK (KEDJA) 
FLASH BUTIK (KEDJA) 

1. URVAL AV KLÄDESBUTIKER I CITYRINGEN HITTAD MED SÖKNING PÅ 

"DAMKLÄDER" FRÅN: 

 

 ENIRO.SE ( www.eniro.se) 

 HITTA.SE (www.hitta.se) 

 VASTERAS.CC  (www.vasteras.cc) 

 

3. FILTRERAT P.G.A. SÄLJER BÅDE HERR OCH DAM (BESÖKT BUTIKERNA) 

 

FRÄNDESTA KLÄDER 

NYA THULINS 
NEWS DESIGNS 

4. SLUTLIG POPULATION: 

 

Agneta Mode i Västerås AB 

Bella Vista 

Carolinas (Coats i Västerås AB) 

Butik Lilla å (Lilla å i Västerås AB) 

Emma & Co 

 

EJ HITTADE MED SÖKNING I DATABASER 

 

Rigolo 

Sigma fashion 

http://www.allabolag.se/
http://www.eniro.se/
http://www.hitta.se/
http://www.vasteras.cc/
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BILAGA 3 Intervjuer 

Intervju med Raffe Lanouar, Rigolo (Västerås, 2009-11-12) 

 

Beskrivning av respondenten och verksamheten 

Första respondenten som intervjuades var Raffe Lanouar. Lanouar driver en liten 

klädbutik för kvinnor och flickor i centrala Västerås, Stora gatan 20. Han driver företaget 

i aktiebolagsform och är ensam ägare till bolaget och han arbetar själv i sin butik för det 

mesta. Lanouar har arbetat inom konfektionsbranschen i 24 år. Han ger ett lugnt och 

säkert intryck när han berättar att han varit med om både bra och dåliga tider och menar 

på att han genom åren lärt sig att hantera en mängs olika situationer. 

 

Omsättningen senaste räkenskapsåret var ca 1,3 miljoner. Omsättningen har varit lite 

varierande genom åren. Tidigare har butiken haft en större försäljningsyta och sålt både 

herr- och damkläder, butiken fanns då i två plan. Nu är butiken belägen endast på ett 

plan och försäljningsytan är mindre än tidigare och butiken har inte längre någon 

försäljning av herrkläder. Med en antydan till stolthet i rösten berättar Lanouar om sitt 

utbud i butiken, han har försökt att nischa sig med lite annorlunda kläder för att "sticka 

ut". Han anser inte att han har några direkta konkurrenter i Västerås. Butiken är en helt 

fristående butik och ligger inte i någon galleria. Det innebär att Lanouar själv kan 

bestämma över butikens öppettider. För närvarande är butiken öppen måndag - lördag. 

Lite irriterat berättar Lanouar att söndagsöppet har han inte, det ger ingen lönsamhet. 

Om det blir mer folk på stan på söndagar får vi känslan av att han är villig att ompröva 

sitt beslut och ha öppet även på söndagar. 

 

Vilken kunskap finns om den nya lagen hos intervjupersonen 

När det gäller kassaregisterlagen har Lanouar erhållit information från Svensk Handel, 

första informationen erhöll han uppskattningsvis för cirka ett år sedan. Lanouar är 

medveten om att storföretagen kan erhålla dispens från reglerna i den nya lagen. Han är 

också väl medveten om att torghandeln är undantagen från lagens krav. Det är något 

som irriterar honom. Upprepade gånger under intervjun uttrycker Lanouar sin bestämda 

åsikt om att stiftas en lag så bör den gälla alla. Att torghandeln fått undantag från lagen 

är ingenting som han kan förstå. Lanouar tycker att lagen borde gälla även för 

torghandlarna, han jämför med de italienska regelverket. I Italien måste även 

torghandlare kunna ge sina kunder ett kvitto utskrivet från en kassaapparat. Kunder som 

handlat vid ett torgstånd och vid kontroll inte kan visa upp ett kvitto blir fällda. 
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Lanouar är väl medveten om att den nya kassaapparaten måsta vara installerade senast 

ett halvår efter det att lagen införts. Han är också medveten om att krav införs på att 

kunden måste erbjudas ett kvitto. Hans inställning till lagen i sin helhet är att den är bra 

men poängterar åter lite irriterat att den borde gälla alla, även torghandeln. 

 

Förberedelse inför nya lagen 

För att uppfylla lagens krav måste Lanouar investera i en ny kassaapparat och en ny 

kortläsare. Det blir en investering på cirka 10 000 kronor. Lanouar verkar ta 

investeringen med ro, även om den är påtvingad verkar det inte bekymra honom det 

minsta och han kommer naturligvis att göra de nödvändiga investeringarna som krävs 

enligt lagen. Anskaffandet av en ny kassaapparat ser inte Lanouar som en investering 

utan som en kostnad för verksamheten men det är ingen större utgift för butiken, 

Lanouar menar att kassaapparater ändå föråldras med tiden och behöver bytas ut. Den 

marginella kostnadsökning som investeringen innebär kommer att betalas av kunderna, 

Lanouar förtydligar och resonerar vidare att verksamhetens samtliga kostnader faktiskt 

betalas av kunderna. Beställning av ny kassaapparat är redan ordnad, 

kassaregisterleverantören har varit på besök i butiken, installering har ännu inte skett. 

Bekymrat berättar Lanouar att det finns kassaregisterleverantörer ute på marknaden 

som försöker lura handlare till att investera i kassaregister som inte är certifierade. 

 

Respondentens åsikt om kassaregisterlagen 

Lanouar är i grunden positiv till lagförslaget men när det gäller konkurrenssituationen för 

hans egen del tror han inte att det kommer att bli någon skillnad därför att han inte 

anser att han har någon direkt konkurrent i Västerås eftersom han har nischat sig så väl. 

Generellt kan lagen kanske ha effekt att svartförsäljningen minskar något och lagen kan 

därmed innebära att konkurrensen förbättras. Lanouar poängterar att lagen ska gälla alla 

han säger "Lagen ska gälla alla, även kungen". Återigen återkommer han till torghandeln 

som inte berörs av lagens krav. Kunderna kommer att handla varorna på torget om de är 

billigare där jämfört med i butikerna. Kunden kommer inte att bekymra sig om deras köp 

slås in i en kassaapparat eller inte, det kommer endast vara priset som avgör vart de 

kommer att handla. 

 

Någon större effekt tror han dock inte att införandet av lagen kommer att få. Möjligen 

kommer skattemyndigheten att få in lite mera moms säger han något roat. Syniskt 

konstaterar han att tekniken går framåt så även för tjuvarna. Inget system kan var 

100% säkert. Har vi politiker och företagare som fuskar kommer även andra i samhället 

att fuska, folk i allmänhet resonerar att fuskar de kan jag också fuska. De som är ärliga 

kommer att fortsätta vara ärliga och de som fuskar kommer att fortsätta att fuska 
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På frågan om Lanouar tycker att det är olyckligt att lagen införs nu mitt i en djup 

lågkonjunktur kan han hålla med om att det är lite olyckligt men å andra sidan tycker 

han att det är en lag som har planerats länge. Vid diskussioner med kollegor har han 

mött både positiva och negativa åsikter. De som varit negativa har resonerat "varför ska 

de kontrollera oss". Lanouars egna slutsats av sådana uttalanden är att är någon 

frågande inför en sådan enkel förändring är grunden till detta att personen fuskar. 

Bedriver företagaren sin verksamhet ärligt har han ingenting att oroa sig för. 

 

Vilken påverkan tror respondenten att lagen kommer få på den egna 

verksamheten 

Lanouar anser inte att hans verksamhet kommer att påverkas nämnvärd av den nya 

lagstiftningen. 

 

Kontroll av den nya lagen 

När det gäller skatteverkets kontroller av efterlevnaden av kassaregisterlagen tror han 

att kontroll kommer att ske av dem som inte har en godkänd kassaapparat. Om det är 

en person eller hundra personer på skatteverket som kommer att arbeta med 

kontrollerna tycker han inte spelar någon roll. Lanouars bestämda åsikt är att finns det 

en lag ska den följas. 

 

 

Intervju med Agneta Harryson, Agnetas mode (Västerås, 2009-11-20) 

(Av Agneta Harrysons egen vilja har intervjun valts att inte spelas in)  

   

Beskrivning av respondenten och verksamheten 

Agnetas Mode är en damklädesbutik som ligger placerad i centrala Västerås vid 

Polisgränd 1. Butiken drivs endast av en anställd Agneta Harryson som är både 

butiksföreståndare och ensam ägare till butiken. Harryson har haft butiken sedan 1996 

men har innan dess befunnit sig i klädesbranschen i många år. 

 

Agnetas Mode har en årsomsättning på ca 2.3 miljoner och är ett aktiebolag. Butiken är 

belägen vid en liten gågata och är helt fristående, de har ingen koppling till någon 

galleria. Kläderna som Harryson säljer i sin butik är enligt henne eleganta men 

fortfarande tuffa. Harryson vänder sig till aktiva kvinnor som har krav på kvalitet och 

service. Harryson har också flera märkeskläder som hon är ensam om i stan och det 

finns enligt henne många unika klädesplagg som inte går att hitta någon annanstans. 
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Harryson försöker ytterligare nischa sig och sin butik genom att ordna modekvällar med 

visningar, mat och dryck för sina kvinnliga deltagare. 

 

Vilken kunskap finns om den nya lagen hos intervjupersonen  

Harryson berättar inledningsvis att hon först fick upp ögonen för den nya lagen för rätt 

så länge sedan. Hon hade också fått veta att leverantörerna haft problem att få fram de 

certifierade kassaregisterna i tid och att lagen därför kom att skjutas upp till sommaren 

2010. Hon poängterar ändå att det nya kassaregistret måste vara beställt innan det nya 

året annars kan en straffavgift utdelas av skatteverket på 10 000 kronor. Men för hennes 

del blir det inget problem då hon redan har beställt den nya kassaapparaten och dess 

svarta låda. 

 

Förberedelse för nya lagen 

Harryson har den senaste tiden besökts av många försäljare av de nya kassaapparaterna 

men bestämde sig rätt så tidigt för en specifik återförsäljare. Priset på kassaapparaten 

var 16 000 kronor men Harryson betalade 12000 kronor för sin apparat exklusive moms. 

Orsaken till det var att Harryson gick ihop tillsammans med flera andra butiker och de 

fick då tillsammans ett reducerat pris på sina apparater. 

 

En direkt påföljd för Harryson i och med den nya kassaapparaten är att hon blir tvungen 

att köpa ett nytt skrivbord där hon i nuläget sköter all sin försäljning över. Harryson 

förklarar vidare att all hennes försäljning sker i dagsläget med handsskrivna kvitton 

vilket innebär att hon aldrig behövt ha någon kassaapparat. Men att köpa in den nya 

apparaten är heller inget hon verkar direkt irriterad över rent kostnadsmässigt, men hon 

gillar starkt sitt nuvarade skrivbord som kommer bytas ut. Hon förklarar också att hon 

ser apparaten som en slags investering då hon inte behöver göra sig av med någon 

tidigare apparat. De flesta har redan kassaapparater som de nyss kanske har investerat i 

men för mig som bara har använt en enkel miniräknare och block så blir förlusten inte 

lika stor. 

Hon berättar vidare att de handskrivna kvittona är dyra att köpa in och att rullarna i de 

nya apparaterna är billigare för henne. 

 

Vidare så förklarar Harryson att det kommer ta henne tid att lära sig den nya apparaten 

med alla knappar för olika artiklar. Därför menar hon på att hon kommer att ha den nya 

apparaten i träningsläge till och börja med för att kunna lära sig det nya systemet. 

Harryson menar också på att det gamla system som hon har nu passar hennes 

verksamhet alldeles utmärkt och hon menar också på att det inte finns någon ärligare 

människa en henne själv, säger hon bestämt. Hon förklarar att många tror att bara för 
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att företagaren använder sig av handskrivna kvitton så stoppar hon pengarna i egen 

ficka, men så är det inte förklarar hon med en bestämd ton. De som är ärliga kommer 

att fortsätta att vara det och de som fuskar kommer inte att stoppas av de nya 

apparaterna, menar Harrysson på. 

 

Respondenten åsikt om kassaregisterlagen  

Harryson ogillar starkt att torghandel har fått dispens ifrån den nya lagen och poängterar 

att om lagen ska gälla så ska den givetvis gälla för alla. Hon menar också på att det 

självklart går att ha en kassaapparat på torget. 

 

Vilken påverkan tror ni att lagen kommer få på er fortsatta verksamhet  

På frågan om vilken påverkan den nya lagen kommer att ha på hennes fortsatta 

verksamhet svarar Harryson fort ”absolut ingenting ”. Hon säger också att konkurrensen 

inte kommer att påverkas alls av den nya lagen. Sen tror hon heller inte att 

lågkonjunkturen kommer att påverka företagen. 

 

Kontroll av den nya lagen  

De oanmäla besöken ifrån skatteverkets sida har Harryson inget emot så länge de inte 

stör hennes verksamhet och är trevliga vid bemötandet. Harryson avslutar med att 

konstatera att vi lever i ett land med en stark kontrollmyndighet och att efterfölja lagen 

kommer att "kosta mer än vad det smakar" menar hon på. 

 

 

Intervju med Eva Åhlander, Bella-Vista (Västerås 2009-12-02)  

 

Beskrivning av respondenten och verksamheten  

Tredje respondenten som intervjuades var Eva Åhlander. Åhlander driver en modebutik 

för kvinnor på Köpmangatan 3 i centrala Västerås. Hon driver företaget i aktiebolagsform 

och är ensam ägare och VD i bolaget. Åhlander arbetar själv i butiken tillsammans med 

två anställda. Själv har Åhlander verkat länge inom branschen och hon har många års 

erfarenhet av kläder och sömnad. Butiken i dess nuvarande form har hon drivit sedan 

2001. 

 

Omsättningen senaste räkenskapsåret var ca 4,9 miljoner. I butiken finns förutom 

damkläder även en mindre andel inredning och smycken, i butiken finns också en liten 

syateljé. Butiken har hela tiden varit beläget på Köpmangatan 3. Det är en helt 

fristående butik som ligger utefter en gågata, den har ingen koppling till någon galleria. 
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Vilken kunskap finns om den nya lagen hos intervjupersonen  

Åhlander har inget intresse av att hålla på med administration och ekonomi, hon har 

därför anlitat en konsult för att sköta dessa områden. Hon är naturligtvis intresserad av 

hur verksamheten går och tar del av rapporterna hon får månadsvis, men någon djupare 

kunskap tycker hon inte att hon har i ämnet. Personalen har varit på informationsträffar 

för att sätta sig in i kassaregisterlagen. Åhlander har läst en del och fått information från 

sin ekonomikonsult angående vilka nya krav som ställs på hennes verksamhet. Hon är 

klart irriterad över att behöva lägga ner tid på att lära sig detta. 

 

Åhlander vet att genomförandet av den nya lagen innebär att hon måste byta 

kassaapparat. Hon vet också att kassaapparaten måste kopplas till en svart låda och att 

allting ska registreras i denna låda. Åhlander tycker att även om de tidigare varit väldigt 

noga med allt blir det efter införandet av lagen tydligen ännu mer noggrant. 

 

Förberedelse inför nya lagen  

En ny kassaapparat är beställd och kommer att installeras den 1 februari nästa år. 

Kassasystemet butiken använder idag är en vanlig kassaapparat där olika varugrupper 

registreras den är inte datoriserad. 

 

Respondenten åsikt om kassaregisterlagen  

Åhlander är väldigt kritisk till att lagen ska gälla rakt av för alla och att alla ska vara 

tvingade att byta sina kassaapparater till certifierade kassaapparater. ”Otroligt fånigt att 

det måste ändras på” är Åhlanders kommentar och hon syftar på bytet av kassaapparat. 

Hon tycker att lagen borde ha varit mer flexibel och att de som fuskar ska drabbas men 

inte övriga som inte fuskar. När det är en bransch som är känd för fusk är det lätt att 

alla blir misstänkta och det tycker Åhlander är helt fel. Själv kan hon inte stå framför 

kunden och ta svart försäljning. Hur en kassapparat kan manipuleras har hon ingen 

kunskap om. Hennes kassaapparat är inte konstruerad på samma sätt som de i 

restaurangbranschen och bygg. 

 

Åhlander säger fortsättningsvis att visst finns det branscher som behöver ruggas upp. 

Hon tycker att alla ska ha kassaapparater och registrera sin försäljning. Åhlander tycker 

att det är fel med endast handskrivna kvitton och nämner som exempel frisörer och 

fotvårdare. Hon anser att försäljningen ska registreras så att möjlighet finns att gå 

tillbaka och titta. Handskrivna kvitton kan ändras, den möjligheten finns inte då 

försäljningen slagits in i kassaapparaten. Själv har hon sparat samtliga kontrollremsor 

som skrivits från kassaapparaten från staren 8 och ett halvt år sedan. Skatteverket kan 

när som helst gå in och göra en kontroll om de så önskar. 
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På frågan om hennes åsikt vad gäller torghandeln som är undantagen från kravet på att 

använda certifierat kassaregister blir svaret bestämt att hon inte bryr sig. 

 

Slutligen vad gäller effekten på branschen vad gäller konkurrens har Åhlander den 

åsikten att ju mer konkurrens ju bättre. Hon säger lite irriterat att hon önskar mer 

konkurrens och fler butiker i centrum, det är bra för alla. Vill lagstiftarna påverka 

konkurrensen med den här lagstiftningen är de fel ute anser Åhlander. 

 

Vilken påverkan tror respondenten att lagen kommer få på den egna 

verksamheten  

Åhlander svarar bestämt att någon förändring av hennes verksamhet på grund av 

kassaregisterlagens införande kommer det inte att bli. 

 

Åhlander anser att lagen är dyr, det kostar både pengar och tid. Det är dyrt och 

tidsödande både när det gäller att gå på många föreläsningar och att ha folk i butiken 

som informerar om vad som måste göras på grund av lagstiftningen. Kassaapparaten 

som nu används i butiken anskaffades för tre år sedan. Hon är mycket besviken att 

behöva byta kassaapparat igen så snart. Åhlander tycker att der ”enbart är omständigt”. 

 

Kontroll av den nya lagen  

Att skatteverket kommer att göra oanmälda besök för att kontrollera efterlevnaden av 

kassaregisterlagen är ingenting hon funderat på och ingenting som stör henne. Åhlander 

hade önskat att istället för att införa ett lagkrav som gäller alla skulle kravet ställas 

endast på dem som hanterar kontanter och inte sköter sig. Hon tycker också att dagens 

system fungerar bra och att de skulle kunna löst problemet med fler kontroller från 

skatteverket istället för att stifta en ny lag som gäller alla. 
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BILAGA 4 KASSAREGISTERLAGENS LÅNGA VÄG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

26 februari 2004. I kommittédirektiv anger regeringen riktlinjer för utredning och tillsätter 

utredare: 

Kammarrättslagman Margit Kärrström utses av regeringen till särskild utredare.Utredningen 

ska se om det är möjligt att införa ett tekniskt system inom kontantbranschen som gör det 

möjligt att kontrollera omsättningen i efterhand. 

Utredningen får namnet  "2004 års skattekontrollutredning". 
http://62.95.69.15  (sök på kommittédirektiv "2004:26") 

2 maj 2005. Slutsatserna för utredning, betänkandet, lämnas till finansdepartementet och 

publiceras i SOU under 2005:35 "Krav på kassaregister - Effektivare utredning av ekobrott". 

Rapporten ger förslag på certifierade kassaregister som minskar manipulering av 

kassaregister. Dessutom ges förslag på ökade befogenheter för skattekontroll 
http://www.regeringen.se/sb/d/5266/a/43456 

september 2005. Remissvar-Innan regering tar ställning till rapporten går den på remiss till 

berörda myndigheter, organisationer och kommuner för ett yttrande. Nedan är ett urval av 

vissa remissinstanser för lagen om kassaregister: 

 

Statskontoret             2005-09-07 

Företagarna               2005-09-13 

Folkhälsoinstitutet       2005-09-13 

Advokatsamfundet       2005-09-14 

Svensk Handel           2005-09-14 

Skatteverket               2005-09-14 

Ekobrottsmyndigheten  2005-09-15 

Svenskt Näringsliv      2005-09-15 

Bokföringsnämnden      2005-09-19 

Datainspektionen         2005-09-20 

26 februari 2006. Regeringen lämnar över utkast till lagtext, del av propositionstext för 

yttrande i lagrådet. 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/05/80/16/8e0778b5.pdf 

22 mars 2007. Regeringen lämnar över propositionen "Konkurrens på lika villkor i 

kontantbranschen (med nr 2006/07:105) till riksdagen. 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/79594 

7 mars 2006. Lagrådet sammantränder. Förslaget granskas och det kontrolleras att 

lagändring inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller annan lag och avger därefter 

ett yttrande. 
http://www.lagradet.se/yttranden/Effektivare%20skattekontroll.pdf 

1 juni 2007. Riksdagen fattar beslut utifrån proposition  (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/79594). 

Det beslutas att den nya lagen ska träda i kraft första januari 2010. Ställningstagandet 

publiceras i ”beslut i korthet” 

Nya lagen publiceras i SFS under nr "2007:592" 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3910 

 

http://62.95.69.15/
http://www.regeringen.se/sb/d/5266/a/43456
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/05/80/16/8e0778b5.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/79594
http://www.lagradet.se/yttranden/Effektivare%20skattekontroll.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/79594
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3910
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