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Sammanfattning 

Datum:  2011-06-10 

Nivå:  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 

Författare:  Erdinc Kirik, Sarkawt Salih, Karwan Zarifnejad 

Handledare:  Per Janze 

Titel:  Lagen om kassaregister (lagen 2007:592) – En studie om effekterna 

av lagen om kassaregister och dess inverkan på några krögare. 

Nyckelord:  Lagen om kassaregister, kontantbranschen, restaurangbranschen, 

undanhållna intäkter. 

Problemformulering:  Hur uppfattar restaurangägarna lagen om kassaregister? Hur 

kommer konkurrensen att se ut i framtiden enligt restaurangägarna? 

På vilket sätt har lagen om kassaregister påverkat de undanhållna 

intäkterna inom restaurangbranschen? 

Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av lagen om 

kassaregister och dess inverkan på krögarnas konkurrenssituation 

samt myndigheternas möjlighet till kontroll. 

Metod:  För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ metod använts i 

studien och därefter har effekten av lagen om kassaregister och 

dess påverkan på några krögare analyserats. I studien har intervjuer 

genomförts med två krögare, en skatterevisor från Skatteverket 

samt en revisor från Ekobrottsmyndigheten. Respondenternas svar 

presenterades sedan och låg till grund för analys och resultat. 

Resultat:  Alla parter i denna undersökning är eniga om att eliminering av de 

undanhållna intäkter som förekommer inom restaurangbranschen 

inte är möjliga att åtgärda genom lagen om kassaregister. Sedan 

lagen om kassaregister trädde i kraft har, enligt restaurangägarna, 

nackdelen varit att arbetet och kostnaderna har ökat medans 

fördelen varit att lagens syfte (konkurrens på lika) har blivit mer 

jämställt mellan verksamheterna. Vidare antar restaurangägarna att 

lagen kommer att eliminera de oseriösa verksamheterna i framtiden 

och därigenom kommer de verksamheter som gör rätt för sig att 

konkurrera på samma villkor. 



 

 

Abstract 

Date:  2011-06-10 

Level:  Bachelor thesis in business administration, 15 credits 

Authors:  Erdinc Kirik, Sarkawt Salih, Karwan Zarifnejad 

Mentor:  Per Janze 

Title:  The law on cash registers (Act 2007:592) - A study on the impact 

of law on cash registers and its impact on some restaurant owners. 

Keywords:  The law on cash registers, cash business, catering, withheld 

revenues. 

Problem:  How is the law on cash registers, with restaurant owners? How will 

the competition look like in the future, according to restaurant 

owners? How has the law on cash registers affected the withheld 

revenues in the restaurant business? 

Purpose:  The purpose of this study is to investigate the effects of the law on 

cash registers and its impact on restaurants competitive position 

and authorities’ ability to control. 

Method: In order to answer research questions, a qualitative method were 

used in the study and the effect of the law on cash registers and its 

influence on some restaurant owners have been analyzed. In the 

study, interviews were conducted with two restaurant owners, a tax 

accountant from the Tax authorities and an accountant from the 

Economic Crimes Bureau. Respondent’s answers were presented 

and it formed the basis for the analysis and the results. 

Results:   All parties in this study agree that the elimination of the withheld 

revenues appearing in the restaurant business is not possible to 

resolve by the law on cash registers. Since the cash register law 

took effect, according to restaurant owners, has the downsides been 

that both work and costs have increased while the benefits have 

been that the main purpose of cash register law has become more 

equal between the activities. Further the restaurant owners suppose 

that the law will eliminate the unserious activities in the future and 

this will enable the serious activities to compete on equal terms. 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet introducerar läsaren till uppsatsens ämne lagen om kassaregister 

samt klargör uppsatsens problemdiskussion, problemformulering och syfte som arbetet 

är baserat på. 

1.1 Kassaregisterlagen tillkommer 

Sveriges regering beslutade i januari 2010 att införa, lagen om kassaregister, för att 

bekämpa skatteundandragandet/undanhållna intäkter hos de företag som säljer varor och 

tjänster mot kontantbetalning eller mot kontokortsbetalning. Alla företag hade på sig till 

1 juli att beställa samt installera ett certifierat kassaregister. Syftet med lagen är att göra 

det svårare för oseriösa företagare att undanhålla intäkter, så att alla företagare ska 

kunna konkurrera på lika villkor. Med den undanhållna intäkten menas den intäkt som 

undanhålls av näringsidkaren för att denne ska slippa betala skatt.
1
  

Lagen om kassaregister ska alltså minska risken för fusk inom kontantbranschen samt 

öka förtroendet för skattesystemet
2
. Det krävs att alla företag inom kontantbranschen 

har ett certifierat kassaregister och tanken är att all försäljning som sker inom företaget 

ska registreras samt att transaktionen inte ska gå att manipulera i kassaapparaten
3
.  

Skatteverket är den myndighet som har i uppgift att förhindra skattefusk och 

skatteundandragande. Myndigheten använder sig av olika kontroller för att upptäcka 

och förebygga skattefusk, ett sätt att kontrollera detta är genom skatterevision. Syftet 

med skatterevision är att kontrollera företagens redovisning så att de uppgifter som 

lämnats in i samband med deklarationen verkligen stämmer överens med vad som hänt.
4
 

1.2 Kassaregisterlagens tillkomst 

År 2003 startades i Stockholms län ett projekt med inriktning på restaurangbranschen. 

Restaurangprojektet som det kallades, bedrevs av Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten 

och Länsstyrelsen i syfte att försöka komma åt ekonomisk brottslighet inom 

restaurangbranschen. Projektets resultat ansågs som lyckat då 100 krögare dömdes där 

                                                 

1
 Skatteverkets hemsida 1 

2
 Proposition 2006/07:105,s.1 

3
 Ibid. s.28 

4
 Skatteverket hemsida 4 
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45 av dessa dömdes till fängelse. Krogarna som tillhörde de dömda fick dessutom betala 

150 miljoner kronor extra i skatter och avgifter till staten.
5
 

Restaurangprojektet var en stor anledning till att regeringen i februari år 2004 tillkallade 

en utredning som skulle se om det var möjligt att införa ett krav på att hålla ett tekniskt 

system för att kunna möjliggöra en tillförlitlig efterhandskontroll av det enskilde 

företagets omsättning. Detta skulle gälla alla näringsidkare inom kontantbranschen. 

Denna utredning resulterade i att det i maj år 2005 överlämnades ett betänkande i form 

av ”Krav på kassaregister - Effektivare utredning av ekobrott” (SOU 2005:35).
6
 Innan 

regeringen kan skicka ett förslag till Riksdagen måste förslagets olika alternativ 

undersökas på ett grundligt sätt. Därför tillsätter regeringen en utredning som består av 

exempelvis experter, tjänstemän och politiker. Utredarna överlämnar sina förslag i ett 

betänkande till regeringen som i sin tur skickar den vidare på remiss till olika 

myndigheter för att höra vad det tycker, sedan skickas den till Riksdagen.
7
 

Ekobrottsmyndigheten har beräknat att den ekonomiska brottsligheten uppgår till ca 100 

miljarder kronor varje år och att detta är ett ständigt problem i samhället
8
. De två största 

kategorierna inom denna typ av brottslighet är skattebrott och bokföringsbrott vilket 

tillsammans utgör 90 procent av alla misstänkta ekonomiska brott i Sverige
9
. 

En annan allvarlig följd som ekonomisk brottslighet medför är snedvridningen av 

konkurrensen. På grund av den ojämlika konkurrensen som uppstår kan seriösa 

näringsidkare försättas i konkurs.
10

 Dessa näringsidkare som gör rätt för sig riskerar att 

bli utkonkurrerade av oseriösa näringsidkare då dessa undanhåller intäkter. De uteblivna 

skatterna för att intäkter undanhålls skulle på så sätt kunna användas till viktiga 

välfärdssatsningar eller skattesänkningar.
11

 

                                                 

5
 Eriksson och Lisinski (2008) 

6
 SOU 2005:35, s.15-16 (2005) 

7
 Riksdagen hemsida 

8
 Motion 2002/03: Ju230 (2002) 

9
 Brå hemsida 1 

10
 Motion 2006/07: Ju254 (2006) 

11
 Motion 2002/03: Ju230 (2002) 



  

3 

 

1.3 Problemdiskussion 

Ekonomiska brott är som sagt ett ständigt problem som drabbar välfärden och 

därigenom den offentliga sektorn men detta drabbar även privatpersoner som får betala 

mer i skatt
12

. 

De oseriösa restaurangerna som begår ekonomiska brott konkurrerar på andra villkor, då 

de undanhållna intäkterna leder till att skattebördan vältras över på andra skatteskyldiga 

vilket i sin tur kan leda till att seriösa restauranger riskerar att konkurreras ut
13

. 

Fastän det framgår tydligt i de tidigare avsnitten att det förekommer ekonomiska brott 

inom restaurangbranschen och att en av anledningarna är manipulation av 

kassaregistren, är flera företagarorganisationer emot certifierade kassaregister. En av 

dessa organisationer är intresseorganisationen Företagarna som anser att lagen är bra till 

grunden men att det inte löser problemet med manipulation av kassaregister. De tror att 

de företag som manipulerade kassaregister tidigare kommer att hitta andra sätt att 

kringgå inställningarna på nya certifierade kassaregister och därför avstyrker SOU 

2005:35: s betänkande ”Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott”. 

Organisationen Företagarna menar att detta kommer leda till ökade kostnader för seriösa 

företagare och för att täcka kostnaderna måste företaget öka försäljningsintäkterna vilket 

blir ödestiget för t.ex. redan ekonomisk pressade företag.
14

 

Det finns som ovan nämnts mycket faktorer som går att diskuteras gällande lagen om 

kassaregister. Från det att lagen började utredas till att den tillkom fanns det delade 

meningar från olika håll. Detta har lett till ett flertal funderingar som ska leda till grund 

för frågeställningarna som ska besvaras i studien. En av funderingarna är hur 

restaurangägarna/krögarna uppfattar lagen om kassaregister, om t.ex. kostnaderna som 

medförts med lagen har påverkat krögarna. En annan fundering är om lagens syfte 

gällande konkurrens på lika villkor har haft effekt sedan lagen trädde i kraft och hur 

konkurrensen kommer se ut i framtiden, enligt krögarna. Slutligen vill vi kunna ge en 

inblick på om de undanhållna intäkter inom restaurangbranschen som förekom innan 

lagen trädde i kraft, har reducerats. 

                                                 

12
 Brå hemsida 2 

13
 Appelgren L, Sjögren H, s.11 (2001) 

14
 Berggren, K. (2005) 
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Lagen om kassaregister (2007:592) trädde i kraft år 2010. Syftet med denna lag är 

främst att skydda seriösa företagare inom kontantbranschen samt ge en förbättrad 

konkurrenssituation.
15

 

1.4 Problemformulering 

 Hur uppfattar restaurangägarna lagen om kassaregister? 

 Hur kommer konkurrensen att se ut i framtiden enligt restaurangägarna? 

 På vilket sätt har lagen om kassaregister påverkat de undanhållna intäkterna 

inom restaurangbranschen?  

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av lagen om kassaregister och dess 

inverkan på krögarnas konkurrenssituation samt myndigheternas möjlighet till kontroll. 

1.6 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till att undersöka två parter i Västerås. Den ena parten består av två 

restaurangägare med företroende för författarna. Den andra parten består av en 

Skatterevisor i Västerås och en revisor från Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Vi 

avgränsar oss till restaurangbranschen dock nämns kontantbranschen i studien eftersom 

restaurangbranschen är en stor del av kontantbranschen. 

  

                                                 

15
 Skatteverkets hemsida 1 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet genom arbetet för att besvara uppsatsens 

problemformulering samt syfte. 

2.1 Undersökningsmetod  

Vid Inhämtning av forskningsdata finns det två metodsätt att använda sig av. Dessa är 

kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Med kvalitativ undersökningsmetod menas att studien inriktar sig på ett fåtal objekt för 

att få en djupare förståelse inom ämnet jämfört med kvantitativ undersökningsmetod 

som ger en mer generalisering
16

. 

I denna studie valdes en kvalitativ undersökningsmetod, eftersom studiens 

problemformulering kretsade kring betydelsen av kassaregisterlagens påverkan när det 

gäller de undanhållna intäkterna som finns inom restaurangbranschen. Vi ville genom 

vårt syfte ta reda på lagens effekter och dess inverkan på krögarnas konkurrenssituation 

samt myndigheternas möjlighet till kontroll. Vi ville få en djupare förståelse för vad 

denna lag hade medfört för nackdelar respektive fördelar i praktiken, därför valdes 

denna undersökningsmetod eftersom vi ansåg att den skulle uppfylla vårt syfte. 

2.2 Tillvägagångssätt 

Vi använde oss av deduktivt tillvägagångssätt i vår studie. Utgångspunkten i ett 

deduktivt tillvägagångssätt ligger i befintlig teori.
17

 

För att få kunskap om kassaregisterlagen gjorde vi informationssökningar inom ämnet 

som klargjorde hur och varför kassaregisterlagen tillkom. För att få djupare förståelse 

för kassaregisterlagen letade vi information från skatteverket och regeringen då det var 

de som utvecklade och instiftade lagen. Efter att ha samlat kunskap om 

kassaregisterlagen i teorin genomfördes den empiriska undersökningen genom 

personliga intervjuer, där frågorna som ställdes skulle ge underlag för att kunna besvara 

syftet med studien. Därefter skrevs analysen där teorin jämfördes med empirin. 

Analysen har varit underlag för de slutsatser som har dragits. 

                                                 

16
 Björklund, M. & Paulsson, U., (2003), s.63 

17
 Artsberg, K., (2005), s.31 
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2.3 Sekundärdata  

Sekundärdata är redan framtagen data som ursprungligen tagits fram för ett annat syfte 

än den aktuella undersökningen
18

. 

Som sekundärdata har kurslitteraturer, internetkällor samt databaser använts. Utöver 

detta har även kassaregisterlagen använts. Detta har gjorts för att komplettera den 

primärdata som samlats in via intervjuer. 

2.4 Primärdata 

Om information inhämtas genom exempelvis intervjuer i samband med undersökningen 

brukar det talas om primärdata
19

. 

Som primärdata genomfördes personliga intervjuer med en revisor inom Skatteverket 

samt två utvalda respondenter inom restaurangbranschen. Sedan genomfördes en 

telefonintervju med en revisor inom Ekobrottsmyndigheten. När det gäller Skatteverket 

och ekobrottsmyndigheten skedde intervjuerna med personer som var insatta i 

kassaregisterlagen, detta eftersom de har jobbat med frågor som berör denna lag.  

Att revisorerna inom Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten är insatta i ämnet finner 

författarna det väldigt viktigt, detta gör att svaren i studien blir mer trovärdiga och 

korrekta. När det gäller restaurangägarna har de erfarenhet av kassaregisterlagen, 

eftersom de har jobbat inom restaurangbranschen länge. 

2.5 Besöksintervjuer  

Respondenterna informerades via telefonsamtal och e-post om syftet med arbetet och 

vad som skulle undersökas. För att respondenterna skulle få en kort inblick i vad 

uppsatsen handlade om och kunna förbereda sig inför intervjutillfället skickades 

intervjufrågorna till dem via e-post. Förutom intervjun med ekobrottsmyndigheten så 

har alla andra intervjuer skett på respondenternas arbetsplats. Vid intervjutillfället 

ställdes frågor som ansågs vara relevanta för studien.  Samtliga Intervjufrågeformulär 

finns i bilaga 1, 2 och 3. Första intervjun med skatterevisorn varade i 40 minuter och 

intervjuerna med restaurangägarna varade i 60 minuter.  

                                                 

18
 Björklund, M. & Paulsson, U., (2003), s.67 

19
 Befring, E., (1992), s.20 
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2.6 Validitet och Reliabilitet 

Validitet beskriver hur bra mätningsinstrumentet mäter det som det avser att mäta. Den 

beskriver även hur bra resultaten är som framkommer av studien, att det stämmer 

överens med verkligheten och om det kan åstadkommas genom empiriska 

undersökningar.
20

 

För att samla in rätt och tillräcklig mängd data har många olika intervjuer genomförts i 

denna studie. Validiteten har stärkts genom att de sekundärdata som använts är 

relevanta för studiens syfte och undersökning. 

Reliabilitet beskriver hur bra undersökningen mäter det den ska mäta
21

. 

Efter varje utförd intervju sammanställdes respondentens svar som sedan diskuterades. 

Detta gjordes för att undvika missuppfattningar och meningsskiljaktigheter som i sin tur 

ökade reliabilitet. 

2.7 Källkritik 

Det som kan anses vara kritiskt i arbetet är att eftersom kassaregisterlagen är relativt ny, 

finns det ingen utvärdering om hur lagen har påverkat näringslivet. Vi fick bra 

information genom respondenterna men känner att ännu mer information skulle kunna 

samlats in om det hade funnits konkreta svar som statistiska undersökningar som gjorts 

om kassaregisterlagen att ta hjälp av. 

De två restaurangägarna anses vara trovärdiga respondenter. Då respondenterna känner 

oss, har de samtidigt förtroende för oss, vilket i sin tur gjorde att de var mer öppna i 

svaren och behövde inte vara rädda för att delge betydelsefull information.  

Den informationen som har hämtats och som senare använts i referensramen anses ha 

hög trovärdighet eftersom de är tagna från myndigheter som regeringen och 

Skatteverket. Dessa myndigheter är väl insatta i ämnet då de har legat bakom 

kassaregisterlagens tillkomst.   

 

                                                 

20
 Eriksson, L-T. & Wiedersheim-Paul, F., (2001), s.60-61 

21
 Ibid. 



  

8 

 

3. Referensram 

Detta kapitel redogör de referenser som uppsatsen är baserad på och som kommer att 

ligga till grund för analys och slutsatser. 

3.1 Kontantbranschen  

Genom flera utredningar har det konstaterats att det finns ett problem med 

skatteundandragande inom kontantbranschen. Restaurangbranschen har blivit särskilt 

behandlad i utredningen och denna bransch är särskilt utsatt för ekonomisk brottslighet. 

Det sker dagligen en mängd små transaktioner, ofta med kontanter där köparna 

huvudsakligen är enskilda konsumenter som saknar intresse av kvitto. Företagen är 

vanligtvis små och har inget behov av intern kontroll eftersom företagaren kontrollerar 

kassaflödet vilket kan vara grunden till skatteundantagandet. Vid hög konkurrens ökas 

intresset inom branschen av att inte redovisa alla intäkter. Merparten av de branscher 

som kan betraktas som kontantbranscher finns inom detaljhandeln(försäljning av alla 

typer av varor till privatpersoner). Andelen kontant betalning inom restaurangbranschen 

uppgår till 47 procent i de 19 297 arbetsställen där restaurangverksamhet bedrivs och 82 

procent har 0–4 anställda. Jämförs detta med hotellbranschen, där andelen kontant 

betalning uppgår till 17 procent är skillnaden markant.
22

  

3.2 Restaurangbranschen 

Inom kontantbranschen har i första hand restaurangbranschen varit i fokus när det gäller 

oredovisade intäkter. Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och länsstyrelserna har under 

de senaste åren gjort olika undersökningar om branschen och de har kommit fram till att 

restaurangerna undanhåller en viss del av intäkterna och detta har skett med hjälp av 

manipulerade kassaregister. Det finns många sätt av manipulation på kassaregister. De 

flesta kassaregister har en träningsfunktion som kan aktiveras genom att ange kod eller 

sätta in en nyckel. Tanken med denna funktion är att nya anställda ska ha möjlighet att 

träna på lära sig om kassasystemet. När detta system är aktiverat kan en transaktion slås 

in utan att den registreras på kassaregistrets kontrollremsa. På så sätt kan restaurangerna 

använda sig av denna träningsfunktion för att undanhålla intäkter. Inom Stockholms län 

har en del kassaapparater kontrollerats och man har kommit fram till att mer än hälften 

av de kassaapparater som har undersökts har varit manipulerade.
23

  

                                                 

22
 Proposition 2006/07:105, s.17-18 (2006) 

23 
SOU 2005:35, s.97-100 (2005) 
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3.3 Kassaregister 

”Med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande 

apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant 

betalning
24

.” 

Vid tillkomsten av bokföringslag år 1976 var det diskussioner om att ställa krav på 

detaljhandeln, att använda ett certifierat kassaregister, men detta förslag avfärdades av 

departementschefen. Frågan om kassaregister togs upp igen i 1995 års 

skatteflyktskommittés betänkande SOU 1997: 86, men även den här gången avvisades 

förslaget av kommittén och regeringen, detta eftersom de ville att frågan skulle 

behandlas i ett större sammanhang.
25

 

År 2004 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som skulle kontrollera bland 

annat omsättningen i kontantbranschen. Den statliga utredningen ”krav på 

kassaregister- effektivare utredning av eko-brott” lämnade in sin rapport i maj 2005.
26

 

Staten låg bakom denna idé med syfte att få bort fusket med skatter, förhindra den 

brottsliga konkurrensen och öka vinsten för de seriösa restaurangerna
27

. 

Utredningen bestod av två frågor varav en av de handlade om kontroll av omsättningen i 

kontantbranschen. Tanken med denna utredning var att undersöka om det var möjligt att 

hålla ett tekniskt system som skulle kunna ge trovärdiga efterhandskontroller av 

omsättningen i företagen. Krav på användning av systemet skulle ställas på 

näringsidkare som säljer varor och tjänster inom kontantbranschen. Vidare lämnades ett 

förslag till lösning kring denna utredning genom att all kontantförsäljning skulle 

registreras i ett certifierat kassaregister och att det skulle vara krav på detta.
28

 

Ett certifierat kassaregister går ut på att uppfylla vissa tekniska krav. Systemet måste ha 

förmågan att visa betalningshistoriken och ta fram inställningar som är gjorda i registret 

vid olika tillfällen. All försäljning som sker inom företaget ska kunna registreras.
29

 

I juli 2008 inledde Skatteverket en utökad granskning av kontantbranscher i Sverige där 

fokus i granskningen var intäktskontroll och användning av kassaregister för att 

                                                 

24
 Notisums hemsida 

25
 SOU 2005:35, s.77 (2005) 

26
 Ibid. s.1 

27
 Ibid. s.64 

28
 Ibid. s.15-16 

29
 Ibid. 
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undersöka om företagen redovisar alla intäkter som de har. I granskningen ingick bland 

annat restaurangbranschen. Det som Skatteverket gjorde i sin kontroll av restauranger 

var att granska företagens bokföring och kassaregister för att se om uppgifterna stämde 

och om intäkter redovisas och beskattas på ett korrekt sätt. Skatteverket har i 

granskningen av restaurangbranschen kunnat konstatera att kassaregister manipuleras. 

Företagen undanhåller intäkter som ska beskattas. De intäkter som undanhålls från 

beskattningen används för att betala oredovisade löner eller varuinköp utanför den 

ordinarie redovisningen.
30

 

1 320 företag har från år 2005 till 2008 granskats för manipulation av kassaregister, de 

allra flesta inom restaurangbranschen. Granskningen ledde till att företagens 

skatteredovisning ökade med cirka en miljard kronor. 665 personer under samma 

tidsperiod brottsanmäldes, bland annat för skattebrott och bokföringsbrott, där flera 

krögare dömdes till fängelse för att de har undanhållit intäkter med hjälp av 

manipulerade kassaregister. Denna granskning av kontantbranschen var Skatteverkets 

hittills största projekt, då hela 500 personer arbetade med granskningen.
31

 

Lagen om kassaregister (2007:592) tillkom år 2010. Det innebär att alla som säljer varor 

och tjänster mot kontantbetalning ska ha ett certifierat kassaregister. (I början räckte det 

med att företagen kunde visa att ett certifierat kassaregister var beställt och att 

kassaregistret skulle vara på plats senast 1 juli 2010) men från och med den 1 juli 2010 

blev det obligatoriskt för företagen att ha ett certifierat kassaregister, de som inte hade 

ett sådant system skulle bestraffas.
32

 (De olika straffen beskrivs längre ner i studien). 

Företagen fick sex extra månader på sig för installation av sina kassaregister på grund 

av att marknaden hade svårt att hinna med leverans och installation i tid
33

. Företagen var 

skyldiga att inom en vecka, från den dagen anmälningsskyldigheten inträdde, anmäla till 

Skatteverket vilket kassaregister och kontrollenhet företaget använder samt ange 

kassaregistrets identifikationsbeteckning som består av en speciell beteckning, eftersom 

det är ett betydelsefullt underlag för tillsynen
34

. 

                                                 

30
 Skatteverkets hemsida 2 

31
 Ibid. 

32
 Skatteverket hemsida 1 

33
 Ibid. 

34
 SOU 2005:35 s.156 (2005) 
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3.3.1 Lagens syfte 

Syftet med lagen är att göra det svårare för oseriösa företagare att undanhålla intäkter 

därigenom öka skatteintäkter och på så vis skydda seriösa restauranger mot snedriven 

konkurrens.
35

  

3.3.2 Lagens omfattning 

Alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett 

certifierade kassaregister, där även kontokortsbetalning räknas som kontant betalning
36

. 

All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister skall registreras i ett 

kassaregister och vid varje försäljning skall kunden erbjudas ett kvitto
37

.  

En kontrollenhet ska registrera alla transaktioner, där endast Skatteverket kan komma åt 

informationen. Kontrollenheten ska ge varje kvitto en unik kod.
38

  

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

 Företagets namn och organisationsnummer eller personnummer 

 Den adress där försäljningen sker 

 Datum och klockslag för försäljningen 

 Kassabeteckning 

 Antal tjänster som är sålda 

 Löpnummer för kassakvitto ur en obruten stigande nummerserie 

 Artikelnamn och antal varor som är sålda  

 Betalningsmedel  

 Försäljningsbelopp 

 Kontrollenhetens tillverkningsnummer 

 Den mervärdeskatt som belöper på försäljningsbeloppet  

 Mervärdeskattens fördelning på olika skattesatser  

 Kontrollkod enligt skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet 

till kassaregister.”
39

 

                                                 

35
 Skatteverket hemsida 1 

36
 Ibid. 

37
 Proposition 2006/07:105, s.6 (2006) 

38
 Notisum hemsida 

39
 Skatteverkets författningssamling (2009) 
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3.3.3 Verksamheter som inte behöver certifierade kassaregister 

Om försäljning under ett normalt år är mindre än fyra prisbasbelopp (169 600 kronor för 

2010) per år inklusive moms ges undantag
40

. Vid säsongsverksamhet beräknas 

försäljningen om till årsbasis
41

. 

 

 

 

Figur 1. Ovanstående bild är ett illustrerande exempel på kassaregisterlagen.
42

 

 

                                                 

40
 Skatteverket hemsida 1 

41
 SHR hemsida 

42
 Figur 1 (2010) 
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3.4 Skatteverkets olika kontrollformer 

Skatteverket använder sig utav olika kontrollformer för att kontrollera deklaration och 

andra uppgifter som lämnas in av den skatteskyldiga. Kontrollformerna består av 

skatterevision, skrivbordskontroll, besök (samt tillsynskontroll
43

). Här nedan redogörs 

en beskrivning av dessa kontrollformer.
44

 

3.4.1 Skatterevision 

En skatterevision innebär att skatterevisorerna besöker restaurangerna och kontrollerar 

deras kassaregister
45

. Denna kontrollform är mycket resurskrävande och ingripande. 

Den används endast då frågeställningarna inte kan utredas på något annat vis. Innan 

företaget kontaktas angående skatterevision ska det ha tagits ett formellt beslut om 

detta. Det ska även skrivas en revisionsplan om skatterevision bedöms vara den bäst 

passande kontrollformen.
46

  

I vissa enstaka fall kan överraskningsrevision ske. Skillnaden mellan en skatterevision 

och en överraskningsrevision är att vid skatterevision kontaktas företaget i förväg om att 

revision ska ske medan överraskningsrevision sker oanmält. För att en 

överraskningsrevision ska ske måste det kunna visas att det finns sabotagerisk innan 

revision påbörjas.
47

 Sabotagerisk menas med att, det föreligger en påtaglig risk att 

företaget kommer att undanhålla, förstöra det som får granskas, inventeras, besiktigas 

eller provas
48

. 

3.4.2 Skrivbordskontroll 

Skrivbordskontroll är en av de tre kontrollformer som används av Skatteverket. Denna 

kontrollform är den vanligaste och minst resurskrävande kontrollformen. Den går ut på 

att den skattskyldige/uppgiftsskyldige beordras att lämna in eller visa upp en handling 

med syfte att kontrollera att alla uppgifter är i enlighet med underlaget som ligger till 

grund för skatteberäkning.
49

 

                                                 

43
 Byman, H., personlig intervju, (2011) 

44
 Skatteverket hemsida 4 

45
 Byman, H., personlig intervju, (2011) 

46
 Skatteverket hemsida 4 

47
 Skatteverket hemsida 5, s.154 

48
 Ibid., s.170 

49
 Skatteverket hemsida 4 
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3.4.3 Besök 

Kontrollbesök innebär att Skatteverket genomför ett besök hos den skattskyldige efter 

en överenskommelse med denne. Syftet med besöket är att kontrollera anteckningar, 

räkenskaper eller andra handlingar som är betydande för skattekontrollen. För att ett 

besök ska få utföras finns förutsättningar som ska vara uppfyllda: frågorna som ska 

utredas ska ha att göra med den skattskyldiges deklaration, att vara av sådant slag att 

klarhet kan erhållas genom en avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra 

handlingar som är av betydelse för skattekontrollen, samt att Skatteverket och den 

skattskyldige ska ha kommit överens om att ett besök ska utföras. Ett kontrollbesök är 

frivilligt för den skattskyldige trots de uppfyllda kraven. Detta innebär att Skatteverket 

inte har någon rättighet att kontrollera sådant som inte tillåts av företaget.
50

 

3.4.4 Tillsynskontroll 

Tillsynskontroll sker genom att Skatteverket gör ett oanmält tillsynsbesök hos 

näringsidkare. Det är fyra uppgifter som ingår i tillsynskontroll: kontrollköp, 

kundräkningar, kvittokontroller och kassainventering. Vid kundräkningar brukar en 

anställd från Skattverket sitta i restaurangen och räkna hur många kunder som 

restaurangen har per arbetsdag eller tidsperiod för att sedan titta på kassaregister om alla 

kunder registrerats eller om det har skett förfalskningar/bedrägerier. Genom 

kassainventering vill Skatteverket ta reda på om kassorna har manipulerats på något 

sätt, om den fungerar rätt och om den har alla funktioner för att uppfylla Skattverkets 

krav på ett certifierat kassaregister. Om det är någonting som är misstänksamt skickar 

skatterevisorn en IT-revisor, nämligen en som är kunnig inom det området och som 

tittar igenom kassaregistren. Kvittokontrollen ska ha upplysning/information om 

transaktionen överstämmer med vad kunden har köpt. Kontrollköp sker genom att 

näringsidkaren utför ett antal inköp under en viss period, i efterhand kontrollerar 

Skatteverket utförandet av inköpen och stämmer av händelserna genom registreringarna 

i kassaregistret för just den perioden.
51

 

 

                                                 

50
 Skatteverket hemsida 4 

51
 Byman, H., personlig intervju, (2011) 
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3.5 Företagen som inte följer lagen 

”Skatteverket får ta ut en avgift av företag som: 

 Saknar certifierade kassaregister eller använder kassaregister som inte 

uppfyller lagens krav 

 Inte har anmält kassaregistren till Skatteverket i tid 

 Inte har sparat uppgifter från kassaregister 

 Inte slår in belopp i kassaregistret 

 Inte erbjuder kunden något kvitto.”
52

  

”Om företaget bryter mot ovanstående punkter får en avgift på 10 000 kronor tas ut och 

om detta sker en gång till inom ett år blir avgiften 20 000 kronor
53

.” 

3.6 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten är den samordnade styrkan för all ekobrottsbekämpning i 

Sverige. På Ekobrottsmyndigheten arbetar åklagare, poliser, ekorevisorer (revisorer 

inom EBM) och andra experter tillsammans i utredningsteam för att förebygga och följa 

den ekonomiska brottsligheten. De specialiserar sig framförallt på grova organiserade 

brott.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

52
 Skattverket hemsida 1 
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 Ibid. 

54
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4. Empiri   

I empirikapitlet presenteras de data som samlats in och har sammanställts via 

intervjuer. I början av kapitlet redogörs myndigheternas syn på lagen som sedan 

kontras med krögarnas syn på lagen. 

4.1 Intervju med Skatteverket – Helene Byman 

Helene Byman är skatterevisor på Skatteverket och har en befattning som 

regionsamordnare inom kontanthandel. Hon arbetar med kassaregisterlagen där hon 

utför tillsynskontroll av kassaregistren i de verksamheter som besiktas/besöks.  

4.1.1 Lagens syfte 

Byman nämner att lagen är till för att få konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. 

Den ska ge den seriösa företagaren chansen att konkurrera inom deras bransch. Det ska 

alltså bli svårare att undanhålla intäkter och detta ska bidra i ökade skatteintäkter hos 

verksamheterna vilket ska stimulera till ökat företagande och lojalitet gentemot 

samhället. 

4.1.2 Tillsynskontroll  

Byman nämner att genom tillsynskontroll kan Skatteverket kontrollera om 

restaurangerna har ändrat sina kassor till certifierade kassaregister och om de stämmer 

överens med Skatteverkets regler. Byman vill inte nämna hur ofta de gör tillsynskontroll 

eftersom det är sekretess. 

4.1.3 Skatterevision 

Som nämnts tidigare i referensramen, innebär en skatterevision att skatterevisorerna 

besöker restaurangerna och kontrollerar deras kassaregister.  

Skatterevision kan utföras utan att det behöver finnas misstanke om fusk. I vissa fall kan 

misstanke om fusk finnas innan skatterevisionen sker. Detta sker då Skatteverket får in 

tips från en kund eller en anställd från den misstänkta restaurangen.  

Skatterevisorerna är oftast erfarna inom ämnet, de har sina aningar kring vilka som kan 

vara misstänkta och kan utföra en överraskningsrevision på dem. Oftast sker 

överraskningsrevision vid lunchtid då det är rusningstid, vilket försvårar för 

restaurangerna att undanhålla intäkter.  
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4.1.4 Konsekvenser för de som inte följer lagen 

Det finns påföljder för de som inte följer lagen enligt Byman. För de som inte sköter 

lagen är straffavgiften 10 000 kr, detta sker när de till exempel undanhållit intäkter eller 

när de inte anmält kassaregistret hos skatteverket. Ibland kan avgiften sänkas, detta kan 

ske då leverantören har tagit ansvaret att fixa restaurangens kassaapparat men som inte 

har gjort det, i så fall sänks avgiften till 5 000 kr. Straffavgiften höjs till 20 000 kr vid 

andra besöket då Skatteverket får reda på att företaget inte har följt lagen under samma 

år. Skatteverket har rätt att bestraffa en och samma restaurang hur många gånger som 

helst tills restaurangen följer lagen fullständigt. 

4.1.5 Lagens påverkan och förslag på förbättringar 

Byman säger att det inte finns uppgifter om hur mycket lagen har kostat i resurser men 

säger att den har drabbat resurser från andra arbetsuppgifter/jobb. De har fokuserat sig 

och lagt ner mer resurser på den nya lagen (2007:592). För tillfället finns det ingen 

statistik på vad lagen har gett för effekter men Byman nämner att hon sett att intäkterna 

från de företag som hon gör kontroll på har höjts sedan lagen kom till. 

Arbetsuppgifterna har förändrats för de skatterevisorer som jobbar med lagen, då det är 

mera korta och snabba ärenden. En intern revisor, som Byman, tittar på de uppgifter 

som inte finns i redovisningen i undanhållna intäkter medan en extern revisor bokför de 

uppgifter som inte undanhålls och finns tillhands i redovisningen. 

Enligt förbättring kring lagen nämner Byman att det blir små justeringar hela tiden för 

att lagen ska förbättras men att ingenting konkret har skett sen dess att lagen trädde i 

kraft. 

4.1.6 Lagens effekt på skattefusket 

Ett problem för Skatteverket är att företagen samarbetar och det har märkts då 

företagens svar är identiska när skatterevisorerna är ute och gör tillsynskontroll. Ett fel 

med kassaregistren är att momsen inte räknas med när transaktion sker. I 

restaurangbranschen är momsen på avhämtning 12 % och 25 % om kunden äter i 

restaurangen. Här utnyttjar företagarna systemet genom att skriva 12 % fastän kunden 

äter på plats vilket gör att företaget tjänar på mellanskillnaden och redovisar mindre 

skatt. Men det kommer en ny lag där all momssats ska ligga på 12 % vilket gör att 

problemet försvinner. Byman tror att lagen kommer att minska fusket men att fusket 

inte kommer att stoppas helt.   
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4.2 Intervju med Ekobrottsmyndigheten 

Henrik Lundin är ekorevisor inom rätts- och utvecklingsenheten på 

Ekobrottsmyndigheten i Stockholm där han arbetar med brottsförebyggande frågor. 

Verksamheten har funnits sedan 1998. Ekobrottsmyndigheten har som syfte att 

förebygga ekonomisk brottslighet, där de samarbetar med Skatteverket, 

Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Brå och Länsstyrelsen. 

Lundin uppfattar att samarbetet har blivit bättre men att den kunde ha utvecklats ännu 

mer. 

4.2.1 Ekonomiskt brott  

Skattebrott och bokföringsbrott är de två största typerna av ekonomiska brott och de blir 

aktuella i samma ärende då felaktiga saker sker i bokföringen för både Skattebrott och 

bokföringsbrott. Skattebrott sker när de arbeten och det som tjänats i verksamheten inte 

skrivs in i bokföringen och ekonomisk brott är när felaktiga saker skrivs in bokföringen 

för att slippa beskattning. Dessa brott kan ibland vara väldigt svårutredda där 

utredningsarbetet blir långvarigt och komplicerat eftersom det är många bolag och 

personer inblandade. Men ibland kan många brottsmisstankar utredas på ett enkelt sätt 

genom olika schablonmetoder. 

Lundin nämner att ekonomisk brottslighet har ett mörkertal som är mycket större än 

annan brottslighet. Med mörkertal menas brott som äger rum men som inte upptäcks 

och anmäls. Orsaken till detta är att en stor del av de ekonomiska brotten inte har 

enskilda personer som offer utan det är ofta samhället som drabbas i form av minskande 

skatteintäkter och att det blir svårt för företagare i vissa näringar att tjäna pengar 

eftersom de blir utkonkurrerade av dem som arbetar och säljer svart. Svartarbete och 

andra ekonomiska brott är inte synliga som andra brott och det är därför ovanligt att 

privatpersoner och företag anmäler ekobrott. Brottsstatistiken ger därför inte heller 

något säkert svar för att bedöma den ekonomiska brottsligheten och dess utveckling. 

4.2.2 Vilka anmäler brotten  

Enligt Henrik Lundin är det oftast Skatteverket som anmäler brott eftersom skatteverket 

ofta gör olika kontroller av bolags bokföring och därmed upptäcker olika ekonomiska 

brott. En annan grupp som ofta anmäler brott är konkursförvaltare. Konkursförvaltare 

upptäcker brottsliga handlingar när de fördelar tillgångar som blir över efter det att ett 

bolag har gått i konkurs. Bland de mindre vanliga brotten som utreds på 
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Ekobrottsmyndigheten kan olika brott som har att göra med den finansiella marknaden 

nämnas, exempelvis brott som sker på Stockholms fondbörs. 

4.2.3 Hur ekobrottsmyndigheten arbetar vid upptäckt av ekobrott 

Beroende på svårighetsgrad och hur omfattande brottet är delas anmälningarna upp. En 

mindre allvarlig ekobrott utreds snabbt, normalt inom 50 dagar. Den misstänkte har då 

två alternativ, antingen får han besked om att det kommer att väckas ett åtal eller om det 

ska bli ett strafföreläggande (blir ingen rättegång men kan endast ske om den misstänkte 

erkänner brottet och påföljden blir böter och villkorlig dom). Ett tredje alternativ är 

att utredningen läggs ned, vilket sker när åklagaren inte kan bevisa brott.  

Vid allvarligare brott tar utredningen normalt längre tid och en mycket komplicerad 

utredning kan ta flera år att utreda och få det prövat i domstol. En erfaren åklagare tar 

emot alla anmälningar och beslutar om en förundersökning ska inledas eller inte. En 

eller flera utredare undersöker om det har begåtts något brott vid en förundersökning. 

Under förundersökningen får normalt inga uppgifter om utredningen lämnas ut.  

När utredningsarbete sker kan misstänkta personer eller vittnen förhöras. Även 

bokföringen eller andra handlingar av intresse kan undersökas. I vissa fall är det 

nödvändigt att göra husrannsakan eller anhålla någon. 

En stämningsansökan lämnas in till tingsrätten när förundersökningen är avslutad och 

åklagaren anser om han eller hon har tillräckligt med bevis för att väcka åtal. I samband 

med det blir förundersökningen offentlig. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet 

och fäller därefter en dom. Tingsrättens dom kan normalt överklagas till hovrätten. 

4.3 Intervju med restaurang A 

Restaurang A har omkring 5 st. anställda och bedriver sin verksamhet i Västerås. Vi har 

haft möjligheten att intervjua restaurangägaren av restaurang A som valt att vara 

anonym och personifieras med namnet ”Person A”. Han har jobbat inom 

restaurangbranschen sedan år 1996. 

4.3.1 Införandet av kassaregisterlagen 

Varför denna lag har införts svarar Person A väldigt tydligt och kortfattat att det endast 

gäller för att undvika svarta pengar. Vidare säger Person A att den enda information 

man tilldelats om kassaregister lagen var ett informationsblad vilket inte är tillräcklig. 

Person A menar på att Skatteverket borde tillhandahålla mer information i form av 
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utlärning till användarna då förändringen från tidigare kassaregister till ett nytt 

certifierad kassaregister är väldigt omfattande. Person A säger att föreläsningar skulle 

ha vart en bra lösning. 

4.3.2 Risken för att göra fel 

”Lagen har medfört ökade kostnader för oss”, säger Person A. Han säger att 

kostnaderna avser den nya kassan och att fler kvittorullar förbrukas och att det därmed 

köps in fler kvittorullar. Person A nämner, att enligt den nya lagen, skall kvitto erbjudas 

från säljaren till köpare efter varje köptillfälle, annars blir det dryga böter på ca 10 000 

kr och detta skrämmer Person A. ”Risken finns att man gör misstag. Det är svårt att göra 

helt rätt hela tiden och det skrämmer oss då bötessummorna är väldigt höga”, påpekar 

han. 

4.3.3 Svartinkomster inom restaurangbranschen 

”I stort sett alla verksamheter har skött sin verksamhet oseriöst”, säger Person A och 

syftar på de tidigare kassasystemen som var enkelt att manipulera och tillgodogöra 

undanhållning av intäkter.  

Person A säger att situationen är annorlunda nu efter att lagen har trätt i kraft och det 

framgår tydligt hur detta har påverkat Restaurang A. Restaurangen måste förklara 

riskerna för de anställda mer ingående, person A menar på att ett utelämnande av ett 

kassakvitto kan vara väldigt ödesstiget och därmed riskfyllt. 

4.3.4 Fördelar och nackdelar 

Person A säger att det finns olika fördelar med den nya lagen. Han nämner att han tror 

de ”oseriösa verksamheterna” kommer försvinna i framtiden. Han tror att befintliga 

verksamheter som bedrivs ”oseriöst” kommer minska och slutligen elimineras. Det 

kommer också vara mindre som startar verksamheter inom denna bransch eftersom den 

nya lagen skrämmer bort företagare. ”Det som var så lätt förut har blivit svårt”, säger 

Person A och syftar på hur den nya lagen har förändrat branschen. Person A nämner 

dock en nackdel som berör deras verksamhet och det är antalet kontroller som har ökat 

sedan dess att lagen tillkom. ”Med den nya lagen om kassaregister måste varje händelse 

slås specifikt i kassalådan. Rädslan finns att man trycker in fel av misstag och detta ser 

misstänksamt ut när kontrollen via Skatteverket görs”, säger Person A. 
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4.4 Intervju med restaurang B 

Restaurang B har omkring 10 st. anställda och bedriver sin verksamhet i Västerås. Vi 

har haft möjligheten att intervjua restaurangägaren av restaurang B som valt att vara 

anonym och personifieras med namnet ”Person B”. Han har jobbat inom 

restaurangbranschen sedan år 1988. 

4.4.1 Införandet av kassaregisterlagen 

”Införandet ska medföra svårigheter att göra fel”, säger Person B och klargör syftet till 

varför lagen har tillkommit. 1 juli 2010 skickade Skatteverket ett brev till restaurang B 

där all information kring den nya lagen fanns med och Person B tycker att den 

informationen var tillräcklig för användning av den nya kassaregisterlagen. 

Den nya certifierade kassaapparaten kostade restaurang B 15 000 kronor. Ytterligare 

kostnader som medförts är fler inköp av kvittorullar och risken att få böter. Förutom 

detta är kostnaderna densamma som vid tidigare kassa, säger Person B. Vidare säger 

Person B att små företagen kommer att få lida och att dessa kommer försvinna sakta 

men säkert ur marknaden. Han syftar på de som bedriver verksamheten ”oseriöst”. Han 

uttrycker också konsekvenserna till varför de kommer att lida. ”De oseriösa kommer 

betala högre löner och högre skatter och avgifter, pengarna kommer därför inte att räcka 

till dessa kostnader”, säger Person B. 

4.4.2 Risken att göra fel 

Person B nämner att kontrollerna generellt har ökat avsevärt efter att lagen trädde fram. 

”Om du jobbar rätt sker kontrollerna från Skatteverket mer sällan men om du jobbar fel 

sker de oftare”, säger Person B. ”Det gäller att sköta sig inom denna bransch så att du 

slipper misstankar från Skatteverket, detta leder till färre kontroller som i sin tur 

minskar riskerna för böter”, fortsätter han. Person B säger att deras revisors uppgifter 

inte har ändrats efter att lagen har tillkommit. Kontakten är densamma som innan lagen, 

konstaterar han. 

4.4.3 Svartinkomster inom restaurangbranschen 

Undanhållna intäkter är fortfarande ett stort problem och kommer alltid att vara det, 

säger Person B. Men den nya lagen har förändrat detta avsevärt. ”Om åtta av tio bedrev 

sin verksamhet oseriöst tidigare så bedriver just nu en av tio det oseriöst”, han upplever 

alltså att det skett en stor förändring sen den nya lagen trädde i kraft. Som Person B 
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tidigare har sagt, går det alltså fortfarande att undanhålla intäkter från redovisningen 

men i en mindre grad. Om det skulle förekomma, tar näringsidkaren en mycket större 

risk gentemot tidigare säger Person B och menar på att detta problem kommer att 

minska ännu mer med tiden. 

Den största skillnaden mellan den nya kassan och den tidigare är att allt som utförs av 

användaren syns i kassaregistret, vilket kontrollanterna har tillgång till. Han fortsätter 

med att förklara hur lätt det var att undanhålla intäkter på den tidigare kassan: ”Ville du 

undanhålla intäkter från redovisningen så kunde du göra det i slutet av kvällen när du 

skulle nollställa kassan”, avslutar han. 

4.4.4 Fördelar och nackdelar 

Fördelarna med den nya lagen är att det har gynnat branschen. Pengarna undanhålls inte 

lika mycket och branschen kommer närmare en konkurrens på samma plan, säger 

Person B. Det som inte är lika bra med lagen är att risken är stor för att misstag ska ske, 

säger Person B. ”Kvittot kanske glöms bort vid mycket arbete och oro finns att man får 

böter för det. Kontrollerna blir inte så trovärdiga i sådana fall. Person B menar att det 

krävs full fokusering inom arbetet och att minsta lilla misstag kan sluta med böter om 

du har otur. ”Andra nackdelar när du väl får böter är att denna summa är alltför hög för 

småföretagare och bör sänkas”, antyder Person B bestämt. 

Person B anser att det skulle vara en bättre idé att flytta fram lagen och låta den gälla 

vid hög konjunktur: ”Det vore bättre att flytta fram lagen och införa den när alla har 

pengar eftersom folk handlar mindre vid låg konjunktur och kostnaderna blir ännu mer 

för oss”.  

Den nya kassaregisterlagen medför mer arbete för Restaurang B i samband med 

kontrollerna som sker, säger Person B. ”Förut kontrollerades inte kassan och man var 

inte heller tvungen att ge kvitto till kunderna”, förklarar Person B. Han fortsätter med att 

förklara kontrollen mer ingående. Han säger att Kontrollanten har totalkontroll över 

kassan. Med det menar han att kassan emellertid sätts ur funktion och processen tar 

sammanlagt två timmar. Under den tiden så kan det strömma in kunder och problem 

uppstår. Han konstaterar att det inte går att ta hand om kunderna på ett korrekt sätt då 

kontrollen av kassan sker samtidigt. ”Man måste besvara Skatteverkets frågor medan 

kassan är ur funktion, detta samtidigt som man måste ta hänsyn till alla kunder som 

kommer vilket blir väldigt krångligt”, avslutar Person B. 
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5. Analys 

I analyskapitlet presenteras analysen av arbetet med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen som applicerats på empirin. Analysens avsikt är att fullfölja och besvara 

studiens syfte. 

5.1 Kassaregisterlagen inom restaurangbranschen 

Restaurangägarna som intervjuats är eniga om att den nya kassaregisterlagen har 

påverkat restaurangbranschen positivt för strävan efter konkurrensen på lika villkor. 

Syftet med lagen är att göra det svårare för oseriösa företagare att undanhålla intäkter 

samt öka skatteintäkter samtidigt som man vill skydda seriösa restauranger mot illojal 

konkurrens. Restaurang A och B nämner tydligt svårigheten att undanhålla intäkter från 

staten har nästan blivit omöjlig men säger att det alltid finns en väg till att kringgå 

systemet. Lagen om kassaregister är väldigt ny och det kan vara svårt att se klara 

resultat kring hur långt Skatteverket har kommit med sitt syfte men genom restaurang A 

och B så kan man se ett mönster i att utvecklingen sker till samhällets favör. En 

poängtering från restaurangernas synvinkel är att lagen är positiv för branschen men att 

detta sker i bekostnad av andra faktorerna som ökar kostnaderna och samtidigt arbetet 

för restaurangerna. Restaurang A nämner att en av de nackdelarna när kostnaderna 

medförs är att risken för misstag av registreringen kan ske och detta medför samtidigt 

mer arbete då ett litet misstag kan kosta företaget minst 10 000 kronor (och restaurang B 

instämmer i detta). Byman nämner att Skatteverket har rätt att bestraffa en och samma 

restaurang hur många gånger som helst tills restaurangen följer lagen fullständigt och 

detta gör inte saken lättare för restaurangerna. Restaurang B lägger tyngden, i 

sammanhanget, på att konsekvensen blir mer arbete för att undvika att göra misstag och 

detta är genom att öka den interna kontrollen. Den enskilda näringsidkaren måste ha en 

skarpare översyn på det anställda, så att det sköter sina arbetsuppgifter korrekt. 

Restaurang B säger att har inte råd med att fel görs för att allting registreras. 

5.2 Kassaregister lagen ur myndigheterna synvinkel 

Ekobrottsmyndigheten ska genom samarbete med ekorevisorerna förebygga och följa 

den ekonomiska brottsligheten. För att de ska kunna bekämpa ekonomisk brottslighet på 

bästa möjliga sätt har det samarbete med antal myndigheter och intresseorganisationer, 

bland annat Skatteverket. Om ekonomiskt brott har begåtts med kassaregistren kan 

Ekobrottsmyndigheten endast jobba med fallet först när skatteverket anmäler brottet till 
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Ekobrottsmyndigheten, detta eftersom det är skatteverket som oftast gör olika kontroller 

av bolags bokföring och därmed upptäcker olika ekonomiska brott 

Att arbeta med kassaregister lagen är inte Ekobrottsmyndigheten huvuduppgift, utan de 

specialiserar sig framför allt på grova organiserade brott. Lundin uppfattar att 

samarbetet mellan Ekobrottsmyndigheten och skatteverket har blivit bättre men att den 

kunde ha utvecklats ännu mer. Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att meddela 

föreskrifter om krav på användning av kassaregister, som ska användas av verksamheter 

inom kontantbranschen.  

Byman nämner att genom tillsynskontroll kan skatteverket kontrollera om 

restaurangerna har ändrat sina kassor till certifierade kassaregister och om de stämmer 

överens med skatteverkets regler. Skatteverket utför en skatterevision där 

skatterevisorerna besöker restaurangerna och kontrollerar deras kassaregister utan att 

någon misstanke finns om dem och detta görs utan anmälan. Restauranger behöver inte 

vara misstänkta för något brottsligt för att en skatterevision ska utföras. Andra 

arbetsuppgifter/jobb inom skatteverket har drabbats då fokusen har varit på 

kassaregisterlagen.  

Kassaregisterlagens tillkomst i Skattverket har påverkat andra arbetsuppgifter/jobb inom 

Skatteverket då resurserna har gått åt kassaregisterlagen. Byman nämner 

arbetsuppgifterna för revisorerna i skattverket som arbetar med kassaregisterlagen har 

förändrats, då det är mera korta och snabba ärenden. För tillfället har inte skatteverket 

ingen statistik på vad lagen har gett för effekter men Byman nämner att hon sett att 

intäkterna från de företag som skatteverket gör kontroll på har höjts sedan lagen kom 

till. Byman upplyser om att skatteverket jobbar för att lagen ska förbättras och därför 

blir det små justeringar av lagen. Hon tror också att lagen kommer att minska fusket 

men att fusket inte kommer att stoppas helt. 

5.3 Svartinkomster inom restaurangbranschen 

Myndigheternas erfarenhet från revisioner av restauranger gällande det tidigare 

kassaregistret var att det förekom manipulation. En av dessa metoder för att undanhålla 

intäkter var att näringsidkaren helt enkelt inte registrera transaktionen i registret och på 

det sättet fick inte kunden ett kvitto. Den nya lagen är striktare gällande kvitto och 

näringsidkare måste erbjuda en sådan till kunden efter varje köptillfälle. 
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Både restaurang A och B tror att införandet av lagen kommer eliminera de oseriösa 

verksamheterna i framtiden och strävan efter konkurrens på lika villkor kommer bli allt 

bättre. De är också eniga när det gäller att svarta inkomster kommer fortfarande vara ett 

stort problem i fortsättningen men att skillnaden kommer vara avsevärt bättre gentemot 

tidigare.  

I det stora hela kan man sammanfatta dessa antaganden från restaurangernas synvinkel 

att lagens syfte kommer kunna nå resultat men att det däremot är omöjligt att eliminera 

svarta inkomster inom branschen. A nämner ett sätt att undanhålla intäkter från 

redovisningen är att helt enkelt inte registrera köpet i kassaregistret och att detta är det 

enda sättet att kringgå system. Detta måste i sådana fall gälla alla inom 

kontantbranschen eftersom alla använder sig av samma typ av kassaregister. Då undrar 

man hur många gånger kontrollen sker från Skatteverket för att sätta mer press på 

näringsidkare. Enda sättet att åtgärda dessa problem är, som Byman nämner, de olika 

tillsynskontrollerna som Skatteverket genomför. Byman talar om dem som väldigt olika 

resursmässigt. Valet av kontroll kan vara väldigt resurskrävande och därför är det inte 

möjligt att välja det bästa alternativet varje gång. Om kontrollen sker väldigt ofta blir 

det samtidigt väldigt resurs förbrukande för myndigheterna och tvärtom. Skatteverket är 

en myndighet som har resurser men frågan är hur mycket risk man vill ta och satsa på 

just denna punkt, och om det vore tillräckligt. Därför framgår det väldigt tydligt genom 

Bymans intervju att elimineringen av svartinkomster är nästan omöjligt men att det kan 

förbättras istället för att försämras. 
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6. Slutsats och förslag till fortsatta studier 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som har gjorts utifrån studiens analys, samt ett 

avsnitt med förslag på fortsatta studie. Slutsatsen ska besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

”Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av lagen om kassaregister och 

dess inverkan på krögarnas konkurrenssituation samt myndigheternas möjlighet till 

kontroll.” 

6.1 Slutsats  

Hur uppfattar restaurangägarna lagen om kassaregister?  

Restaurangägarna har en enig uppfattning om lagen om kassaregister. Båda tycker att 

lagen har ökat arbetet och kostnaderna i verksamheterna men också att strävan efter 

lagens syfte (konkurrens på lika villkor) har blivit mer jämställt med tiden från att lagen 

om kassaregister trädde i kraft. Detta resulterar i ett både negativt och positivt utfall om 

deras uppfattning kring lagen. Att både kostnader och arbete ökar gör att 

restaurangernas personal får jobba mer för samma pris. Personalens arbete ökar i 

samband med att minska riskerna för att begå misstag då påföljden är av hög kostnad 

om inte lagen följs. Detta är en nackdel för restaurangägarna. Fördelen med lagen är att 

den medförd en mer jämställd konkurrens mellan verksamheterna, enligt 

restaurangägarna.  

Hur kommer konkurrensen se ut i framtiden enligt restaurangägarna? 

Restaurangägarna antar att lagen om kassaregister kommer att eliminera de oseriösa 

verksamheterna i framtiden och därigenom kommer de verksamheter som gör rätt för 

sig att konkurrera på samma villkor. Detta gäller enbart om lagens påverkan fortsätter i 

samma takt, som den har gjort i tidigare, vilket kan vara svårt men inte omöjligt. Att 

manipulation av kassaregister förekom förut har genom lagen om kassaregister åtgärdats 

och myndigheterna har gjort sitt jobb men samtidigt har de oseriösa verksamheterna inte 

haft den tid för att kringgå det certifierade kassaregistret samt kunnat påverka 

konkurrensen till deras favör, då lagen är så pass ny. 
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Kommer lagen om kassaregister att eliminera undanhållna intäkter inom 

restaurangbranschen?  

Alla parter i denna undersökning är eniga om att eliminering av de undanhållna intäkter 

som förekommer inom restaurangbranschen inte är möjliga att åtgärda genom lagen om 

kassaregister. Restaurangägarna nämner att det fortfarande går att undanhålla intäkter 

från redovisningen genom att inte registrera händelser i kassaapparaten och därigenom 

erbjuds inte kunden något kvitto för köpet och detta är emot lagen.  

Myndigheterna använder sig av de olika kontrollerna för att sätta press på 

näringsidkarna och dessa kontroller är inte tillräckliga för att eliminera de undanhållna 

intäkterna. Så länge kontanta pengar används av kunden för att genomföra köpet finns 

såväl möjligheterna att undanhålla intäkterna. 

Sammanfattningsvis har lagen om kassaregister ökat rädslan för att fuska och därför 

undanhålls intäkter i mindre grad.  Det som kan konstateras är att eliminering inte är 

möjligt men att förbättring har skett kring skattefusket. 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Det vore intressant att följa utvecklingen av lagen om kassaregister och dess effekter på 

kontantbranschen i framtiden. Därför kan förslag på vidare studier vara att undersöka 

lagen om ett par år då lagen har trätt i kraft under en rimlig tidsperiod, detta för att 

kunna dra konkreta slutsatser om vad den har haft för effekt på kontantbranschen. 

Ett annat förslag på vidare studier kan vara att få in en part till i undersökningen, 

nämligen konsumenterna. Hur de påverkas sen lagen om kassaregister trädde i kraft 

vore ett logiskt förslag då konsumenter är minst lika involverade i utvecklingen av lagen 

som producenter. 
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Proposition 2006/07:105, s.18 (2006) - Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/95/94/8e7fd494.pdf (hämtad 2011-04-17) 

Proposition 2006/07:105, s.17-18 (2006) – Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/95/94/8e7fd494.pdf (hämtad 2011-04-20) 

Proposition 2006/07:105,s.28 (2006) - Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/95/94/8e7fd494.pdf (hämtad 2011-04-23) 

Riksdagen hemsida – Från förslag till lag (2010) 

http://www.riksdagen.se/templates/pagewframe____4251.aspx (hämtad 2011-04-20) 

http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20070592.pdf
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SHR hemsida – Lagen om kassaregister (2010) 

http://www.shr.se/Branschfragor/branschfragor1/Kassaregister/ (hämtad 2011-04-25) 

Skatteverket hemsida 1 - SKV 613 utgåva 1 (2009) 

http://www.skatteverket.se/download/18.76a43be412206334b8980007366/61301.pdf (hämtad 

2011-04-19) 

Skatteverket hemsida 2 - Skatteverkets granskning av kontantbranscher (2009) 

http://www.skatteverket.se/download/18.58a1634211f85df4dce80006519/Fakta+Skatteverket

+granskning+av+kontantbranscher+-+med+logga.pdf (hämtad 2011-04-19) 

Skatteverket hemsida 4 – Handledning för skatterevision, s.17-22, (2006) 

http://www.skatteverket.se/download/18.7459477810df5bccdd4800015519/62202.pdf 

(hämtad 2011-04-25) 

Skatteverket hemsida 5, s.154 – Handledning för skatterevision (2006) 

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114892/kap12.pdf (hämtad 

2011-06-05) 

Skatteverket hemsida 5, s.170 – Handledning för skatterevision (2006) 

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114892/kap12.pdf (hämtad 

2011-06-05) 

Skatteverkets författningssamling (2009) 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/foreskrifter/konsoliderade/09/skvfs20091.5.5a4c8

83511f42795f7c8000651.html (hämtad 2011-04-27) 

SOU 2005:35, s.1 (2005) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GTB335d1 (hämtad 2011-

04-18) 

SOU 2005:35, s.15-16 (2005) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GTB335d1 (hämtad 2011-

04-17) 

SOU 2005:35, s.64 (2005) 

http://www.skatteverket.se/download/18.76a43be412206334b8980007366/61301.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GTB335d1
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http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GTB335d1 (hämtad 2011-

04-18) 

SOU 2005:35, s.77 (2005) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GTB335d1 (hämtad 2011-

04-18) 

SOU 2005:35, s.97-100 (2005) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GTB335d1 (hämtad 2011-

04-18) 

SOU 2005:35, s.156 (2005) 

http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GTB335d1 (hämtad 2011-04-18) 

Intervjuer  

Henrik Lundin, ekorevisor på rätts- och utvecklingsenheten, Ekobrottsmyndigheten i 

Stockholm, telefonintervju 2011-04-15 

Helene Byman, skatterevisor, Skatteverket Västerås, personlig intervju 2011-04-22 

Person A (anonym) restaurangägare, personlig intervju 2011-04-25 

Person B (anonym) restaurangägare, personlig intervju 2011-04-26 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till SKV 

Vad har du för befattning på SKV? 

Vilka arbetsuppgifter har en skatterevisor? 

Varför utförs skatterevisioner? 

Hur genomförs en skatterevision? 

Måste man vara misstänkt för brott för att en skatterevision ska få genomföras? 

Vad är syftet med den nya lagen(2007:592) om kassaregister? Vad innebär den? 

Vad innebär den nya lagen för er revisorer? 

Har era arbetsuppgifter förändrats sedan lagen kom till? 

Var hämtas resurserna till att kunna utföra kontrollerna? Hur mycket har den kostat er? 

Vem utför kontrollerna av kassaregister och hur går det till? 

Vad är påföljderna för de som inte följer lagen? 

Kan man idag se några effekter av införandet av lagen? Exempelvis förändringar i redovisade 

intäkter och kostnader? 

Tycker ni att den nya lagen har uppfyllt sitt syfte att minska bedrägeri bland restauranger? 

Tror ni att den nya lagen kommer leda till minskning, ökning eller samma resultat av 

bedrägeri bland restauranger i framtiden? 

Hur ser ni på restaurangernas möjligheter att hitta kryphål i systemen? 

Har ni personal som jobbar med att hitta kryphålen och utveckla systemet? 

Tycker ni inte att det hade vart bra att samarbeta med folk från restaurangbranschen för att 

hitta kryphållen och utveckla systemet? 

Vilka förändringar har kommit kring lagen? Kommer komma eller har ändrats? 

Anser ni att lagen bör ändras och i så fall hur? 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till Restauranger 

Hur länge har du jobbat inom restaurangbranschen? 

Vet du vad syftet med införandet av lagen om kassaregistret är? 

Har du fått tillräckligt med information om kassaregistret från Skatteverket? 

Har lagen om kassaregistret medfört ökade kostnader för dig? 

Kommer den nya lagen att påverka er verksamhet i fortsättningen? 

Vilka nackdelar och fördelar finns det med den nya lagen?  

Tror ni att det hade varit bättre om lagen hade skjutits fram, eftersom vi befann oss i 

lågkonjunktur när lagen började gälla? 

Hur fungerar er samarbete med revisorer och Skatteverket? 

Har den nya lagen medfört mer arbete för dig?  

Tror du det har varit vanligt med svartinkomster inom restaurangbranschen? 

Hur tror du de andra restaurangerna påverkas av kassaregisterlagen?  

Tror du att konkurrensen inom restaurangbranschen kommer att påverkas på ett positivt sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till Ekobrottsmyndigheten 

Hur länge har verksamheten funnits? 

Vad har du för ställning i verksamheten? 

Hur många anställda har ni i Västerås?  

Vad är det syftet med ert arbete? 

Vilka myndigheter samarbetar ni med? 

Hur fungerar samarbetet med andra tillsynsmyndigheter? 

Vad är skillnaden mellan er och skatteverket? 

Vad är det som orsakar att ekobrott sker? Finns det några speciella variabler? 

Hur arbetar ekobrottsmyndigheten vid upptäckt av ekobrott? 

Tror ni att ni har tillräckligt med resurser för att kontrollera kassaregistret ordentligt? 

I dagsläget, hur har effekten varit sedan den nya lagen tillkom? Fördelar och nackdelar med 

den nya lagen?  

 

 


