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Titel: Kassaregisterlagen – En studie i kassaregisterlagens effektivitet 

och rättvisa 

Inledning: Skatteundandraganden i kontantbranschen har sedan länge varit ett 

känt problem för skatteverket vilket också leder till en snedvriden 

konkurrens. En ny lag, kassaregisterlagen, ska undvika skattefusk 

och illojal konkurrens. De flesta inom kontantbranschen inkluderas 

i lagen med få undantag så som torghandel. Borde även 

torghandeln omfattas av lagen? Borde klädbranschen kanske 

undantagas från lagen? Kommer lagen att vara slagkraftig i att 

stävja skattefusk?  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera 

kassaregisterlagens slagkraft samt även lagens nödvändighet i 

klädbranschen och torghandeln. 

Metod: En kvalitativ forskningsmetod ligger till grund för undersökningen 

där empiri studeras i form av insamlad information och 

intervjumaterial. Sex företag har intervjuats angående deras syn på 

kassaregisterlagen och torghandeln har granskats. 

Resultat: Torghandel bör definitivt omfattas av lagen då det inte finns något 

hinder till detta och skattefusk är förekommande. Det är rätt att 

klädbranschen också omfattas av lagen då fusk av olika slag 

förekommer även där. Fuskandet kommer att fortsätta och lagens 

slagkraft kommer inte att vara nämnvärd. 
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Title: The cash registry law – A study of the effectiveness and fairness of 

the cash registry law. 

Introduction: The avoidance of paying taxes has since a long time been a well 

known factor for Skatteverket which has also led to twisted market 

competitiveness. A new law, the cash registry law, will act to 

prevent tax fraud and illegal competitiveness.  Most parties in the 

cash businesses will be included by the law, with some exceptions 

such as the market place (market square trading). Should the 

market place be included in this law as well? Should the clothing 

business be deducted from the law? Will the law be powerful in 

terms of fighting tax fraud? 

Purpose: The purpose of this study is to examine and analyze the power and 

usefulness of the law, concentrated on the clothing industry and 

market place.   

Method: A qualitative research method is the foundation of this study, 

whereas empirical material (collected information and interview 

material) is examined. Six companies have been interviewed 

regarding their view on the cash registry law and the market place 

has been investigated.  

Conclusion:  The market place should definitely be included by the law, the 

reason being that there are no obstacles for this to happen and tax 

fraud is evident.  It is correct that the clothing industry should be 

affected by the law as various types of fraud is evident here as 

well.  This type of fraud will continue and the power of the 

implementation of the law will be of no significant factor.   
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FÖRKORTNINGAR & FÖRKLARINGAR  

 

Brå  Brottsförebyggande rådet  

Effektivitet och rättvisa  Eftersom dessa begrepp påträffas redan i uppsatsens rubricering 

finner författarna behov att förklara vad som menas med dessa. 

Effektivitet syftar på i vad mån lagen kommer att vara effektiv i 

förhållande till dess syfte, alltså hur väl lagen kommer att stävja 

skattefusk. Begreppet rättvisa syftar på om det är rättvist att vissa 

branscher undantagas från lagen och andra inte. 

Journalminne  Dokumentationen av den löpande registreringen i kassaregistret i 

elektronisk form. 
1
 

Kassaregister Apparatur som registrerar all försäljning av varor och tjänster mot 

kontant betalning.
2
 

Kontant betalning Av kassaregisterlagen framställs att betalning med kontokort 

likställs med kontant betalnig. 

Kontrollremsa Dokumentationen av den löpande registreringen som sker i 

kassaregistret i pappersform.
3
 

Kvittokopia   En kopia på kvitto från föregående försäljning. 

Lagen om kassaregister Officiellt namn på kassaregisterlagen.  

Personalliggare  Restauranger och frisörer är tvungna att i en liggarebok bokföra 

vilka personer och vilka tider dessa personer jobbar. 

Returkvitto   Vid återköp skrivs returkvitto ut som undertecknas av både köpare 

och säljare. 

SOU   Statens offentliga utredningar 

Övningskvitto   Kassaapparaten kan ställas in på övningsläge om någon till 

exempel vill lära sig hur apparaten fungerar. Kvitto som då skrivs 

ut kallas för övningskvitto. 
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2
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1. INLEDNING 
Kassaregisterlagen har den 1 januari 2010 trätt i kraft vilken innebär att alla som säljer varor 

eller tjänster mot kontant betalning måste senast 1 juli ha ett godkänt kassaregister med en 

certifierad kontrollenhet i drift. Skatteverkets kontroller har visat att det finns företag som 

manipulerar sina kassaapparater för att komma undan skatt och denna lag ska göra det 

betydligt svårare för näringsidkaren att på bland annat detta sätt fuska med kassan.
4
 

De företag som gör rätt för sig upplever att företagare som inte fuskar kan få svårt att 

överleva. Därför ska Skatteverket med hjälp av kassaregisterlagen kunna genomföra 

omfattande kontrollinsatser för att se till att lagen efterlevs och företagen konkurrerar under 

likvärdiga villkor vad gäller beskattning.
5
 

Det har sedan tidigare varit känt att det har fuskats med skatter men inte i vilken utsträckning. 

Ekobrottsmyndigheten, Länsstyrelsen och Skatteverket startade tillsammans det så kallade 

Restaurangprojektet år 2003 vilket anses vara lyckat. Projektet har resulterat i över 100 

dömda krögare varav 45 till fängelse och dessutom över 150 miljoner kronor extra i skatter 

och avgifter. Restaurangprojektet var en av anledningarna till betänkandet av 2004 års 

skattekontrollutredning SOU 2005:35 som förslaget om lagen om kassaregister grundar sig 

på.
6
 

Utredarna av betänkandet SOU 2005:35 liksom många företagare påstår att skattefusket kan 

göra att skattebelastningen vältras över på de seriösa näringsidkarna som betalar skatt och 

detta gör att konkurrensen snedvrids och att de som gör rätt för sig riskerar att slås ut. 

Manipulering av kassaregister har varit ett aktuellt samhällsproblem sedan länge och 

problemet kvarstår trots flera olika åtgärder som till exempel krav på personalliggare.
7
  

Som ovan nämnts har kassaregisterlagen precis trätt i kraft med syfte att reducera skattefusket 

men det finns många som kritiserar lagen. Debatten har gått het och företagarorganisationerna 

har inte varit nådiga i sina omdömen. Bland dessa finns intresseorganisationen Företagarna 

som påstår att kravet på certifierade kassaregister är en stor börda för till exempel enskilda 

näringsidkare med låga vinster som enligt betänkandet SOU 2005:35 utgör 60-75 procent av 

alla dessa. Företagarna anser att det inte ska bortses ifrån att de som fuskar i nuläget kommer 

att hitta nya metoder att fuska och detta kommer att leda till att ärliga näringsidkare utsätts än 

mer då fusket fortsätter och nya lagen bara kostar pengar. En stor ökning av försäljningen 

krävs för att inte tära på verksamheten. Därför bör kravet på certifierat kassaregister 

ifrågasättas.
8
 

Den nya lagen väcker också upprörda känslor eftersom lagen syfte är att komma åt 

svarthandel och tvinga alla handlare att konkurrera på lika villkor men att torghandel helt 

slipper undan. Torghandel undantagas helt och kan fortsätta göra affärer helt utan 
                                                           
4
 Skatteverkets pressmeddelande (12 jan 2010) 

5
 Ibid. 

6
 Ericsson & Lisinski (6 juli 2008) 

7
 Ibid. 

8
 Berggren (13 sep 2005) 
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kassaapparater. Svensk Handel anser att det är mycket viktigt att torghandel inkluderas i lagen 

och att dagens tekniska lösningar med kassaregister per batteri och bärbara terminaler gör att 

det inte finns några som helst tekniska hinder till att torghandel inkluderas av lagen.
9
   

Lagen är framtagen efter alla utredningar inom restaurangbranschen men omfattar inte bara 

restaurangbranschen, utan de flesta företag inom kontantbranschen så som klädbranschen med 

vissa få undantag så som torghandeln.  Det finns därför anledning att undersöka hur lagen efterlevs 

och påverkar även andra branscher. 

Det finns som ovan nämnts mycket kritik och frågeställningar som kan undersökas men långt 

ifrån alla kan besvaras i en uppsats. För att inte angripa ett allt för stort problem avgränsas 

uppsatsen till att undersöka nedanstående frågeställningar: 

 Borde klädbranschen undantagas från kassaregisterlagen? Klädbranschen är ett 

exempel på de branscher som författarna liksom många andra tror borde 

undantagas då det inte tros förekomma fusk i denna bransch vilket kommer att 

undersökas för att komma fram till ett trovärdigt svar.   

 

 Borde torghandeln omfattas av kassaregisterlagen? Torghandel undantagas 

lagstiftningen och många liksom Svensk Handel ifrågasätter detta. I vad mån 

torghandeln korrekt redovisar försäljning är dock oklart och ett skäl för att försöka 

undersöka denna fråga. 

  

 Kommer kassaregisterlagen att vara slagkraftig i att stävja skattefusk? Denna fråga 

är intressant för alla parter som på något sätt berörs av införandet av lagen. Det 

finns ett flertal remisser som diskuterar hur slagkraftig lagen kommer att vara och 

det har förts en ständig debatt om detta. Liksom Företagarna finns det många som 

tror att fuskandet kommer att fortsätta och detta sätter en stark grund för denna 

frågas relevans.     

 

 

 1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera kassaregisterlagens slagkraft samt 

även lagens nödvändighet i klädbranschen och torghandeln. 

 

 1.2. Målgrupp 

Studien riktar sig främst till Skatteverket och alla branscher som berörs av lagen men också 

alla som intresserar sig för ämnet. Resultatet kan förhoppningsvis vara till nytta för 

Skatteverket i deras eventuella kontrollinsatser och även besvara oklarheter i dagens debatt.   

                                                           
9
 Svensk Handel (06 jul 2009) 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet vill uppsatsförfattarna intressera läsaren för 

fortsatt läsning genom en kort introduktion till problemområdet som i 

sin tur leder till frågeställningar och uppsatsens syfte. 

 

2. METOD 

4. EMPIRI 

3. TEORETISK 

REFERENSRAM 

I detta kapitel ska författarna förse läsaren med information om vilka 

tillvägagångssätt som använts för att uppnå studiens syfte. Läsaren ska 

ges möjlighet att självständigt granska tolknigarna och resultatets 

rimlighet och rättvisande bild. Kapitlet kommer att avslutas med en 

diskussion kring källornas trovärdighet. 

 

Detta kapitel inleds men en genomgång av begivenheter och 

utredningar som har lett till framtagning av kassaregisterlagen. Vidare 

beskrivs utformning och innehåll av lagen för att senare gå in på 

remisser från olika myndigheter och dagens debatter. 

 

I detta kapitel återges respondenternas svar i en presentation av 

intervjumaterialet. Svaren har sammanställts o löpande text under 

respektive respondent. Materialet som presenteras är en återgivning av 

respondenternas svar så länge ingen annan källa anges. 

 

Här utgår författarna från den teoretiska referensramen när empirin 

analyseras. All undersökningsmaterial analyseras för att ta fram 

likheter och skillnader mellan teori och verklighet. 

5. ANALYS 

I detta avslutande kapitel besvaras studiens tre huvudfrågor genom en 

diskussion av viktiga delar som har framkommit av undersökningen och 

analysen. Detta leder i sin tur till att studiens syfte uppnås. Kapitlet 

avslutas med an presentation av förslag för fortsatta studier. 

6. SLUTSATER 
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2. METOD 
I detta kapitel ska författarna förse läsaren med information om vilka tillvägagångssätt som 

har använts för att uppnå studiens syfte. Läsaren ska ges möjlighet att självständigt granska 

tolkningarna och resultatets rimlighet och rättvisande bild. Kapitlet kommer att avslutas med 

en diskussion kring källornas trovärdighet. 

 

 2.1. Ämnesval 

Det debatteras frekvent i media om det valda ämnet och uppsatsförfattarna har sinsemellan 

diskuterat kassaregisterlagen vid ett flertal tillfällen. Författarna känner även ett antal 

näringsidkare inom berörda branscher som de har fört dialog med och som också tycker att 

det vore intressant att ta tillfället i akt och gå in djupare i ämnet och klargöra ovannämnda 

frågeställningar. Ämnet är dagaktuellt och outforskat när det gäller högskoleuppsatser: därav 

uppmärksammat i denna studie. 

 

 2.2. Vetenskapliga angreppssätt  

En kvalitativ ansats kan ge en mer detaljerad bild av de intervjuade personernas åsikt och 

tolkningar av verkligheten, därför kommer denna studie att baseras på en kvalitativ metod
10

. 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod är att vid en kvantitativ studie samlas data 

in i form av siffror eller andra variabler som går att mäta och kvantifiera och vid en kvalitativ 

studie samlas data i form av text och ord in för att sedan kategoriseras och analyseras
11

. En 

kvantitativ ansats betonar mätbarheten i en undersökning medan den kvalitativa metoden 

undersöker kvalitén i det data som undersöks
12

. Eftersom vår undersökning kommer att 

baseras på intervjuer och observationer där arbetsgången är tolkande och konstruerande riktar 

även den åt det kvalitativa hållet. 

Med hänsyn till syftet i denna studie kommer en stor del av fokusen ligga på vad som sägs 

och på respondentens åsikter vilket gör att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst. Insamlad 

data kommer att analyseras och tolkas och informationen från alla undersökningsobjekt 

kommer att värderas och för detta krävs subjektiv tolkning. En annan anledning till valet av 

kvalitativ metod är att författarna söker svar på frågor av öppen karaktär och detta kan 

medföra att svaren blir utförligare vilket resulterar i en djupare inblick i tolkningen. 

 

 2.3. Deduktiv eller induktiv? 

En undersökning kan baseras på två olika strategier som är deduktiva eller induktiva eller som 

de också kallas bevisföringens väg respektive upptäcktens väg. I den deduktiva ansatsen går 

undersökaren från teori till empiri medan induktiv ansats handlar om att gå från empiri till 

                                                           
10

 Bryman & Bell (2005), s. 297-298 
11

 Saunders, et. al (2007), s. 30-313. 
12

 Bryman & Bell (2005), s. 297-298 
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teori. Dessa två ansatser är svåra att skilja mellan i verkligheten och går ofta in i varandra. En 

kombination av dessa resulterar i abduktion som kommer att genomsyras i vår studie.
13

 

I denna studie införskaffar författarna nödvändig teoretisk information för att senare komma 

in på en empirisk undersökning. Ett avstamp från befintliga teorier kommer att leda fram vårt 

arbete därför kan vi säga att deduktiva angreppssättet stämmer bra in i vårt arbete. Men 

eftersom viss teori införskaffas i början för att kunna genomföra observationer och intervjuer 

och sedan skall empirin analyseras än en gång med hjälp av teorin så kan varken ren 

deduktion eller induktion appliceras. Då abduktion är en kombination av dessa tror 

uppsatsförfattarna att denna lämpar sig bäst till studiens syfte.  

 

 2.4. Insamling av data 

Vid denna undersökning har författarna använt två olika sorters data. Antingen har redan 

tillgänglig data så kallad sekundärdata använts eller så har ny data så kallad primärdata 

samlats in. Nedan presenteras information om tillvägagångssättet i datainsamlingen. 

Det finns ett stort antal olika källor att utnyttja gällande sekundärdata. I studiens inledande 

skede har författarna genomfört informationssökning via databaser och Internet för att få en 

bredare överblick över informationslandskapet och hitta befintlig litteratur kring ämnet. 

Databaserna Elin och FAR SRS Komplett på Mälardalenshögskola användes utan vidare 

resultat. Detta kan bero på att är lagen precis har trätt i kraft och att det inte finns mycket 

skrivet om den. Google användes som sökmotor på Internet för att få fram väsentliga artiklar, 

remisser och laginnehållet vilket gav bra resultat. De kombinationer av ord som användes vid 

sökningen var kassaregisterlagen, lagen om kassaregister, kassaregisterlagen remisser, 

restaurangprojektet. Högskolebibliotekets hemsida har använts för sökning av metodlitteratur. 

Primärdata i denna studie kommer att bestå av ett antal kvalitativa intervjuer och ett antal 

observationer av olika affärstransaktioner mellan köpare och säljare. 

  

 2.5. Urval av undersökningsobjekt 

Det finns många branscher som kan undersökas och för att undersökningen ska vara 

genomförbar på den tid författarna har på sig måste en avgränsning ske. Efter lite 

meningsutbyte kom författarna fram till att tre branscher skulle utses som 

undersökningsobjekt. Restaurangbranschen eliminerades omedelbart då det redan finns många 

undersökningar om branschen och författarna är medvetna om att fusk förekommer.  

Frisörsbranschen valdes då det inte finns några kända undersökningar i branschen och 

författarna tror att fusk förekommer i företagens räkenskaper inom denna bransch och att 

kassaregistret dessutom inte kan motverka det. Intervju med två respondenter inom denna 

bransch bör kunna besvara en av studiens huvudfrågor som är om lagen kommer att vara 

slagkraftig i att stävja skattefusk. De flesta frisörer kommer med största sannolikhet inte att 

                                                           
13

Andersen, I. (1998) 
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svara på frågor av den karaktär som avslöjar deras eventuella fuskande och även om de svarar 

så gör de inte detta uppriktigt. Detta är högst sannolikt, därför har två undersökningsobjekt 

valts som känner uppsatsförfattarna sedan tidigare, är bekväma i interaktion med författarna 

och kommer av allt att döma svara neutralt på alla frågor.  

Klädbranschen valdes för att författarna liksom många kritiker har fått uppfattningen att det 

inte förekommer fusk inom denna bransch och vill undersöka om det verkligen är så på nära 

håll. Ägare till sammanlagt fyra klädbutiker kommer att intervjuas och med hjälp av dessa 

borde frågan om klädbranschen borde undantagas kunna besvaras. Sammanlagd tio butiker 

kontaktades tills författarna fick dessa fyra butiker att ställa upp på intervju. 

Valet av torghandelsbranschen var uppenbart då de undantagas från lagen och detta har 

kritiserats från många håll. Författarna misstänker som många andra att svart handel inte är 

svår i denna bransch och kan förväntas vara omfattande. Författarna väljer att vara på plats 

vid torghandel och övervara sammanlagt sjuttiofem olika transaktioner mellan köpare och 

säljare inom torghandel för att få en klar bild av hur affärer sker och hur lätt/svårt det 

verkligen är att fuska med svarta inkomster i denna bransch. Därmed en undersökningsdesign 

men två frisörer, fyra klädbutiker och sjuttiofem observationer av handelstransaktioner vid 

torghandel. Se tabell. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av urval och vilka frågor som besvaras av respektive bransch. 

 

 2.6. Utformning av intervjuer 
Beroende på vilket spelrum intervjuaren vill ge den intervjuade finns det många olika sätt att 

utforma en intervju på. Ju större utrymmet är, desto större är chanserna att få fram nytt och 

spännande material samtidigt som det blir svårare att jämföra olika svar från de intervjuade 

och tolka resultatet. En intervju kan vara strukturerad, ostrukturerad eller halvstrukturerade 

beroende på vad som vill uppnås med intervjun.
14
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 Frisörer Klädbutiker Torghandel 

Typ av 

undersökning 

Intervju Intervju Observation 

Antal 2 4 75 

Frågor som ska 

undersökas hos 

respektive 

undersökningsobjekt 

Kommer 

kassaregisterlagen 

att vara slagkraftig 

i att stävja 

skattefusk? 

Borde klädbranschen 

undantagas från 

kassaregisterlagen? 

Kommer 

kassaregisterlagen att 

vara slagkraftig i att 

stävja skattefusk? 

Borde torghandel 

omfattas av 

kassaregisterlagen? 
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I en strukturerad intervju är frågorna mer eller mindre slutna och intervjuschemat fastställt. 

Ordningsföljd och frågeformuleringar är alltid desamma och de intervjuade kan oftast bara 

välja mellan förutbestämda svar.
15

 

I en mer ostrukturerad intervju ställer intervjuaren frågarna i den ordning situationen inbjuder 

till. Frågorna är inte förutbestämda och följdfrågor kan förekomma. I denna intervjuform kan 

samspelet mellan den tillfrågade och den som frågar utnyttjas för att få ytterst fyllig 

information.
16

  

I denna studie genomförs intervjuer med klädbutiker och frisörer. Eftersom dessa två 

branscher ska hjälpa författarna att besvara två olika frågor är intervjuerna utformade på olika 

sätt. Alla intervjuer inleds med en presentation av författarna och studien. Intervjuerna var 

halvstrukturerade eller semistrukturerade som de också kallas. Alltså har författarna ett antal 

olika välgenomtänkta huvudfrågor som utformats innan intervjuerna men som inte ställs i en 

särskild ordningsföljd och som anpassas till varje intervjuobjekt så att de blir lättbegripliga. 

Följdfrågor ställs så som: Vad menar du med det? Har jag förstått dig rätt i att din uppfattning 

är..? Kan du utveckla lite mer? Etcetera.  

Följande huvudfrågor har tagits fram som med hjälp av följdfrågor ska besvaras: 

 Vad har butiken fått betala för kassaregistret? Denna fråga för att få en bild av om 

kostnaden för kassaregistret är så stor att den bör vara en anledning till att branschen 

ska undantagas i lagen. 

 

 Hur tror du att kassaregisterlagen påverkar er verksamhet? Med denna fråga vill 

författarna ta reda på om den tillfrågade säger någonting som är nytt och som 

författarna inte har tänkt på. Frågan är djup och kan få fram hur den tillfrågade ställer 

sig till lagen och vilka positiva och negativa konsekvenser lagen har på verksamheten. 

 

 Tror du att fusk av det slag som kassaregistret är till för att undvika är förekommande i 

din bransch? Denna fråga ställs och beroende på om svaret är ja eller nej tillkommer 

följdfrågor i still med: På vilka sätt fuskar de oseriösa? Varför tror du att det inte 

förekommer? Etcetera. 

 

 Tror du att kassaregistret kommer att hindra fuskandet bland de oseriösa eller går det 

att fuska även med kassaregistret? Denna fråga ställs om svaret på föregående fråga är 

ja. Frågan innehåller orden ”bland de oseriösa” för att den tillfrågade inte ska känna 

sig utsatt och veta att vi pratar om just de oseriösa!  

 

 Författarna avslutar intervjun med att fråga om den tillfrågade tycker att det finns 

branscher som borde undantagas i lagen, motivera, sedan om denne har något mer att 

tillägga. Frågan om det finns branscher som borde undantagas är avsedd för 

klädbranschen och kommer inte att ställas frisörsbranschen. 
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 2.7. Utförande av observationer 

 Med observationer av affärer mellan köpare och säljare menar författarna att de kommer att 

närvara på plats och observera hur ett köp mellan kund och torghandlare genomförs. 

Författarna kommer att iaktta hur kunden betalar och vad torghandlarna gör med pengarna de 

tagit emot. Sort av kassaapparat och erbjudande av kvitto kommer även vara två aspekter som 

beaktas. Författarna kommer även själva handla från torghandlarna vid behov för att få 

närmare inblick i affären. Antalet kunder som handlar kommer även att räknas per tidsenhet 

för att därigenom även fastsälla ungefär hur mycket en torghandlare kan tjäna per timme. 

Besöken kommer att delas upp på två olika dagar för att författarna inte ska behöva stå där för 

länge och väcka misstankar. Författarna använder till synes inga hjälpmedel också på grund 

av att säljarna inte ska misstänka något. Det som observeras talas istället in i en 

inspelningsapparat via headset. Då syftet med denna studie berör kontantförsäljning 

observeras hur och i vilken omfattning kontanter hanteras. En stor marknad för torghandel i 

Stockholm har valts som undersökningsplats men platsens namn kommer av integritetsskäl att 

vara okänt i denna studie.  

 

 2.8. Studiens giltighetsanspråk 

Författarna vill avsluta detta kapitel med en diskussion kring undersökningens kvalitet i olika 

bemärkelser. Hur sanna och pålitliga är våra resultat egentligen? Vilka felkällor är vi 

medvetna om? Undersökningens styrkor och svagheter kommer att diskuteras utförligt. 

 2.8.1. Metoddiskussion 

Författarna är medvetna om att det finns nackdelar med den kvalitativa metoden som 

framförallt framförs av de kvantitativa forskarna som menar att den kvalitativa forskningen är 

för subjektiv. Med detta menar de att kvalitativt resultat i alltför hög grad bygger på 

forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är betydelsefullt och viktigt. Resultatet 

bygger även mycket på det personliga och nära förhållande som forskarna etablerar med 

undersökningspersonerna
17

. 

Kvantitativa forskare menar även att det finns svårigheter med att replikera en kvalitativ 

undersökning.  Eftersom denna kvalitativa undersökning är ostrukturerad och beroende av 

uppsatsförfattarnas egna uppfinningsrikedom leder det till att en replikation av 

undersökningen blir svårt. Respondenterna i en kvalitativ studie påverkas högst sannolikt av 

forskarens egenskaper som till exempel kön, ålder och personlighet. Genom att kvalitativ data 

är ostrukturerade bidrar det till att tolkningar av dem påverkas av forskarens subjektiva 

bedömningar och sympatier
18

. Kvalitativa forskningsresultat kan också vara svåra att 

generalisera utöver i den situation som det produceras. Eftersom kvalitativa forskare gör 

ostrukturerade intervjuer eller genomför deltagande observationer med ett litet antal individer 
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i en viss organisation eller visst område menar kritikerna att det är omöjligt att generalisera 

resultatet till andra miljöer
19

.  

Det alternativa metodvalet skulle därför kunna vara att använda kvantitativ metod som då 

skulle innebära fördelar som replikation och generalisering. Men då skulle studien kunna gå 

miste om det breda synsättet som skapas genom förståelsen för nya lagar och/eller regleringar 

och vad som ligger bakom den processen. Den kvantitativa metoden kännetecknas av den lilla 

flexibiliteten den har och risken blir att författarna enbart erhåller svar på det som tros vara 

relevant vilket kan resultera i att övrig information missas. Författarna tror att det kommer bli 

svårt att få den information som krävs för att kunna genomföra undersökningen genom en 

kvantitativ ansats. Kvalitativ metod ger författarna bättre möjlighet att tolka resultaten i större 

utsträckning än vad den kvantitativa metoden hade erbjudit. En kvantitativ metod skulle inte 

heller vara applicerbar på de observationer som genomförts hos torghandlarna då dessa 

observationer är av tolkande karaktär och är beroende av författarnas egna 

uppfattningsrikedom.  

 2.8.2. Reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida andra undersökare skulle komma fram till 

samma resultat om de har använt samma angreppssätt till exempel vid ett annat tillfälle eller 

på ett annat urval. För att angreppssätt ska ha hög reliabilitet bör det vara oberoende av 

undersökare och av undersökta enheter (organisationer, personer etc.)
20

. Reliabilitet som 

kriterium fungerar för kvalitativa såväl som kvantitativa undersökningar. När reliabilitet ska 

användas vid en kvalitativ undersökning bör den vara av tolkningskaraktär.
21

 

Uppsatsförfattarna är medvetna om att i en kvalitativ studie som denna är det svårare att 

komma fram till tillförlitliga resultat jämfört med en kvantitativ studie. Varje intervjusituation 

har inte varit identiskt lika och det har varit svårt att standardisera dessa. För att eliminera 

risken för subjektiv tolkning har författarna med hjälp av en bärbar dator spelat in alla 

intervjuer. Avlyssning av samliga intervjuer har skett flera gånger innan sammanställning. En 

annan åtgärd som vidtagits för att undvika feltolkningar har varit att ställa följdfrågan: har vi 

förstått dig rätt om vi tror att du menar... Författarna har även erbjudit alla respondenter 

anonymitet för att de lättare ska kunna svara på alla frågor utan rädsla för att svaren ska vara 

till nackdel för de eller för företagen de representerar. De frisörer författarna har intervjuat 

kan sänka studiens reliabilitet då resultatet av dessa intervjuer är i hög grad beroende av 

undersökare och undersökt enhet. Som ovan nämnts har författarna en nära relation till 

frisörerna och det inte är möjligt för alla undersökare att hitta två frisörer som de har bra 

relation till. Dessa respondenter är mycket viktiga i denna studie vilket är anledningen till att 

författarna väljer att ha kvar dem trots att reliabiliteten sänks. 

 2.8.3. Validitet   

Validitet går ut på att bedöma hur väl de slutsatser som har dragits av undersökningen hänger 

ihop och anger därmed giltighet och relevans i det som mäts. Validitet beskriver hur väl ett 

begrepp stämmer överens med de mätbara definitionerna eftersom det är viktigt att den data 
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som samlas in är relevant för problemställningen. Validitet beskriver även hur bra resultatet 

som framkommer stämmer överens med verkligheten och detta kan bara uppnås genom 

empirisk undersökning
22

. Författarna har i denna studie gjort många olika intervjuer och 

observationer för att samla in rätt och tillräckligt stor mängd data som ska ge ett rättvisande 

resultat. Även den sekundärdata som har använts i studien är relevant för syftet och 

undersökningen vilket stärker studiens validitet. Om källorna har olika intressen och motiv 

kan informationen sägas ha stor validitet och de remisser som har använts kommer från olika 

organisationer som i sin tur har olika intressen och ändamål. Även respondenterna som har 

ställt upp i intervjuerna kommer från olika branscher och påverkas olika av den nya lagen. 

Något som dock gör att giltigheten försvagas i denna studie är att det är svårt att jämföra 

denna undersökning med andra liknande undersökningar eftersom denna studie berör ett 

relativt nytt och outforskat område. 

 2.8.4. Källkritik 

En bedömning av källor kan göras utifrån tre kriterier; tidssamband, äkthet och oberoende. 

Med tidssamband menas att källan som används bör vara aktuell och ju mindre tid det har 

gått, desto mindre skäl finns det att ifrågasätta källan. Med äkthet menas att källan kan anses 

vara förfalskad om den utger sig vara för något den inte är. Att källan är oberoende innebär att 

inga referat från någon annan källa finns
23

.  

För att uppfylla de ovan nämnda kriterierna har författarna ställt frågor som; när skapades 

källan? Vem gjorde källan? Vad var avsikten med källan? De källor författarna har använt är 

samtliga skapade efter år 2005 vilka författarna anser är aktuella eftersom lagförslaget i sig 

kom upp år 2005. Lagtexten som utgör en del av referensramen är väldigt aktuell och kan 

därför inte ifrågasättas när det gäller tidssamband. Även de remisser och uttalanden från olika 

organisationer som har använts anses vara aktuella och bör inte ifrågasättas. Remisserna som 

utgör en större del av referensramen är skrivna av personer som är kvalificerade till att ge 

uttalanden i respektive organisation vilket inger förtroende och skapar äkthet. Avsikten med 

remisserna är ytterligare en anledning till att källorna i uppsatsen kan anses vara äkta. 

Avsikten är att respektive organisation ska ge ett uttalande om hur de ställer sig till 

kassaregisterlagen vilket skapar en bra grund till studien då den behandlar den nya lagens 

slagkraft.  

En kritik kan vara att endast fyra klädbutiker inte kan representera hela klädbranschen och 

författarna instämmer men ändå anser att fyra butiker borde kunna förse läsaren men en bild 

av hur butikerna ställer sig till lagändringen. Dessutom krävs det bara att en av butikerna visar 

tendenser som leder till behov av kassaregister för att branschen inte ska undantagas. 

Författarna har bara två frisörer som intervjuas och detta kan anses som få men eftersom 

frisörerna har en nära relation till författarna och högst sannolikt kommer de att svara 

uppriktigt på intervjufrågorna tror författarna att svaret från dessa två kommer att vara en 

stark grund för studiens slutsatser.  
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3. REFERENSRAM  
Detta kapitel inleds men en genomgång av begivenheter och utredningar som har lett till 

framtagning av kassaregisterlagen. Vidare beskrivs utformning och innehåll av lagen för att 

senare gå in på remisser från olika myndigheter och dagens debatter. 

 

 3.1. Bakgrund och motiv till kassaregisterlagen 

Manipulering av kassaapparater och skattefusk har varit ett faktum sedan långt tillbaka i 

historien. Diskussionen om kassaregisterkrav har sitt ursprung från 1976 års bokföringslag. 

Skatteverkets undersökningar visar att fusk med kassaregister är förekommande bland företag 

i många olika branscher.
24

 

Restaurangprojektet som nämnts tidigare i uppsatsen har haft stor betydelse i framtagning av 

kassaregisterlagen. Projektet startades år 2003 av Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i 

Stockholms län och resultatet chockerade myndigheterna med en mycket större skala av fusk 

än förväntat. Denna upptäckt ledde till skattehöjningar och böter i mångmiljonbelopp och 

betänkandet på att en förändring för att förebygga fusk var tvunget.
25

 

År 2004 granskades restaurangbranschen i Malmö där svarta löner och oredovisade inkomster 

kontrollerades. Skatteverket kom fram till att hela 70 procent av restaurangägarna i Malmö 

fuskade vilket ledde till ytterligare 4,4 miljoner kronor i skatteintäkter. Efter denna 

granskning bekräftade Anders Schönbeck, projektledare på Skattemyndigheten ytterligare en 

gång att det var svårt att komma åt fuskandet med rådande lagstiftning.
26

 

Som en fortsättning på restaurangprojektet inledde Skatteverket den 1 juli år 2008 en utökad 

granskning av kontantbranschen i Sverige där fokus låg på intäktskontroll och användning av 

kassaregister. Urvalet av företag baserades i första hand på misstankar om eller indikationer 

på att kassaregistren manipulerades. Även tips från personer med insyn i granskade 

verksamheten var en värdefull ingång i processen.
27

 

I den utökade granskningen hade skatteverket i slutet av år 2009 granskat 500 olika företag 

runt om i landet vilket resulterade i att 300 ärenden överlämnades till åklagare för utredning. 

Skatteverket visste sedan tidigare att det förekom manipulationer av kassaapparater i 

restaurangbranschen, men efter denna granskning stod det klart att fusk av detta slag även 

förekom hos oseriösa aktörer i andra branscher.  Bland de undersökta företagen fanns caféer, 

optiker, spelbutiker, livsmedelsbutiker, blomsterhandlare och frisörer.
28

 

Mellan år 2005 och 2009 har cirka 2000 företag granskats varav tre fjärdedelar inom 

restaurangbranschen. Undersökningar har gång på gång understrukit att lagen som precis trätt 
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i kraft är nödvändig och totalt närmare 1,3 miljarder kronor har höjts i skatter. Skatteverket 

har överlämnat närmare 1000 ärenden till åklagare för misstankar om fusk och flera av dessa 

har fått fängelsestraff.
29

 År 2007 var den genomsnittliga strafflängden för de som fick 

fängelse 6 månader. Grova skattebrott kan ge påföljder upp till 6 års fängelse.
30

 

 

 3.2. SOU 2005:35 Krav på kassaregister – Effektivare utredning av ekobrott 

Den 24 februari 2004 beslutade regeringen att starta en särskild utredning för att dels 

kontrollera skattebrottsenheternas verksamhet och dels kontroll av omsättning i 

kontantbranschen. Utredningen antog namnet 2004 års skatteutredning och i maj 2005 

överlämnades betänkandet vid namnet Krav på kassaregister – Effektivare utredning av 

ekobrott.
31

 

Betänkandet yttrar bland annat att kontantbranschen innehåller omfattande och allvarliga 

skattefusk som är svårkontrollerade och mycket resurskrävande. Risken att bli föremål för 

kontroll är mycket liten då det är så stort antal näringsidkare som är verksamma inom 

kontantbranschen. Ur allmän synvinkel är det olämpligt att befintliga regler inte förenas med 

lämpliga metoder och möjligheter till kontroll och efterlevnad. Utredningens förslag är därför 

bland annat krav på att näringsidkaren registrerar försäljning i ett certifierat kassaregister som 

uppfyller särskilda krav.
32

 Betänkandet kom ut med förslag om en ny lag som ska verka för 

bättre konkurrensvillkor i kontantbranschen. 

 

 3.3. Kassaregisterlagens innehåll 

För att ge en klarare bild av lagen följer nedan en sammanfattning. 

 3.3.1. Tillämpningsområde 

Lagens tillämpningsområde omfattar all näringsverksamhet som säljer varor eller tjänster mot 

kontant betalning med vissa undantag. Vidare framgår även att betalning med kontokort 

räknas som kontant betalning.
33

 

 3.3.2. Registrering i kassaregister 

 All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister ska registreras samtidigt 

som kassaregistret vid varje försäljning ska ta fram och erbjuda kunden kvitto. Kassaregister 

ska dessutom på ett klart och tydligt sätt visa alla registreringar, programmeringar och 

inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen.
34 
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 3.3.3. Certifierat kassaregister 

Alla kassaregister ska vara certifierade och ska bestå av två delar, nämligen ett kassaregister, 

som också kan vara en dator och en certifierad kontrollenhet.
35

 

 3.3.4. Företagets skyldigheter 

Ett företag som säljer varor eller tjänster kontant har vissa skyldigheter som kan sammanfattas 

på följande sätt: 

 1. Fr.o.m. den 1 januari 2010 ska aktuella företag registrera all försäljning och annan löpande 

användning av kassaregister, som utskrift av kvittokopia, övningskvitto och returkvitto. Även 

ändring av priser, uttag av rapporter och dylikt ska registreras.  

2. Endast certifierade kassaregister får användas enligt 12§. 

3. Företaget ska enligt 11§ anmäla de kassaregister som finns i verksamheten till Skatteverket. 

Detta ska ske inom en vecka från det att kassaregistret köps in och mottagits.  

4. Enligt 9§ ska kunden alltid erbjudas ett kvitto. All försäljning och annan löpande 

användning ska registreras i kassaregistret. Vid all försäljning skall ett kvitto alltid skrivas ut 

och erbjudas kunden. 

 3.3.5. Tillsyn 

Skatteverket utövar tillsyn över att näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av 

skyldigheter enligt denna lag har kassaregister och att de kassaregister som används i 

verksamheten uppfyller de ställda kraven. Tillsynsåtgärder får dessutom vidtas utan att 

näringsidkaren meddelas om dem i förväg enligt 15§.  

Dessa tillsynsåtgärder som vidtas får dock inte medföra större kostnader eller besvär än 

nödvändigt enligt 16§.  

Enligt 24§ får Skatteverket ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som omfattas av 

skyldigheter enligt denna lag om näringsidkaren  

 inte har ett kassaregister,  

 använder kassaregister som inte uppfyller föreskrivna krav i 10 eller 12 § eller i 

föreskrifter meddelade med stöd av denna lag,  

 inte anmält kassaregistret i enlighet med 11 §,  

 inte uppfyllt kravet i 23 § andra stycket att bevara uppgifter, eller  

 inte uppfyllt kravet på registrering eller kvitto i 9 §.  

Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten. 
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 3.3.6. Verksamheter som är undantagna 

Enligt 3§ är följande kontanta verksamheter undantagna från kravet på kassaregister: 

 Verksamheter som har obetydlig omfattning. I företag där kontanta betalningar är 

sällsynta krävs inte ett certifierat kassaregister. Kontantförsäljning om högst tolv dagar 

per år eller en kontantomsättning på maximalt två procent av företagets omsättning 

bedöms som obetydlig omfattning. En kontantförsäljning inklusive moms som för ett 

räkenskapsår om tolv månader vanligtvis uppgår till högst fyra prisbasbelopp bedöms 

som obetydlig (för 2009 motsvarar detta 171 200 kr och för år 2010 går gränsen vid 

169 600 kronor). Om sådan försäljning endast sker under en del av ett kalenderår bör 

den räknas om till försäljning på årsbasis. 

 Den som är befriad från skatteskyldighet enligt inkomstskattelagen vilket betyder att 

stat och kommun liksom allmännyttiga ideella föreningar undantagas. 

 Taxiverksamhet 

 Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom distansavtal eller 

hemförsäljningsavtal som avses i distans- och hemförsäljningslagen.  

 Den som säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande 

automat eller i en automatiserad affärslokal. 

 Den som anordnar automatspel enligt lagen om anordnande av visst automatspel eller 

enligt lotterilagen. 

 Torg- och marknadshandel (enligt lagen om särskild skattekontroll av torg- och 

marknadshandel m.m.). Detta innebär då försäljning som sker från gator, marknader, 

mässor, torg, loppmarknader, idrottsgalor, festivaler, tillfälligt utnyttjade lokaler och 

liknade. Det har ingen betydelse om försäljningen bedrivs inomhus eller utomhus, eller 

om det är lokaler eller liknande som används vid enstaka tillfällen eller för kortare tid, 

från försäljningsstånd, fordon eller andra anordningar som ställs upp. 

 

 3.4. Remissyttranden över SOU 2005:35 

Liksom många andra lagförslag har kassaregisterlagen lett till remisser och uttalanden och 

synpunkter från myndigheter. Några intressanta remisser sammanfattas nedan. 

 3.4.1. Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten har några förbättringsförslag i sitt yttrande bland annat om att det vore 

bättre om det direkt i lagtexten framgår vad som anses vara försäljning av obetydlig 

omfattning. Eftersom syftet är bättre skattekontroll så tycker de att beloppet borde kunna 

bestämmas som ett absolut värde.
36

 

När det gäller fakturerad försäljning så finner myndigheten det svårt att motivera varför 

fakturerad försäljning ska registreras i en kassa. Eftersom fakturor avsätter tydliga spår så kan 

de kontrolleras på ett helt annat sätt än kontantförsäljning. Därför borde all fakturerad 
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försäljning lämnas utanför kassaregistreringen. Genom detta sätt tycker de också att 

eventuella gränsdragningsproblem mellan dessa kategorier kan undvikas.
37

 

Enligt lagen omfattar skyldigheten att ha kassaregister inte den som är befriad från 

skatteskyldighet enligt inkomstskattelagen för inkomster från kontantförsäljning. 

Ekobrottsmyndigheten tycker dock att kontantförsäljning kan ha betydelse för fastställande av 

mervärdesskatt och punkskatt och i den grad inkomstskattebefriade skattesubjekt har 

skyldighet att erlägga sådan skatt bör de också omfattas av skyldigheten att ha kassaregister.
38

 

Myndigheten ser även en risk med fristående kortläsare då kravet på registrering i 

kassaregistret kan kringgås genom att transaktionen bara registreras i kortläsaren. Ett exempel 

som myndigheten tar upp är erfarenheter från taxiverksamheter där kontokortsmissbruket 

istället ökade efter införandet av plomberade taxametrar. Därför tycker de att det är väldigt 

viktigt att även kontokortsförsäljningen knyts till kassaapparaten. 
39

 

 3.4.2. Advokatsamfundet 

I överlag är Advokatsamfundet positivt ställda till betänkandet och instämmer många punkter 

i förslaget samtidigt som de tycker att det finns delar som inte borde finnas med.  Kravet på 

certifierade kassaregister behöver inte innebära att skatteintäkterna kommer att öka. Förslaget 

skulle däremot kunna öka förtroendet för skattesystemet och innebära en ökad 

konkurrensneutralitet mellan olika företagare i kontantbranschen. Samfundet anser att dessa 

effekter är positiva för samhället vilket utgör ett starkt motiv till införandet.
40

 

Att kassaregister inte kan göras tillräckligt säkra så att de inte går att manipulera tycker 

Advokatsamfundet inte utgör tillräckliga skäl för att inte införa kravet på certifierade 

kassaregister. Därför håller de med förslaget om skyldighet att registrera kontant försäljning i 

certifierade kassaregister.
41

 

Advokatsamfundet anser inte att underrättelseverksamhet och spaning gällande överträdelse 

av näringsförbud ska vara tillåten. Samfundet anser att verksamheten är polisiär och bör inte 

läggas över på andra personer. Om inte polisens resurser är tillräckliga så borde de 

förstärkas.
42

 

De kostnader som uppstår för Skatteverket och de berörda näringsidkarna anser samfundet 

med största sannolikhet vara underskattade. Det är främst kostnaderna för Skatteverket och 

dess kostnader för kontroll och tillsyn som Advokatsamfundet anser vara lågt bedömda. Även 

de kostnader som kommer att uppstå för företagarna blir sannolikt högre än beräknat. Trots 

detta tycker samfundet inte att kostnaderna kommer bli så mycket högre att förslaget inte ska 

genomföras. 
43
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 3.4.3. Svenskt Näringsliv 

Svenskt näringsliv är positiva till införandet av certifierade kassaregister men 

uppmärksammar samtidigt en varning för övertro på modern teknik med tanke på de 

manipulationsmöjligheter som finns. Förslaget om att ge skattebrottsenheterna möjligheten att 

använda straffprocessuella tvångsmedel avstryks av myndigheten.
44

 

Svenskt näringsliv menar också att för de seriösa företagen i kontantbranschen är införandet 

av certifierade kassaregister det sämsta alternativet om de inte följs upp. De får då ytterligare 

ökade kostnader och administrationsarbete utan att skattefusket minskar i större omfattning. 

Därför anser de att ett krav på certifierade kassaregister bör innebära en användning av 

nödvändiga resurser för tillsyn och kontroll och det bör finnas en påtaglig risk för att den som 

fuskar ska bli upptäckt.
45

  

En utvärdering av systemet bör göras en kortare tid efter införandet för att nyttan i förhållande 

till kostnaderna ska kunna värderas och för att rättssäkerhetsaspekterna ska kunna 

klarläggas.
46

   

 3.4.4. Brottsförebyggande rådet 

Brottsförebyggande rådet saknar både kompetens kring kassaregister och detaljerad kunskap 

om hur kassaregister manipuleras därför besvara det inte remissen detaljerat.
47

 

Brottsförebyggande rådet understryker att det är viktigt att näringsidkarna upplever att 

inköpen - och därmed reformen med kassaregister – har en väsentlig betydelse och att de 

seriösa företagens konkurrenssituation förbättras. Brå inser att det kommer att bli svårt för den 

enskilde företagaren att veta i vilken mån kravet på kassaregister har den effekten vilket gör 

att det tydligaste beviset istället blir en märkbar kontrollverksamhet på fältet. Blir företagarna 

själva utsatta för kontroll eller känner andra som blir den förmodade effekten att näringsidkare 

inom kontantbranschen upplever lagstiftningen som fungerande och meningsfull. Därför 

understryker rådet betydelsen av att Skatteverket lever upp till målsättningen att lägga ned 

nödvändiga resurser för att kontrollera om reglerna följs.
48

 

 3.4.5. Statskontoret 

Statskontoret ställer sig inte positivt till införandet av certifierade kassaregister. De menar att 

det inte alls är givet att effekten kommer bli den önskade, det vill säga minskat skattefusk. Det 

kommer fortfarande att finnas möjligheter för näringsidkare att undanhålla intäkter från 

beskattning genom att inte kassaregistrera hela eller delar av försäljningen. Detta bidrar till 

konkurrensnackdel för näringsidkare som konkurrerar med regelmässiga medel som blir 

kvarstående. Förslaget kommer kräva stora resurser för tillsyn och kontroll vilket leder till 

ökad administrativ börda och kostnad för Skattemyndigheten.
49
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I övrigt menar Statskontoret att kravet förutsätter att konsumenter begär kvitton efter varje 

köp vilket inte alls är självklart. 
50

 

 3.4.6. Svensk Handel 

I slutskedet av lagförlaget om kassaregister arbetade Riksdagen och skatteverkat för att sätta 

upp slutliga regelverket för lagen när Svensk Handel samtidigt arbetade med målsättningen att 

påverka regelverket så att de passar handelns förutsättningar. Eftersom syftet med lagen bland 

annat är att motverka illojal konkurrens och därmed skydda seriösa företagare så fann Svensk 

Handel det mycket angeläget att torghandeln skulle inkluderas i kassaregisterlagen. Enligt 

Svensk Handel så fanns det inga som helst tekniska hinder som gjorde att torghandeln skulle 

undantagas. Skatteverket ansågs ta åt sig synpunkterna och lovade att se över tillämpningen 

av lagen.
51
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4. EMPIRI 
I detta kapitel återges respondenternas svar i en presentation av intervjumaterialet. Då alla 

respondenter är anonyma anges inga namn och inga exakta siffror i intervjubeskrivningarna. 

Författarna har inte skrivit ordagrant vad respondenterna har sagt men har sett till att 

ingenting väsentlig utelämnas i den sammanfattande texten. Materialet som presenteras är en 

återgivning av respondenternas svar eller observationerna av torghandeln så länge ingen 

annan källa anges.  

 

 4.1. Klädbutiker 

I detta delkapitel presenteras en sammanfattning av klädbutikerna respons. 

 4.1.1. Klädbutik 1 

Denna butik är belägen i norra Stockholm och har en omsättning på ca 6 miljoner kronor. Den 

intervjuade personen är anställd som butikschef. Intervjun bokades via telefon och ägde rum i 

butiken. Efter att ha berättat lite om oss själva och om vårt arbete började intervjun med första 

frågan om priset på kassaregistret.  Kassaregistret har kostat verksamheten ca 10 000 kronor. 

Denna kostnad är för kassaregistret med diverse tillbehör och respondenten tillägger att de 

valt att dela upp betalningen på 4 månader.  

Angående hur kassaregisterlagen kommer att påverka verksamheten tror respondenten att den 

långsiktigt inte kommer att vara större problem förutsatt att den inte kommer att innebära 

oväntade kostnader. Respondenten menar att det kortsiktigt är lite jobbigt ur ett ekonomiskt 

perspektiv eftersom 10 000 kronor för bara ett kassaregister, som inte kommer bringa några 

intäkter, är mycket sett till den lilla vinsten butiken har. Respondenten medger att företaget 

skulle kunna betala av hela summan på en gång men att en avbetalning inte kommer att 

belasta företaget på samma sätt. Utan att författarna ställer någon fråga fortsätter 

respondenten, att lagen kanske borde ha trätt i kraft senare eftersom Sverige är på väg att 

återhämta sig efter den ekonomiska krisen som slagit hårt bland småföretagare. Krisen har 

självklart orsakat minskade intäkter och därför kan en liten kostnad på 10 000 kr vara 

kännbar. Respondenten tror inte att kassaregistrets negativa påverkan på verksamheten 

kommer att vara avsevärd och några positiva konsekvenser finner inte respondenten med 

kassaregistret än så länge.  

På frågan om fusk av det slaget som nya lagen är till för att stävja säger respondenten att 

denne inte känner till hur det kan fuskas hos klädbutiker. Denne menar att kunder ändå alltid 

får kvitto efter varje köp och vet att samma sak gäller för samtliga klädbutiker då det hör till 

vanligheten att en person som köper kläder alltid förväntar sig ett kvitto.  

Respondenten tycker att klädbranschen eller åtminstone de små butikerna, borde undantagas 

från lagen till en början. Detta dels för det ekonomiska krisläget som har funnits världen över 

och dels för att denne inte tror att det fuskas men kassaapparater i denna bransch. 

Respondenten tillägger slutligen att denne tror att många småföretagare kan komma att känna 
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sig integritetskränkta eftersom deras verksamhet ständigt kommer att övervakas av 

Skatteverkets kontrollanter och i de oanmälda besöken har skattekontrollanterna tillåtelse att 

göra kassainventering utan ägarens närvaro eller medgivande. 

 4.1.2. Klädbutik 2 

Denna butik ligger i Eskilstuna och har en omsättning på ca 5 miljoner kronor. Respondenten 

som via telefon tackade ja till intervjun är ägare till butiken. Väl på plats på hans kontor 

berättade vi lite om vår undersökning och började med frågan om vad deras kassaregister 

kostade och fick till svars att eftersom deras kassaapparat var rätt ny så behövde de bara 

införskaffa själva registret som kostade 6000 kronor. Denna kostnad tycktes inte alls vara stor.   

Vi fortsatte med frågan om hur han tror att kassaregistret kommer att påverka verksamheten. 

Enligt honom kommer kassaregistret att påverka verksamheten på flera sätt även om dessa 

inte är i större utsträckning. Ett exempel är att rutinen för öppet köp kommer att bli 

krångligare. Respondenten menar att på grund av kassaregistret kommer kassören inte kunna 

som tidigare att bara öppna kassan och ge tillbaka mellanskillnaden i priset på en vara som till 

exempel byts mot en annan eller ta emot mellanskillnaden i priset om varan byts mot en 

dyrare. Nu måste kassören istället gå in i kassasystemet för att först köpa tillbaka varan och 

sedan registreras nya varan som en ny försäljning. Detta anser respondenten kan bli lite 

omständligt och bidra till att det uppstår längre köer i butiken. Men han påpekar även att detta 

inte är något större problem.  

Då var det dags för en av de viktigaste frågorna om förekommande av fusk i branschen. 

Respondenten svarar att fusk självklart är förekommande i branschen men i mycket mindre 

omfattning än till exempel restaurangbranschen. Dock menar respondenten att den typ av fusk 

som förekommer i klädbranschen inte kan undvikas av kassaregisterlagen. Den typ av fusk 

som förekommer sker inte i butiken genom att manipulera kassaapparaten utan kan till 

exempel vara något som kallas för svinn. Kläder som kanske säljs till vänner och sådana 

säljaren känner igen utan kvitto och i kontant form. Dessa registreras sedan som svinn, alltså 

kläder som förstörs och går sönder.  

Respondenten säger att denne inte har tillräckliga kunskaper för att ge ett bra svar på frågan 

om klädbranschen borde undantagas men menar att för en del näringsidkare som inte fuskar 

men som omfattas av lagen kan det innebära en belastning ekonomiskt sett. Då kan en 

kostnad på 10000 kr och sedan eventuella servicekostnader bli för mycket. När det gäller 

klädbranschen rent generellt så tycker respondenten att de kanske inte borde omfattas direkt 

utan lagen borde till en början kanske gälla andra branscher där fusket är större. Detta därför 

att respondenten ändå alltid skriver ut ett kvitto till sina kunder vilket skulle försvåra 

fuskandet avsevärt.  

 4.1.3. Klädbutik 3 

Butiken ligger i Eskilstuna och har en omsättning på ca 3,5 miljoner kronor. Den intervjuade 

personen är ägare och butikschef. Efter ett telefonsamtal fick vi reda på att vi var välkomna 

till butiken på en gång om vi hade tid. 
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Butiken har fått införskaffa en ny kassaapparat då den gamla apparaten inte var kompatibel 

med kassaregistret. Summan av alla kostnader blev närmare 25000 kronor. Butiken skulle 

ändå köpa en ny kassa då den befintliga var för gammal. Respondenten säger att det hade 

blivit billigare om kassaregister inte var ett måste men denna kostnad är ändå en 

engångskostnad och täcker förhoppningsvis flera år framåt. ”Självklart är det pengar och det 

är alltid bra att kunna spara så mycket det går.” 

När författarna frågade om hur respondenten trodde nya lagen kommer att påverka 

verksamheten svarade han att han inte har märkt något speciellt och att han inte heller trodde 

på någon förändring då de aldrig fuskar och att ett kassaregister gömmer sig bakom 

kassaapparaten spelar absolut ingen roll. 

Författarna fortsatte med frågan, ”så du tror inte att fusk förekommer i din bransch?” 

Respondenten svarade att han tycker att det är bra att det finns en lag som försöker förebygga 

fusk men att lagen har sina brister. Inom restaurangbranschen liksom några andra branscher 

förekommer en hel del svart försäljning utan några som helst svårigheter då de även köper in 

mycket varor svart och därmed inte har så stora problem med redovisningen. Därför är det bra 

att de ska kontrolleras extra. För respondentens del som köper in alla kläder från stora 

leverantörer så är det inte så enkelt att inte redovisa någonting. Respondenten måste redovisa 

vart allt han har köpt in tar vägen. Dessutom har de alltid öppet köp på kläder och kunden vill 

ha kvitto vid varje enskilt köp. De flesta betalar även med kort som försvårar fusk med 

redovisning. ”Det jag vill komma fram till är att det är mycket svårt att fuska inom min 

bransch och att det nästan inte förekommer alls, därför är det onödigt att vi omfattas av 

kassaregisterlagen.” 

 4.1.4. Klädbutik 4 

Butiken ligger i centrala Stockholm och omsätter ca 7 miljoner kronor om året. Butiksägaren 

som ställde upp på intervjun ville inte träffas på arbetstid så intervjun ägde rum i ett Kafé i 

centrala Stockholm efter arbetstid. Intervjun började inte direkt vi sammankomst utan 20 

minuter efter att författarna hade pressenterat sig och respondenten såg ut att vara mycket 

bekväm i situationen och interaktion med författarna. När intervjun skulle börja sade 

respondenten att detta var känsligt ämne och att han skulle vara ärlig i hans svar men att 

anonymiteten måste vara ett faktum. Denna respondent var också den enda som inte gick med 

på att spela in hans röst men då författarna hade gott om tid att anteckna och ställa följdfrågor 

så var inte detta något problem. 

Även denna butik har betalat cirka 25000 kronor för kassaapparaten och denna kostnad tycker 

respondenten inte är så stor att den påverkar butikens stabilitet. ”Kassalagens påverkan på 

verksamheten kommer rent tekniskt inte vara märkbar om man är ärlig i sina affärer”, säger 

respondenten. Med rent tekniskt syftar han på användbarheten av kassaregistret. 

Respondenten forsätter att kassaregisterlagen kommer att minska svart försäljning markant i 

början då många inte är säkra på lagens innehåll och innebörd och därför är mer försiktiga. 

I detta läge passade det bra att fråga om han tror att fusk förekommer i klädbranschen. Men 

ett leende på läpparna svarade han att det väl är självklart att det förekommer. Genom några 

följdfrågor så som, i vilken omfattning tror du att fusk förekommer? Hur fuskar man? Kom vi 
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fram till följande: En klädbutiksägare kan lätteligen undgå skatt och svarta cirka 10 procent av 

sin omsättning. Det finns många olika sätt att fuska. Förr kunde säljaren mixtra med 

kassaapparaten och till exempel erbjuda kunden kopior av gamla kvitton som kunden inte såg 

skillnad på eller så kunde säljaren ha kassan i träningsläge och jobba så på det sättet stora 

delar av dagen. Detta är betydligt svårare nu med kassaregistret men det finns fortfarande 

oändligt många sätt att kringgå lagen och slippa betala skatt. Ett exempel kan vara att säljaren 

redovisar att kläder har gått sönder eller blivit stulna medan denne i själva verket säljer dessa 

svart utan att röra kassan. Detta kräver självklart att säljaren är bekant med kunderna och kan 

sälja utan kvitto. Kläder kan även köpas in svart och säljas svart utan att använda kassan. 

Minskade intäkter kan även skyllas på nedsättning av priser på grund av dålig försäljning. 

Sammanfattningsvis kommer kassaregisterlagen enligt respondenten att minska svart 

försäljning till en början men det finns fortfarande många sätt att undgå skatt  

 4.1.5. Sammanfattning av intervju med klädbutiker 

Tabell 2. Sammanfattning av klädbutikernas respons.  

 Företagens 

merkostnader på 

grund av lagen: 

Lagens 

påverkan på 

butikernas 

verksamhet: 

Förekomst av 

fusk i klädes- 

branschen: 

Kommer lagen 

hindra fuskandet i 

branschen? 

 

Klädbutik  

1 

10000 kronor. 

Delbetalning: Inte 

märkbar. 

Inga större 

problem på lång 

sikt. Inte heller 

positiv påverkan 

Känner inte till 

hur man kan 

fuska inom denna 

bransch. 

 

 

 

Klädbutik 

 2 

 

6000 kronor. 

Inte stor kostnad 

Några mindre 

påverkan men 

inget större 

problem. 

Fusk förekommer 

men ej i stor 

omfattning. 

Förekommande fusk 

kan inte undvikas av 

kassaregisterlagen. 

 

Klädbutik  

3 

25000 kronor. Inte 

så stor kostnad då 

kassaapparaten 

ändå var gammal 

och kostnaden 

täcker flera år. 

 

Tror inte alls på 

någon påverkan. 

 

Det förekommer 

nästan inget fusk 

i branschen. 

 

 

Klädbutik 

 4 

25000 kronor. 

Inte tillräckligt stor 

kostnad så att den 

kan påverka 

butikens stabilitet. 

Ingen påverkan 

rent tekniskt. 

Det är däremot 

betydligt svårare 

att fuska med 

kassan. 

Självklart 

förekommer det 

fusk. 10 % av 

hela omsättningen 

är inga problem 

att svarta. 

Minskar fuskandet till 

en början men det 

kommer fortfarande 

finnas många sätt att 

undgå skatt. 
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 4.2. Frisörer 

Nedan presenteras en sammanfattning av frisörernas intervjuer. 

 4.2.1. Frisör 1 

Denna respondent äger en frisörsalong i Eskilstuna som har en årsomsättning på ca 3 miljoner 

kronor. Respondenten som tillsammans med två anställda jobbar i salongen säger att han har 

betalat strax över 11000 kronor för en ny kassaapparat inklusive kassaregistret och 

installation. Denna kostnad anser respondenten är relativt liten och påverkar inte 

verksamheten. Till svars på frågan om självaste lagens påverkan på verksamheten säger 

respondenten att han inte märker något men att om han mot förmodan skulle vilja svarta en 

inkomst är det inte lika lätt. Respondenten fortsatte, ”Det är inte lika lätt som förut om man 

vill fuska då man måste tänka en extra gång på vem man tar betalt ifrån men det är absolut 

möjligt att fuska i princip hur mycket som helst om man nu vill vara oärlig i sin redovisning.” 

Respondenten får frågan om han tror att det förekommer fusk i branschen och svarar att han 

inte tror att det finns någon bransch utan fusk. Enligt respondentens mening så måste 

näringsidkare fuska ibland för att klara sig eftersom alla slags skatter och avgifter är så höga. 

Respondenten hade redan svarat på frågan om det fortfarande kan fuskas och fick istället 

frågan om hur själva fusket kan gå till. ”Jag känner nästan alla mina kunder så jag vet exakt 

vem som vill eller inte vill ha kvitto. Jag kan bara stoppa in pengarna i fickan efter klippning.” 

 4.2.2. Frisör 2 

Denna respondent äger en frisörsalong i norra Stockholm som omsätter ca 2 miljoner kronor.  

Respondenten som tillsammans med en anställd jobbar i salongen har införskaffat 

kassaregistret för strax under 6000 kronor och liksom de andra respondenterna tycker hon inte 

att summan är så stor att den kan riskera salongens fortlevnad. Författarna frågade om hur 

respondenten tycker att lagen påverkar hennes verksamhet och fick veta att respondenten 

aldrig har fuskat med kassaapparaten och därför inte alls påverkas av lagen förutom 

engångskostnaden. Respondenten kunde inte hela lagens innehåll och hoppades på att det inte 

skulle dyka upp några oväntade kostnader. När respondenten yttrade att hon aldrig fuskar 

frågade författarna om hon tror att fusk är förekommande i branschen. Respondenten påstod 

att hon inte visste om fusk förekommer men att det vore konstigt om det inte förekom 

eftersom det är så lätt att fuska i branschen. Till sist fick respondenten frågan om lagen skulle 

hindra fuskandet och svarade att om hon skulle vilja fuska så skulle det inte vara något 

problem. Respondenten fortsatte, ”när jag jobbar så säljer jag min tid. Jag klipper någon under 

en viss tid och tar betalt för tjänsten. Det går inte åt så mycket grejer som ska redovisas och 

det är olika från dag till dag hur många som vill klippa sig så ena dagen klipper jag fem 

personer och andra dagen kanske tjugo, ingen kan alltså hålla reda på hur många som klipps. 

De flesta kunder är återkommande kunder och jag kan ta betalt hur jag vill.” Respondenten 

menade att det inte finns några svårigheter med att fuska så länge säljaren inte rör 

kassaapparaten. Till sist berättade respondenten att kortbetalning inte går att undgå men att så 

länge det är kontanta medel kunden betalar med så hänger allt på hur näringsidkarens vill 

göra. 
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4.2.3. Sammanfattning av intervju med frisörer  

Tabell 3. Sammanfattning av frisörernas respons. 

 Företagens 

merkostnader 

på grund av 

lagen: 

Lagens 

påverkan på 

butikernas 

verksamhet: 

Förekomst av 

fusk i frisörs- 

branschen: 

Kommer lagen 

hindra 

fuskandet i 

branschen? 

 

Frisör 

 

1 

 

11000 kronor. 

Relativt liten 

kostnad. 

 

 

Märker ingen 

förändring. 

Fusk 

förekommer i 

alla branscher. 

Kan bero på för 

höga skatter och 

avgifter.  

Nej, Vill man 

fuska så kan 

man fuska hur 

mycket som 

helst.  

 

Frisör  

 

2 

6000 kronor. 

För liten summa 

för att den ska 

riskera 

salongens 

fortlevnad. 

Påverkas inte. 

Hoppas bara på 

att det inte ska 

dyka upp några 

oväntade 

kostnader. 

Vet ej, men vore 

konstigt om det 

inte förekommer 

med tanke på 

hur lätt det är att 

fuska. 

Nej, säljer tjänst, 

ingen 

materialåtgång, 

återkommande 

kunder, inte 

svårt att fuska. 

 

 

 4.3. Torghandel 

Som en del av empirin i denna uppsats har observationer gjorts på torghandeln på ett stort torg 

i Stockholm. Observationerna gjordes vid två olika tillfällen, ungefär en timme första besöket 

och exakt 30 minuter andra gången. Tanken var att författarna skulle observera handeln för att 

kunna komma fram till om det finns anledning till att torghandeln borde omfattas av nya 

lagen. Att observationen varade under exakt 30 minuter vid andra besöket beror på att 

författarna skulle kunna uppskatta ett ungefärligt antal kunder per timme hos olika 

torghandlare.  Undersökningsplatsen är en torghandelsplats där många olika säljare står vid 

sina respektive stånd för att sälja varor. Exempel på varor som säljs är väskor, leksaker, 

solglasögon och accessoarer av olika slag. Även olika fruktstånd brukar vanligtvis finnas där.   

 4.3.1. Stånd 1   

Författarna började observera ståndet där det såldes accessoarer men främst väskor av olika 

slag som till exempel damväskor och resväskor. Där observerades 10 olika kunder som 

handlade vid första besökstillfället. Ståndet granskades inte vid andra besöket. Författarna 

noterade till en början att det cirkulerade många personer runt de olika stånden men vid detta 

stånd fanns det minst antal kunder och skälen till detta tror författarna kan vara att de sålde 

dyrare och större varor som resväskor. Under observationen noterade författarna att denna 

ståndplats har en tillsynes en vanlig kassapparat. Samtliga kunder betalade med kontanta 

medel, samtliga pengar hamnade i kassan genom en enkel knapptryckning och ingen kvitto 

erbjöds någon av kunderna.  
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 4.3.2. Stånd 2 

Det andra ståndet som observerades var fruktståndet. Där observerades 28 köp vid första 

tillfället och 16 vid andra. Vid båda besöken fanns det många personer omkring ståndet och 

många handlade. De flesta betalade med en vanlig tjugo kronors sedel men noterbart vid detta 

stånd var att ingen kassapparat fanns och alla intjänade pengar hamnade antingen i en 

midjeväska som en av säljarna bar på eller i en vanlig kakburk med sedlar. Det fördes 

dessutom inga som helst anteckningar om försäljningarna. 

 4.3.3. Stånd 3  

På det tredje ståndet såldes olika accessoarer som till exempel solglasögon. Författarna lade 

märke till att även här samlades det många personer och därigenom observerade 15 köp vid 

första granskningstillfället och 6 köp vid andra. Många av kunderna tittade på solglasögon 

och provade dessa men inte många köpte sådana. Även billigare och mindre varor som 

halsband fanns att köpa. Även vid detta stånd hanterades kontanterna utan kassaapparat och 

pengarna hamnade i en vanlig låda som inte var åtkomlig för andra personer. Inget kvitto 

erbjöds någon av kunderna och inte heller någon anteckning fördes på försäljningarna.  

 4.3.4. Sammanfattning av granskning av torghandel 

Tabell 4. Sammanfattning av torghandelgranskning 

 Innehav av 

kassaapparat 

Antal 

köp 

Kvittoerbjudan Kontanthantering Anteckningsfördes 

försäljningar? 

Stånd 

1 

Ja 10 Nej I kassan, genom ett 

knapptryck. 

Inga anteckningar 

Stånd 

2 

Nej 44 Nej Midjeväska eller 

kakburk 

Inga anteckningar 

Stånd 

3 

Nej 21 Nej En låda Inga anteckningar 
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5. ANALYS 
I detta kapitel utgår författarna från den i kapitel 3 utformade referensramen när empirin 

analyseras. All undersökningsmaterial analyseras för att ta fram likheter och skillnader mellan 

teori och verklighet. 

 

 5.1. Merkostnad och påverkan på den egna verksamheten 

Advokatsamfundet skrev i sitt remissyttrande att de kostnader som uppstår för berörda 

näringsidkarna med största sannolikhet visserligen är underskattade men inte så höga att 

förslaget inte bör gå att genomföra. I svaret på frågorna om merkostnader för kassaregistret 

och lagens påverkan på egna verksamheten verkar det som att advokatsamfundet hade rätt i 

sitt yttrande. Respondenterna från både kläd- och frisörsbranscherna är eniga om att 

kostnaden för kassaregistret inte är så stor att den äventyrar företagens fortlevnad. Butik ett är 

den enda respondenten som anser att kostnaden kan vara en belastning men har löst detta 

genom en delbetalning. Ingen av respondenterna tror heller att kassaregisterlagen kommer att 

påverka verksamheten avsevärt. Butik ett påpekar att några mindre förändringar i rutiner 

kommer att göras men inte nämnvärt stora och därmed ligger butikens svar i linje med de 

andra respondenterna och advokatsamfundet att påverkan inte är så stor att lagen inte borde ha 

gått igenom. Butik fyra nämner att det kommer att vara svårare att fuska med kassan, något 

som indikerar att kassaregisterlagen trots allt kan ha effekt.   

 

 5.2. Förekomst av fusk i branschen 

Intervjuerna med restaurangpersonal visade att fusket var mycket större än förväntat inom 

restaurangbranschen. Betänkandet från år 2005 yttrar bland annat att kontantbranschen 

innehåller omfattande och allvarliga skattefusk som är svårkontrollerat och mycket 

resurskrävande. Eftersom nästan alla undersökningar som har lett fram till lagförslaget har ägt 

rum i restaurangbranschen ställde sig författarna frågan om det fuskades även i andra 

branscher.  

Endast representanten för butik 1 säger att denne inte känner till hur det kan fuskas hos 

klädesbutiker. Kunder erhåller alltid kvitto efter varje köp och att det hör till vanligheten att 

en person som köper kläder förväntar sig ett kvitto. Statskontoret håller inte med om detta i 

sin remiss och menar att det inte alls är en självklarhet att kunden begär ett kvitto. Att kunder 

inte alltid kommer att begära kvitto framgår även i svaren från Butik 2, 4 och de båda 

frisörerna. En av frisörerna påpekar även att det är lättare att kringgå kassasystemet vid 

försäljning av tjänster än vid försäljning av varor. 

Respondent 2 och 4 inom klädbranschen säger att fusk är förekommande i branschen även om 

butik 2 påpekar att fusket sker i mycket mindre omfattning än i till exempel 

restaurangbranschen. Butik 2 säger vidare att de flesta betalar med kort vilket försvårar fusk 

med redovisning och innebär att det redan är svårt att undanhålla intäkter. 
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Ekobrottsmyndigheten verkar också hålla med om att kortförsäljning försvårar fuskandet när 

de i sitt remissyttrande säger att kontokortsförsäljningen bör knytas till kassaapparaten.  

Klädbutik 4 klargör slutligen med ingående bra exempel att fusk självklart är förekommande 

inom klädbranschen. Även svaren från frisörerna tyder på att fusk förkommer i deras bransch.  

 

 5.3. Effekten av kassaregistret på fuskandet 

Alla organisationer förutom Statskontoret är i olika grad positivt inställda till införandet av 

kassaregister och dess förmåga att hindra fusket bland oseriösa näringsidkare. 

Brottsförebygganderådet belyser betydelsen av att skatteverket lägger ner tillräckliga resurser 

på lagens efterlevnad, och Svenskt Näringsliv framhåller att en utvärdering av nyttan i 

förhållande till kostnaden för lagen strax efter införandet är nödvändig. 

Butik 2 svarade att de typer av fusk som förekommer i klädbranschen inte kan undvikas av 

kassaregisterlagen och gav exempel på detta. Svaret från denna respondent stämmer överens 

med Statskontorets åsikt om det att det fortfarande kommer att finnas möjligheter för 

näringsidkare att undanhålla intäkter från beskattning genom att inte kassaregistrera hela eller 

delar av försäljningen.  

Svenskt näringsliv och Statskontoret varnade uttryckligen för en övertro på vad modern 

teknik kan åstadkomma, med tanke på de manipulationsmöjligheter som finns. Dessa 

organisationer menar att det fortfarande kommer att finnas många möjligheter att undanhålla 

intäkter vilket göra att den önskade effekten inte kommer att infrias.  

Butik 4 svarade att fusk förekommer och kommer självklart att förekomma trots den nya 

lagen. Några övertygande exempel från denna respondent är att näringsidkare kan redovisa att 

kläder har gått sönder, eller blivit stulna, medan man i själva verket säljer dessa svart utan att 

röra kassan. Minskade intäkter kunde även skyllas på nedsättning av priser på grund av dålig 

försäljning. Båda respondenterna från frisörsbranschen var också eniga om att fusk av olika 

slag för att undkomma skatt inte går att undvika genom lagen. Vill någon i branschen fuska så 

finns det inga större hinder. Detta argument följdes av några trovärdiga exempel på hur det 

kan fuskas. Advokatsamfundet tycker samtidigt att argumentet att kassaregister inte kan göras 

tillräckligt säkra inte räcker för att förbise lagförslaget. 

 

 5.4. Granskning av torghandel 

Innan kassaregisterlagen infördes uttryckte Svensk Handel en vädjan om att torghandeln 

skulle inkluderas i lagen. Svensk handel ansåg att det var nödvändigt att torghandeln skulle 

ingå om illojal konkurrens skulle kunna motverkas. Lagen har nu införts och det finns inga 

spår av hänsyns till Svensk Handels synpunkter trots att Skatteverket lovat att beakta dessa. 

Denna undersökning visade tydligt att torghandlarna inte höll koll på vad som såldes och vad 

som skulle redovisas. Inga försäljningar registrerades och under hela granskningen erbjöds 

ingen av kunderna kvitto. Det är inte heller troligt att torghandlarna kan memorera alla 
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försäljningar för att bokföra dem vid ett senare tillfälle.  Under 30 minuter såldes, vid stånd 2, 

frukt till 16 olika kunder. Detta under en solig men kylig dag, alltså borde det finnas fler 

kunder under en varmare sommardag. Om varje kund handlar för bara 10 kronor så blir detta 

grovt räknat ungefär 320 kronor i timmen och detta är inte av obetydlig omfattning sett till 

årsomsättning. Alla aspekter i undersökningen visar alltså på att Svensk Handel hade rätt i sitt 

uttalande om att då det inte finns några tekniska hinder så bör torghandeln inkluderas lagen. 
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6. SLUTSATSER 
I detta avslutande kapitel besvaras studiens tre huvudfrågor genom en diskussion av viktiga 

aspekter som har framkommit av undersökningen och analysen. Detta leder i sin tur till att 

studiens syfte uppnås. Kapitlet avslutas med an presentation av förslag för fortsatta studier. 

 

”Syftet med denna studie är att undersöka och analysera kassaregisterlagens slagkraft. 

Genom att undersöka och granska klädbranschen, frisörsbranschen och torghandel kan 

lagens slagkraft och nödvändighet i dessa branscher analyseras.” 

 

 6.1. Borde klädbranschen undantagas från kassaregisterlagen? 

I det inledande skedet av denna studie trodde inte författarna att det var nödvändigt att 

klädebranschen skulle omfattas av kassaregisterlagen. Undersökningen har kommit fram till 

att kostnaden för kassaregistret inte är så stor att den ska vara ett argument för att 

klädbranschen inte ska omfattas av lagen. Av undersökningen framgår också tydligt att fusk 

med kassan i syfte att undanhålla skatt, har varit förekommande i denna bransch. Författarna 

tror inte att de första tre klädbutikerna är lika ärliga i sina svar som den sista klädbutiken när 

de säger att det inte förekommer fusk eller att de inte känner till detta. Butik två yttrar att fusk 

förekommer men inte i så stor omfattning. Bara detta svar tyder på att det är rätt att branschen 

omfattas av lagen. När butik fyra beskriver alla sätt en klädbutik kan fuska på måste 

författarna ändra uppfattning om att klädbranschen borde undantagas. Det kan fuskas med 

skatten i klädbranschen på många olika sätt och det är därför inte mer än rätt att också denna 

bransch omfattas av lagen vilket den inte gör i nuläget.  

 

 6.2. Borde torghandeln omfattas av kassaregisterlagen? 

Torghandeln undantags från kravet på kassaregister. Många liksom Svensk Handel har 

ifrågasatt, varför frågan undersöktes i denna studie. Majoriteten av torghandlarna som ingick i 

undersökningen saknade helt en kassaapparat. Alla kunder handlade med kontanta medel och 

inga försäljningar registrerades, vilket tyder på att det kan fuskas i branschen. Även om en 

torghandlare är mycket ärlig och påstår att de skattar för all inkomst så kan inte 

näringsidkaren räkna ut rätt skattemängd då det inte finns kassaapparater och försäljningarna 

inte har bokförts. Författarna menar att det är omöjligt att i huvudet hålla redan på vad och för 

hur mycket torghandlaren har sålt. Genom denna undersökning har författarna alltså kommit 

fram till att remisser och uttalanden har rätt i att kritisera att torghandel inte inkluderas 

lagstiftningen. Det finns inga tekniska hinder för att inkludera torghandeln och av 

undersökningen framgår ett tydligt behov av kontroll. Om syftet med lagen är att minska 

skattefusk och motverka illojal konkurrens är det helt absurt att torghandel inte ska 

inkluderas.  
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 6.3. Kommer kassaregisterlagen att vara slagkraftig i att stävja 

skattefusk?  

Liksom organisationen Företagarna finns det många som tror att fuskandet kommer att 

fortsätta även efter lagstiftningens ikraftträdande, därav undersökning av denna tes. 

Majoriteten av respondenterna tyckte sig veta att det inte kommer att vara svårt att fuska även 

efter lagstiftningens införande. Två respondenter från klädbranschen och både respondenterna 

från frisörsbranschen framförde ingående exempel på hur en näringsidkare kan undkomma 

skatt även om det finns ett kassaregister i enlighet med kassaregisterlagen. Med detta i åtanke 

drar författarna slutsatsen att fuskandet kommer att fortsätta. Alla som har möjlighet att ta 

emot pengar utan att slå in det i kassan kan fortsätta fuska och på så sätt förfelar den nya 

kassaregisterlagen sitt syfte. 

Författarna tror liksom några av respondenterna att skattefusket kommer att minska men inte i 

större skala. Oärliga näringsidkare kommer att vara extra försiktiga till en början då de inte är 

bekanta med lagen och inte vill riskera någonting men i takt med att rädslan avtar kommer 

fuskandet att fortgå i vanlig ordning.  

Kassaregisterlagen är inte helt tandlös om tekniken håller och kommer att till en del reducera 

fuskandet på grund av att näringsidkarna inte kommer att kunna röra kassan som de tidigare 

gjort utan att det registreras. Lagen har alltså viss slagkraft men en liten sådan och även den 

lilla slagkraften tror författarna inte kommer att bestå i längden då även det nya kassaregistret 

kommer att manipuleras. Författarna tror därmed inte heller att kravet på kassaregister helt 

kommer skapa den önskade konkurrensneutralitet mellan olika företagare i kontantbranschen 

som lagförslaget syftade till. 

 

 6.4. Kortfattade svar på studiens frågeställningar 

 

 Borde klädbranschen undantagas från kassaregisterlagen? 

Nej, klädbranschen bör omfattas av lagen. Då det förekommer fusk i branschen och finns det 

ingen anledning till att den skulle undantagas. 

 

 Borde torghandeln omfattas av kassaregisterlagen?  

Ja, torghandeln borde omfattas. Det kan idag förekomma mycket fusk inom denna bransch 

som i nuläget omöjligen kan kontrolleras och det finns därför ingen anledning till varför 

denna bransch inte bör omfattas. 

 

 Kommer kassaregisterlagen att vara slagkraftig i att stävja skattefusk?  

Nej, fuskandet kommer att fortsätta. Lagens slagkraft är med andra ord inte hög. 
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 6.5. Förslag till fortsatt forskning 

 

Kassaregisterlagen och dess effekter är ännu ett outforskat ämne och det finns därför många 

oprövade metoder med vilka forskare skulle kunna utvärdera dess effekter. Lagen är 

fortfarande ny och inte fullt etablerad i företagen och därför är det ännu svårt att se det 

faktiska resultatet av den. Ett förslag till framtida studier kan därför vara att efter en viss tid 

undersöka hur efterföljandet av lagen har utvecklats och hur effekterna faktiskt ser ut och att 

jämföra resultatet men slutsatserna i denna studie.  

Av kassaregisterlagen framgår näringsidkarens skyldighet att erbjuda kvitto. Detta ger kunder 

möjlighet att ta emot kvittot eller tacka nej. I vissa andra länder så som Italien har även 

kunden skyldighet att ta emot och ta med sig kvitto. Kontrollanter har rätt att begära 

uppvisning av kvitto även utanför affären och har inte kunden kvitto så blir både kund och 

säljare bötfällda. Med detta som bakgrund skulle ett ytterligare förslag till fortsatt forskning 

kunna vara att undersöka hur lagen har fungerat i till exempel Italien och hur en likadan 

lagstiftning skulle kunna se ut och fungera i Sverige.  
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