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Titel:  Kassaregisterlagen – En studie i Kassaregisterlagens effekter  
 
Inledning:  Idag skrivs det mycket i tidningar och media om skattefusk i 

Sverige. Undersökningar har visat att skattefusket är väldigt 
omfattande inom branscher med kontanthandel. Staten har infört 
en ny lag som ska bekämpa skattefusket inom kontant handel. En 
överrepresenterat bransch vad gäller skattefusk är 
restaurangbranschen. De kontrollerande organen som Skatteverket 
har haft svårigheter med att kontrollera branscher med 
kontanthandel. Har Lagen haft någon verkan på de kontrollerande 
organen arbete och skattefusket inom restaurangbranschen. 

  
Syfte:  Syftet är att undersöka om Kassaregisterlagen har haft någon 

slagkraft eller påverkan på Skatteverkets arbete och 

kontanthanteringen hos företag inom restaurangbranschen. 

.  
Metod:  Forskningen bygger på en kvalitativ forskningsmetod där empiri 

studeras i form av insamlad information, intervjumaterial och en 
enkätundersökning där företag inom restaurangbranschen studeras. 
Skatteverket och revisorer har intervjuats angående deras syn på 
kassaregisterlagen och dess verkan. 

  
Resultat:  Kassaregisterlagen har lyckats förenkla och effektivisera 

Skatteverkets arbete. Skattefusket kommer inte att minska 
långsiktigt om inte lagen utökas med att omfatta fler, och 
Skatteverket utökar sina kontroller av företagen. Skatteverket bör 
också ge mer information till varför skattefusket är skadligt. För att 
komma i underfund med skattefusket bör Skatteverket informera 
företagen i ett tidigt stadium, innan de kommer igång med 
verksamheten när det gäller nystartade företag. Fuskandet kommer 
att fortsätta med nya metoder att komma runt nya lagen och lagens 
slagkraft kommer avta till att inte vara anmärkningsvärd.  
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Abstract  
 
Date:   2011-06-06  
 
Grade:   Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Author:  Hoshiyar Ghaderi och Juhain Shabo  
 
Tutor:   Kent Trosander  
 
Title:   The cash registry law – A study of the Cash registry law effects 

Introduction:  Today it is written much in the press and media about tax evasion 

in Sweden. Studies have shown that tax evasion is very extensive 

in the industry with cash trading. The state has introduced a new 

law to meet tax evasion in the cash trade. An over-represented 

industry in terms of tax evasion is catering. The control authorities 

have found it difficult to control industries with cash trading. Does 

the law have any effect on the restaurant industry and the work of 

control authorities.  

Purpose:  The purpose is to investigate whether the cash registry law has had 

any effectiveness or influence on the control authorities and cash 

management activities of enterprises in the industries with cash 

trading.  

Method:  The research is based on a qualitative research method in which 

empirical studies in the form of collected information, interviews 

and questionnaire survey in which companies in the restaurant 

industry are studied. The control authorities and accountants were 

interviewed regarding their views on the cash register law and its 

effect.  

Results:  The cash registry law has managed to simplify and streamline 

work of the controlling authorities. Tax evasion will not reduce in 

the long term if the law doesn’t expand to include more and the 

controlling authorities extend controls of companies. The 

controlling authorities should also provide more information as to 

why tax evasion and avoidance is harmful. In order to figure out 

tax evasion the controlling authorities should inform companies in 

an early stage, before they start operating in start-ups. Cheating 

will continue with new methods to get around the new law and the 

law momentum will slow down to not being remarkable in the 

long run. 

Keywords:  Cash Register Law, Cash Trading, Restaurant industry, Tax 

controlling authorities, Tax evasion 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag så skrivs det mycket i tidningar och media om rättsfall där personer och företags 

bristande bokföring och skattefusk har lett till straffrättsliga åtgärder. Staten förlorar över 100 

miljarder kronor varje år bara genom skatteundandragandet. Under 2000 – talet har många 

mindre undersökningar gjorts av Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och andra 

organisationer som har visat att skattefusket har ökat i Sverige. Det har visat sig av mer 

detaljerade undersökningar att skattefusk är mer förekommande bland företag inom 

kontanthandeln. 

För att bekämpa skattefusket har samhället utformat lagar som Årsredovisningslag 
(1995:1554) och Bokföringslag (1999:1078) som bestämmer hur bokföring och redovisning 

ska vara. Begreppet redovisning omfattar båda intern och extern redovisning. Den interna 

redovisningen är inte reglerad av lagen medan externredovisning är reglerad av lagen. Staten 

kontrollerar att dessa lagar följs av den redovisnings skyldige via kontrollerande organ som 

Skatteverket. 1 

Undersökningar under 2000 – talet väckte regeringens intresse att inleda en större utredning. 

Den 24 februari 2004 tillkallade regeringen några experter för att utreda frågor kring 

kontanthanteringen hos de svenska företagen. Utredningen fick namnet (SOU 2005:35) ”Krav 

på kassaregister - Effektivare utredning av ekobrott” som senare resulterade i Lagen om 

kassaregister (2007:592) (hädan efter kallad Kassaregisterlagen) som utfärdades 14 juni 

2007.2 Med hjälp av denna lag ska fusket hos företagen med kontant handel förebyggas och 

förhindras. Lagen ska tvinga företagen att ha teknisk utrustning som gör det svårt att 

manipulera kassaregistret samtidigt som lagen ger de kontrollerande organen större 

möjligheter att kontrollera företagen. Det finns vissa undantag i lagen om att den inte gäller 

verksamhet som har mindre försäljning än fyra prisbasbelopp, distansförsäljning, taxitrafik, 

automatspel, försäljning från varuautomater eller liknande samt torg- och marknadshandel.3 

Syftet med lagen är att ge skatteverket ökade möjligheter till kontroller och förebyggande 

arbete och att lagen ska förebygga orättvis konkurrens. Undersökningar gjorda av externa 

intressenter innan lagen trädde i kraft konstaterade att lagens slagkraft inte kommer ha någon 

långsiktig slagkraft.4 Vi vill med vår undersökning klargöra hur utfallet har blivit. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Idag finns det inga oberoende undersökningar som visar om kassaregisterlagen har fått det 

resultat som lagstiftarna har. Undersökningar gjorda av organisationen Sveriges Hotell & 

Restaurang företagare (SHR) visar högre omsättning inom restaurangbranschen men utan 
                                                           
1
 Anna-Lena Dahlqvist & Sigurd Elofsson 2005 sid 15 

2
 Utredningen SOU 2005 

3
 www.skatteverket.se: Om undantag i lagen 

4 www.uppsatser.se: En studie i kassaregisterlagens effektivitet och rättvisa 
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koppling till lagen. Ökningen av omsättningen är till viss del på grund av den ekonomiska 

uppgången efter senaste ekonomiska krisen.5 Skatteverket har inte gett ut några offentliga 

handlingar som visar hur deras arbete har påverkats efter att lagen gav mer befogenhet till 

Skatteverket för att kontrollera kontantbranschen. 

Skattefusk och manipulering av kontantförsäljning har sedan långt tillbaka varit ett problem 

för Skatteverket och staten. För att bekämpa dessa problem har staten satsat stora mängder 

resurser på att bekämpa fusket. Redan under 90-talet försökte staten och Skatteverket 

förebygga skattefusket och bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Skatteverket har gjort 

undersökningar som visar att skattefusket har ökat konstant de senaste åren. Djupare 

undersökningar visar att skattefusket är mer förekommande i vissa branscher. 

Restaurangbranschen är en sådan bransch som är överrepresenterad när det gäller skattefusk. 

Vanligaste fusket inom denna bransch är hanteringen av kontanta medel. Att kontrollera 

kontant handel har varit svårt och mycket resurskrävande.6 

Vi ställer oss frågan om lagen har påverkat Skatteverkets arbete och kontantbranschens 

hantering av kontanta medel och i så fall vilka faktorer är det som påverkar mest? Har det gett 

de kontrollerande organen utsträckta armar eller är det andra faktorer som har större 

påverkan? Vi vill med vårt arbete få större uppfattning av lagens verkan och dess tillämpning 

samt se om lagen kan utvecklas mer för att bli effektivare. 

 

1.3 Problemformulering 

• Har Kassaregisterlagen haft någon påverkan på Skatteverkets arbete. 

• Har Kassaregisterlagen minskat undanhåll av kontanta medel inom 

restaurangbranschen. 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka om Kassaregisterlagen har påverkat Skatteverkets arbete och 

kontanthanteringen hos företag inom restaurangbranschen. 

 

1.5 Avgränsning 

Tidigare undersökningar gjorda av Skatteverket har visat att det förekommer manipulering av 

kassaregister och fusk med hanteringen av kontanta medel inom restaurangbranschen7. Därav 

avgränsar vi oss till Skatteverkets arbete samt restaurangbranschen i Eskilstuna och dess 

hantering av kontanta medel. 

 

                                                           
5
 www.shr.se 

6
 www.skatteverket.se: Tidigare undersökningar  

7
 www.skatteverket.se: Tidigare undersökningar 
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1.6 Målgrupp 

Målgruppen för detta arbete är de som berörs och intresserar sig av Kassaregisterlagen. 
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2 Metod 

2.1 Induktiv och deduktiv metodsynsätt 

Det finns två strategier för hur forskare kan angripa en forskningsfråga. Den första metoden 

kallas för hypotetisk-induktiv. Induktiv forskning innebär att utifrån observationer analyserar 

forskaren resultatet och därmed bildar nya teorier. Den induktiva metoden går ut på att samla 

in data som sedan analyseras och leder till generalisering. Den andra metoden kallas för 

hypotetisk-deduktiv forskning. Forskningen utgår från en eller flera befintliga teorier inom 

forsknings området, ur vilken man deducerar dessa teorier som sedan styr 

forskningsprocessen.8 Se figur 1. 

 

 

Figur 1: Deduktion, Induktion9 

 

Vi använder oss av befintliga arbeten för att finna befintliga teorier som deduktiv härleds till 

empirin. Vidare görs egna empiriska undersökningar som slutsatser dras från.  

 

2.2 Kvalitativ och Kvantitativ metod 

Vid insamlandet av information kan både kvalitativ och kvantitativ metod användas. 

Kvalitativ metod är ett alternativ till det traditionella sättet att betrakta verkligheten objektivt. 

Den riktar intresset mera mot individen. I kvalitativa undersökningar betraktas verkligheten 

subjektivt. Intresset förskjuts mot att studera hur människan uppfattar och tolkar verkligheten 

i sin omgivning. Det skiljer sig då från det traditionella sättet i hur man observerar 

verkligheten. Individen är då del av den subjektiva världen som studeras till skillnad mot det 

traditionella perspektivet där individen placeras som åskådare. Se figur 2. 

                                                           
8
 Edvard Befrin 2006 sidan 14 

9
 www.qualitative-research.net 
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Figur 2: Det traditionella och det kvalitativa perspektivet10. 

Kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal. De resulterar i 

verbala formuleringar.11  

Kvantitativa forskningar refererar till empirisk forskning som syftar till att analysera och 

förklara forsknings området i form av variabler och kvantitativa förhållanden. De kvantitativa 

metoderna resulterar i siffror och tal, som t.ex. enkätundersökningar.12 

I denna studie kommer fokus att ligga på kvalitativ metod eftersom åsikter från de som berörs 

av lagen är viktiga så som Skatteverkets synvinkel. Vidare använder vi oss av kvantitativ 

metod för att jämföra forsknings området från före och efter införandet av Kassaregisterlagen. 

 

2.3 Strategier för datainsamling  

Datainsamling brukar delas in i två delar, primärdata och sekundärdata. Primärdata har 

samlats in i form av ny data och sekundärdata har samlats in i form av existerande data.13 

 

2.3.1 Primärdata 

Generellt så kan man säga att det finns tre olika sätt för insamling av data och empiri 

nämligen observationer, intervjuer eller enkätundersökningar. Dessa tre sätt är vanligtvis för 

insamling av primärdata med syftet att bilda underlag för analysen i undersökningen. 14 I detta 

arbete samlas primärdata genom intervju av personal på Skatteverket och revisorer på en 

redovisningsbyrå samt en enkätundersökning där tyngden läggs på företagarens uppfattning 

av lagen. 

 

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är användandet av data och information som redan finns. Vid insamlandet av 

sekundärdata är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som felkällor och syftet med den tidigare 

                                                           
10

 Backman Jarl 1998 sidan 47 
11

 Backman Jarl 1998 sidan 31, 47-50 
12

 Backman Jarl 1998 sidan 31 
13

 Edvard Befrin 2006 sidan 64-65 
14

 Edvard Befrin 2006 sidan 64 
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gjorda undersökningen15. Undersökningar som vi använder är gjorda och utgivna av 

Skatteverket och Brottsförebyggande rådet. Vi anser att studier av redan existerande 

undersökningar har stor betydelse för förståelsen av Kassaregisterlagen.  

 

2.4 Val av respondenter 

Krister Blixt har jobbat i 25 år på Skatteverket. Idag är han sektionschef på revisionssektionen 

i Eskilstuna. Han har stor erfarenhet av företag med kontanthantering och Skatteverkets 

kontroller av dessa. Han kan ge oss en allmän fördjupad bild av både Skatteverket och 

restaurangbranschen innan och efter Kassaregisterlagen trädde i kraft.  

Revisorerna på redovisningsbyrån har ett stort antal klienter inom restaurangbranschen som 

berörs av lagen. De kan ge oss en bild om hur deras arbete har påverkats samt ge en bild av 

företagarnas ekonomiska situation innan och efter Kassaregisterlagen. Revisorerna vill vara 

anonyma. Orsaken till att de vill vara anonyma är att deras klienter har förtroende för de och 

genom att prata om de riskerar de att förlora klienter. 

Vi har valt att undersöka små företag inom restaurangbranschen på grund av att de är 

överrepresenterade i alla undersökningar gjorda av Skatteverket.  

 

2.5 Intervjuteknik 

En intervju är ett personligt samtal mellan intervjuare och respondent. I en intervju kan olika 

tekniker användas för att samla mycket information men också pålitlig information. Vid 

intervjuer talar man om validitet och reliabilitet. Med validitet menas hur väl man mäter det 

man vill mäta och med reliabilitet menas tillförlitligheten på informationen som mäts. 

Intervjuaren bör ge respondenten möjlighet att utrycka sig fritt för att få hög validitet, 

samtidigt bör intervjun struktureras på sådant sätt att den stärker reliabiliteten. Intervjuer kan 

delas in i två sorter, strukturerad och ostrukturerad intervju. Strukturerad intervju har 

strukturerade frågor och svar, de är väl kontrollerade av frågeställaren, syftet är att förstärka 

reliabiliteten. Ostrukturerad intervju ger respondenten möjlighet att uttrycka sig fritt. 

Ostrukturerad intervju har låg reliabilitet.16  

Kontakt med Skatteverket och revisorer har skett via telefon veckan innan besöket för 

intervjun. Själva Intervjun har ägt rum på respondenternas arbetsplats. För att få med båda 

delarna har vi byggt upp en halvstrukturerad intervju så att den ger utrymme till allsidiga 

frågeställningar med spelrum för respondenten men också begränsade svarsformer. 

 

                                                           
15

 Edvard Befrin 2006 sidan 65 
16

 Edvard Befrin 2006 sidan 69-71 
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2.6 Enkätundersöknings teknik  

Enkätundersökning är ett antal standardiserade frågor med förutbestämda svarsalternativ. 

Svarsalternativen ger respondenten begränsad möjlighet att svara. För att ge respondenten 

större möjligheter att svara på ett mer beskrivande sätt och kunna uttrycka sig fritt är vissa 

frågor i vår enkätundersökning öppna frågor som ger respondenten möjlighet att uttrycka sig 

fritt.17 

Vi har utfört vår undersökning hos företagen där vi har ställt frågorna som en intervju. 

Respondenten fick begränsade svarsalternativ och vissa frågor var öppna där respondenten 

kunnat uttrycka sig fritt och motivera sitt svar. 

I enkätundersökningen har vi fokuserat på hur företagen upplever nya Kassaregisterlagen. Vi 

undersöker närmare för att se om företagen har märkt skillnader i Skatteverkets kontroller och 

om de upplever bättre konkurrens. Vi vill ta reda på om syftena med Kassaregisterlagen har 

uppnåtts eller kommer att uppnås. Eftersom ett av syftena med lagen var att ge större 

möjligheter till de kontrollerande organen att kontrollera företagen har förhållningen mellan 

företagen och Skatteverket belysts.  

18 av de 20 tillfrågade företagen deltog i enkätundersökningen. Undersökningen ägde rum i 

Eskilstuna och alla tillfrågade företag var privatägda företag inom restaurangbranschen med 

mindre än 20 anställda. 

 

  

                                                           
17

 Börklund M & Paulsson U 2007 sid 68 
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3 Referensram 

3.1 Bokföringsbrott och skattefusk 

Vad gäller utvecklingen av ekonomiska brott i Sverige så har det stadigt ökat under 2000-

talet. se figur 3.  

 

Figur 3: Antal inkomna brottsmistankar, åren 1999-200718 

 

Skatteverket bedömer att ekonomiska brottsligheten i Sverige ligger i storleksordningen 133 

miljarder kronor, summan täcker svartarbete, internationella transaktioner och andra fel.19 

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott. De två 

största ekobrottskategorierna är skattebrott och bokföringsbrott, som tillsammans står för 

närmare 90 procent av alla misstänkta ekobrott. Under 2010 anmäldes 18 200 brott mot 

Skattebrottslagen (inklusive grovt skattebrott) och 11 100 bokföringsbrott.20 Skattebrottslagen 

(1971:69) säger ”den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till 

myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan 

föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna 

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

skattebrott”. 

Mörkertalet är stort vad gäller ekobrott då brotten oftast upptäcks i efterhand i samband med 

revisioner och kontroller. Samhället lägger ner stora resurser på att förebygga och upptäcka 

dessa brott och det är endast de som upptäcks via kontrollerande organ så som Skatteverket är 

grunden för statistiken över skattefusket i Sverige.  Man har delat upp brotten i två grader för 

både bokföringsbrott och skattebrott. De delas upp i brottslighet i normalgraden och grov 

                                                           
18

 Louis Ekström (2008) sid 317 
19

 Skatteverket 2010 sid 10 
20

 Louis Ekström (2008) sid 311 
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brottslighet. Uppdelningen och samhällets satsningar på förebyggande resurser har lett till 

minskning av grova ekobrott. 21  

Konsekvenserna av ekonomiska brott drabbar stora delar av samhället. Samhället drabbas 

genom förlorade skatteintäkter som går till bl.a. skola och sjukvård. Skatteverket ser allvarligt 

på den negativa samhällsmoralen som uppkommer i samband med skattefusk. Individens 

inställning till skattefusk blir mer oaktsam. 2006 gjordes en undersökning som visade att 

11.4% av svenskarna inte tar avstånd från skattefusk jämfört med det europeiska genomsnittet 

på 8 %. Det placerade Sverige på andra plats.22 

Tidigare har definitionen ekonomisk brottslighet använts för brott som är systematiska och 

begås inom ramen för en näringsverksamhet. Men nutida skribenter inom området menar att 

definitionen ekonomisk brottslighet omfattar idag även enskilda personers fusk.23  

 

3.2 Tidigare förslag och övervägande 

3.2.1 1976 års Bokföringslag 

När 1976 års Bokföringslag (1976:125) trädde i kraft väcktes frågan om kravet att alla företag 

inom detaljhandeln skulle använda en kassaapparat utrustad med kontrollremsa. 

Kontrollremsan skulle utgöra räkenskapsmaterial och arkivera all försäljning. Förslaget 

avvisades av departementschef av praktiska orsaker.24 

 

3.2.2 Branschsanering och andra metoder mot ekobrott 

Genom en utredning om branschsanering föreslogs i betänkandet Branschsanering och andra 
metoder mot ekobrott (SOU 1997:111) att det skulle införas ett krav på att all försäljning i 

företag inom kontanthandeln skulle registreras i ett typgodkänt kassaregister. De föreslog 

också att företagaren är skyldig att vid varje köp lämna kvitto till kunden. Syftet var att det 

skulle underlätta kontrollen av ett företag och försvåra för företagaren att undanhålla 

försäljning.25 

För att dessa krav skulle kunna tillämpas krävdes svårtmanipulerade kassaregister. Förslaget 

diskuterades med företrädare av Skatteverket, kassaregistertillverkare och enskilda 

restaurangföretag. De kom fram till att: 

• Kassaregistret skall innehålla ett minne av försäljning och minusslag. 

• Den ska även ha en klocka och det ska inte vara möjligt att ändra tid eller datum utan 

att det noteras på kontrollremsan. 

                                                           
21

 Louis Ekström (2008) sid 313 
22

 Balans nr 2 2006 
23

 Louise Ekström 2008 sid 307-310 
24

 Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) sid.77 
25

 Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) sid.78 
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• Registret skall skriva ut kvitton med klockslag och datum, belopp inklusive moms, 

identitet på kassaregistret, momsregistreringsnummer och löpnummer.26 

Många av remissinstanserna gav positiva kommentarer till förslaget. Andra tyckte att 

genomförande av lagen skulle vara negativ. Kammarrätten i Jönköping menade att det skulle 

uppkomma kontrollsvårigheter. Företagarnas Riksorganisation och Torg- och 
Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening (TOMER) förhindrade förslaget gällande 

verksamheter utan fast lokal för att det saknas kassaapparater för utomhusbruk.27 

Föreslagna regler av utredningen Branschsanering genomfördes inte. Enligt regeringen skulle 

förslaget bära med sig stora kostnader och det skulle påverka seriösa företagare.28 

 

3.3 Behovet av Kassaregisterlagen 

Innan Kassaregisterlagen trädde i kraft var det enkelt att undanhålla en del av 

kontantförsäljningen. Kontantbranschen lämnade inga spår för att kunna kontrolleras i 

efterhand.  De flesta kassaregister hade träningsfunktion. Syftet med funktionen var för att 

nya anställda skulle kunna öva på att hantera kassaregister. Genom att aktivera denna 

funktion, kunde försäljning slås in och producera kvitto som ett vanligt köp men utan att den 

registreras på kontrollremsa eller journalminne. En annan funktion på ett vanligt kassaregister 

var att det kunde producera fler kopior på den senaste transaktion. Dessa funktioner 

utnyttjades och underlättade för företagaren att undanhålla en del av försäljningen.29 Det 

visade sig att vissa leverantörer erbjöd förprogrammerade möjligheter till manipulation.30 

Skatteverket hade möjlighet till att få dokumentation från kassaregister under kontrollerna 

men på grund av möjligheterna till manipulation var värdet av denna dokumentation betvivlat. 

Dokumentationen som lämnades under kontrollerna omfattade inte hela försäljningen. Utan 

den innehöll bara den försäljning som slagits in i kassan på rätt sätt. Dessa faktorer gjorde att 

kontantbranschen var svårkontrollerad och fortsatta kontroller krävde mera resurser vilket 

innebär högre kostnader med samma resultat för staten. Antalet företag inom 

kontantbranschen var väldigt stort och det är svårt för Skatteverket att kontrollera alla. Risken 

för att alla företag skulle bli utsatt för kontroller var liten.31 

 

3.4 kassaregisterlagen 

”Med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för 

registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning”.32  

                                                           
26

 Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) s.78 
27

 Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) s.81 
28

 Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) s.83 
29

 Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) s.97 
30

 Vi (1998) - Krogfiffel - rena vardagsmaten Nr:17 
31

 Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) s.101 
32

 Lag (2007:592) om kassaregister m.m 
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Syftet med lagen är att underlätta Skatteverkets kontroll av kontantredovisning och att skydda 

seriösa företagare mot illojal konkurrens. 

Kassaregisterlagen träde i kraft 1 januari 2010. Men det visade sig att det var svårt för 

företagen att få kassaregisterapparater innan lagen träde i kraft, på grund av den stora 

efterfrågan på certifierade kassaapparater. Kravet lättades och Skatteverket beslutade att alla 

företagare skulle kunna visa att de har beställt certifierat kassaregister från 1 januari 2010. 

Kassaregistret skulle senast vara installerat den 1 juli 2010.33 

 

3.4.2 Omfattning av lagen 

Kassaregisterlagen omfattar alla företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning. 

Alla företag som har försäljning mot kontanta medel måste ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt lagen ska alla kunder erbjudas ett kassakvitto oavsett om de frågar eller inte. Till 

kassaregistret ska finnas en certifierad kontrollenhet ansluten till kassaapparat systemet.  Den 

ska skapa loggfiler med kontrolldata och kunna kopiera dessa filer till ett externt minne vid 

kontrollbesök. All information/loggdata som registreras på kontrollenheten kan bara 

kontrollanterna komma åt. Ett kassaregister får inte vara kopplat till annan utrustning eller ha 

någon mjukvara installerad som påverkar funktionerna nedan som omfattas av lagen. 

• Kontrollenheten bör ha en kapacitet för att spara fem års försäljning och transaktioner.  

• Försäljning får inte kunna krympas. 

• Kontrollenheten måste certifieras av ett av Swedac ackrediterat certifieringsorgan. 

• Utläsning av krypteringsnycklar skall vara säkrade. 

Enligt lagen kan företag få undantag från skyldigheten att ha ett certifierat kassaregister om   

• Ägarinflytande i den kontanta kassaredovisningen saknas och i den löpande 

bokföringen. Någon av närstående till ägaren får inte heller  delta i kassaredovisningen 

och i den löpande bokföringen. 

• Rörelsen har en klar ansvars- och arbetsfördelning för kassaredovisningen och att de 

har interna kontrollrutiner som garanterar en felfri kassaredovisning. 

• Företaget ingår i en kedja där de har ett gemensamt kassaregister registrerat till 

kedjans centrala register, eller av tekniska skäl såsom kyla, regn, återkommande 

elavbrott och liknande. 

Utöver undantaget omfattar lagen inte: 

• Verksamheter såsom hobbyverksamhet med liten försäljning för ett räkenskapsår som 

uppgår till högst fyra prisbasbelopp dvs. högst 171 200 kr. 

• Verksamheter som enligt inkomstskattelagen (1999:1229)fått befrielse från 

skatteskyldighet (detta gäller de flesta ideella föreningar). 

                                                           
33

 www.skatteverket.se Skatteverkets lättnader 2009 
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• Taxi verksamhet enligt 1 kap. 3 § 2 st. yrkestrafiklagen (1998:490) 

• Distans- eller hemförsäljning 

• Försäljning av varor eller tjänster mot betalning i automat annan liknande automat 

eller i en automatiserad affärslokal 

• Vissa automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel eller 

enligt lotterilagen (1994:1 000) 

• bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514) om särskild 

skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. Lag (2007:592) om kassaregister 

m.m. 3§.34 

 

3.5 Remissvar 

Flera remissinstanser har yttrat sig och gett remissvar på frågor kring Kassaregisterlagen. 

Några av dessa remissvar är presenterade nedan. 

 

 3.5.1 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten kritiserar undantaget av företag med försäljning av obetydlig 

omfattning från kraven på certifierat kassaregister. Enligt deras uppfattning vore det bättre om 

beloppet framgick direkt i lagtexten.35 

Ekobrottsmyndigheten kritiserar utredningen där all fakturerad försäljning som skall 

registreras i kassaregistret. Ekobrottsmyndigheten anser att fakturerad försäljning lämnar 

tydlig spår efter sig och kan enkelt kontrolleras. De tycker att det är onödigt att registrera 

fakturerad och bör hållas utanför kassaregistret. 36 

Ekobrottsmyndigheten kritiserar även fristående kortläsare där företagen kan manipulera 

försäljning genom att registrera transaktionen bara på fristående kortläsare.  De riktar även 

kritik mot förslaget om att sanktionsavgifter tas ut om företagaren saknar certifierat 

kassaregister eller ett kassaregister som inte uppfyller kraven. Myndigheten tycker att avgiften 

ska även gälla de som undanhåller en del av försäljningen. 37 

I rapporten kritiserar de också förslaget till att utredaren på egen hand får rätt att besluta om 

tvångsmedel. 38 

 

                                                           
34

 Lag (2007:592) om kassaregister m.m. 
35

 www.ekobrottsmyndighten.se: Remisser 
36

 www.ekobrottsmyndighten.se: Remisser 
37

 www.ekobrottsmyndighten.se: Remisser 
38

 www.ekobrottsmyndighten.se: Remisser 
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3.5.2 Näringslivets regelnämnd 

I remissvar från Näringslivets regelnämnd kritiseras många aspekter av lagen. Första 

problemet enligt Näringslivets regelnämnd var att beslut om att införa krav om kassaregister 

fattades innan det presenterades en fullständig analys av vilka kostnader kravet kan innebära. 

Det har inte förts någon diskussion om det förväntade vinsten blir mer till skillnad mot 

kostnaderna för samhället.39 

Vidare kritiserar Näringslivets regelnämnd även delar av formuleringen i lagen. Näringslivets 

regelnämnd menar att det kan vara svårt och tyda vilka som omfattas av undantag från lagen. 

På grund av detta rekommenderar Näringslivets regelnämnd att Skatteverket är tydliga med 

vilka som är undantagna från lagen i information både på hemsidan och andra 

kommunikations vägar.40 

 

3.5.3 FAR SRS 

Far branschorganisation kritiserar Skatteverket för att de missar en viktig punkt när de 

informerar vilka som inte omfattas av lagen. FAR menar att företagen kan följa 

Bokföringslagen där enligt bokföringsnämndens tolkning innebär att vissa verksamheter t.ex. 

som privata tandläkare, fotvårdsterapeuter och massörer kan inte använda kassaregister. 

Skatteverket säger att även de företagen måste ha nya kassaregister.41 

  

3.6 Restaurangbranschen  

När det talas om ekonomiska brott (ekobrott) så uppmärksammas vissa branscher mer än 

andra. I branscher där det förekommer omfattande kontant handel är ekobrott mer vanligt. 

Restaurangbranschen, frisörer och taxi verksamhet är branscher där ekobrott är vanligt 

förekommande.42 

Inom restaurangbranschen har det länge förekommit skattefusk och är därför i fokus för 

Skatteverket. Tidigare undersökningar gjorda av Skatteverket visar att fusk och 

manipulationer förekommer hos de flesta av de undersökta företagen. Skattefusket i 

restaurangbranschen har lett till skattehöjningar på motsvarande 1 miljard kronor. Undanhåll 

av intäkter speciellt kontanta intäkter har varit ett stort problem inom restaurangbranschen. 

Restaurangerna har fuskat och undanhållit intäkter genom att manipulera kassaapparaterna.43 

Exempel på manipulationer som Skatteverket har upptäckt:44 

• Försäljningen slås inte in i kassaapparaten.  

                                                           
39

 www.nnr.se 
40

 www.nnr.se 
41

 www.far.se 
42

 Louis Ekström 2008 sid 305 
43

 www.skatteverket.se: Tidigare undersökningar 
44

 www.skatteverket.se: Manipulationer av kassaregister 
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• Kassaapparaten ställs in på så kallat träningsläge, vilket gör att försäljningen inte 

registreras. Pengarna läggs ned i kassalådan men kommer inte med i bokföringen och 

beskattas därför inte.  

• Kunderna får bara kvittokopior, inte riktiga kvitton. Det betyder att försäljningen bara 

slås in en gång, till exempel en dagens rätt för 75 kronor och att flera kunder sedan får 

kopior på samma kvitto. Restaurangen kan då i efterhand bestämma hur stor del av 

försäljningen som ska redovisas.  

• Delar av intäkterna raderas genom så kallade raderingsprogram i PC-baserade system. 

Med raderingsprogrammen kan restaurangen avgöra hur stor del av försäljningen som 

ska beskattas och den del som tas bort syns inte i systemet.  

 

3.7 Kontroll och bekämpnings organ 

Organen som jobbar med att utreda och förebygga svartarbete, skattefusk och skattefel i 

Sverige är Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Andra som också kan ha samma roll är 

revisorer men också den enskilda individen. Individen kan alltid efterfråga kvitto och 

kontrollera att han/hon har fått rätt kvitto. 

 

3.7.1 Skatteverket  

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring 

och registrering av bouppteckningar, samtidigt som Skatteverket bevakar statens fodringar. 

Skatteverket kontrollerar att företagen redovisar rätt skatteunderlag. Skatteverket lyder under 

regeringen men är en fristående myndighet. Det betyder att regeringen inte kan påverka 

enskilda personers eller företags skattefrågor. Verksamheten bedrivs till största delen på loka 

kontor över hela landet.45  

Skatteverket använder två begrepp, skattefel som är ett sammanfattande ord för både 

avsiktliga och oavsiktliga fel och skattefusk som avser felaktiga handlingar medvetet och i 

syfte att undgå skatt. Tidigare undersökningar gjorda av Skatteverket visar att skattefelet i 

Sverige var mer än 8 % av den totala skatteinkomsten.46 Det största skadan och biverkningar 

av skattefusk bedöms inte vara förlorade inkomster för staten utan den negativa 

samhällsmoralen och den odemokratiska fördelningen av skattebördan. Vidare så blir det 

orättvis konkurrens mellan företagen då de seriösa företagen riskerar att konkurreras ut av 

skattefusket.47 

Skatteverket kontrollerar företagen genom kontroller och skatterevisioner. Dessa revisioner 

utförs hos företagen och visar om företagen har taxerat rätt eller fel. Om företaget inte har 

lämnat korrekt information får företaget böter, blir eftertaxerad (Taxeringslagen, 4 kap 16§), 

                                                           
45

 www.skatteverket.se: Om skatteverket 
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 Skatteverket 2010 sidan 10 
47

 Annales Universitatis Apulensis Nr:12 2010 
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eller om brott begåtts så kan åtal väckas och fallet lämnas över till åklagare. När och vilka 

företag som ska revideras bestäms av Skatteverket. Skatteverket väljer ut företagen 

slumpmässigt samtidigt som de samarbetar med olika branscher och företag för att få mer 

information. Skatteverket gör bedömningar om det finns risk för fel eller fusk hos företagen. 

Risk hanteringen går till på följande sätt: Inledningsvis gäller det att identifiera riskerna och 

skaffa kunskap om företagen genom analys, därefter är det möjligt att värdera och prioritera 

vilka aktiviteter som ska genomföras, efter genomförda aktiviteter ska det ske en utvärdering 

som blir ett naturligt inflöde i analysfasen till nästa tillämpning av modellen. Därmed bildar 

modellen ett flöde som går runt.48 Se figur 4 nedan.  

 

Figur 4: Riskhantering hos Skatteverket.49 

 

 

3.7.2 Ekobrottsmyndigheten50 

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som arbetar med bekämpning av ekonomisk 
brottslighet. Ekobrottsmyndigheten startades 1998 och idag har de ca 400 medarbetare. 
Myndigheten har specialutbildade poliser, åklagare, ekorevisorer, ekoadministratörer och 
finansiella specialister och analytiker. Genom ett gemensamt arbete mellan de olika enheterna 
arbetar de med att upptäcka, utreda och stoppa ekobrotten. 

Ekobrottsmyndigheten har ett samarbete med Rikspolisstyrelsen, Finansinspektionen, 
branschorganisationer, Skatteverket och åklagare över hela landet. I denna samarbetsstruktur 
har ekobrottsmyndigheten en fördjupat samarbete med Skatteverket som är grunden till de 
flesta ekobrotts utredningar och bekämpning av ekobrotten. De flesta av alla ekobrotts 
ärenden som har anmälts till ekobrottsmyndigheten kommer från Skatteverket och 
konkursförvaltare. 

Ekobrottsmyndigheten gör inte kontroller hos företagen för att upptäcka ekobrotten utan får in 
anmälningar om ekobrott från de externa kontrollorganen som Skatteverket och 
Rikspolisstyrelsen. Dessa brott utreds sedan av Ekobrottsmyndigheten. 
                                                           
48

 www.skatteverket.se: Revisionsmodellen sid 11 
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 www.skatteverket.se: Revisionsmodellen sid 14 
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3.7.3 Revisor 

Revisorns arbetsuppgifter är att granska och utföra företagets bokföring och redovisning . 

Revisor är ett viktigt kontrollorgan för bekämpning av skattefusk och ekonomiska brott. 

Sedan 1999 är revisorer anmälningsskyldiga vid misstanken av ekonomisk 

brottslighet/skattefusk.51 

I revisionen ska redovisning av företagets intäkter kontrolleras, att den ska vara korrekt och 

fullständig och att den är uppställd enligt lagar och regler. Revisorn måste skaffa sig kunskap 

om företagets redovisningssystem och system för internkontroll för att kunna utföra revision. 

Kassaregistret är en del av företagets redovisningssystem. En revisor kan dömas för medhjälp 

till bokföringsbrott vid en överträdelse av lagar och regler.52 

Revisorerna kan hantera risker och kontrollera information genom dokumentgranskning, 

analytisk granskning och observationer. Den information som erhålls genom dessa kontroller 

blir grunden för tydlig identifiering, dokumentering och bedömning av varje kontroll. Av 

denna anledning måste bevisen vara välorganiserade och konsekventa.53 
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4 Empiri 

4.1 Intervju med skatteverket 

På Skatteverkets kontor i Eskilstuna sitter 100 personer idag. De jobbar med 

privatpersonstaxering, granskning av deklarationer av företag och privatpersoner, 

arbetsgivaravgift, folkbokföring och borgenärsarbete. 

 

4.1.1 Skatteverkets arbetsgång 

Vid förfrågan om beskrivning av deras arbete delade Krister Blixt arbetet i tre fokusgrupper 

med olika prioriteringar, Förebyggandearbete, Oavsiktliga fel och Ekobrott.  

 

1 

Förebyggandearbete 

 

2 

Oavsiktliga fel 

 

3 

Ekobrott 

Inrikta sig på steget Onödigt arbete Avsiktlig, Koncentrera sig på det 
här steget 

 

Enligt Krister Blix så arbetar Skatteverket med de olika arbetsmomenten i olika steg.   

 

1. Förebyggandearbete: Här ligger egentligen kassaregisterlagen. Första steget i 
arbetet är också det viktigaste. Här gäller det att förebygga alla oavsiktliga fel 
och förhindra avsiktliga brott. Här arbetar man med att vara ute tidigt och 
kontrollera företagen men man förebygger det mesta av oavsiktliga fel genom 
att informera om lagar och regler samt instruktioner till hur redovisningen skall 
vara. 
 

2. Avsiktliga fel: I detta steg gäller det att kontrollera deklarationsuppgifterna. 
Vissa fyller i fel avdrag för att de inte kunde reglerna eller har missuppfattat 
lagen. Andra fyller i fel uppgifter på blanketter i deklarationen eller kommer 
deklarationerna inte i tid. Det är skatteverkets uppgift att korrigera dessa fel.  
Det här momentet anses som onödigt arbete och slöseri med resurser. 
Resurserna läggs främst på förebyggande arbete. Allt arbete som läggs ner på 
oavsiktliga fel tar resurser och tid från de mer allvariga brotten. 
 

3. Ekobrott: Här arbetar de med frågor om bristande bokföring och skattefusk. 
Målet i denna sektion är att minska ekobrottet så mycket som möjligt. 
Resurserna här ska vara riktade mot avsiktliga fel och grova ekobrott. Allt 
annat ska ha gallrats bort i de andra momenten. 
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4.1.2  Skatteverkets kontroller 

4.1.2.1 Tidigare kontroller 

Krister Blixt förklarade att innan Lagen (2007:592) om kassaregister m.m. trädde i kraft hade 
skatteverket inte samma möjligheter till kontroller som de har idag. Då var de i princip 
hänvisade till att revidera företaget. Vidare utvecklar han för att genomföra revision fick de 
samla in alla uppgifter som fanns i kassaapparaten eftersom det inte fanns samma krav på vad 
som skulle finnas i kassaregistren fick de gå igenom all bokföring som fanns för att kunna 
kontrollera att registreringen stämde. Idag efter införandet av lagen görs kontrollen närmare 
tiden och då kontrollerar de kassaregistret dagen de är på besök till skillnad mot innan 
Kassaregisterlagen där resultaten av kontrollen fick vänta tills företagaren har deklarerat den 
bokförda försäljningen. Med de tidigare lagarna kom de långt efteråt när affärshändelsen 
inträffade, men nu ligger de närmare tiden för att kontrollera. Kontrollerna som görs idag 
kräver mindre tid och resurser med bättre resultat jämfört med förut. Revisionskontroller görs 
inte lika ofta efter införandet av lagen, revisionskontroller görs i samband med misstankar om 
stora brister i företagens redovisning. 

 

4.1.2.2 Dagens kontroller 

Genom den nya lagen har skatteverket fått mer befogenhet att kontrollera kontantbranschen. 
Eftersom det har blivit lättare och enklare att göra kontroller så görs det fler jämfört med 
förut. Mycket tid läggs ner på kassaregisterlagen men hur många det är som jobbar med just 
kassaregisterlagen i Eskilstuna ville Krister Blixt inte avslöja. Enligt Krister Blixt varieras 
personalen för kontrollbesök från besök till besök. Strategin används så att företagaren inte 
ska känna igen ansiktena. När Skatteverket utför kontroller så görs de i olika former med 
olika nivåer av noggrannhet. Skatteverket jobbar med fem olika typer av kontroller som är 
förklarade nedan. 

• Förenklat tillsynsbesök: 
Skatteverket kontrollerar om företaget har ett certifierade kassaregister som är kopplat 
till en kontrollenhet, är den uppmärkt och om de har samma uppgifter som stämmer 
med skatteverkets register. Detta är grundläggande tillsynsbesök. I början efter att 
lagen hade precis trätt i kraft genomförde många kontroller av företagen för att se om 
företagaren förstått lagen och om de har köpt/beställt ett certifierat kassaregister. 
Företagen fick en straffavgift på 10 000 kronor om de inte hade beställt ett 
kassaregister vid kontrollbesöket samt att den var i drift senast den 1 juli 2010 efter 
lättnaderna. Om företagen fortfarande inte uppfyllt kraven på ett godkänt kassaregister 
ökas straffavgiften till ytterligare 20 000 kr vid varje kontrollbesök. 
 

• Fördjupade tillsynsbesök: 
Fördjupade tillsynsbesök riktar sig till leverantörerna av kassaregistret. Skatteverkets 
uppgift är att kontrollera om kassaregistren uppfyller kraven med hänsyn till lagen. 
Det viktigaste kravet är att det inte ska vara möjligt att manipulera mjukvaran i 
kassaregistret och att all information sparas på kontrollboxen. De kontrollerar att 
kassaregister och kontrollboxen uppfyller kraven och informerar leverantören om de 
hittar brister i levererade apparater. Om de försätter leverera kassaapparater med 
brister, tar skatteverket bort kassaapparater från listan med godkända register. Då är 
leverantören död på marknaden. 
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• Kvittokontroller: 
Lagen säger att man alltid ska erbjuda kunder kvitto. Skatteverket gör kvitto kontroller 
genom att anonymt gå till ett specifikt företag och köper en vara och kontrollerar om 
kassören erbjuder ett kvitto det räcker inte bara med att slå in själva inslaget. 
Kunderna är inte skyldiga att fråga eller ta kvittot utan måste aktivt erbjudas kvitto. 
Om kassören inte erbjuder kunden kvitto får företaget betala straffavgift på 10 000 vid 
första kontrollen, upprepas samma fel får företaget ytterligare 20 000 kronor i 
straffavgift vid varje kontrollbesök om felet upprepas. 
 

• Kundräkning: 
Skatteverket gör kundräknings kontroller. Under en specifik tid räknar skatteverket 
hur många kunder som har handlat på restaurangen. Ibland kan de vara inne i lokalen 
och ibland kan de göra det utanför portarna. Enligt Krister går kontrollen på en till två 
timmar där de räknar hur många kunder har som har varit inne och handlat. Därefter 
går de in och presenterar sig för företagaren och kontrollerar kassaregistret för att se 
hur många transaktioner som har slagits in under den tiden kontrollanten har 
kontrollerat. Finns det en differens som företagaren inte kan motivera får de på samma 
sätt en straffavgift på 10 000 kronor och ytterligare 20 000 kronor vid kommande 
kontroller om fel upptäcks. 
 

• Kassainventeringar: 
I den nya Kassaregisterlagen finns det ett krav på att man registrerar summan av 
växelkassan innan företaget har öppnat för dagen. Man kontrollerar växel kassan för 
att se om växelkassan och försäljningen under dagen stämmer överens med summan 
pengar som finns i kassaregistren. Finns det differens i kassan utan en tydlig förklaring 
till differensen får företaget en straffavgift på 10 000 kronor och ytterligare 20 000 
kronor vid kommande kontroller om fel upptäcks. 

 

4.1.3 Skatteverkets resurs förändring 

Efter införandet av Lagen om kassaregister har skatteverket inte fått mer resurser för att 
kontrollera företagen berättar Krister. Vidare berättar han att tidigare hänvisades de till 
revisioner för att kunna kontrollera företagen medan kontrollerna idag är enklare än tidigare 
och kräver mindre resurser. Han menar att det tar längre tid och kräver mer resurser att göra 
revision än att gå ut en dag och kontrollera kassaregistret och det de har sålt under dagen. 
Skatteverket kan nu göra fler kontroller än innan Lagen om kassaregister.  

 

4.1.4 Påverkan på Skatteverket 

Skatteverket har inte än gjort någon undersökning om lagens resultat. Krister Blixt tycker att 
det är tidig för att se lagens resultat. Eftersom lagen kom i kraft hösten 2010 är det svårt att se 
vilken effekt den har gett. Görs bedömningen efter vad Skatteverkets kontroller hittills har 
gett tycker Krister Blixt att den varit positiv och har fått bra genomslag. Vidare utvecklar han 
att bransch organisationerna är också positiva till bedömningen av lagens genomslag och 
nämner att Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare genomförde en undersökning förra året 
som visade att lagen redan har fått genomslag och företagen redovisar mer än vad de gjorde 
förut. Han är personligen övertygad om att lagen har fått genomslag. Kassaregisterlagen 
resulterade stort tillfredställelse hos Krister Blixt. Han tycker att Skatteverket kan jobba 
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mycket mera brett, kontrollera fler företag och vara tidig i kontrollerna. Istället för att vänta 
ett halvår för att göra kontrollerna görs kontrollerna direkt idag. 

Krister Blixt tycker att det är för tidigt att utvärdera vad lagen har gett eller att hitta brister i 
lagen. Eftersom lagen är så pass ny och större förändringar i lagen kommer att ta tid tror han. 
Enligt Krister vill skatteverket nu att torghandlare som har undantag från Lagen om 
kassaregister också ska omfattas av lagen. Han anser att de butiker som måste ha certifierat 
kassaregister och säljer samma varor som säljs på torget som saknar certifierat kassaregister 
känner stor konkurrens. Utöver konkurrensen förklarade Krister Blixt att det finns stora brister 
i försäljningsredovisning hos torgförsäljare. Enligt honom gjorde skatteverket ett antal 
kontroller av torgmarknaden förra året för att se hur deras redovisning och bokföring ser ut. 
Då såg man att det fanns stora brister i redovisning av försäljning. Det är ett skäl till att 
torghandlare också ska omfattas av kassaregisterlagen. 

 

4.2 Intervju med revisorer 

Den första märkbara effekten av lagen är att företagen började visa något högre omsättning än 

vanligt med början strax innan lagen trädde i kraft. Revisorerna ansåg inte att lagen har den 

verkan som företagen och revisorerna trodde att den skulle ha innan den trädde i kraft.  

Det som revisorerna har märkt nu hos sina klienter är att företagarna blir mer nervösa efter att 

Skatteverket har utökat sina kontroller. De tror att deras klienter vill göra rätt för att slippa bli 

bötfälld men möjligheten att fuska finns fortfarande.  

Lagen har inte påverkat redovisningsarbetet för revisorerna. Underlaget som de får för 

redovisningen är det samma som förut i form av remsor från kassaregistret. Allt som 

revisorerna får som underlag antas vara korrekt då kassaapparaten är godkänd av Skatteverket 

och de inte har möjlighet att kontrollera om allt slås in i kassaregistret. Felen som revisorn 

känner till hos sina klienter förekommer som mest i form av felslag i kassan. I de flesta fallen 

korrigerar klienterna felen innan de lämnar in underlag till bokföringen. Även om det 

förekommer fusk eller manipulering är det svårt för revisorerna att upptäcka det. Ett sätt för 

de att kontrollera företagen är att jämföra omsättningen med tidigare tillfällen och eller andra 

liknande företag för att se om det finns stora skillnader. 

Revisorerna anser inte att lagen är det bästa sättet att bekämpa skattefusket med motiveringen 

”så länge det finns lagar så finns det sätt att komma runt de”. De anser att Skatteverket borde 

arbeta mer med förebyggande åtgärder som information om skatter och varför man betalar 

skatter genom obligatoriska seminarier till företagarna och erbjuda det med olika språk 

alternativ. Bristen på kunskap är något som de märker av hos företagarna. 

Förslaget till att sänka momsen från tjugofem procent till tolv procent i restaurangbranschen 

kommer att minska svarta pengar och företagen kommer att redovisa mer tror revisorerna. 

Halverad moms kommer att öka marginalerna och därmed blir det mer pengar i kassan för 

företagen vilket ger mindre skäl till att ta risker med att fuska. 
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Vad gäller brister i lagen tog revisorerna ett exempel om verksamheter med undantag från 

Kassaregisterlagen. Exempel som revisorn tog var om blomsterhandel och hur de har 

påverkats av lagen. Kravet på certifierat kassaregister hos blomsterhandlarna försvagade deras 

situation i konkurrensen och som var en fördel för torghandlare som fick undantag i 

Kassaregisterlagen. Vilket ledde till att en del av blomsterhandlarna konkurrerades ut ur 

branschen. 
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4.2.1 Enkätsvar 

Svar på fråga 2: Har er verksamhet ett certifierat kassaregister enligt den nya 
kassaregisterlagen? och fråga 5: Har Skatteverket varit här och kontrollerat kassaregistret 
efter införandet av lagen? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

             Figur 6: Svar på fråga 2 och 5 i procent.54  

 

 

Fråga 3: Hur stora var kostnaderna för nya kassaregistret?  

Kostnaderna för ett godkänt kassaregister varierade kraftig. Det Högsta kostanden var 75 000 

kronor och det lägsta var 6000 kronor. Medel kostnaden hamnade på 28500 kr. 

Fråga 4: Var kostnaderna för nya kassaregistret rimliga? 

Till fråga 4 motiverade majoriteten att kostnaden inte var så höga och att det var 

engångskostnad utan större påverkan på företagets ekonomi på långt sikt. Men företagen var 

negativa till denna ökning av kostnad då den var påtvingad och deras gamla kassaregister blev 

värdelös över en dag. De tyckte att skatteverket kunde stå för kostnaderna. 

Fråga 6: Görs det fler kontroller från Skatteverket efter införandet av Lagen om 
kassaregister? 
100 % av de tillfrågade svarade nej förutom den gången som är besvarad i fråga 5. 

 

                                                           
54

 Egen bearbetning 

På fråga 2 svarade 17 av de tillfrågade 

företagen att de har godkända 

kassaregister . Endast en av de 

tillfrågade hade fått undantag eftersom 

deras restaurang ingick i ett 

rikstäckande kedja där hela kedjan har 

fått undantag. 

På fråga 5 svarade alla som har ett 

godkänt kassaregister att Skatteverket 

hade varit där en gång efter den nya 

lagen trädde i kraft för att kontrollera 

att företaget har ett godkänt 

kassaregister. Företaget som hade fått 

undantag hade inte haft besök av 

skatteverket alls. 

94,40%

5,56%

Har ett godkänt 

kassaregister

JA

NEJ
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Fråga 7: Vad är er uppfattning om skatteverkets oanmälda kontroller? 

 

 Figur 8: Svar på fråga 7 i %.55 

 

Fråga 8: Tycker ni att det behövs fler kontroller? 

 

    Figur 8: svar på fråga 8 i %.56 
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 Egen bearbetning 
56

 Egen bearbetning 

89%

11%

Oanmälda kontroller

Positiv

Negativ

62,50%

37,50%

Behövs det fler 

kontroller

Ja

Nej

89 % av de tillfrågade var positiva till 

skatteverkets oanmälda kontroller. 

Motiveringen var att företagen aldrig har 

upplevt att de har varit där och att de kunde 

fortsätta göra det de gör. 11 % var däremot 

negativa till det med motiveringen att det är 

orättvis att bara småföretagen kontrolleras samt 

att ”det är jobbigt att arbeta med känslan av 
någon tittande över axeln”. 

62,5 % tycker att det är bra med 

kontroller och att skatteverket borde 

göra det de får betalt för.  Resterande 

37,5 % tycker att skatteverket borde 

inrikta sig på de större bolagen för att 

”det är där de stora fuskarna är” . 



 

Fråga 9: Kommer skattefusket att minska?
 

                Figur 9: svar på fråga 9 i %.

 

 

Fråga 10: Hur tror ni att konkurrensen kommer att påverkas i branschen?
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 Egen bearbetning 

39,00%

11,00%

50,00%

Kommer skattefusket 

minska

33 %
positiv
i branschen

67 %
att ha
konkurransen

Kommer skattefusket att minska? 

 

Figur 9: svar på fråga 9 i %.57 

Hur tror ni att konkurrensen kommer att påverkas i branschen?  

 

                   

11,00%

Kommer skattefusket 

minska

Nej

Ja

Tillfällig

tycker att lagen kommer ha
positiv påverkan på konkurransen

branschen.

tror inte att lagen kommer
ha någon påverkan på

konkurransen.

61 % anser att Kassaregister

kommer minska skattefusket inom 

restaurangbranschen. Av de 61 % är det 

bara 11 % som tror att lagen kommer ha 

långvarig effekt medan 50 

endast blir en tillfällig påverkan i början. 

Resterande 39 % har inge

lagen alls.  
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assaregisterlagen inte 

minska skattefusket inom 

restaurangbranschen. Av de 61 % är det 

bara 11 % som tror att lagen kommer ha 

långvarig effekt medan 50 % anser att det 

tillfällig påverkan i början. 

Resterande 39 % har inget förtroende för 



 

Fråga 11: Hur har ni påverkats?

Inga av de tillfrågade har påverkats positiv

resterande 45 % kände sig opåverkade

tabellen nedan. 

Negativ 55 %

 

• Extra arbetsmoment 

• Jobbiga moment 

• Obekvämt  

• Onödigt arbete 

• Extra kostnader 

 

Fråga 12: Har ni höjt priserna till

 

Fråga 13: Hur kommer Restaurangbranschen att påverkas?

Positiv 44 % 

• Bättre konkurrens 

• Bara i början 

• Oseriösa konkurreras ut

 

 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

Nej Ja

61%

39%

Prishöjning

har ni påverkats? 

Inga av de tillfrågade har påverkats positivt av lagen. 55 % var negativt påverkat av lagen och 

kände sig opåverkade. Några kommentarer från företagen är illustrerade i 

 Oförändrat 45 %

 

• Vi kör på som vanligt

Har ni höjt priserna till följd av Kassaregisterlagen? 

 

Hur kommer Restaurangbranschen att påverkas? 

Negativ 39 % 

eras ut 

• Färre nystartade företag 

• Svårt att sälja 

verksamhet 

• Vissa påverkas mer 

 

• 

Prishöjning

Prishöjning
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. Några kommentarer från företagen är illustrerade i 

45 % 

Vi kör på som vanligt 

Oförändrat 17 % 

 Ingen förändring alls 



26 

 

5 Analys 

5.1 behovet av kassaregisterlagen  

Undersökningar gjorda av Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande rådet 

visar att majoriteten av de undersökta företagen inom restaurangbranschen har brister eller 

fuskar med hanteringen av kontanta medel. Dessa undersökningar har visat att det finns ett 

behov av en ny lag som förebygger fusket inom kontant handeln.  

 

5.2 Kassaregisterlagen 

Företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste ha ett certifierat 

kassaregister. Lagen har med hjälp av teknisk utrustning och regler begränsat möjligheten att 

manipulera kassaapparaterna på samma sätt som var möjligt innan lagen trädde i kraft. Lagen 

har försvårat undanhållandet av kontanta medel för företag som omfattas av 

Kassaregisterlagen.  

Syftet med Kassaregisterlagen är att underlätta för Skatteverket att kontrollera 

kontantredovisning och samtidigt skydda seriösa näringsidkare mot illojal konkurrens.  

Det finns inga undersökningar som skatteverket har gjort som visar Kassaregisterlagens 

verkan och slagkraft. Det är för tidigt att se resultaten av lagen eftersom den kom i kraft 

hösten 2010. Däremot har Sveriges Hotel & Restaurang företagare (SHR) gjort några 

undersökningar som visar att företagen inom restaurang branschen har redovisat större 

omsättning under senaste året. Att 39 % av företagen i vår enkätundersökning har ökat sina 

priser till följd av lagen kan bero på att oseriösa företag redovisar mer och däremed har 

mindre vinst som lett till prishöjningarna. 

 

5.3 Kontrollerande organ 

Innan kassaregisterlagen trädde i kraft hade Skatteverket svårigheter att kontrollera kontant 

branschen. Företagen lämnade inga spår av undanhållande av kontanta medel efter sig. 

Tidigare kassaregister kunde enkelt manipuleras och Skatteverkets kontroller var begränsade. 

Dessa kassaregister hade träningsfunktion som kunde utnyttjas för att slå in ett köp utan att 

den registreras i registret. Kassaregistren saknade uppkoppling till en kontrollenhet som 

gjorde att företagaren kunde producera fler kvitton av samma försäljning och att reducera en 

del av försäljningen utan att den registreras.  

Kassaregisterlagen har förenklat Skatteverkets arbetsuppgifter när det gäller bekämpning av 

skattefusk och gett befogenhet till fler kontroller. I vår intervju med Skatteverket fick vi en 

bild av att Kassaregisterlagen har uppnått syftet med att underlätta arbetet för Skatteverket. 

 Idag kan Skatteverket göra fler kontroller och behöver mindre tid än tidigare. Innan 

Kassaregisterlagen, väntade Skatteverket tills företagen hade deklarerade. Idag kan de göra 

kontrollerna närmare i tiden direkt hos företagen, det ger mer effektivitet. 
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När det gäller resursökning har Skatteverket inte fått fler resurser för att jobba med 

Kassaregisterlagen. Innan lagen jobbade de med revision av företagens redovisning. Det 

krävdes mer resurser och tid än dagens kontroller.  Revisionen kan fortfarande göras idag men 

görs inte lika ofta. Istället läggs resurserna på dagens kontroller som är enklare och ger bättre 

resultat. 

Skatteverkets arbete kan delas i tre fokusgrupper, förebyggande arbete, oavsiktliga fel och 

ekobrott. Kassaregisterlagen ligger inom förebyggande momentet som är det steget 

skatteverket lägger mest fokus på. Skatteverkets mål är att eliminera alla oavsiktliga fel i det 

förebyggande stadiet och förhindra ekobrotten. Lagen har gett Skatteverket större möjligheter 

att nå dessa mål. 

Revisorernas arbete har inte påverkats av lagen. Underlaget som de får till redovisningen är 

det samma som innan lagen trädde i kraft. Revisorernas roll som kontroll- och 

bekämpningsorgan är väldigt liten eftersom det underlag som företagen lämnar till revisorerna 

är redan korrigerat och antas vara rätt som gör det svår för revisorerna att upptäcka fel. 

 

5.4 Restaurangbranschen 

Enkät undersökningen som vi gjorde gav en bild av att småföretagarna inom 

restaurangbranschen inte har förtroende för lagen. Företagens uppfattning är att fusket inte 

kommer minska i det långa loppet på grund av lagen, de begränsar lagens slagkraft bara till en 

kort period i början.  

 67 % tror inte att det kommer att påverka konkurrensen i branschen och har inte upplevt 

bättre konkurrens. De övriga 33 % anser att förbättringen blir väldigt liten och bara till en kort 

period i början de har inte heller upplevt någon positiv påverkan på konkurrensen.  

Majoriteten av företagens inställning till lagen var negativ. Företagen upplever nya lagen som 

påtvingad och verkningslös. 

Vad det gäller kostnaderna som uppkommit till följd av nya lagen anser inte företagen att det 

har större påverkan på deras ekonomi utan det känns som en onödigt kostnad till ingen nytta. 

Inga av de undersökta företagen har upplevt någon form av förbättring sedan införandet av 

lagen. Men extra arbetsmoment som uppkommit upplevs som onödig och störande av 

företagen.  
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6 Slutsatser  

Lagen om kassaregister har två huvudsyften, att ge Skatteverket större möjligheter till 

kontroller och främja konkurrensen. Vi anser att delar av lagens syfte har fått den önskade 

effekten medan andra delar inte har fått någon större effekt eller så är effekterna avtagande. 

  

6.1 Effekterna hos Skatteverket 

Skatteverket har fått större möjligheter till kontroller. Vi drar slutsatsen att Skatteverkets 

arbete har blivit enklare och mindre resurskrävande med bättre resultat. Personal på 

Skatteverket känner av lagen slagkraft i deras arbete. Alla som jobbar med frågor kring 

Kassaregisterlagen på Skatteverket har en positiv inställning till lagen och dess slagkraft. 

Idag kan skatteverket göra fler kontroller med bättre resultat utan att använda lika mycket 

resurser som innan införandet av lagen. Lagens effektivitet beror till största delen på 

Skatteverket arbete. Om skatteverket inte gör fler kontroller som de har fått befogenhet att 

göra kommer inte lagen att ha någon större slagkraft. Enligt revisorerna är företagarna 

nervösa när Skatteverket gör kontroller och de försöker att göra rätt för att slippa bötfällas. Ju 

fler kontroller Skatteverket gör desto nervösare företagarna blir och däremot kommer de att 

minska undanhåll av försäljning. Lagens framtid ligger i hur omfattande kontroller 

Skatteverket gör hos företagen. Vi drar slutsatsen att lagens slagkraft är direkt kopplat till 

Skatteverkets kontroller. 

 

6.2 Effekterna på skattefusket 

Lagen har försvårat möjligheterna att skattefuska men det är svårt att veta i dagsläget om 

skattefusket har minskat. Enligt vår undersökning har inte lagen någon påverkan på det totala 

skattefusket. Små företag som undanhåller större delen av intäkterna kommer att påverkas 

mer än företag som fuskar mindre men regelbundet. Företagen som vill fuska har fortfarande 

möjlighet. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna mot skattefusk är den moraliska 

inställningen till skattefusk. Företagens inställning till skattefusket är ”man kan fortfarande 
fuska om man vill”.  

Lagens verkan är stort till början men blir allt mer avtagande. Lagen har haft slagkraft i början 

då företagen har redovisat mer i omsättning som resultat av Skatteverkets stora satsning på att 

kontrollera att alla företag som berörs av lagen har ett godkänt och registrerat kassaregister. 

Det är en av förklaringarna till att lagen har haft en märkbar effekt då företagen har visat 

större omsättning. Företagarna bedömer risken att Skatteverket upptäcker skattefusket vara 

stort i början då Skatteverket är ute och gör kontroller.  

Företagen kommer att gå tillbaka till gamla vanor när lagen inte känns så ny samtidigt som 

Skatteverkets närvaro går tillbaka till som det var innan lagen det vill säga minska. . Ingen av 

de företagen i vår undersökning har haft besök av Skatteverket. Lagens effektivitet har direkt 

koppling till Skatteverkets kontroller. Fler och oftare kontroller ger större slagkraft. Vi anser 
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att lagen inte har påverkat skattefusket i någon större skala. Vi anser att med tiden kommer 

lagen inte ha någon större påverkan på skattefusket. 

 

6.3 Utveckling av lagen 

För att lagen ska ha större slagkraft behöver den utvecklas. En grundläggande orsak till 

skattefusket är moralen. Att vissa företag får undantag från lagen försämrar moralen hos de 

som berörs av lagen. För att komma i underfund med detta problem bör lagen ta bort alla 

undantag och gälla alla företag med kontanthantering. En annan aspekt är att utöka lagen så 

att det gäller konsumenter också, tvinga konsumenter att fråga efter kvitto kan ge lagen större 

slagkraft. Slutligen är det viktigaste arbetet med lagens effektivitet att Skatteverket gör fler 

kontroller och visar sig oftare hos företagen så att företagen omvärderar risken med att bli 

upptäckt av Skatteverket.   

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara undersökning av hur Skatteverket på bästa sätt kan 

förebygga skattefusk i det tidiga stadiet. Exempel på metoder kan vara att ge informativa 

kurser om skatter och varför man borde betala skatter till företagarna som är obligatoriska.  

 

  



30 

 

Källförteckning 

Litteratur: 

Anna-Lena Dahlqvist & Sigurd Elofsson (2005). Bokföringsbrott och bokföringslagen. 

Stockholm, Sverige: Elanders Gotab 

Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser: Lund, Sverige: Studentlitteratur 

Björklund M & Paulsson U (2007). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. 

Lund, Sverige: Studentlitteratur. 

Edvard Befring (2006). Forskningsmetodik och statistik. Lund, Sverige: Studentlitteratur. 

Louise Ekström (2008). Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Västerås, Sverige: 

Norstedts.  

Skatteverket SKV (2010). Skatter i Sverige, Skattestatistiskt årsbok 2010. Stockholm, 

Sverige: Elanders.  

Artiklar: 

Balans 2006 nr6. ”Var tionde svensk säger ja till skattefusk”. 

Cordos, Ana Maria (2010) Tax evation - The crime of “white collar. Vol:12, Nr:1 

Koutoupis, A.G. (2007) Documenting Internal Controls - The Internal Auditor. Vol:64, Nr: 5 

Stig Edling (1998) Vi - Krogfiffel - rena vardagsmaten. Nr17/18 

 

Elektroniska källor 

Bransch organisationen SHR 2011 

http://www.shr.se/Press/Pressmeddelanden/2011/April/Fortsatt-stark-forsaljning-inom-

restaurangbranschen-i-februari/ 2011-05-03 

Ekobrottsmyndighet 2011: Revisorernas anmälningsskyldighet 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Brottsf%C3%B6rebyggande/Forskning/Rap

porter/Revisorernas_anmalningsskyldighet.pdf 2011-05-14 

En studie i kassaregisterlagens effektivitet och rättvisa 

http://www.uppsatser.se/uppsats/0fc15b645c/ 2011-04-15 

FAR SRS Komplett 2010: Revision av företag i kontantbranschen: 1.2 Revisorsnämndens 
praxis 

http://ep.bib.mdh.se:2783/folng-

customer/document.do?idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN00002AD9@@TN00002

ADA 2011-05-15 



31 

 

Figur 1 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewFile/723/1564/2278 2011-05-02 

Manipulationer v kassaregister 2011. 

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

gar/kontanthandeln/manipuleradekassaregisterirestaurangbranschen.4.69ef368911e1304a6258

00012255.html?posid=2&sv.search.query.allwords=manipulationer%20av%20kassaregister 

2011-05-03 

Om Ekobrottsmyndigheten 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-oss/ 2011-05-12 

Revisionsmodellen 2011 

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

1&sv.search.query.allwords=analysfasen  2011-04-25 

Skatteverket (2001) införandet av kassaregisterlagen 

http://www.skatteverket.se/download/18.76a43be412206334b8980007366/61301.pdf  2011-

05-12 

Skatteverket (2011) Om skatteverket 

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/varauppgifter.4.7856a2b411550b99fb7800

08148.html 2011-04-10 

Skatteverket (2011) om undantag i lagen 

http://www.skatteverket.se/download/18.69ef368911e1304a62580008629/kassaregisterlagen.

pdf  2011-04-10 

Skatteverket (2011) Skatteverkets undersökningar 

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

gar/kontanthandeln/manipuleradekassaregisterirestaurangbranschen.4.69ef368911e1304a6258

00012255.html 2011-04-08 

Skatteverket (2011) Tidigare undersökningar 

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

gar/kontanthandeln/manipuleradekassaregisterirestaurangbranschen.4.69ef368911e1304a6258

00012255.html 2011-04-20 

Skatteverkets lättnader 2009 

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/press/pressmeddelanden/riks/2009/2009/skattever

ketlattarpakravenforkassaregistertillhalvarsskiftet2010.5.6f9866931215a607a4f80004243.htm

l?posid=1&sv.search.query.allwords=1%20juli%202010%20kassaregister 2011-04-25 

Utredningen SOU 2005  

http://data.riksdagen.se/fil/7d2cdb25-c858-412a-85c0-4fa73f9fd337 2011-05-09 2011-04-20 

 

 



32 

 

Ekobrottsmyndigheten: remisser 2005 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Remisser_yttranden/Remissvar%202005/S

OU_2005_35_Krav_p%C3%A5_kassaregister.pdf  2011-06-20 

Näringslivets regelnämnd 

http://demoblog.nnr.se/wp-content/uploads/2009/08/undantag-kassaregister1.pdf 2011-06-20 

FAR SRS 2010 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,360547&_dad=portal&_schema=PORTAL 2011-

06-20 

Näringslivets Regelnämnd 2009 

http://demoblog.nnr.se/wp-content/uploads/2009/08/undantag-kassaregister1.pdf 2011-06-20 

 

 

 

 

 

 

  



33 

 

Bilaga 1 

Intervju frågor till skatteverket 

1. Vad är din uppfattning på SKV 

2. Hur länge har du jobbat på denna position 

3. Har kassaregisterlagen förenklat er arbete 

4. Hur tycker ni att kassaregisterlagen har förändrat er arbete 

5. Hur jobbade ni förut och hur jobbar ni idag 

6. Har ni utökat era resurser till följd av lagen 

7. Har era kostnader påverkats, i så fall hur 

8. Hur stor är fusket inom kontanthandeln 

9. Utmärker sig restaurangbranschen på något sätt 

10. Hur upplever ni företagarnas reaktion 

11. Hur gör ni era kontroller 

12. Vad anser ni om undantagen i kassaregisterlagen 

13. Är det många som har fått undantag, varför 

14. Hur ser ni företagarnas möjligheter att hitta kryphål i systemet 

15. Hur många hos er jobbar med dessa frågor   

16. Vad tror ni om framtiden för kassaregisterlagen 

17. Har den gett resultat 

18. Hur har den gett resultat 

19. Har ni egna synpunkter om kassaregisterlagen 
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Bilaga 2 
 

 Enkät för näringsidkare  

Denna enkät kommer att användas som underlag i en uppsats om nya Kassaregisterlagens 
slagkraft. Alla svar behandlas konfidentiell och ni som svarar är helt anonym.  
 
 

1. Hur många anställda har ni? 

Antal: 

2. Har er verksamhet ett certifierat kassaregister enligt den nya kassaregisterlagen? 

Ja  nej 

3. Hur stora var kostnaderna för nya kassaregister? 

Pris: 

 

4.  Var kostnaderna för nya kassaregistern rimliga? 

Ja nej 

Motivera:  

5. Har Skatteverket varit här och kontrollerat kassaregistret efter införandet av lagen? 

 Ja Nej  

6. Görs det fler kontroller från Skatteverket efter införandet av Kassaregisterlagen? 

Ja Nej 

7. Vad är er uppfattning om skatteverkets oanmälda kontroller? 

Positiv Negativ 

Motivera: 

8. Tycker ni att det behövs fler kontroller? 

Ja  nej 

Motivera: 
 

9. Kommer skattefusket att minska? 

ja nej oförändrat 

Motivera: 
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10. Hur tror ni att konkurrensen kommer att påverkas i branschen? 

Positiv negativ oförändrat 

Motivera: 

 

11. Hur har ni påverkats? 

Positiv negativ oförändrat 

Motivera 
 

12. Har ni höjt priserna tillföljd av Kassaregisterlagen? 

Ja Nej 

13. Hur kommer Restaurangbranschen att påverkas? 

Positiv negativ oförändrat 

Motivera: 
 

 
 
 
 
 


