
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företagsekonomiska Institutionen 
Kandidatuppsats VT 2008 
Handledare:  Håkan Andersson 
 
Författare: Elin Söderlund 
  Sofia Johansson 

 
Jakten på svartjobben 
 
– större krafttag med ny lagstiftning? 



 

Stort tack!  
 
Till en början vill vi rikta ett stort tack till de fyra representanter på Skatteverket som ställt upp 
på intervjuer samt bidragit med faktamaterial till studien. 
 
Vidare vill vi även tacka vår handledare, Håkan Andersson, som bidragit med många 
värdefulla synpunkter under uppsatsens gång.  
 
Till sist vill vi även tacka Olle Johansson, lärare inom samhällsorienterade ämnen, för att han 
ställt upp och korrekturläst uppsatsen. 
 
 
Umeå den 27 maj 2008  
 
 
__________________________ _________________________ 
   Elin Söderlund                Sofia Johansson 



 

Sammanfattning 
 
Svartjobb utgör majoriteten av det skattefusk som förekommer i Sverige och 
Restaurangbranschen beräknas stå för en femtedel av det totala skattefelet. SKV presenterade i 
årsredovisningen för 2007, att staten årligen förlorar 66 miljarder kronor på grund av 
svartjobbens förekomst. Sverige är även det land i Europa med störst omfattning av svartjobb.  
 
Teorierna är många till varför man anställer och arbetar svart. En del anser att för höga 
arbetsgivaravgifter och höga kostnader, vad gäller livsmedel och löneutveckling, har bidragit 
till att många småföretag lever på marginalerna och tvingas anställa svart för att överleva. 
Andra säger att målet är stor ekonomisk framgång, vilket gör att redan framgångsrika 
näringsidkare undandrar skatt för att bättra på vinsten ytterligare. Ett tredje sätt att se det på, är 
alla de tillfällen som ges att undandra skatt eftersom kontrollsystemen är för bräckliga. 
Orsakerna tycks vara många.  
 
Det uppstår dessvärre flertalet svårigheter att motverka svartjobb. Samarbetssvårigheter mellan 
myndigheter, politiskt ointresse, bristande resurser och okunskap framgår som några av alla 
orsaker till varför det är så svårt att satsa på förebyggande metoder mot denna brottslighet.  
 
Restaurang och Frisör är två branscher med omfattande kontanthandel, varför det är svårt att 
kontrollera utifrån. Regeringen beslutade därför att införa en ny lag som skall öka 
kontrollbefogenheten hos SKV. Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher infördes den 
1 januari 2007. Lagen innebär att näringsidkare i berörda branscher skall föra personalliggare 
för att SKV skall kunna kontrollera att personalen jobbar vitt. Den ger SKV möjligheter att 
göra oannonserade besök för att öka riskerna med att bli upptäckt med svartjobb.  
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur SKV jobbar för att motverka svartjobb 
samt utreda vilka resultat den nya lagstiftningen har gett upphov till. Syftet är även att försöka 
dra slutsatser om hur framtida kontrollinsatser kan komma att utvecklas. Syftet har uppnåtts 
genom utförandet av kvalitativa intervjuer med personer som varit starkt involverade i lagen 
samt projektet med kontrollinsatserna.  
  
Studien visar att projektet har skapat många vita anställningar på bara ett år, vilket även 
resulterar i större skatteintäkter. Samtliga respondenter från SKV anser att införandet av lagen 
har varit ett positivt inslag i det förebyggande arbetet mot svartjobb. De påtalar också att extern 
kontroll är högst nödvändig, men öppnar även för andra alternativ som kompletterar på olika 
sätt. Lagen fungerar nämligen utmärkt i samband med andra åtgärder såsom exempelvis 
månadsvis redovisning av inkomstskatter på personnivå, som är ett system som Regeringen 
planerar att införa inom kort.     
  
Den övergripande slutsatsen är att verkan av lagen har varit stor och har redan skapat tydliga 
förändringar i förebyggandet av svartjobb. Vilka orsaker som ligger bakom svartjobb är dock 
något som fortfarande inte är entydiga, varför det därför även är svårt att dra slutsatser om 
vilken förebyggande metod som är mest fördelaktig. En sak framgår tydligt, Lagen om särskild 
skattekontroll i vissa branscher är ett stort steg i rätt riktning i jakten på svartjobben.  
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Begreppsförklaringar 

 
 

• Ekobrott: Med ekonomisk brottslighet avses den kriminalitet som förekommer vid 
ekonomiska aktiviteter i eller med anknytning till en i huvudsak legal 
näringsverksamhet.1 

 
• Personalliggare: Personalliggare har tagits fram av SKV för att hjälpa företagare inom 

restaurang- och frisörbranschen att följa lagen om särkskild skattekontroll. Från och 
med den 1 januari 2007 ska företagare inom dessa branscher löpande föra en speciell 
personalliggare som visar vilka personer som är verksamma i lokalen. 2 
 

• Skatteverket: En statlig myndighet som hanterar skatteärenden för medborgare och 
företag, ärenden om folkbokföring, fastighetstaxering och bouppteckningar samt gör 
brottsutredningar.3  

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 SOU 2007:8. Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning, 137. 
2 Skatteverket (2007) Personalliggare, Avesta: Framtagen och utgiven av SKV.  
3 Skatteverkets årsredovisning budgetåret 2007, 5. 
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1. Inledning 
 

Avsnittet inleds med en redogörelse för problembakgrunden, som är upprinnelsen till studien.  
Därefter förklaras undersökningens syfte samt en kort beskrivning av valda avgränsningar.  

   

1.1 Problembakgrund 
 
Undandragandet av skatt är egentligen en traditionell ekobrottsföreteelse som har förekommit 
ända sedan skatt infördes i världen. Emellertid har brottet blivit ordentligt uppmärksammat 
först i samband med välfärdsstatens ökade skattetryck, vilket gör att brottet även kan ses ur en 
modern aspekt.4  
  
Majoriteten av skattefusket i Sverige sker i form av svartjobb och under år 2006 uppskattades, 
att en femtedel av allt skattefusk i Sverige omfattas av restaurangbranschens verksamhet, där 
var femte krona beräknas lämna kassan innan kvällens slut.5 Enligt en skattefelskarta som 
framställts av SKV uppgick den totala svarta sektorns skatteundandragande till i genomsnitt 66 
miljarder kronor per år mellan 2001 och 2005.6  
 
Begreppet svartjobb kan definieras på olika sätt, men i grunden avser det inkomst av produktivt 
arbete som ska beskattas i Sverige men som inte deklarerats till SKV.7 Den skatt som den 
enskilda individen undanhåller staten är främst ämnad för dennes hemkommun. Dessa medel 
avser kommunen i sin tur nyttja till service och omsorg i form av daghem, skolor, 
idrottsanläggningar, vårdcentraler etc.8 Skattebortfallet drabbar därmed samhället i stort och 
bidrar även till att det allmänna förtroendet för rättsvårdande myndigheter ifrågasätts. På 
branschnivå påverkas seriösa företag av, att de riskerar lönsamhetsproblem tillföljd av illojal 
konkurrens. Den enskilde individen går miste om flera rättigheter, som den annars hade haft 
vid en vit anställning. Den mister rättigheten till ersättning vid sjukdom, föräldraledighet och 
arbetslöshet. Därtill står den oförsäkrad på sin arbetsplats vid eventuella olyckor. Långsiktigt 
drabbas den genom att gå miste om pensionssparande. Listan kan göras lång. 9    
 
Svartjobbskulturen får ändå allt större omfattning i Sverige, som också är ett utav de länder i 
Europa som toppar listan över svarta affärer.10 Som nämndes tidigare är restaurangbranschen 
en av de mest utsatta branscherna, där svarta löner är något som regelbundet betalas ut till allt 
från kockar, diskpersonal, servitriser etc.11 Branschen är också särskilt svår att kontrollera i 
praktiken eftersom stor del av försäljningen sker via kontanthandel. Eftersom kunder inte är 

                                                 
4 Alalehto T. (1999) Motiv eller tillfälle?  Finland, Borgå: WSOY, 13-14.   
5 Öhrn, L., Var femte krognota svart, DI, 2007-04-07. 
6 Skatteverkets årsredovisning budgetåret 2007, 9. 
7 Skatteverket. (2007). Rapport 2007:1. Svartköp och svartjobb i Sverige. Vällingby: Elanders, 22  
8 Ekobrottsmyndigheten, ”Att arbeta svart är både riskfyllt och olagligt – men varför då?”  
9 Lindgren, S-Å. (2000) Ekonomisk brottslighet: ett samhällsproblem med förhinder. Lund: Studentlitteratur, 
127-128  
10 Mellqvist, G., Allt fler svenskar jobbar svart, DI, 2006-08-02. 
11 Alalehto, Motiv eller tillfälle?, 27. 
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redovisningsskyldiga, kan problemet heller inte kommas åt den vägen. Branschen är samtidigt 
oerhört personalintensiv och personalkostnaderna har därför en stor betydelse för branschens 
totala ekonomi. Mellan 1964-1976 nästan tredubblades lönerna i branschen och de sociala 
avgifterna steg med uppemot 30 procent. Under samma period skedde även en fördubbling av 
priserna på livsmedel och alkohol. Ökade kostnader på en marknad som därtill blivit mer och 
mer konkurrensutsatt genom åren har bidragit till att allt fler restauranger lever på 
marginalerna. Det talas därför om att svartjobb är ett sätt för företag att överleva som 
näringsidkare.12  
 
I teorin fås dock andra infallsvinklar av problemet. Sutherland, förespråkare av White Collar 
Crime-teorin, menade att ekobrott, i motsatts till traditionell brottslighet, ofta begås av 
individer av det högre samhällsskiktet.13 Ekobrottet symboliserar en ökad ekonomisk framgång 
bland individer som redan har det gott ställt.14 Andra teorier, som arbetats fram på senare år, 
handlar snarare om att individer begår ekobrott eftersom så många tillfällen ges att göra det.15 
Vetskapen om att samhällskontrollen via myndigheter är obetydlig på grund av svårigheter att 
kontrollera kontantförsäljning, gör att det skapas incitament för den enskilde näringsidkaren att 
undandra skatt.16   
 
Skattefusk ses ofta om ett spaningsbrott på så sätt att det endast upptäcks genom 
myndigheternas kontrollverksamhet. De svarta arbeten som leder till straff eller administrativa 
sanktioner i form av skattetillägg motsvarar endast en liten bråkdel av det totala skattebortfallet 
i Sverige, vilket är en indikation på att den kontrollmässiga inriktningen är alldeles för snäv.17 
Diskussionen kring vilka metoder som fungerar bäst pågår ständigt. En del forskning talar för 
att statlig reglering inte är en effektiv metod för att skapa attitydförändringar utan förespråkar 
istället mjukare åtgärder, genom interna normsystem, som åsyftar intern kontroll inom företag 
och branschorganisationer.18  
 
I flera årtionden tillbaka har förebyggande insatser haft hög prioritering för att motverka 
traditionell brottslighet. Dessvärre ser det inte likadant ut på ekobrottsområdet.19 Fokus på 
ekobrottsområdet tenderar istället att avta i perioder för att sedan återupptas i ett senare skede. 
Sverige tillhör ändå ett av få länder som faktiskt har gjort flertalet försök att få bukt med 
ekobrottsligheten, men faktum kvarstår att det prioriteras bort efter hand.20 En möjlig 
förklaring är alla de hinder som uppstår i sökandet efter att hitta konkreta metoder att agera 
förebyggande. Dessa hinder framfördes bland annat i en utredning som BRÅ utförde på 
uppdrag av regeringen under år 2002. I utredningen deltog tjänstemän från brottsbekämpande 
                                                 
12 Alalehto, Motiv eller tillfälle?, 19-21. 
13 Sutherland, E. H. (1949) White Collar Crime. Holt Rinehart and Winston, Inc, 7-9  
14 Alalehto, Motiv eller tillfälle?, 164  
15 Witte, A. D., Woodbury, D. F. (1985) The effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The 
case of the U.S. Individual Income Tax, National Tax Journal, Vol. 38, No. 1, 6-8  
16 Alalehto, Motiv eller tillfälle?, 19-21. 
17 Brottsförebyggande rådet. (2003) Rapport 2003:1. Förebygga ekobrott – Behov och metoder. Stockholm: Edita 
Norstedts tryckeri AB, 17. 
18 SOU 2002:47. Skattefusk och kontrollinsatser, 603-604 
19 Brottsförebyggande rådet. (2003) Rapport 2003:10. Förebyggande metoder mot ekobrott. Stockholm: Edita 
Norstedts tryckeri AB, 11. 
20 Alvesalo A., Tombs S. (2001) Can Economic Crime Control be sustained? The case of Finland. The European 
Journal of Social Sciences, Vol. 14, No. 1, 43. 
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myndigheter samt forskare på ekobrottsområdet. En ganska uppseendeväckande slutsats av 
undersökningen var, att över en fjärdedel av respondenterna inte hade ett enda konkret förslag 
på hur ekobrott bäst skall förebyggas.21 Utgången visade emellertid att de hinder som anses 
mest framträdande är okunskap, bortprioritering, mätsvårigheter samt en sekretess som 
försvårar samarbetet mellan myndigheter.22    
 
Sedan 1980-talet har fokus inom svensk kriminologi och brottsbekämpning i huvudsak 
fokuserat på brottets tillfällighetsstruktur i förhållande till dess motivbild. Uttrycket ”tillfället 
gör tjuven” har bokstavligt talat blivit förebild för att minska de tillfällen som uppstått på grund 
av låg formell samt informell social kontroll. Arbetet har inriktats desto mer på att motverka de 
frestande tillfällesstrukturerna, vilket även har blivit målet med den förebyggande 
ekobrottsbekämpningen, där många av brotten är av situationsrelaterad karaktär.23 När det talas 
om att minska tillfällena till brott är teorierna om situationell brottsprevention vanligt 
förekommande. Avsikten med situationell brottsprevention är att hitta den förebyggande åtgärd 
som passar för varje specifikt brott för att effektivare komma åt problemet. Följaktligen 
minskar antalet tillfällen att begå brott vilket också är målsättningen.24  
 
Under 2004 tillsatte finansdepartementet en arbetsgrupp som skulle arbeta fram förslag på 
effektivare skattekontroll. Ett antal förslag arbetades fram och slutligen enades gruppen om att 
SKV måste få större befogenheter att utföra kontroller bland de branscher där svartjobb är mest 
påtagligt. Regeringen svarade med att införa Lagen om särskild skattekontroll i vissa 
branscher.25  
 
Från och med den 1 januari 2007 har SKV tillåtelse att utföra oannonserade besök hos frisör- 
och restaurangbranschen. Lagen innebär även ett krav på arbetsgivare att föra personalliggare 
över sina anställda. Därmed har SKV getts större befogenheter att kunna utföra 
kontrollåtgärder som bör vidtas i de berörda branscherna.26 Mats Hulth, vd på Sveriges Hotell- 
och Restaurangföretagare, instämde i en intervju från 2005, att de branscher som berörs är i 
stort behov av ett bättre kontrollsystem. Han ifrågasatte samtidigt lagförslaget då han inte 
trodde att ett omformulerat regelsystem skulle komma att räcka. Han menade bland annat, att 
utredarna även måste ifrågasätta de sekretessregler som hindrar ett effektivt informationsbyte 
mellan de inblandade myndigheterna. Dessutom tillade han, att det finns indikationer på att 
utredarna inte är beredda att gå så långt i sina förslag som skulle behövas.27  
 

                                                 
21 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2003:1. Förebygga ekobrott – Behov och metoder, 6-7. 
22 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2003:10. Förebyggande metoder mot ekobrott, 30. 
23 Ibid., 259-260. 
24 Clarke, R.V. (1998) Situationell brottsprevention. Stockholm: BRÅ, 10. 
25 Regeringens proposition 2005/06:169. Effektivare skattekontroll m.m., 31-35. 
26 Öhrn, L., Skatteverket i jätterazzia mot restauranger och frisörer, DI, 2006-06-05. 
27 Sveriges Hotell & Restaurang företagare, Lagstiftningen mot skattefusket får inte bli tandlös. 
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1.2 Problemformulering 
 
Ovanstående problembakgrund har mynnat ut i följande frågeställningar:  
 
Vilka erfarenheter och slutsatser kan dras avseende vilken funktion Lagen om särskild 
skattekontroll i vissa branscher har fyllt i SKV:s förebyggande arbete mot svartjobb? 
 
Vilka synbara resultat har lagen gett upphov till?  
 
Hur ser den framtida prioriteringen ut av SKV:s kontrollinsatser?  
  

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur SKV jobbar för att motverka svartjobb 
samt utreda vilka resultat den nya lagstiftningen har gett upphov till. Syftet är även att försöka 
dra slutsatser om hur framtida kontrollinsatser kan komma att utvecklas.  
 

1.4 Avgränsning  
 
Studien avgränsas till att endast omfatta svartjobb i Sverige och kommer inte att beakta andra 
länders lagstiftning. I referensavsnittet dras ett fåtal paralleller till andra länder och deras 
förebyggande arbete men någon fördjupning i jämförelser behandlas inte i denna studie. 
 
Svartjobb innebär undandragande av skatt vilket indirekt leder in på Skattebrottslagen. Studien 
beaktar emellertid inte detta regelverk med motiveringen att studien skulle få en annan 
inriktning.   
 
Det valda perspektivet för studien riktar sig till vad representanter inom SKV har för 
reflektioner kring ämnet svartjobb. Frågeställningen berör emellertid även förändringen bland 
berörda branscher. Skälet är att studien inte skulle känns komplett utan vetskapen om vilka 
resultat lagen har frambringat tack vare SKV:s kontrollinsatser, varför vi valt att belysa även 
denna faktor. Restaurang- och frisörbransch kommer således inte undersökas mer än utifrån 
den information som SKV tillhandahåller.   
 
Lagen berör både frisör- och restaurangbransch, men det har förekommit svårigheter att finna 
information om frisörbranschen. Det har även visat sig att restaurangbranschen är den av 
branscherna där mest svartjobb förekommer. Av den anledningen har fokus riktats mer på 
restaurangbranschen i studiens problembakgrund i det inledande kapitlet.   
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2. Metod 
 

Kapitlet avser att redogöra för den vetenskapliga metoden i studien.   
 

2.1 Ämnesval & förförståelse 
 
Inför valet av uppsatsämne var målet att hitta ett ämne som inte tidigare berörts i någon större 
utsträckning. Sökandet började främst i flertalet dagstidningar, och det dröjde inte länge innan 
ämnet om personalliggare dök upp. Efter närmare granskning förstod vi att Lagen om särskild 
skattekontroll i vissa branscher har debatterats i ganska stor omfattning de senaste åren, mycket 
på grund av att lagen är förhållandevis färsk. Införandet av lagen är ett försök att få bättre 
kontroll inom frisör- och restaurangbranschen. Den fyller därför en viktig funktion i processen 
att reducera det skattefusk som uppkommer i samband med svartjobb. Detta skapade en 
nyfikenhet om skattefusk och hur det kan förebyggas, varför valet slutligen landade på detta 
ämnesområde. Förväntningen med denna studie är därmed att den skall ge en betydande 
inblick i jakten på svartjobben.  
 
Då lagen nyligen blivit införd var förförståelsen för lagen och dess påföljder av mindre art vid 
det inledande skedet av uppsatsarbetet. Att omfattningen på svartjobben är stor i Sverige är 
dock ingen nyhet för någon av oss författare. Svartjobb är säkert något som de flesta har 
kommit i kontakt med på ett eller annat sätt. Därav fanns en viss kunskap om dess utbredning, 
och att det undandrar skattebelopp för staten och samhället. Ämnet innehåller dels en juridisk 
men även en ekonomisk aspekt, vilka är ämnen som båda har läst under studietiden. Någon 
större kännedom om förebyggande metoder mot ekonomisk brottslighet var dock något som 
ingen utav oss tidigare varit befattade med, vilket kan ha påverkat fördjupningen i teorierna en 
aning.  
 
Trots förförståelse är förhoppningen, att detta inte skall kunna påverka studiens resultat.  
 

2.2 Perspektiv 
 
Tankarna kring denna studie har från första början haft sin utgångspunkt i SKV och dess 
representanters syn på lagen som förebyggande metod mot svartjobb. Eftersom det är SKV 
som utför kontrollbesöken och innehar mycket information, känns valet av perspektiv 
självklart.  
 
Ett annat alternativ vore att basera studien på reflektioner kring hur restaurang- och 
frisörägarna ser på laginförandet. Det känns dock inte lika intressant, då känslan är att deras 
respons troligtvis består av negativ kritik till stor del.   
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2.3 Kunskapssyn 
 
Bland de kunskapsteoretiska ståndpunkter som förekommer finns det två som är mer 
framträdande, nämligen positivism och hermeneutik. Positivismen kännetecknas av 
naturvetenskapliga metoder som har till syfte att på ett objektivt sätt beskriva och förklara vad 
som ger upphov till en företeelse.28 Till skillnad från positivismen utgör hermeneutiken en 
ståndpunkt där forskaren försöker tolka och förstå en text med utgångspunkt i det syfte som 
den ursprunglige författaren haft i åtanke.29  
 
Det är dock svårt att sätta någon särskild prägel på studiens kunskapssyn med tanke på att man 
som individ ser saker på olika sätt från gång till annan. Automatiskt blir studien utmärkt av en 
blandning av båda kunskapssynerna, om än särskilt av en hermeneutisk ansats då studien 
framförallt omfattas av intervjuer med erfarna personer på SKV. Dessa skall sedan analyseras 
och bearbetas tillsammans med föreliggande referensram. För att även skapa en uppfattning om 
vilka förändringar som uppstått i takt med att lagen har införts, är tanken att även erhålla fakta 
om vilka insatser som genomförts samt resultatet av projektinsatserna under 2007. Därmed får 
studien till viss del även en positivistisk ansats.  
 

2.4 Forskningsansats 
 
Vetenskapliga undersökningar är oftast förenade med teorier. Förhållandet mellan teori och 
empiri kan främst ses utifrån två samband, nämligen deduktiv respektive induktiv teori. 
Kortfattat innebär hantering av en induktiv metod att forskningen frambringar en teori. En 
deduktiv forskningsansats kännetecknas i stället av att forskaren utifrån en teori bildar 
frågeställningar. Dessa skall sedan operationaliseras för att på ett effektivt sätt samla in den 
information som är nödvändig för en empirisk granskning. Resultatet har, till skillnad från en 
induktiv metod, sin utgångspunkt i teorin.30 Eftersom avsikten med studien är att förena 
befintliga teorier med insamlad primärdata, för att få svar på de frågeställningar som formats, 
kommer studien följaktligen att ha formen av en deduktiv inriktning. 
 
Inför valet av endera kvalitativ eller kvantitativ undersökning, betraktades båda alternativen 
användbara för studien på olika sätt. Den kvalitativa undersökningens huvudsyfte är att skapa 
en djupare förståelse. Metoden utmärks följaktligen av att forskaren försöker bringa sig en 
uppfattning om problemområdet utifrån ett fåtal nära enheter, för att genom dessa erhålla en 
bättre kunskap om den sociala verkligheten. Den kvantitativa undersökningen å andra sidan, 
präglas av statistiska mätmetoder. Till skillnad från den kvalitativa metoden, som har en närhet 
till informationskällan, har denna metod en distans och åtskillnad. Magne Holme och Krohn 
Solvang menar att dessa är nödvändiga särdrag för att lyckas med analysen av empirin samt att 
komma fram till ett resultat som kan generaliseras över alla de berörda enheterna.31 

                                                 
28 Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi, 26-29. 
29 Ibid., 442-443. 
30 Ibid., 23-25. 
31 Magne Holme, I., & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund: Studentlitteratur, 14. 
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Med hänvisning till syftet kommer studien att omfattas av en kvalitativ forskningsansats. 
Grunden till en sådan ansats bottnar i att forskaren använder sig av en sådan forskningsstrategi 
när avsikten är att studera individernas tolknings- samt uppfattningsförmåga av deras sociala 
verklighet.32 Som tidigare nämnts är ändamålet att skapa en förståelse för den föreliggande 
lagens påverkan på olika variabler såsom SKV:s arbete och vilka synbara resultat den gett 
upphov till. Därmed är det lämpligt med en kvalitativ metod för att nå en djupare förståelse 
kring respondenternas åsikter. 
 

2.5 Undersökningsdesign 
 
Studien bygger till stora delar på att öka kunskapen om hur SKV arbetar förebyggande mot 
svartjobb. Det handlar därför mycket om att finna personer som besitter lång och gedigen 
erfarenhet i detta ämne. En annan variabel är att samtidigt få en inblick i hur projektet med 
kontrollinsatserna har utvecklats genom att få väsentlig fakta om vilka resultat som har 
frambringats. Därför kommer den optimala undersökningsdesignen präglas av intervjuer för att 
på bästa sätt öka förståelsen om ämnet.  
 
Ambitionen med studien är att därför att genomföra intervjuer med kontaktpersoner på SKV. 
Genom en analys av respondenternas svar är målet att det ska bringa nödvändig kunskap om 
hur de förhåller sig till olika frågeställningar för att därmed jämföra deras ståndpunkter. Med 
bakgrund av detta blir återigen en kvalitativ undersökningsdesign mest relevant.  
 

2.6 Litteraturstudie 
 
Först i ledet, efter att ha fastställt frågeställning och syfte, var att göra en orientering på 
området med hjälp av ett antal dagstidningar som behandlat ämnet, däribland Dagens Industri 
och Svenska Dagbladet. Detta gav en god allmän uppfattning kring ämnet och om hur stor 
omfattningen på svartjobb egentligen är i vissa branscher. I nästa skede var målet att ge vår 
nyvunna kunskap lite tyngd genom att se det ur ett mer vetenskapligt perspektiv. Sökandet 
efter information fortsatte sedan i olika databaser, som Business Source Premier, för att finna 
vetenskapliga artiklar att referera till. Löpande under studiens gång hittade vi även värdefulla 
informationskällor bland de rapporter som framställts av BRÅ, SKV samt SOU. Vidare har 
information sökts i litteratur under kategorin ALBUM på Umeå Universitetsbiblioteks 
hemsida, där det har funnits ett stort utbud på relevant information. Genomgående har även 
vägledningen på sekundära källor givits ur de vetenskapliga artiklar och annan litteratur som 
behandlats.  
 

                                                 
32 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 40. 
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2.7 Datainsamling 
 
Studien består av både primär- och sekundärdata. Primärdata definieras som det material som 
forskare själva samlar in för den aktuella studien. Detta kan exempelvis ske via intervjuer eller 
enkäter. Sekundärdata är en kontrast till primär data, vilket innebär att forskaren antingen 
direkt, eller efter bearbetning, använder sig av information som någon annan har åstadkommit, 
exempelvis offentlig statistik.33 I detta fall utgörs primärdata av de intervjuer som skall utföras 
och sekundärdata kommer från tidigare forskning på området.  
 

2.8 Intervjuer  

2.8.1 Val av respondenter 
 
Valet baserades på förhoppningen om att hitta respondenter som varit högst insatta i projektet 
med personalliggarkontroller för att de lätt skulle kunna uttala sig på området. I projektet är 
arbetsfördelningen på SKV indelat på sju olika regioner runt om i landet där varje del 
representeras av en regionprojektledare. Därutöver finns det även en riksprojektledare, som bär 
på helhetsansvaret.  Förfrågan om intervju hamnade därför hos projektledarna, då de borde ha 
stor erfarenhet på området. Orsaken till att intervjua mer än en person var för att kunna 
utforska om helhetssynen kring detta lagen delas av projektansvariga på SKV samt hur 
åsikterna går kring förebyggande av svartjobb.  
 
Då valet blev att genomföra intervjuer på involverade personer skulle ett sannolikhetsurval av 
respondenterna inte gynna studien på bästa sätt. Istället gjordes ett icke-sannolikhetsurval för 
att finna de mest erfarna.34 Målet var att få med riksprojektledaren som en av respondenterna i 
studien, vilket även var något som uppnåddes. 
 
Efter att riksprojektledaren accepterat intervjuförfrågan kontaktades ett antal olika skattekontor 
runt om i landet, via e-post och telefonsamtal, för att finna ytterligare högt involverade 
projektledare som kunde tänkas ställa upp på intervju. Det visade sig finnas tre projektledare 
med mycket erfarenhet på området, och efter att samtliga tre valt att ställa upp fanns inget 
behov av att vidga selektionen med fler respondenter.  
 

2.8.2 Tillvägagångssätt  
 
Vid kvalitativ forskning är det vanligast att använda sig av ostrukturerade eller 
semistrukturerade intervjuer. Intervjumall 1 som alla respondenter svarade på präglades av en 
semistrukturerad ansats för att frågorna därmed skulle kunna ställas mer allmänt och fritt.35 

                                                 
33 Dahmström, K. (2000) Från datainsamling till rapport – att göra en statistik undersökning. Lund: 
Studentlitteratur, 59. 
34 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 126. 
35 Ibid., 362-363. 
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Detta på grund av att respondenterna skulle känna sig mer komfortabla och till följd därav 
lämna bättre och mer innehållsrika svar.  
 
Då våra respondenter arbetar i andra regioner än den vi befinner oss i valde vi att utföra 
intervjuerna via telefon eller E-post. Då semistrukturerade intervjuer ger dem en möjlighet att 
utforma svaren på sitt eget sätt bearbetades det fram en intervjumall innan genomförandet för 
att förhindra att tillvägagångssättet skulle medföra att svaren hamnade allt för mycket utanför 
frågeställningarna.  
 
En av respondenterna valde att genomföra intervjun via E-post. Några dagar före 
intervjutillfället skickades därför intervjumallen ut till denne för att i god tid kunna läsa igenom 
och besvara frågorna. Därtill kom en del följdfrågor över telefon för att försäkra oss om att vi 
hade förstått svaren rätt. De andra respondenterna föredrog att hålla intervjun per telefon. För 
att inte gå miste om väsentlig information och för att lättare kunna tolka svaren efterfrågades 
respondenternas godkännande till användande av diktafon. På så sätt underlättade det 
bearbetningen genom transkribering, men också för att kunna fokusera till fullo på själva 
intervjun utan att behöva anteckna svar under tiden.  
 
För att åstadkomma hög kvalitet vid intervjutillfället är det också angeläget att de svar som ges 
innehåller hög sanningshalt. Vissa frågor kan vara mer eller mindre känsliga till sin karaktär 
vilket gör att risken för oärliga svar ökar. För att därför inge respekt och, om möjligt, öka 
sanningshalten i svaren informerades respondenterna om att deras deltagande skulle ske 
anonymt om så önskades. Riksprojektledaren kände inget behov att medverka anonymt varför 
valet blev att identifiera personen, för att möjligen kunna dra slutsatser ifall dennes svar 
skiljdes åt från övrigas.    
 

2.8.3 Intervjumall 
 
Vid formulering av intervjufrågor är det av stor betydelse hur forskaren väljer att utforma sina 
frågor. Det är viktigt att inte vara allt för specifik och ledande i sina frågor då det i värsta fall 
kan hindra alternativa tankegångar och betraktelsesätt som annars hade uppstått under 
intervjun. Vidare är det viktigt att skapa en tydlig ordning bland frågorna men samtidigt vara 
beredd att byta riktning under intervjuns gång. Därtill är det viktigt att inleda intervjun med en 
del frågor som behandlar respondentens bakgrundsinformation.36  
 
För att kunna utforma frågorna på bästa sätt formulerades intervjumallen först efter försäkran 
om att kunskapen på området var tillräcklig. Därefter utformades tre stycken intervjumallar, 
där två av dem enbart behandlade ren fakta. Det upplevdes som onödigt att ställa faktafrågorna 
till samtliga respondenter då de representerar samma myndighet samt att svaren inte kräver 
någon form av subjektivitet. Med anledning av detta skulle svar från flera respondenter endast 
bli överflödig information. Frågorna i den andra intervjumallen ställdes enbart till respondent 
A, medan frågorna om effekterna ställdes till respondent B (riksprojektledaren). Anledningen 
till uppdelningen beror på att Respondent B var den ende respondenten som besatt aktuell 
information som omgavs av intervjumall 3. Att sedan låta respondent A istället för B svara på 
                                                 
36 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 369. 
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frågorna i intervjumall 2 berodde på att denne hade mer tid och besatt även all nödvändig 
information som eftersöktes.  
 
Sammansättningen av den första intervjumallen var bestående av tre olika kategorier där 
samtliga frågor ingick.(Se bilaga 1) Bortsett från ett par formaliafrågor byggde mallen på den 
referensram som studien utgått ifrån.  
 
Den första kategorin behandlade enbart frågor om respondenternas erfarenhet och position på 
SKV samt dess roll i projektet, det vill säga bakgrundsfrågor om respektive respondent.  
 
Tanken med den andra kategorin, var att återkoppla till teorier i referensramen som rör 
förebyggandet av ekobrott och specifikt undandragandet av skatt. För att undersöka hur arbetet 
på SKV har förändrats sedan Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher införts, fick 
respondenterna även svara på hur verksamheten har effektiviserats efter införandet av lagen. 
Frågor som rörde orsaksförhållanden och samarbete med andra myndigheter ställdes för att 
undersöka utifall kunskapen och samarbetet är tillräckligt för att på bästa sätt kunna tillämpa 
situationell brottsprevention.37  
 
Därefter fortsatte andra kategorin med en fråga om den externa kontrollens betydelse, för att 
lättare kunna dra paralleller med de teorier som belyser vikten av olika kontrollsystem. Syftet 
med frågan var även att skapa en förståelse för den externa kontrollens betydelse just i berörda 
branscher. Den avsåg även att få kunskap om varför det är viktigt att kontrollera branscherna 
utifrån via myndigheter, istället för att satsa på andra metoder. Frågan därefter behandlade 
därför intern kontroll i syfte att kunna göra en jämförelse mellan alternativen och om interna 
åtgärder tycks vara ett bra alternativ till gällande lagstiftning.38  
 
I teorin talas det om att attityder formas på arbetsställen där fusk förekommer, som därför 
påverkar individens vilja av att också fuska för att kunna tjäna mer pengar.39 Därför 
formulerades en fråga som behandlade respondenternas tankar kring lagstiftningen som 
attitydförändrande. Intresse fanns även av att utreda vilka möjliga problem som uppstått för 
SKV att tillämpa Lagen om särskild skattekontroll i särskilda branscher, för att utreda om det 
talar för problem även i framtiden. En fråga ställdes därför för att utreda risker med lagen och 
hur den skall tolkas.  
 
För att även få insyn i framtidsföreställningarna fick respondenterna även ge sin egen bild av 
hur de kommande kontrollinsatserna kan te sig. Visserligen en fråga som inte kan få ett 
”korrekt” svar eftersom det inte exakt hur framtiden kommer se ut. Frågan kändes ändå 
relevant för att kunna dra paralleller med forskning som visar på problem med att få bestående 
kontroll på ekobrottsområdet.40  
 
Sista kategorin i intervjumall 1 omfattade endast en fråga där målet var att respondenterna 
skulle ge kommentarer på ett åtgärdsprogram som införts i ett annat land. Av de förebyggande 

                                                 
37 Clarke, Situationell brottsprevention, 30. 
38 SOU 2002:47. Skattefusk och kontrollinsatser, 603-604.  
39 Alalehto, Motiv eller tillfälle?, 164  
40 Alvesalo & Tombs, Can Economic Crime Control be sustained? The case of Finland, 43.. 
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åtgärder som införts i andra europeiska länder, vilka redovisades referensramen, ansågs 
förslaget med att ge personalen i de aktuella branscherna en löneförhöjning via subventioner41 
som det mest realistiska för det svenska samhället. Därav ställdes frågan om åtgärdsförslaget 
skulle kunna få genomslag i de berörda branscherna i Sverige.  
 
Den andra intervjumallen innehöll istället faktafrågor om projektet i sig. (Se bilaga 2) Mallen 
bestod av frågor om projektet under året 2007. Frågor som togs upp rörde bland annat de 
diverse kostnader som kunnat härledas till kontrollinsatserna, antal kontroller samt hur många 
medarbetare som var involverade i projektet. Detta för att se hur stora resursförändringar ett 
sådant projekt kräver. Den innehöll dessutom en fråga angående vilka regioner i Sverige som 
förvaltat personalliggaren på bästa sätt.  
 
Den tredje intervjumallen behandlade frågor om vilka förändringar som kan urskiljas efter att 
Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher införts. (Se bilaga 3) Frågorna tog upp 
förändringar i skatteintäkter, nyanställningar, konkurser. Bakgrunden till frågorna i den tredje 
intervjumallen togs upp för att få bättre uppfattning om vad Lagen om särskild skattekontroll i 
vissa branscher har åstadkommit för förändringar inom berörda branscher.  
 

2.9 Källkritik 
 
För att undgå risken med att analyser och slutsatser grundar sig på vilseledande information är 
källorna granskade med en kritisk överblick.  
 
Uppsatsen utgår delvis från vetenskapliga artiklar som främst presenteras i referensramen. 
Uppfattningen är att samtliga artiklar håller hög standard och dessutom har alla, bortsett från 
en, blivit refererade flertalet gånger i andra vetenskapliga studier. Artikeln ”Eliminating 
undeclared work: beyond a deterrence approach” gav ett antal åtgärdsförslag som kan 
ifrågasättas då det finns tvivel på om de skulle ha någon möjlig implementering i Sverige på 
samma sätt som de haft i gällande länder. Detta är emellertid något som har kommenterats mer 
i referenskapitlet.  För att studien skall vara av dagsaktuell kvalitet eftersträvades att finna 
artiklar som publicerats ganska nyligen. Fem utav sex artiklar är offentliggjorda efter 
millennieskiftet, vilket får anses bekräfta vårt krav på aktualitet. I analysen av artikeln “The 
effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance” har det dock funnits i åtanke 
att den var publicerad redan 1985. Emellertid behandlar den allmängiltig forskning som redan 
långt tillbaka och än idag skapar frågeställningar och ser med anledning av det inget problem 
med att använda den som källa.  
 
Lagen är relativt ny i Sverige, vilket gjorde att det inte helt oväntat fanns en uppsjö av färska 
tidningsartiklar att välja mellan, där de äldsta härrör från 2006. Vidare baserades valet på att 
söka efter artiklar ur sådana källor som ansågs mer pålitliga, som exempelvis Dagens Industri i 
stället för Aftonbladet.  
 

                                                 
41 Williams, C C. (2004) Tackling undeclared work in advanced economies. Taylor & Francis Ltd, Vol. 25, No. 4, 
251-252. 
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Alla de teoretiska källor som påträffas i studien har haft mycket gemensamt även med andra 
källor som studerats. Likheterna är många och för att begränsa studiens omfattning gjordes ett 
urval bland dem. Att likheterna är så pass stora ökar framförallt trovärdigheten i dem. Några av 
källorna har sitt ursprung redan från 1940-talet och behandlar forskning från kända teoretiker 
på ekobrottsområdet. Angående litteraturen har det i första hand gjorts en ansträngning i att 
försöka använda ursprungskällan. Detta har emellertid inte alltid varit genomförbart och i vissa 
fall är det därför refererat till sekundärkällan, då källan ändå anses innehålla en hög grad av 
expertis. Metodböckerna innehåller exempelvis en hel del sekundärdata men är trots allt väl 
erkända i Sverige bland landets universitet. Av den anledningen har inget försök gjorts för att 
finna annan litteratur.  
  
För att bredda referensramen ytterligare gjordes fördjupningar i den proposition som var 
upptakten till den nya lagen samt information ur SKV:s årsredovisning från budgetåret 2007. 
Därtill fanns mycket intressant fakta i de rapporter som BRÅ har utfört rörande förebyggande 
av ekobrott, där experter har gjort intressanta uttalanden på området. Berörda källor anses vara 
av högkvalitativ karaktär och behöver inte ifrågasättas ur trovärdighetssynpunkt. Det som 
möjligen fattades var de tänkbara problem som kan uppstå i takt med införandet av lagen.  
 

2.10 Metodproblem 
 
Det finns ett flertal problem som kan uppstå vid genomförandet av en undersökning. I detta 
avsnitt görs därför en redogörelse för de problem som ansetts vara mest trovärdiga att stöta på 
för den aktuella studien.   
 
Genom att ha en kvalitativ ansats på studien begränsas möjligheterna till generalisering 
avsevärt. Tanken med att kunna generalisera forskning är viljan av att ha möjlighet att 
implementera resultaten till andra omgivningar. De begränsningar som uppkommer med 
kvalitativ undersökning grundas främst på att det är svårt att dra allmänna slutsatser utifrån en 
studie där enbart ett fåtal respondenter valts ut från en population. Detta på grund av att de inte 
anses representativa för en större miljö.42 Då intentionen med denna studie inte är, som tidigare 
nämnts, att generalisera resultaten till andra branscher upplevs inte problemet som relevant för 
studien.  
  
Vid intervjuer av kvalitativ karaktär kan det uppstå problem med intervjuareffekter. De effekter 
som kan uppstå är att respondenternas svar delvis blir påverkade av intervjuarens egenskaper, 
som står till grund för hur denna har ställt frågorna.43 Det är naturligtvis omöjligt att dölja sina 
karaktärsdrag men det kräver trots allt att intervjuaren har i åtanke att inte medvetet styra 
respondenterna åt något håll, utan istället agera opartiskt för att uppnå det bästa samspelet med 
respondenten. Eftersom en av våra respondenter valde att svara via E-post kan risken för 
intervjuareffekt därmed inte vara befintlig. De intervjuer som gjordes över telefon kan däremot 
ha påverkats av intervjuareffekten.  
 

                                                 
42 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 320. 
43 Kylén, J-A. (2004) Att få svar – intervju, enkät, observation. Stockholm: Bonnier Utbildning AB, 24. 
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Att syftet med studien inte har kunnat förmedlas på rätt sätt är något vi författare även 
begrundat. Så länge vi inte genomför studien på nytt kan vi aldrig få svar på om vi har använt 
oss av rätt handlingssätt för insamling av våra data. Förhoppningen är att vi har uttryckt oss 
tillräckligt tydligt för vad vi vill åstadkomma med studien. 
 

2.11 Studiens trovärdighet 
 
Tre kriterier som är av central betydelse för granskning av studien är reliabilitet, validitet och 
replikerbarhet. Kortfattat står reliabilitet för hur tillförlitlig studien är, huruvida andra forskare 
skulle komma fram till samma slutsatser om undersökningen implementerades ännu en gång. 
Validitet handlar om instrumentets förmåga att mäta det som avses (giltighet). Slutligen 
innebär replikerbarhet att vår studie skall ha möjligheten att upprepas av andra forskare, det är 
därför av stor vikt att noggrant beskriva hur vi gått till väga i genomförandet av studien.44  

2.11.1 Reliabilitet 

För att studien skall omfattas av hög reliabilitet krävs en frånvaro av slumpmässiga fel.45 Ett 
tänkbart problem är att respondenternas åsikter kan ha förändrats om studien utförs på nytt, 
vilket bör observeras om studien skall utföras på nytt. Efterföljande forskning kan emellertid 
försöka ”efterlikna” tidigare studier för att underlätta jämförelsen av analyserna.  

Möjligen kan antalet respondenter i studien kritiseras för att vara för få. Känslan var dock att 
respondenterna gav oss till tillräckligt med data för att utvärdera svaren på ett rättvist sätt. Då 
de, som tidigare nämnts, härrör från samma myndighet ansåg vi författare att ytterligare 
respondenter ej hade bidragit med ny information utan att det enbart skulle fördröja tiden till 
arbetet kring analys och slutsats. Eventuellt skulle det även kunna anmärkas på 
tillvägagångssättet för sammanställningen och analysen av intervjuerna, då dessa inte gjorde 
med respondenterna personligen. För att undvika fel och för att kunna göra en så väl 
genomarbetad analys som möjligt har båda författare lyssnat på respondenternas inspelade svar 
och haft en noggrann genomgång mellan referensram och empiri.  

2.11.2 Validitet 
 
Som tidigare berörts är studiens mätinstrument av stor betydelse för att uppnå hög validitet.46 
Validiteten ökade i och med att respondenterna på förhand fick syftet med studien redogjort för 
dem. Förhoppningen med detta var att ge dem en förståelse av vad som ville åstadkommas med 
studien. För att kunna söka efter rätt sorts referenser och ställa rätt sorts frågor till 
respondenterna gjordes löpande kontroller över att materialet och intervjufrågorna föll inom 
ramen för frågeställningen och syftet med studien. Därmed blev det enklare att hålla sig till rätt 
sak.  
 

                                                 
44 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 48. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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2.11.3 Replikerbarhet 
 
För att ge blivande forskare möjlighet att utveckla studien på nytt är det av stor betydelse att 
tydliggöra beskrivningen av tillvägagångssättet.47 Det har genomförts på olika sätt, i allt från 
att ge en förklaring till hur valet av respondenter har sett ut, hur utformningen av 
intervjumallen har gått till, till att detaljerat beskriva valet av olika källor. Att grunda en studie 
på kvalitativa data försvårar dock replikerbarheten en aning, eftersom valet innebar 
semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjumall. Detta påverkar insamling av data på 
så sätt att intervjufrågorna speglades av vår egen uppfinningsrikedom kring de aktuella 
områdena. Därför har vi noggrant försökt redogöra för valet av frågor för att därmed undvika 
eventuella tvivel i den vetenskapliga metoden.  

                                                 
47 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 48. 
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3. Forskning på ekobrottsområdet 
 

Forskningen på ekobrottsområdet är omfattande och nedan presenteras några av de teorier 
som varit intressanta och användbara för studien. 

  

3.1 Bakomliggande orsaker till ekobrottslighet 
 
En av de äldre teorierna på ekobrottsområdet är socialisationsteorin. Den introducerades på 
1940-talet av kriminologen Edwin H Sutherland. Det övergripande ändamålet i hans teorier är 
att bevisa, att brott inte enbart begås av personer tillhörande de lägre sociala skikten, utan att de 
även begås av personer inom ramen för det högre sociala skiktet. Utifrån sin teori myntade han 
begreppet white collar crime, som innebär att ägare och högre anställda inom företagskulturer i 
flesta fall är dem som begår ekobrott.48 Vidare formulerade han en hypotes om ”differential 
association”, som åsyftar en socialiseringsprocess där individen blir brottsling genom inlärning 
i sin sociala förbindelse. I denna sociala förbindelse råder någon form av brottsligt beteende 
som anses vara fördelaktigt ur olika aspekter. I en sådan miljö isolerar man sig därför från 
individer och miljöer där sådant beteende anses oacceptabelt. Genom att exkludera yttre 
påverkan är det således enklare att tillägna sig det kriminella beteendet.49 Med isolering menar 
Sutherland, att brottet sker i tyst samförstånd och så länge ingen rör i detta genom riktad kritik, 
så sker brottet i en anda av tyst samförstånd.50  
 
Socialiseringen, som Sutherland talar om, kännetecknas av att välgång och individuell 
framgång är ett resultat av framgångsrik ekobrottslighet. Det formar en attityd hos individen att 
även ”jag kan lyckas utföra detta brott”. Sammanfattningsvis lägger socialisationsteorin 
tyngdpunkten på motivet till ekonomisk framgång som orsaken bakom den ekobrottsliga 
handlingen. Motivet aktiveras emellertid när det rätta tillfället dyker upp.51  
 
Donald Cressey, en efterträdare till Sutherland, utvecklade teorin om orsaken bakom 
ekobrottslighet. Han menade, precis som Sutherland, att motivet är den bakomliggande 
orsaken. Hans teori om motiv var dock annorlunda på så sätt att det alltid formas i samband 
med en ekonomisk krissituation.52 Därmed frångick han Sutherlands teori, att även rika och 
framgångsrika företagsägare utför denna typ av brottslighet.  
 
Fler forskare ställer sig på samma linje som Cressey, när han förespråkar att den ekonomiska 
brottsligheten har sitt motiv i en ekonomisk krissituation. Waring och Weisbuird talar främst 
om företagsägare som ser ett ekobrott som en utväg för att få företaget att överleva. Vidare 
menar Waring et al att ett sådant beteende ofta får konsekvenser även i framtiden genom att 
ekobrottslingen även fortsättningsvis väljer att begå ekobrott trots att krisen är över. Det som 
                                                 
48 Sutherland, White Collar Crime, 7-9. 
49 Ibid., 234. 
50 Alalehto, Motiv eller tillfälle?, 164-165. 
51 Ibid.  
52 Cressey, D., (1950) The Criminal Violation of Financial Trust. American Sociological Association, Vol. 15, 
No. 6, 742. 
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då lockar är de tillfällen som fortfarande ges att begå brottet. 53 Waring et al bygger dock vidare 
på orsaksteorin och hävdar att tillfället även kan vara en enskild och avgörande faktor till 
varför människor väljer att begå ekobrott. Typiskt exempel på det kan vara att utnyttja tillfället 
att inte redovisa alla intäkter för att undgå en del av beskattningen, eftersom det är vida känt att 
granskare har dålig insyn och kontroll.54  
 
Witte och Woodbury, som forskat specifikt på skatteområdet, understryker också att de 
omfattande möjligheter och tillfällen som råder är den stora orsaksfaktorn till brotten. Genom 
att minska tillfällena genom olika åtgärder kan skatteundandragandet således elimineras.55  
 

3.2 Att förebygga ekobrottslighet 
 
Det finns mängder med hinder att förebygga ekobrott. En sammanställning av en undersökning 
från 2002, där tjänstemän inom olika brottsbekämpandemyndigheter och forskare på 
ekobrottsområdet deltog, visar att många upplever flertalet hinder med att arbeta förebyggande 
mot ekobrott. Syftet med undersökningen var att konkretisera de åtgärder som bör vidtas för att 
bättre kunna förebygga denna typ av brottslighet. De flesta var överens om att förebyggande 
åtgärder borde få större genomslagskraft i praktiken men orsakerna till att denna metod inte får 
någon prioritet vilar på alla de hinder som uppstår i samband med arbetet.56 
 
Bland de mest framträdande hindren påträffades sekretesslagstiftningen, bortprioritering, 
bristande resurser, okunskap samt politiskt ointresse. Den allmänna synen på det förebyggande 
arbetet verkar vara att det enbart är resursslukande utan att ge några konkreta resultat. Utan 
resurser är det heller inte möjligt att på ett effektivt sätt kunna jobba med ekobrotten.57 Utfallet 
av enkätundersökningen visade att det finns mängder med förslag på åtgärder som bör vidtas i 
större utsträckning. Nedan visas ett urval av alla de förslag som kom upp: 
  

• Det brottsförebyggande arbetet måste lyftas fram  
• Lagstiftaren bör vara lyhörd för idéer från den praktiska verksamheten 
• Ökat samarbete mellan berörda myndigheter  
• Specialutbilda tjänstemän inom området 
• Bättre anpassning av lagstiftningen 
• Förebyggande arbete måste vara mer strukturerat och aktivt  
• Långsiktigt arbete med attitydförändringar 
• Mer resurser58 

 

                                                 
53 Waring, E., & Weisburd, D. (2001) White-Collar Crime and Criminal Careers. Cambridge University Press, 
59-60. 
54 Ibid., 64-67.  
55 Witte, A. D., Woodbury, D. F. (1985) The effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The 
case of the U.S. Individual Income Tax, National Tax Journal, Vol. 38, No. 1, 6-8. 
56 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2003:10. Förebyggande metoder mot ekobrott, 28-29. 
57 Ibid., 30-33. 
58 Ibid., 37-38. 
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3.2.1 Situationell brottsprevention  
 
Teorier om situationell brottsprevention utvecklades först på 70-talet. Tidigare hade de 
politiska makthavarna försökt få kontroll över brottsligheten endast genom att fokusera alldeles 
för ensidigt på rättsväsendets uppgifter att avskräcka, låsa in och rehabilitera brottslingar. Först 
när insikten om rättsväsendets begränsningar nåddes, började de politiska makthavarna satsa 
mer resurser på brottspreventionens möjligheter.59 
 
Teorierna lyfter fram förebyggande åtgärder som en viktig beståndsdel i kampen mot 
brottslighet. De förespråkar en mer specifik brottsanpassning som lägger tonvikten på de 
situationella faktorer som anses mottagliga för påverkan. Genom att hitta de lämpligaste 
åtgärderna för varje specifik situation kan brottsförebyggarna mer fördelaktigt minska 
förekomsten av brott.60 
  
Tanken med situationell brottsprevention är att den bör följas av en metod som benämns 
aktionsforskning.  Den innefattar en process med fem väsentliga steg som vart och ett bör 
uppfyllas för att nå bästa effekt. Nedan ges en kortfattad beskrivning av aktionsforskningens 
olika steg: 
 

• Upparbetning av detaljerad information om det specifika brottsproblemet 
• Analys av informationen för att nå bättre kunskap om brottet, gärningsmännen, motivet 

och metoderna.  
• Kunskapen skall leda till ett antal förslag på åtgärder för att kunna blockera 

möjligheterna till brott. 
• Prövning av de åtgärder som anses mest användbara och ekonomiskt försvarbara. 
• Utvärdering av de vidtagna åtgärderna, vilket i vissa fall kan leda till förändringar av 

åtgärdsprogrammet.  
 
Fokus skall därefter ligga på att hitta förebyggande åtgärder för varje specifik brottstyp. 
Åtgärderna bygger därmed på den upparbetade kunskap som erhållits kring de omständigheter 
som skapar möjligheter för individer att begå brott. Situationell brottsprevention syftar i stort 
till att minska tillfällena till att begå brott genom att försvåra, göra dem mer riskabla, mindre 
lönsamma samt mindre ursäktande.61   
 
Att utveckla preventiva metoder är dock något som kräver fullt stöd av statsmakterna, vilket 
inte är så lätt alltid. Metoden kräver också en noggrann beaktning av de behov som finns av att 
involvera olika sorters grupper, däribland centrala såsom lokala myndigheter, men även andra 
organisationer.62   
  

                                                 
59 Clarke, Situationell brottsprevention, 7. 
60 Hayward, K. (2007) Situational Crime Prevention and its Discontents: Rational Choice Theory versus the 
‘Culture of Now’, Social Policy & Administration, Vol. 41, No. 3, 235. 
61 Clarke, Situationell brottsprevention, 9-11. 
62 Ibid., 23-24.  
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Ett exempel på en situationell brottsförebyggande åtgärd som visade positiv effekt i Sverige 
var när antalet checkbedrägerier minskade påtagligt under 1970-talet tack vare att kravet på 
legitimationstvång infördes.63 
 
Kritik har emellertid riktats mot teorier om situationell brottsprevention. Det talas då om att en 
förebyggande metod mot brott automatiskt överflyttas och sker på ett annat sätt. Det uppstår en 
så kallad överflyttningseffekt. Meningarna går isär, då efterföljande forskning bekräftar att 
påståendena om överflyttningseffekt inte är välgrundade. Somliga syftar istället på att 
effekterna är av en oväntat positiv karaktär, på så sätt att effekten får avkall även på andra 
områden. För att exemplifiera sattes det, under 1988, upp övervakningskameror på 
tvåvåningsbussar i två av åttio bussar som tillhörde ett bussbolag i norra England, för att 
minska skolbarnens skadegörelse och graffiti. Resultatet blev att skadegörelsen och graffitin 
minskade drastiskt på samtliga bussar. Om överflyttningseffekten skulle vara verksam, hade 
skadegörelsen flyttat över till de bussar utan övervakningskamera vilket inte var fallet.64  
  

3.2.2 Effekten av kontroll  
 
Avsikten med kontrollsystem är att främja målkongruens, det vill säga en överensstämmelse 
mellan en organisations medlemmar (såväl individer som grupper) och organisationens 
uppsatta mål. Kriteriet för effektiv kontroll sammanfattas därutav den grad av målkongruens 
som skapats. Leder inte kontrollen till kongruens är heller inte kontrollen effektiv. Alternativt, 
om ett kontrollsystem leder till målkongruens i vissa avseenden men i andra till målkonflikter, 
är kontrollen ineffektiv eller åtminstone mindre effektiv än vad som från början 
eftersträvades.65  
 
Kontrollsystemet som presenteras tar sikte på den målkongruens som eftersträvas inom 
organisationer. Den syftar inte i första hand på samhällskontroll i stort. Trots det kan man med 
fördel dra en parallell mellan organisationer och samhället. Skälet är den bakgrund som 
effektiv kontroll åsyftar. De kontrollinsatser som SKV utför är dels till för att skapa rättvisa 
konkurrensmöjligheter inom berörda branscher och samtidigt få allmänheten att vilja bidra med 
sin beskärda del till skattesystemet. Det är bara några av alla de variabler som ligger till grund 
för att regeringen har gett SKV större kontrollbefogenheter.66  
 
På skatteområdet förespråkas det mycket om systempreventiva effekter. Det innebär att 
lagstiftaren har möjlighet att ändra regelverk i något avseende till fördel för att öka 
effektiviteten i kontrollen. Gällande lagstiftning har stor inverkan på omfattningen av 
kontrollverksamhetens utövande vilket i sin tur påverkar resultatet på upptäckt skattefusk. En 
lagändring kan på så vis ge andra befogenheter och förbättrade kontrollsystem för myndigheter 

                                                 
63 Clarke, Situationell brottsprevention, 15.  
64 Ibid., 17-19.  
65 Flamholtz, E. G. (1996) Effective management control – Theory and Practice. Massachusetts: Kluwer 
Academic Publishers, 139.   
66 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2003:10. Förebyggande metoder mot ekobrott, 211-215. 
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och menar på att ju bättre den systempreventiva effekten är, desto större blir riskerna för att 
begå brott.67   

3.2.3 Myndighetssamverkan 
 
Eftersom myndigheter besitter olika slag av information är myndighetssamverkan en metod 
som kan innebära att goda resultat uppnås ur kontrollsynpunkt. Genom att myndigheter gör 
korskontroller, utbyter information, ökar också risken väsentligt för att bli upptäckt.68 
Myndighetssamverkan kan återkopplas till teorierna om situationell brottsprevention, som 
syftar till att grunda allt på aktionsforskning, för att sedan finna en klar definition på problemet. 
Av den detaljerade analysen skall det sedan klart framgå hur olika myndigheter skall 
involveras för att lösa problemet och deras samarbete kommer även att bygga upp en bättre 
förståelse för vad som krävs av de berörda verksamheterna.69  
 

3.2.4 Slumpmässiga stickprov  
 
Det mest frekventa är att kontroller utförs på de platser som är kända för att vara 
problemområde. Att istället bredda kontrollen skapar helt andra förutsättningar för 
kontrollverksamheten. Det förespråkas om metoder som består av slumpmässiga 
stickprovskontroller som syftar till att omfatta ett större område där ingen aktör kan gå säker 
eftersom vem som helst kan bli kontrollerad. Idén möjliggör för att hitta helt ”nya” fel- och 
fusktyper eftersom man inte enbart fokuserar på de vanliga problemområdena. Att endast gå på 
de ”säkra korten” innebär, att det skapas kontrollfria zoner.70  
  

3.2.5 Information – en traditionell förebyggande åtgärd 
 
Kontrollåtgärder är även att ge stöd och incitament att följa lagen. Att informera berörda parter 
om relevanta regler och dess innebörd är en viktig del i förebyggandet mot ekobrottslighet. 
Genom att tillhandahålla information kan dessutom oavsiktliga fel reduceras och medborgarnas 
vilja att göra rätt för sig ökar. Detta kan åstadkommas genom mer självservice, bättre 
klagomålshantering och så vidare.71 Möjligtvis kan svartjobb ses som en utväg som individer 
utnyttjar i ett kortare perspektiv, men om de förvissas om alla omständigheter som berör de 
långsiktiga effekterna, däribland förlorad pension, kan det verka som tankeställare för personer 
som funderar på att jobba svart.72 
 
Ett politiskt syfte har länge varit att försöka avskräcka människor från att befatta sig med 
svartjobb genom att just informera om att risken med att ägna sig åt det. Aktuella studier, 
utförda i England av Williams och Windebank, visar att antalet svartjobb får allt större 

                                                 
67 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2003:10. Förebyggande metoder mot ekobrott, 211-215. 
68 Korsell, L., & Nilsson, M. (2003) Att förebygga fel och fusk. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 198.  
69 Clarke, Situationell brottsprevention, 30. 
70 Korsell & Nilsson, Att förebygga fel och fusk, 206. 
71 Ibid., 168-179. 
72 Ibid., 210. 
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utbredelse i samhället. Emellertid inkluderar studien även utbyten av pengar och tjänster som 
sker mellan vänner, grannar och släktingar och inte bara inom företag. I vissa regioner har det 
dessutom bildats en norm av att betala svart till någon som utför en tjänst. Utredningen visar att 
avskräckande information inte är tillräckligt, det måste istället genereras metoder som 
underlättar legitimeringen av svartjobb.73  
 
Williams et al menar att metoden med att avskräcka människor från att jobba svart, endast är 
ett sätt att få bukt med svartjobben på grund av dess negativa karaktär. Eliminering av 
svartjobb brukar dock inte vara den enda avsikten som regeringen har, utan målet brukar 
dessutom vara att omvandla arbetena till formella anställningar.74  
 
De talar för att det istället bör frambringas system som ger människor bättre möjligheter att 
omvandla svartjobb till legitima anställningar.75 Huvudpoängen är att, genom olika substitut, få 
människor att vilja ta mer avstånd i inblandning av svartjobb. Då får dessutom staten igenom 
sin målsättning med att få bukt med svartjobben.76  
 
I artikeln nämns ett exempel på en metod som sats i kraft i England, nämligen LETS (local 
exchange and time schemes).  LETS är ideella föreningar som för ett register över tjänster som 
kan utföras samt sökes av medlemmar. LETS verkar sedan för att betalning mellan berörda 
parter verkligen sker. Undersökningen visar att det därmed har utvecklats ett nätverk där 
människor kan kontakta varandra när de behöver hjälp, och visar även att dessa tjänster i viss 
utsträckning annars hade utförts med svartjobb.77 Metoden är med hög sannolikhet inte 
användbar för denna studies berörda branscher. Uppfattningen om LETS är att metoden skulle 
passa bättre inom andra branscher i Sverige, där man arbetar mer inom projekt, typ 
byggbranschen, alternativt för tjänster som utförs i hemmen. Att låta restaurang- och 
frisörpersonal skifta mellan olika arbetsplatser känns inte implementerbart då det skulle skada 
det arbetssätt som anställda är vana vid i dessa branscher. 
 
I en annan undersökning av Williams gavs ytterligare exempel på metoder som har införts i 
andra länder. Nederländerna har infört ett åtgärdsprogram som benämns The Melkert Plan. 
Programmet har till syfte att ge extra stöd till hushållsarbetares löner. På så sätt skall antalet 
svartjobb minskas genom att försöka konkurrera ut alternativet. Skillnaden mellan deras löner 
står sedan regeringen för.78 Åtgärden känns inte alldeles främmande att införa i frisör- och 
restaurangbransch, genom att regeringen bistår med påslag på de anställdas löner för att minska 
viljan att jobba svart. Att satsa på en sådan åtgärd är säkert kostsam, men får naturligtvis ses ur 
ett förebyggande syfte. De mångmiljardbelopp som staten skulle kunna få in tack vare att fler 
personer betalar skatt, talar för att idén har viss potential att genomföras.  
 

                                                 
73 Williams, C C & Windebank, J. (2005) Eliminating undeclared work: beyond a deterrence approach. Emeral 
Group Publishing Limited, Vol.32, No. 5, 435-436. 
74 Ibid., 442. 
75 Ibid. 
76 Ibid., 445. 
77 Ibid., 443-444. 
78 Williams, Tackling undeclared work in advanced economies, 251-252. 
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3.2.6 Mjukare åtgärdsprogram  
 
Det finns teorier som går på den mjukare linjen genom att företagen får jobba mer med intern 
kontroll via egna normsystem, och anses kunna vara mer effektivt än att införa en detaljerad 
statlig reglering. Teorin syftar till att skapa ett större gemensamt inflytande vilket skall 
resultera i en reducering av risken för slarv och brott. Etiska regler via branschorganisationer 
och olika former av certifieringar är olika led i att ändra de attityder som kan finnas i 
branschen. Sådana åtgärder minskar därmed möjligheterna till inlärning av ett kriminellt 
beteende.79  
 

3.3 Bestående kontroll 
 
I en studie som genomfördes i Finland, från år 2000, drogs paralleller mellan olika länder som 
har visat försök på att öka kontrollen på ekobrottsområdet.80 Enligt studien anses Sverige vara 
det land som har lagt ner mest ansträngningar på detta område utan att lyckas nämnvärt. I 
början på 70-talet vidtogs det första åtgärdsprogrammet som syftade till att lyfta fram intresset 
för nå bättre kontroll över ekobrotten, men fram till år 2000 har mängder av förslag genererats 
utan att det har frambringat någon större implementering.81 
 
Flertalet samhällen som har bevittnat någon form av intresse och handling omkring ekobrott 
har också sett kontrollåtgärder mattas ned med tiden. En gemensam nämnare för alla 
misslyckade försök verkar vara ett bristande politiskt intresse av att ge stöd åt sådana åtgärder. 
Frånvaron av politiskt stöd kan vara en mycket försvårande faktor när man ska inse 
möjligheterna eller riskerna med kontrollinitativ. Forskning kring detta visar det är många som 
hävdar att ekobrott inte kan bli föremål för en mer djupgående kontroll utan symboliserar 
endast av kontroll under kortare perioder. Som bäst kan det förklaras som att kontrollaktivitet 
tenderar att dyka upp för att sedan gå tillbaka, som i en negativ cykel av nedskärningar av 
kontrollen.82   
 
I Finland lyckades man vid 2000-talets början äntligen få en handlingsplan som såg ut att 
fungera och kanske till och med vara bestående. Den handlingsplan som upprättades bottnade 
framförallt i två viktiga faktorer, som visade sig ha betydelse. Plötsligt fanns både ett politiskt 
och samhälleligt intresse för ekobrottsbekämpning. Dessutom existerade det vid samma 
tidpunkt redan mängder av mätningar och upparbetade erfarenheter av kontroll beträffande 
ekobrott. Kombinationen resulterade i en efterfrågan på agerande med stort politiskt stöd 
därtill, vilket är ett ytterst sällsynt tillstånd.83 
 

                                                 
79 SOU 2002:47. Skattefusk och kontrollinsatser, 603-604.  
80 Alvesalo & Tombs, Can Economic Crime Control be sustained? The case of Finland, 35. 
81 Ibid., 38-39. 
82 Ibid., 43. 
83 Ibid., 37. 
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Resultatet av den finska studien visar dock på att en bestående kontroll över ekobrotten var 
svår att bibehålla även i detta fall, varvid frågan kvarstår om det överhuvudtaget är möjligt att 
uppnå detta stadiet.84  

                                                 
84 Alvesalo & Tombs, Can Economic Crime Control be sustained? The case of Finland, 49-50. 
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4. Hantering av svartjobb i Sverige   
 

Tanken med detta kapitel är att ge läsaren kännedom om vad som har åstadkommits för att 
motverka svartjobben i Sverige de senaste åren. Vidare ges en förklaring av innebörden med 
lagen om personalliggare samt en sammanfattning av den konsekvensanalys som skapats för 

berörda parter. 
 

4.1 Regeringens proposition 2005/06:169  
 
2004 valde Finansdepartementet att genomföra en undersökning av de beskattningsmodeller 
som var aktuella i Sverige vid tidpunkten. Målet med granskningen var att finna en modell som 
kunde komplettera den traditionella beskattningen med hjälp av effektivare skattekontroll. Den 
arbetsgrupp som utsågs för inspektionen hade även som mål att arbeta fram ett system som 
kunde påträffa de branscher där den nya modellen kunde användas och därmed motarbeta 
svartjobb och skattefusk. Gruppen arbetade, till en början, fram ett system som baserades på 
arbetskraften och dess kostnader. Grundtanken med systemet var ett antagande om att 
verksamheter åtminstone genererar intäkter som kan täcka arbetskraftskostnaderna. Genom 
antagandet om kostnadsposten kunde man därefter beräkna verksamheternas uttag för avgifter 
och skatter. Efter beräkningar fann dock arbetsgruppen att systemet, mest troligt, inte kommer 
att kunna garantera ett mer rättvisande skatteuttag, samt att kostnaderna för berörda parter 
skulle ha blivit förhållandevis stora. Med hänvisning till att de ej längre ansåg sig uppfylla 
uppdragsbeskrivningens krav, beslöt de sig för att förkasta detta förslag.85  
 
Arbetet fortskred och slutligen lyckades de frambringa ett kontrollsystem, där förhoppningen 
var att svartjobben kunde upptäckas och identifieras på ett effektivare sätt, samt vara ett 
instrument för SKV. Tanken var att SKV kunde använda systemet till att göra kontroller 
genom att besöka arbetsplatser i hopp om att påträffa fusket. Gruppen hävdade dessutom, att 
denna kontroll av kostnadspost vore ett perfekt komplement till kontrollen av intäktsposten 
som härleds utifrån kravet att ha ett certifierat kassaregister som registrerar försäljningen.86  
 
Regeringens gensvar blev införandet av en ny lag som för med sig ett krav på att dokumentera 
personalen i restaurang – och frisörbranschen i en särskild liggare, samt kontrollbesök för att 
stämma av personalliggaren. Förslaget grundas på arbetsgruppens fastställande om att 
svartjobben är som mest frekventa i kontantbranscherna. Det är nödvändigt att kontrollerna är 
oannonserade då en underrättelse skulle medföra att det med stor sannolikhet ej finns någon 
svart arbetskraft i lokalen när SKV anländer. För att upprätthålla effekterna av kontrollbesöken 
är det därtill viktigt att de inte är särskilt resurskrävande då det är ett stort antal restauranger 
och frisörsalonger som måste kontrolleras.87  

                                                 
85 Regeringens proposition 2005/06:169. Effektivare skattekontroll m.m., 31-35. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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4.2 Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher  
 
För att på bästa sätt informera om hur lagen fungerar i praktiken har vi här valt att redogöra 
kortfattat för innebörden av den. För att se lagen med samtliga paragrafer, se bilaga 4.  
 
Från den 1 januari 2007 skall alla verksamheter inom restaurang och frisör föra anteckningar i 
en personalliggare. Med restaurang omfattas dessutom gatukök, kafé, personalmatsal, catering 
och centralkök samt pizzabutik. Noteringarna skall innehålla information om företagets 
anställda. Detta innebär att näringsidkarna har ansvar för att de varje dag skall föra in den 
personal som arbetar den aktuella dagen, det vill säga information om när arbetet påbörjas och 
avslutas. Oavlönad personal, exempelvis praktikanter, och bemanningspersonal ska även finnas 
med i liggaren. Företag som tillfälligt utför ett arbete behöver emellertid inte föras in. Denna 
personalliggare skall sedan sparas i verksamheten i två år. 
 
Undantag från att föra personalliggare gäller: 
 

• Om du har en frisörsalong och hyr ut stolar till personer som har en egen F-skattsedel. 
• Om den verksamhet som innefattas av lagen är mindre än 25 % av den totala 

omsättningen. 
• Om du bedriver enskild verksamhet, ett fåmansföretag eller ett handelsbolag och om 

endast, din make eller dina barn (som är under 16 år) är verksamma.   
 
För att kontrollera att lagen följs gör SKV besök hos företag för att se om personalen finns med 
i personalliggaren. Om SKV anser det vara nödvändigt får de utföra identitetskontroller av 
verksamma personer. De får därtill ta ut en avgift om liggaren saknas. Kostnaden består av: 
 

• Kontrollavgift på 10 000 kronor. 
• En avgift på 2 000 kronor för varje person som inte är ifylld i personalliggaren men 

som SKV bedömer som verksamma.  
• Om näringsidkaren ej vidtar rättelse inom skälig tid eller upprepar överträdelse inom ett 

år skall en ny uppgift tas ut till 20 000 kronor.88 
 

4.3 Konsekvensanalys 

4.3.1 Konsekvenser för SKV 
 
Oundvikligen uppstår det kostnader genom ett införande av kontrollbesök för SKV, dessutom 
uppkommer det krav på extra insatser för implementeringen av besöken då antalet 
näringsidkare som behöver kontrolleras är ungefär 33 000 stycken. Enligt beräkningar kommer 
kostnaderna att uppgå till cirka 15 miljoner kronor det första året och cirka 7,5 miljoner 
därefter. Önskemålet är att SKV det första året besöker 80 % av de berörda för att sedan 

                                                 
88 www.skatteverket.se 
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kontrollera 40 % av näringsidkarna årligen. På grund av den nya lagen krävs det att den 
personal som skall arbeta med kontrollerna dessutom får genomgå en utbildning.89  
 

4.3.2 Konsekvenser för skatteintäkterna 
 
Ändamålet med införandet av lagen om personalliggare är att upprätthålla bättre 
kontrollmöjligheter i restaurang – och frisörbranscherna. Förhoppningen är således att besöken 
så småningom skall leda till ökade skatteintäkter. Det är däremot svårt att förutsäga 
omfattningen på ökningen.90  
 

4.3.3 Konsekvenser för ekobrottsligheten och det brottsförebyggande arbetet  
 
Kontrollformen innebär att SKV kan göra oannonserade besök hos vilken restaurang eller 
frisör som helst. Det tillkommer även krav på näringsidkarna att föra personalliggare. 
Införandet av lagen kommer därför att reducera förutsättningarna för att ha svart arbetskraft.  
Regeringen bedömer att lagen kommer ha en stor förebyggande effekt på svartjobben och att 
det därmed kommer minska den ekonomiska brottsligheten.91 
  

4.4 SKV:s årsredovisning för 2007 
 
SKV har i regleringsbrevet 2007 reglerat ett antal målsättningar rörande beskattning. Målen är 
att skattefelet skall vara så minimalt som möjligt, och det uppsatta målet för 2012 är att halvera 
skattefelet. Belopp som är fastställda skall även betalas till fullo och i tid. Slutligen skall 
dessutom preliminärskatten i minsta möjliga mån avvika från den slutliga skatten.92 
 
Skattefelet är skillnaden mellan den teoretiskt beräknade totala skattesumman och de 
fastställda skatterna. Differensen låg hösten 2007 på ca 133 miljarder kronor, vilket motsvarar 
cirka 5 % av BNP. Utav dessa 133 miljarder utgör svartjobben hela 66 miljarder, där 
mikroföretagen står för två tredjedelar av summan (företag med en lönesumma på mindre än en 
miljon).93  
 
Undersökningar gjorda av SKV visar att vi medborgare har en låg acceptans gentemot 
skattefusk, endast ca 5 % godkänner bedrägeriet. Samma undersökning visar dock att vi i högre 
grad anser det vara okej med svartjobb, där 14 % svarade att ”det är OK att folk arbetar svart”. 
Företagarna verkar även de ha anammat en positivare attityd till fusket. 2007 ansåg 40 % av 
företagen att svartjobb inte är ett allvarligt samhällsproblem. 94 
 

                                                 
89 Regeringens proposition 2005/06:169. Effektivare skattekontroll m.m., 120-121. 
90 Ibid., 122. 
91 Ibid., 122-123. 
92 Skatteverkets årsredovisning budgetåret 2007, 19. 
93 Ibid., 6-9. 
94 Ibid. 



 

 26

5. Empiri 
 

Kapitlet visar resultatet av intervjuerna och fakta som framkommit om kontrollinsatserna.   
 

5.1 Kontrollinsatser under 2007 

5.1.1 Kostnader och antal kontroller  
 
Under 2007 genomfördes 31 400 kontroller. När kostnaden beräknas för varje enskilt 
kontrollbesök uppgår dem uppskattningsvis till 650 kr. I detta belopp inräknas tid för 
urvalsbestämning, förgranskning, restid, efterkontroll och administration. Därtill utförs varje 
besök utav två kontrollanter. Den totala kostnaden för kontrollerna beräknas därmed minst 
uppgå till 20,5 miljoner kronor. Vad som inte inräknas i detta belopp är bland annat 
resekostnader. SKV:s kontor runt om i landet har löst resekostnader på olika sätt genom att 
exempelvis köpa in särskilda tjänstebilar eller använt sig utav hyrbilar. Därtill har kostnader i 
form av inköp av larm med GPS, utveckling av datasystem för att förenkla administrationen av 
besöken, blanketter har tagits fram och lagts in i deras datasystem, utbildning av kontrollanter, 
samt två utskick till berörda verksamheter med information om de nya reglerna. Många av 
dessa omkostnader är engångskostnader, som det inte finns en tydlig uträkning på, och som 
dessutom har belastat verksamhetsåret 2006 till viss del.  
 

5.1.2 Involverade medarbetare på SKV  
 
Med tanke på att projektet har medfört ett nytt sätt att arbeta på inom SKV var det svårt att 
uppskatta hur mycket arbetskraft som skulle krävas. Budgeten inför 2007 visade emellertid att 
100 årsarbetskrafter skulle fordras för projektet. Med årsarbetskrafter menas en 
hundraprocentig tjänst som kan fördelas på flera anställda. Exempelvis att en anställd arbetar 
50 % och två anställda arbetar 25 %. Bland dessa avsågs även en projektledning på riks - såväl 
som på regionnivå. Utfallet hamnade mellan 95-98 årsarbetskrafter vilket inte är långt ifrån 
budgeterat. Däremot var det betydligt fler personer inblandade i projektet vars uppgifter 
motsvarade allt från 25-50 % av deras arbetstid. I en av regionerna var budgeten 20 
årsarbetskrafter och det var mellan 50-60 personer involverade, vilket är generaliserbart för 
större delen av landet.  
 

5.1.3 Kontrollavgifter 
 
Antalet kontroller som lett till avgift beräknades att ligga på 12 % av de besökta 
restaurangerna. Avgifterna är mest frekventa i storstäderna (framförallt Stockholm) och 
omfattar vanligtvis de företag som har en omsättning på högst 1,5 miljoner kronor per år, det 
vill säga de mindre företagen. Den region som hittills skött personalliggaren bäst är östra 
regionen, som innefattar Östergötland, Jönköping och Gotland.  
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5.1.4 Utveckling av kontrollavgifter 
 
Det första tre månaderna tillämpades en mjukare linje bland kontrollanterna där de endast 
påförde avgift i de mest misstänksamma fallen. När det rörde sig om gränsfall nöjde sig SKV 
med att informera om lagstiftningen och följde även upp med återbesök i vissa fall. I de fall där 
kontrollanterna hade anledning att tro att bristerna inte var av tillfällighetskaraktär gjordes en 
notering och återbesök utfördes vid senare tillfälle. Detta är något som varje skattekontor 
hanterar på eget sätt där inget särskilt system används. Tendensen är däremot att de som får 
återbesök därefter har använt personalliggaren på ett korrekt sätt och därför inte behövt drabbas 
av ytterligare avgifter. De ålagda avgifterna har däremot ökat i antal under 2007. Det beror 
troligtvis på att de har besökt fler restauranger och färre frisörer under senare delen av året, 
som är resultatet av ett bättre urvalssystem. Som det ser ut i dagsläget, kommer det under 2008 
att bli ännu fler påförda avgifter.   
  

5.2 Kortfattat om utfallet av lagen under 2007  

5.2.1 Skatteintäkter i berörda branscher 
 
För att SKV skall kunna räkna ut ökningen av skatteintäkter som lagen har medfört har de till 
en början räknat bort inflationen för tidigare år. När man sedan tittar på 2007 har ett mycket 
större belopp kommit in till statskassan från de här branscherna. Beräkningarna visar en ökning 
på minst 1 miljard kronor i skatteintäkter. Tittar man enbart på restaurangbranschen, har det 
tillkommit 600 miljoner kronor i inbetalda arbetsgivaravgifter och till det kommer att man 
redovisar mer moms. Eftersom en del företag nu måste betala ut vita löner resulterar det även i 
att man behöver redovisa vita intäkter att kunna betala ut lönerna med. Vad som däremot inte 
finns med i dessa siffror är den inkomstdeklaration som företagen redovisar, som blir föremål 
för inkomstskatt. Dessa siffror kommer in inom det närmsta efter att alla har lämnat in sina 
deklarationer för 2007.   
 

5.2.2 Utveckling av konkurser i berörda branscher 
 
Det finns inget som tyder på att antalet konkurser har ökat eller minskat avsevärt i jämförelse 
med tidigare år, utan det är något som har skiftat lite åt båda hållen under 2007. I början på året 
sjönk antalet för att sedan tillta i slutet av året. En tydlig förändring är däremot att aldrig 
någonsin har så många restauranger varit till salu som under 2007.  
  

5.2.3 Nyanställningar i berörda branscher  
 
SKV har i beräkningarna utgått ifrån den genomsnittslön som en heltidsarbetare i 
restaurangbranschen har på ett år. Detta ger därför en bild av hur många årslöner som betalas ut 
i branschen. Utifrån denna beräkning har de sedan kommit fram till att det rör sig om 4000-
4500 nya heltidsjobb under 2007. Dessa branscher omges även av ett stort antal 
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deltidsanställningar, vilka inte ryms i denna beräkning. SKV konstaterar därför att betydligt 
fler än 4000 arbeten har gått från svart till vit anställning.  
 

5.3 Intervjuer 
 
De respondenter som har medverkat i studien är anställda på SKV. En av dem arbetar som 
Riksprojektledare för projektet med personalliggarkontrollerna. Resterande tre respondenter 
arbetar på samma projekt, men har istället rollerna som regionprojektledare för olika regioner i 
Sverige. Deras ansvar är att se till att målen på deras respektive område skall uppnås, samt vara 
ansvariga för att medarbetarna har rätt och tillräcklig kompetens. Därtill är de ansvariga för att 
lagstiftningen implementeras och att den, tillsammans med regler, tillämpas på likformigt sätt. 
Respondenterna har slumpmässigt fått benämningarna A, B, C och D.  
 
År inom SKV 
A 25 år    
B 23 år  (Riksprojektledare) 
C 7 år 
D 18 år 
 

5.3.3 Orsaker till svartjobb 
 
A: I dagsläget anser respondenten att kunskapen är tillräcklig om de bakomliggande orsakerna 
till svartjobb. Det är dock inget som är statiskt utan förändras över tiden. Skälet till att man 
väljer att undandra skatt grundar sig allt som oftast på drivkraften efter pengar. Pengar är en 
stark drivkraft för kreativitet på olika sätt som hela tiden förändras. Detta kräver att man hela 
tiden hittar nya arbetsmetoder eller regelverk allt eftersom. SKV kan inte slå sig till ro med att 
metoden med personalliggare hittills har haft sådan genomslagskraft, utan det kommer 
säkerligen att finnas vägar för att kringgå lagen på något sätt. Samtidigt vidhåller respondenten 
att det inte är en enkel uppgift. Att skapa ett samhälle fritt från svartjobb är troligtvis en 
omöjlighet, utan kommer alltid att förekomma på ett eller annat sätt.  
 
B: Det finns alltid både kunnig och okunnig personal inom brottsbekämpande myndigheter, 
och kunskapen kan med andra ord alltid kan förbättras. Erfarenheterna om orsakerna till brott 
tenderar att skilja sig åt mellan sakkunniga. En del anser att den bakomliggande orsaken är de 
höga arbetsgivaravgifterna, men respondenten hävdar att det inte är det som är den 
bakomliggande faktorn. De höga arbetsgivaravgifterna är säkert en liten del av alla orsaker, 
eftersom fler börjar se fördelen av att hyra personal via bemanningsföretag istället. Då det rör 
sig om organiserad brottslighet ligger det dock en helt annan systematik bakom, då är det 
medvetenhet och uppsåt som är orsaken till handlingarna. 
 
C: Det finns många orsaker till att man arbetar svart enligt respondenten. Ett av skälen är att 
man vill utnyttja systemet för att få arbeta samtidigt som man utnyttjar olika bidragskassor. 
Skälen är många och därför är det svårt för SKV att fastställa en huvudorsak som ligger 
bakom. Sådan kunskap skulle alltid kunna bli bättre. Trots att man skulle ha kunskapen, vet 
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respondenten inte om de skulle leda till ett annat agerande. Det är därför svårt att säga om detta 
är den bästa metoden. Hade samhället haft gott om pengar, hade den bästa metoden varit att 
sänka arbetsgivaravgifterna och skatterna. Metoden med personalliggarkontroller är däremot 
en bra metod med tanke på hur samhället ser ut idag.  
 
D: Det är svårt att avgöra vilken som är den avgörande orsaken till svartjobb och det är därför 
svårt veta om lagen är den bästa förebyggande metoden. Med denna metod har SKV dock 
kommit långt med att motverka svartjobb. Om det dock är den allra bästa metoden är svårt att 
fastställa, möjligtvis finns det ännu bättre metoder. Men lagen har definitivt lett oss på rätt väg.  
 

5.3.4 Att förebygga svartjobb med extern kontroll   
 
A: De flesta företag bedriver verksamhet i vinstsyfte. Detta ökar risken för frestelsen att 
åsidosätta t ex personalsäkerhet eller annat som genererar kostnader. Därför behövs det olika 
slag av extern tillsyn, att olika regelverk följs. Själva risken att "åka dit" och få dålig PR, eller 
andra konsekvenser, leder till att många gör sitt bästa för att uppfylla ställda krav.  
 
B: Extern kontroll är definitivt nödvändigt, då det finns en del riskbranscher där det är väldigt 
svårt att komma in i efterhand och göra kontroller. Det är en helt annan sak att kunna komma 
ut till företagen när saker och ting pågår istället för att behöva vänta tills revisionen görs ett år 
senare. Den externa kontrollen bidrar till att man får mycket bättre bild av verksamheterna 
genom den information som samlas in vid varje kontrollbesök. Lagen har en systempreventiv 
effekt på så sätt att utökade kontrollbefogenheter ger bättre information om verksamheterna 
och var problemområdena finns. Den externa kontrollen bidrar därmed till att risken ökar med 
att arbeta svart.  
  
C: På vilken marknad man än befinner sig på så behövs det tydliga spelregler. Man måste veta 
vad det är som gäller, och det skall finnas en bra kontroll som kontrollerar att reglerna följs. 
Därtill skall det finnas ett väl fungerande och allmänt känt sanktionssystem. Med denna 
lagstiftning krävs det nu ett bra kontrollsystem som skapar en rättvis marknad. Då detta inte 
fungerar kommer även arbetsgivare tillsammans med arbetstagare att hitta vägar för att kringgå 
reglerna. Det är därför viktigt att veta varför man blir ålagd avgift och vad sanktionen blir för 
detta brott. Fyller man inte i liggaren, skall man veta vad det resulterar i för sanktion. 
Kontrollen behövs för ett fungerande samhälle och regelverket skall vara okomplicerat för 
berörda parter. De flesta frisörer och restauranger har nog fått en bra bild av lagen och dess 
effekter i dagsläget.  
 
D: Kunskapen om omfattningen på svartjobb i berörda branscher gör att kontroll är oundviklig. 
Bakgrunden till lagstiftningen var bland annat den branschutredning som gjordes där man 
konstaterade att skattefelet låg på flera miljarder kronor i bara restaurangbranschen varje år. 
Denna utveckling verkar inte ha blivit mindre med åren utan restaurangerna blir fler och så 
även restaurangbesöken. Skattefelet är onekligen alldeles för stort i branschen vilket gör att 
lagen om särskild skattekontroll är välbehövlig, då den ger en helt annan möjlighet att följa upp 
företagens verksamhet.  
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5.3.5 Uppfattning om intern kontroll 
 
A: Respondenten tycker sig påminnas, att man försökte införa en liknande åtgärd inom 
frisörbranschen härom året. Det var nog ett sätt för branschen att försöka tvätta bort den 
stämpel om fuskbransch, som den har tillsammans med restaurangbranschen med flera. 
Åtgärden verkar dock ha runnit ut i sanden, då respondenten inte hört något vidare om det. 
Denna åtgärd skulle säkert fungera bra som komplement till extern kontroll, och klargör 
således att den externa kontrollen alltid kommer att behövas.  
 
B: Intern kontroll fungerar inte som en ensam lösning på problemet, men skulle vara en bra 
kombination med extern kontroll. Respondenten tar, precis som respondent A, upp projektet 
som frisörbranschen försökte införa för några år sedan, men som inte visade sig få någon effekt 
överhuvudtaget. Det som främst behövs är lagstiftning, som ger större befogenhet att utföra 
kontroller. Däremot är en samsyn mellan myndigheter och branschorganisationer väldigt viktig 
angående problemet med svartjobb, för att därför lättare kunna lagstifta om bättre 
kontrollåtgärder.   
 
C: Respondenten ställer sig ytterst tveksam till denna metod. Det skulle visserligen var bra om 
branschorganisationer jobbar på detta sätt, men är ändå tveksam till om det funkar. Även om 
det satsas på samarbete mellan branschorganisationer, arbetsgivare och anställda, tror 
respondenten inte att detta kommer att påverka den enskilde individen nämnvärt. De som vill 
arbeta svart för att få dubbel ersättning kommer säkerligen inte ändra sin uppfattning enbart 
genom denna åtgärd.  
  
D: Dessvärre finns inte alltid viljan av att vara seriös bland arbetsgivare och arbetstagare och 
många tillhör heller ingen branschorganisation. Branschorganisationer har ändå en viktig roll 
att uppfylla i detta avseende. De är ett bra påtryckningsmedel för att få till sådana här 
lagändringar. Så är fallet med byggbranschen exempelvis. Där har man nu ökat kraven på 
lagstiftning för att motverka allt svartjobb som råder inom branschen.   
 

5.3.9 Reflektion kring åtgärdsförslaget 
 
A: Metoden är inte trovärdig utifrån flera aspekter. Den sittande regeringen är inte direkt några 
anhängare av vare sig stöd eller bidrag. Troligtvis skulle en regering av en annan färg heller 
inte ha annorlunda uppfattning på denna punkt. EU skulle säkert också ha synpunkter på att 
detta sätt motverkar fri konkurrens eller liknande, då förslaget rimmar illa med den 
marknadsekonomi vi lever i. Syftet är i de flesta fall gott och välment, men kan tyvärr ofta bli 
fel. En del gränsdragningsproblem skulle eventuellt också uppstå, om vilka som skall omfattas 
av bidragen.  
 
För att exemplifiera nämner respondenten ett exempel i Sverige, då man drog ned på de sociala 
avgifterna till dem som varit långtidsarbetslösa. Många av dessa fick kanske anställning, men 
blev åter avskedade efter sex månader eller när tiden var ute för reducerade avgifter. Då 
anställdes istället en ny långtidsarbetslös. Det finns även flera indikationer på att lönebidrag för 
personer med arbetsskada eller liknande är något som ofta missbrukas. Den stora utbredning av 
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praktikanter som arbetar, inte minst på restauranger, skapar tankeställare om att det snedvrider 
konkurrensen. Utifrån ovanstående bedömning bör man vara ytterst försiktig med att införa 
olika former av ekonomiska understöd.  
 
B: Åtgärdsförslaget får heller inget gehör från denna respondent. Ett tidigare förslag var att 
man skulle minska arbetsgivaravgifterna alternativt plocka bort dem helt. Detta förslag var inte 
förenligt med EU:s bestämmelser, varför utkastet förkastades. Att man skulle höja lönerna, 
vilket skulle få omvänd effekt, skulle säkert heller inte godkännas enligt EU:s riktlinjer, vilket 
även respondent A var inne på.  
  
C: Respondenten ställer sig tveksam till förslaget, precis som tidigare respondenter, av olika 
skäl. Det finns en risk att ju mer regeringen pumpar in hos företagen, desto mindre kommer 
företagaren betala från egen kassa och sedan blir resten svart. Det skulle troligtvis inte finnas 
något politiskt intresse av att genomföra en sådan åtgärd.  
 
D: Det uppstår säkert gränsdragningsproblem med sådana åtgärder i en bransch. Skattemässigt 
vill man ha så enkla regler som möjligt för att de ska vara lättare att följa. Det har ju 
exempelvis funnits förslag på att man ska sänka arbetsgivaravgifterna i vissa branscher, men 
det föll och istället blev det lägre arbetsgivaravgifter för vissa ålderskategorier. Idén är god 
men kan vara svår att praktiskt genomföra.  
 

5.3.2 Myndighetssamverkan  
 
A: Det finns alltid en del myndigheter som är mer eller mindre samarbetsvilliga. Många 
tjänstemän är medvetna om de oegentligheter som begås, och är frustrerade över att de inte kan 
göra något åt det. Ett tydligt hinder för samarbete är sekretesslagstiftningen. Den är alldeles för 
snårig, framförallt ur kontrollsynpunkt. Sekretesslagstiftningen är emellertid till för att skydda 
identiteter från att uppgifter kommer i orätta händer. Man litar helt enkelt inte på att 
myndigheter kan behandla sekretessbelagda uppgifter sinsemellan. Det har tidigare arbetats 
fram olika förslag på hur man kan öka samarbetet mellan olika myndigheter som dessvärre inte 
har fått något gehör med hänvisning till rättssäkerhet och sekretessproblem. Återkommande är 
att sekretesslagstiftningen hindrar ett bra samarbete. En ny lag träder dock i kraft den 1 juni i år 
(Lag om ändring i sekretesslagen) som istället innebär skyldigheter för SKV att underrätta 
utbetalande myndigheter vid misstanke om bidragsfusk med mera. Den nya lagen är ett stort 
genombrott och ses som en helomvändning från lagstiftarnas sida.   
 
B: Samarbetet är något som förstärkts mellan myndigheter de senaste åren, men respondenten 
tar särskilt upp SKV:s samarbete med olika branschorganisationer, som har utvecklats i mycket 
positiv riktning på sistone. Dialogen mellan SKV och SHR har exempelvis blivit avsevärt 
bättre vilket är viktigt med avseende på införandet av lagen. Även andra organisationer, såsom 
Byggbranschens, är mer och mer positivt inställda till att lagstifta om skattekontroll. Syftet 
med Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher är endast att fastställa skatter, och där 
har sekretesslagen inte varit något hinder. Den 1 juni träder dock en ny lag i kraft, lagen om 
ändring i sekretesslagen, som kommer att förenkla samarbetet avsevärt för SKV. Båda lagarna 
öppnar tillsammans upp för effektivare samarbete på vart och sitt sätt, eftersom SKV mycket 
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enklare kan upptäcka att det råder utnyttjande av bidrag samtidigt som man arbetar svart, och 
därmed kan vidareförmedla misstankar till utbetalande myndigheter.  
 
C: Samarbetet mellan myndigheter har bara blivit bättre ur respondentens synvinkel. Historiskt 
sett är erfarenheten att samarbetet har varit dåligt, men att det går åt rätt håll. Att det inte är 
optimalt beror mycket på sekretesslagstiftningen. Det finns små möjligheter för myndigheter 
att släppa på viktig information ur sekretessynpunkt. Den nya lagstiftning som träder ikraft den 
1 juni, lag om ändring i sekretesslagen, kommer därmed öppna nya dörrar för samarbete 
mellan myndigheter. Det kommer därmed att ställas krav på SKV att, utan formkrav, informera 
A-kassan, försäkringskassan med flera, om fall av oriktiga bidragsutbetalningar. Detta är något 
som har efterfrågats från SKV:s sida, då handläggaren har känt stor otillfredsställelse. Detta 
behövs framför allt sedan lagen om särskild skattekontroll har trätt i kraft, eftersom de nu kan 
utföra kontroller över vilka som är anställda ute på arbetsplatsen. SKV kan på sina 
kontrollbesök få uppgift om anställda ute på verksamheterna, men som sedan inte finnas med i 
kontrolluppgifterna. Samtidigt får personerna stöd från A-kassan eller Försäkringskassan med 
stora summor pengar. Detta skapar en större tillfredsställelse för dem som arbetar eftersom 
man nu har större möjlighet att meddela vilka fel som existerar ute på arbetsplatserna.  
  
D: Inom detta projekt arbetar SKV mest med restaurangkontrollen och inom restaurang finns 
ett samarbete mellan SKV, alkoholhandläggare, poliser med flera. Samarbetet är väl inte något 
som direkt påverkats i samband med att lagen infördes, förutom att vissa myndigheter, 
däribland polisen, följer med ut på några av kontrollbesöken. Sekretesslagstiftningen försvårar 
dock många gånger eftersom SKV inte får delge andra myndigheter viktig information. 
Respondenten tar även upp lagen om ändring i sekretesslagen som införs den 1 juni som 
innebär skyldigheter för SKV att lämna ut information. Den lagen underlättar mest för 
bidragsutbetalande myndigheter som A-kassan och Försäkringskassan, men för SKV blir det 
enklare att delge den informationen tack vare nya kontrollbefogenheter. Samarbetet kommer 
att bli ett positivt inslag för att motverka att individer arbetar och samtidigt går på bidrag.   
 

5.3.6 Attitydförändringar 
 
A: Respondenten ställer sig ytterst osäker till om lagen har en påverkan på attityder bland de 
som utför brotten. Drivkraften efter pengar kommer alltid att finnas, vilket också hämmar 
attitydförändringar bland dem som fuskar.  
 
B: Det kan definitivt vara ett bra sätt att förändra attityder på, då den ökade upptäcktsrisken 
leder till en minskad vilja av att arbeta svart.  
 
C: Extern kontroll kan ha en attitydförändrande effekt, om lagen anses ha ett tydligt budskap 
där alla vet innebörden av att arbeta svart och vilka sanktioner lagöverträdelsen innebär. Det 
bör emellertid skapas en allmän acceptans kring lagen och sanktionssystemet för att 
attitydförändringar skall uppstå. Respondenten tror desto mindre på att interna åtgärder skulle 
påverka attityderna överhuvudtaget. Den externa kontrollen har desto mer potential i det fallet.  
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D: Det har riktats stort fokus på denna lagstiftning, vilket har öppnat för många diskussioner på 
området. Media har skrivit en hel del om personalliggare och svartjobb det senaste året, 
framför allt i restaurangbranschen. Nu är folk mer medvetna om problemet, även om svartjobb 
överhuvudtaget är ganska vedertaget på något sätt. Förhoppningsvis kan det därför påverka 
attityderna. Alla vill ju ha sjukvård till exempel, och att då inte betala skatt är helt enkelt 
dubbelmoral.  
  

5.3.1 Hur SKV:s verksamhet har förändrats ur effektivitetssynpunkt 
 
A: Ur effektivitetssynpunkt har verksamheten förändrats på så sätt att anställda som är experter 
inom detta område nu kan fokusera mer på det, istället för att arbeta med flera andra saker 
samtidigt. Detta eftersom SKV har fått ökade resurser att anställa mer personal.  
 
B: Förändringen är stor ur effektivitetssynpunkt. Att SKV kan arbeta mer ute på fältet ger en 
bättre överblicksbild av vad som pågår, vilket också har skapat en helt annan fokus på SKV:s 
verksamhet. Hela skatteprocessen blir nu mycket enklare med de överblicksbilder som kommer 
in via kontrollbesöken. Detta är även en vågbrytare för hur SKV skall arbeta i framtiden. SKV 
arbetar genomgående med arbetsgivarkontroll och lagen har helt enkelt förenklat kontrollen av 
att de löneuppgifter som redovisas är riktiga. SKV jobbar för att lagen skall införas även i 
andra branscher, vilket är på gång ibland annat byggbranschen. En annan del ur 
effektivitetssynpunkt är att de har börjat disponera arbetsuppgifterna på bättre sätt.  
 
C: Det vanliga är att SKV arbetar med informationsgivning, precis som man arbetar med för 
att få folk att betala tv-licensen. Trots massiv information, händer det inte mycket för den 
enskilde näringsidkaren. Ur effektivitetssynpunkt har det därför främst betytt att SKV har fått 
större befogenheter att utföra kontroller. Näringsidkarna inser, att SKV genom att vara ute i 
verksamheten får mycket bättre insyn i densamma. Detta är en stor skillnad och det sätter 
större press på näringsidkarna när de sedan ska lämna in deklarationerna, för då vet SKV hur 
många som arbetar på arbetsplatsen.  
 
D: Lagen ger ju möjlighet att göra oannonserade besök vilket underlättar arbetet avsevärt. Så 
fort det startas en ny restaurang eller frisör kan SKV bara kliva in och göra en kontroll. Förut 
var SKV tvungna att vänta in deklarationerna för att kunna kontrollera överhuvudtaget. I 
samband med införandet av lagen gjordes även 420 nyanställningar som placerades ut på andra 
arbetsområden, vilket har gjort att experterna på detta område har fått lägga mer fokus på detta 
och nyanställda har tagit över andra uppgifter.  
 

5.3.7 Uppfattning om risker med lagen och hur den skall tolkas 
 
A: Den eventuella risk som finns är främst för dem som inte vill göra rätt för sig. I detta 
sammanhang bör man istället ställa sig frågan: ”vilket samhälle vill vi ha?”.  
 
B: Det förekommer vissa gränsdragningsproblem med den nya lagen. Det förs nämligen 
resonemang om huruvida lagen kan anses vara lite för tuff i de sammanhang när man 
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omedvetet gör en miss med personalliggaren och ändå drabbas av böter. Risken är att 
kontrollavgifterna istället får formen av ”fortkörningsböter”, då det egentligen bottnar i skatter 
och avgifter. Risken är att debatten ebbar ut i kontrollavgifternas storleksmängd, vilket inte är 
syftet med lagen och är något som respondenten försöker klargöra i många sammanhang.  
  
C: En ny lagstiftning medför alltid risker för hur den skall tolkas. Det råder till en början heller 
ingen praxis på området som man kan gå efter. Lagen ger helt nya förutsättningar, vilket 
givetvis ger gränsdragningsproblem. De nya förutsättningarna måste därför prövas, vilket inte 
har gjorts till fullo än. All lagstiftning är svår vad gäller bedömningsgrunder. En svårighet för 
SKV är att det finns så många parametrar att bedöma, om huruvida pianisten på en restaurang 
är anställd via företaget eller inte, eller om den har F-skatt och därmed inte skall vara med i 
liggaren. Det är sådant som är svårt att tolka. Men fler domar ger också mer praxis, vilket leder 
till att det kommer bli enklare efterhand.  
  
D: Det finns alltid risker med en ny lagstiftning. Det handlar mycket om befrielsegrunder, om 
vilka som skall befrias från avgiften. I dagsläget har det fällts 130 stycken domar där 90 % av 
dem har följt SKV:s syn från början på saken. Det är med andra ord en hög andel som slutar 
som SKV har beslutat från början. Det betyder att vi är på rätt väg. Det råder ju ingen praxis på 
området än så länge, så efterhand kommer det säkert att bli ännu enklare. Några större risker 
finns därmed inte. Domarna visar ju att lagen är ganska entydig om när vi skall påföra avgift 
eller inte.  
  

5.3.8 Bestående kontroll  
 
A: Fram till nu har projektet handlat mycket om kvantitet, men målet för framtiden är delvis att 
göra noggrannare urval av vilka verksamheter som skall besökas samt hur utredningarna följs 
upp efter hand. Ett sätt är att stämma av den information som konstaterats ute på 
kontrollbesöken i jämförelse med vad som redovisas månadsvis i skattedeklarationen och 
årsvis i kontrolluppgifterna. Ett sådant arbetssätt kräver ytterligare involverad personal 
samtidigt som det är önskvärt att färre antal medarbetare arbetar med dessa typer av 
arbetsuppgifter. Diskussionen pågår mellan de berörda i projektet och resursgivarna, och har 
därför inte nått något resultat.  
 
Personalliggaren är endast en i mängden av alla arbetsuppgifter som SKV måste befatta sig 
med. Från och med 2010 träder även en ny lagstiftning i kraft, som innebär att alla företag med 
kontantförsäljning måste använda sig utav certifierade kassaapparater som uppfyller vissa krav. 
Detta kommer att kräva ännu högre krav på att SKV utför kontroller även på detta område. 
Resurser måste därmed tas någonstans ifrån. Frågan är om statsmakterna kommer att se till att 
SKV får växa i den bemärkelsen.  
 
B: Målet är att halvera kontrollinsatserna under 2008 och 2009, till att avse 40 % av företagen i 
berörda branscher istället för 80 % som det var under 2007. Därefter finns inga klara direktiv 
för hur arbetet kommer att fortgå. Det är en fråga om resurser och politiskt engagemang som är 
avgörande. Planen är att även införa lagen i andra branscher. Exempelvis byggbranschen är en 
aktör som har visat stort intresse av att införa motsvarande lagstiftning. Beslut om detta kan 
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komma att tas redan i år och bli lag från och med årsskiftet. Utvidgningen stärker därmed 
kraven på kontroll ytterligare. Det råder dock en stor osäkerhet om hur den framtida situationen 
kommer att se ut, vilket gör det svårt att fatta långsiktiga beslut om vad som skall ske 
framöver. Det är oerhört viktigt att kunna dra slutsatser om vad som är viktigast att satsa 
resurserna på för att kunna begränsa möjligheterna för dem som inte vill vara lojala och seriösa 
i dessa sammanhang. SKV:s mål är att halvera skattefelet till 2012, vilket är något vi anställda 
måste försöka tro på. Det finns dock indikationer på att det kommer ta längre tid än så. SKV 
har kommit en bra bit på väg, men borde egentligen ha kommit ännu längre vid detta lag för att 
ha möjlighet att uppnå målet för 2012. Det är dock för tidigt att dra slutsatser om det. Om lagen 
även införs i andra branscher borde det snabba på takten ytterligare. 
 
C: Det talas från politiskt håll om att man skall låta arbetsgivare redovisa alla anställda i 
skattedeklarationen månadsvis och inte i en klumpsumma som läget är nu. Detta verkar nu gå 
mot en ny lagstiftning från politiskt håll. Denna förutsättning är egentligen ganska självklar för 
att SKV skall kunna utföra kontrollerna på bästa sätt. Med tanke på att utvecklingen av 
kassaregister också är på intågande ser det i dagsläget ut som en positiv utveckling. Ur 
politiskt, resursmässig och prioritetsmässig synvinkel ser respondenten att satsningen kommer 
bli större och större.  
  
D: SKV har visserligen en ganska stram budget vad gäller resurstillgångar. Samtidigt är det på 
gång att byggbranschen kommer att omfattas av lagen inom kort, varför SKV borde få ännu 
mer resurser framöver. I dagsläget finns dock inga klara signaler på att regeringen vill satsa 
mer pengar på SKV. Det som man vet i dagsläget är att det skall finnas resurser för att utföra 
kontroller på 40 % av berörda företag år 2008 och 2009. Om byggbranschen också kommer 
omfattas av lagen nästa år är det fortfarande den planen som gäller för 2009.  
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6. Analys  
 
I kapitlet sammanfogas informationen utifrån referensramen och empirikapitlet. Faktaanalysen 

kompletteras med en del egna åsikter. 
  

6.1 Konsekvenser av lagen 

6.1.1 SKV:s resurser  
 
Budgeten för SKV:s projektinsatser under 2007 lades på 15 miljoner kronor. Inom ramen för 
budgeten var planen att utföra 33 000 kontroller.95 Utifrån de fakta som SKV lämnade visar det 
sig att budgeten inte riktigt kunde hållas inom gränserna. Kostnaderna beräknades nämligen ha 
uppgått till minst 20,5 miljoner kronor och antalet besök hamnade på 31 400. Diverse 
engångskostnader kring projektet och resekostnader tillkom dessutom, vilka var svåra att 
fastställa och några av dem belastade dessutom år 2006. Något som däremot har fallit inom 
budgeten är antalet årsarbetskrafter som varit involverade i projektet. De budgeterades till 100 
årsarbetskrafter och det slutade uppskattningsvis på knappt 100.  
 
Möjligen utgör den bristande budgeten en symbol för att det politiska intresset är aningen 
restriktivt. Samtidigt är det begripligt att en budgetplan för ett nytt projekt är mycket svår att 
arbeta fram.  

6.1.2 Skatteintäkterna 
 
Förhoppningen med införandet av Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher var, att 
det på längre sikt skulle öka intäkterna till statskassan.96 Efter beräkningar från år 2007 är 
slutsatsen att projektet har medfört en del förtjänster. Hittills beräknas nämligen 1 miljard i 
skatteintäkter ha tillfallit staten på grund av implementeringen av lagen. Siffran kan även vara 
på väg att stiga då inkomstdeklarationen ännu inte är färdigarbetad.  
 
En parallell kan därmed dras till kostnaderna för projektet. Det tyder lite grann på att samhället 
har vunnit på projektet under 2007, eftersom intäkterna verkar ha överstigit kostnaderna. I 
förhållande till de kostnader som lagts ner är vinsten bra mycket större, vilket kan vara en 
tankeställare för politikerna att satsa ytterligare resurser på kontrollinsatser. Å andra sidan 
upplever vi författare det som att vi har för dålig uppfattning om relationen mellan intäkter och 
kostnader för att dra ordentliga slutsatser kring omfattningen på lönsamheten i projektet.  
 

                                                 
95 Regeringens proposition 2005/06:169. Effektivare skattekontroll m.m., 121. 
96 Ibid., 122. 
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6.1.3 Ekobrottsligheten  
 
En självklar målsättning som regeringen har är att inskränka tillfällena för svartjobb och 
indirekt då även den ekonomiska brottsligheten.97 Med bakgrund till den information som SKV 
presenterat är bedömningen, att man är en bit på väg i det preventiva arbetet. Beräkningarna 
visar att mellan 4 000 och 4 500 arbetstillfällen omvandlats från svart till vit arbetskraft.   
  

6.1.4 SKV:s befogenheter 
 
Idag vet man att branscherna undandrar miljardbelopp i skattbelopp, och respondent D klargör 
därför vikten av att den externa kontrollen är nödvändig för att få bukt med detta. 
Befogenheten att utföra kontroller ger helt andra möjligheter än tidigare, varför lagstiftningen 
inte kom en dag för tidigt.  
 
Lagen om särskild skattekontroll har medfört nya arbetssätt för SKV, då framförallt kontrollen 
har hamnat i fokus jämfört med tidigare. På så sätt har lagstiftningen bättre anpassats efter de 
behov som SKV och branschorganisationer har efterfrågat. Den förebyggande effekt som 
skapas är av systempreventiv karaktär, då lagändringen har haft en inverkan på 
kontrollverksamhetens utövande. Ju större den systempreventiva effekten är, desto större är 
risken med att arbeta svart98. Både respondent A och B är inne på den ökade riskfaktorn som 
skapas utifrån extern kontroll. Även om ingen av respondenterna specifikt tog upp att svartjobb 
är ett resultat av för dålig extern kontroll, får vi författare ändå känslan av att de grundar svaren 
på att tillfällena att jobba svart är för många, eftersom de svarar att den externa kontrollen är 
till för att öka riskerna.  
 
Att de nu kan besöka arbetsplatserna när saker och ting händer istället för att vänta till 
skatterevisionen, ökar risken nämnvärt för att bli upptäckt med svartjobb. Ökade resurser, fler 
nyanställningar, samt bättre fördelning av arbetsuppgifter på SKV har gjort att arbetet har blivit 
mer effektivt inriktat på förebyggandet av svartjobb. Dessa variabler var också framträdande i 
teoriavsnittet, där det kom fram att det förebyggande arbetet måste vara mer strukturerat och 
aktivt99. Att de besökte 80 % av berörda företag under 2007 är också en stor indikation på att 
arbetet har blivit mer aktivt. Dessvärre sjunker redan procentnivån, då de från och med i år 
(2008) endast kommer att utföra kontrollbesök på 40 % av verksamheterna.  
 
Precis som respondent D är inne på, att de nu kan göra oannonserade besök på vilket företag 
som helst, kan man även läsa om betydelsen av slumpmässiga stickprovskontroller i 
teoriböckerna. Istället för att fokusera på ett problemområde breddar man kontrollområdet till 
att innefatta alla berörda aktörer. På så sätt skapas inga kontrollfria zoner100. Något som 
framkommer under intervjun, om utvecklingen av påförda avgifter, är dock att 
kontrollavgifterna har ökat, och att det tros ha att göra med bättre urvalssystem. Under senare 

                                                 
97 Regeringens proposition 2005/06:169. Effektivare skattekontroll m.m., 122. 
98 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2003:10. Förebyggande metoder mot ekobrott, 211-215.  
99 Ibid., 37-38. 
100 Korsell & Nilsson, Att förebygga fel och fusk, 206. 
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delen av året har de nämligen riktat större fokus på restaurang, som anses vara det största 
problemområdet. Man ser här en tendens till att det redan skapas kontrollfria zoner om SKV 
allt eftersom kommer rikta in sitt urval endast på de tydliga problemområdena.  
 

6.1.5 Konkursutveckling 
 
En fråga som vi författare ville få svar på var hur antalet konkurser har utvecklats den senaste 
tiden. En tanke var att småföretag med snäva ekonomier möjligtvis inte skulle överleva om de 
måste betala arbetsgivaravgifter och så vidare. Informationen som ges visar dock att det inte är 
något som tyder på att konkurserna bland restaurang – och frisörföretagen har ökat i jämförelse 
med tidigare år. Å andra sidan kanske det är för tidigt att dra en slutsats om det, då en konkurs 
kan vara en utdragen process som visas först senare.  
 

6.2 Orsaker till svartjobb 
 
För att effektivt kunna förebygga ekobrott krävs att man bygger en bred kunskapsbas, som tar 
fram de orsaker som ligger bakom uppkomsten.101 Inom teorin talas det specifikt om motivet 
eller tillfällena som största bidragande faktorer där forskarna inte är helt överens om vilken av 
faktorerna som föregår den andra. Specifikt inom restaurangbranschen talas det mycket om att 
höga kostnadsförhållanden ligger bakom skatteundandragandet.102 Svaren som respondenterna 
ger angående orsaksförhållandena skiljer sig åt precis som i teorin. Bilden som ges är att det 
finns flera olika orsaker till varför man arbetar svart, och kunskapen om de bakomliggande 
orsakerna är också något som alltid kan förbättras enligt samtliga respondenter. Som 
respondent C och D är inne på, är det svårt att rent konkret säga vilken förebyggande metod 
som skulle fungera bäst. Om kunskapen hade varit bättre, är inte säkert att det skulle leda till 
ett annat agerande enligt respondent C. Vad som dock påpekas av alla respondenter är att lagen 
definitivt är ett steg i rätt riktning i kampen mot svartjobb.  
 
Precis som Cresseys teori om att ekobrottsgärningen uppkommer till följd av en ekonomisk 
krissituation, hävdar respondent B att många tror att detta just är orsaken till svartjobb. Det är 
helt enkelt ett sätt att överleva på grund av för höga arbetsgivaravgifter och så vidare. Detta 
tror däremot inte respondenten är orsaken utan att den istället kommer av andra 
motivationsfaktorer. Respondent A och C är båda inne på att pengar är en stor drivkraft för ett 
begå ekobrott och kommer alltid vara den största motivationsfaktorn på olika sätt. De är då 
inne på Sutherlands linje om att företagsägare begår dessa brott för att öka vinsten ytterligare 
och inte i första hand för att kunna överleva inom företagsvärlden. Respondent A är också den 
ende som anser att kunskapen om orsakerna till svartjobb är tillräcklig just idag, men att den 
hela tiden måste utvecklas i takt med att svartjobbarna ändrar tillvägagångssätt för att komma 
undan beskattning. Att arbeta upp den kunskapen är dock ingen enkel uppgift påpekar 
respondenten. Denne befarar att de som arbetar svart kommer att finna vägar att kringgå lagen 
allt eftersom, då drivkraften efter pengar är något som alltid kommer att finnas. Reflektionen 
kan återkopplas till forskningsområdet där kritik har riktats mot teorierna situationell 
                                                 
101 Clarke, Situationell brottsprevention, 10. 
102 Alalehto, Motiv eller tillfälle?, 21 
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brottsprevention, då den anses skapa överflyttningseffekter.103  Om lagen har skapat ovan 
nämnda effekter är förmodligen för tidigt att dra slutsatser om.  
 
Något anmärkningsvärt var att ingen av respondenterna svarade att ”tillfället” är den 
bidragande faktorn till varför man anställer och arbetar svart. Detta är något som forskning 
annars berört just på skatteområdet, när man talar om skattefusk104.  
 

6.3 Extern kontroll   
 
För att dra en parallell till teorin om effektiva kontrollsystem, är avsikten med kontroll i 
berörda branscher att skapa kongruens mellan dem och samhällets skatteregler. Utan effektiv 
kontroll skapas heller ingen kongruens mellan berörda parter105. Som respondent C var inne på, 
behövs det spelregler på vilken marknad man än befinner sig. Därtill skall det finnas ett väl 
fungerande och allmänt känt sanktionssystem. Precis som teorin, menar respondenten att utan 
fungerande extern kontroll finner arbetsgivare och arbetstagare vägar att komma undan skatt. 
Respondent A poängterar också just kontrollen som ett viktigt element för att undersöka om de 
uppsatta reglerna följs. 
 

6.4 Andra förebyggande åtgärder – Substitut eller komplement? 
 
Under intervjuerna tog respondent A och C upp ett åtgärdsförslag som nu ligger uppe hos 
regeringen och som eventuellt kan bli verklighet inom kort. Metoden handlar om att ytterligare 
förenkla de förebyggande åtgärderna. Den innebär att arbetsgivare skall redovisa utbetalda 
löner månadsvis på personnivå, vilket är något som i dagens läge endast redovisas en gång per 
år i kontrolluppgifterna. Därmed kan man förenkla kontrollen ända ner på personnivå. Metoden 
som respondenterna talar om verkar vara ett bra komplement till kontrollinsatserna, då den 
skulle förenkla efterarbetet av kontrollerna.  
 
Mjukare åtgärder som alternativ till extern kontroll är något som dessutom förordas inom 
forskningsområdet. Förhållningssättet innebär att branscher använder sig av intern kontroll via 
egna normsystem. Större inflytande mellan branschorganisationer, arbetsgivare och 
arbetstagare skall därmed ändra attityderna till fusk enligt denna teori.106 Respondent A och B 
ansåg att åtgärdsförslaget kan ses som ett komplement till den externa kontrollen, men 
poängterade att den externa kontrollen alltid kommer att behövas. Båda respondenterna 
upplyste om, att frisörbranschen införde liknande system för ett par år sedan, vilket inte 
verkade få något större genomslag. Respondent C var dock av en annan uppfattning och 
menade, att det är ytterst tveksamt om intern kontroll överhuvudtaget påverkar individer i 
beslutet att arbeta svart eller ej. Respondent D gav samma svar och grundade det på problemet 
med att alla heller inte är medlemmar i en branschorganisation. Något som dock kan vara till 

                                                 
103 Ibid, 17-19. 
104 Witte, & Woodbury, The effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The case of the U.S. 
Individual Income Tax, National Tax Journal, 6-8. 
105 Flamholtz, Effective management control – Theory and Practice, 139. 
106 SOU 2002:47. Skattefusk och kontrollinsatser, 603-604. 
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fördel är att branschorganisationerna kan påverka lagändringar, som tidigare togs upp. Det 
verkar därmed som att intern kontroll endast skulle fungera som komplement till extern 
kontroll och inte som substitut.   
  
En annan effektiv kontrollåtgärd är vikten av att informera vederbörande om vilka förpliktelser 
som uppstår och riskerna med att avvika från lagen.107 I enlighet med ovan nämnda ideologi 
anser även respondent B, att användningen av information är en viktig åtgärd att nyttja sig av. 
Dels för att ändra attityderna hos personer som avsiktligt undandrar sig skatt, men även för att 
hjälpa dem som vill göra rätt för sig men som inte har tillräcklig kunskap. Forskning går dock 
isär på detta plan. Williams m.fl. ifrågasätter nämligen informationsgivning som ett 
avskräckande verktyg. Det råder en tvekan om att information om riskerna kan fungera bra, 
utan förespråkar istället metoder som istället legitimerar svartjobb på något sätt.108 Respondent 
C redogör för att informationsgivning är något som SKV länge har arbetat mycket med, men 
anser inte att metoden får något större utslag.  
 
Williams och Windebank öppnade för flera åtgärdsförslag som införts i andra länder i 
förebyggandet av svartjobb. Den åtgärd som vi sökte svar på i intervjuerna var den metod som 
syftade till att höja lönerna via subventioner.109 Samtliga respondenter ställde sig dock 
tvivlande till att metoden skulle fungera i Sverige. Förslaget skulle förmodligen inte få något 
gehör av sittande regering, och heller inte med en regering av någon annan färg. EU skulle 
säkert protestera då det motverkar den fria konkurrensen. Ur ren politisk synvinkel verkar 
förslaget vara orealiserbart. En annan aspekt var, att det säkert skulle skapa 
gränsdragningsproblem om vilka som skulle omfattas av bidragen, vilket både respondent A 
och D var inne på.  
  

6.5 Myndighetssamverkan 
 
En av pusselbitarna för effektivt brottsförebyggande arbete har visat sig vara ett fungerande 
samarbete mellan berörda myndigheter.110 Eftersom alla sitter på olika kompetensområden och 
information, kan man genom korskontroller och samarbete väsentligt öka möjligheten att 
upptäcka brott.111 Svaren pekar entydigt på att respondenterna förstår värdet av samarbete, men 
påtalar i samtidigt diverse hinder i försöken att samarbeta. Detta är något som åtminstone 
förbättras från år till år, enligt respondent C.  
 
Sekretesslagstiftningen är dock svår att komma ifrån, och även att samarbetsviljan inte är lika 
omfattande bland berörda myndigheter, som respondent A var inne på. Dessa hinder var även 
framträdande i undersökningen som BRÅ utförde112. Respondent A nämnde att tidigare försök 
hade gjorts på ökat samarbete mellan SKV och bidragsutbetalande myndigheter, som dock inte 
fick gehör på grund av sekretess. Denne, tillsammans med de andra respondenterna informerar 

                                                 
107 Korsell & Nilsson, Att förebygga fel och fusk, 168. 
108 Williams & Windebank, Eliminating undeclared work: beyond a deterrence approach, 435-436. 
109 Williams, Tackling undeclared work in advanced economies, 251-252. 
110 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2003:10. Förebyggande metoder mot ekobrott, 37-38. 
111 Korsell & Nilsson, Att förebygga fel och fusk, 198. 
112 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2003:10. Förebyggande metoder mot ekobrott, 30-33. 
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om den lag som träder i kraft den 1 juni i år, som kräver att myndigheter kontaktar varandra vid 
misstanke om bidragsfusk eller dylikt. På så sätt kommer deras kontroller kunna följas upp 
ytterligare mellan SKV, A-kassa och andra utbetalande myndigheter. Lagarna tillsammans 
skapar därmed bättre och effektivare samverkan myndigheter emellan.  
 
När det rör specifikt Lagen om särskild skattekontroll, har den inte direkt påverkats av 
sekretess i negativ utsträckning, då den endast är till för att fastställa skatter och inget annat, 
enligt respondent B. Respondent D håller även med om att lagen om särskild skattekontroll inte 
har påverkat samarbetet i någon stor utsträckning, förutom att poliser och alkoholhandläggare 
nu följer med SKV ut på några av kontrollbesöken hos restaurangerna.  
 
Respondent B tar istället upp samarbetet mellan SKV och olika branschorganisationer, som har 
blivit avsevärt bättre på senare år. Ett bättre samarbete sinsemellan underlättar därför skapandet 
av åtgärdsprogram som exempelvis motverkar svartjobb.  När viljan är stor även bland 
branschorganisationernas medlemmar skyndar det nämligen på en lagändring inom 
branscherna. Utifrån BRÅ-undersökningen som gjordes 2002 framkom just att lagstiftaren bör 
vara lyhörd för idéer från den praktiska verksamheten113. Detta är något som verkar ha fått 
visst genomslag.  
      

6.6 Attitydförändringar 
 
Enligt socialisationsteorin utmärks framgångsrik ekobrottslighet av välgång och individuell 
framgång. När en individ socialiseras med ett visst ekobrottsligt beteende i en miljö, formar 
den en attityd som förenar brottet med ett acceptabelt beteende.114 Att långsiktigt förebygga 
attitydförändringar är något som brottsbekämpande myndigheter förespråkar att man borde 
satsa mer resurser på.115 Det rådde dock delade meningar bland respondenterna på frågan om 
huruvida lagen möjliggör attitydförändringar. Respondent A ställde sig ytterst osäker till om 
metoden överhuvudtaget skulle ha någon påverkan på attityden hos dem som arbetar svart. 
Denne menade att drivkraften efter pengar alltid kommer att finnas, varför attityden inte 
kommer att ändras. Respondent B trodde däremot definitivt, att metoden kunde påverka 
attityderna positivt, genom att flera skulle vilja göra rätt för sig. Respondent C ansåg att lagen 
har potential för att ändra attityder. Kravet enligt denne är dock att lagstiftningen inte ger något 
utrymme för misstolkningar. Respondent D som även ansåg att lagen kan ha en 
attitydförändrande effekt, hänvisade till det faktum att införandet av lagen har fått enormt 
uppsving i media, och att människor därför kommer påverkas av det som upplyses och 
exponeras om i pressen. Meningarna går isär vad gäller om lagen kan ha en påverkan på 
attityder bland dem som arbetar svart. Respondent A:s starka argument för pengar som ständig 
drivkraft skapar dock tvivel om att extern kontroll skulle kunna vara det bästa sättet att 
förändra incitamenten till svartjobb.  
 

                                                 
113 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2003:10. Förebyggande metoder mot ekobrott, 37-38. 
114 Alalehto, Motiv eller tillfälle?, 164. 
115 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2003:10. Förebyggande metoder mot ekobrott, 37-38. 
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6.7 Risker i samband med lagen 
 
Paragraf 16 i lagrummet uttrycker nämligen, att då överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller 
att det finns andra skäl, får en näringsidkare helt eller delvis befrias från en kontrollavgift.116 
Respondent B och C medger att lagen för med sig en del gränsdragningsproblem, och 
diskussioner förs redan om huruvida den anses vara för tuff för dem som omedvetet gör fel. 
Priset man får betala för att man inte har fört personalliggare är 10 000 kr i avgift och därtill 
2 000 kr för varje person som påträffas i verksamheten vid kontrollbesöket och som inte finns 
införd i personalliggaren117. Respondent D nämner, att detta är ett vanligt förekommande 
problem med ny lagstiftning, men hänvisar tillbaka till de domar som behandlat ärendet under 
2007,. De visar att 90 % av fallen har dömts till SKV:s fördel. Därför är 
gränsdragningsproblemen inget större dilemma som man bör fokusera på. Respondenterna C 
och D hävdar dessutom, att ju längre tiden går desto mer praxis kommer att utvecklas som 
förenklar lagtolkningen. Respondent A menar dock att man å andra sidan får se lagen och dess 
innebörd som ett nödvändigt tillvägagångssätt för att uppnå det samhälle som eftersträvas. De 
avgifter som utges vid avsaknad av personalliggare och ej införd personal uppfattas därmed 
som ringa i förhållande till målet med att eliminera svartjobb. 
  

6.8 Bestående kontroll 
 
SKV rapporterade i årsredovisningen för budgetåret 2007, att deras mål är att halvera 
skattefelet till 2012.118 Respondent B anade dock svårigheter med att uppnå målet, då det finns 
de som uttalat sig om att SKV borde ha kommit längre i det förebyggande arbetet.  
 
Vad gäller antalet kontrollbesök är planen för 2008 och 2009 att halvera antalet besök och 
därefter finns i nuläget inga bestämda direktiv. Ur SKV:s årsredovisning framkommer dock att 
planen är att därefter årligen utföra besök på 40 % av de berörda verksamheterna. Som 
framgick av respondenternas svar, vet man inte i nuläget hur fördelningen kommer se ut, varför 
målet enligt årsredovisningen inte verkar ha kunnat hållas. Det förbereds dessutom för att fler 
branscher skall omfattas av lagen, eventuellt redan i början på 2009.  
 
Respondent A, B och D poängterar, att antalet kontroller i framtiden till stor del avgörs av hur 
det politiska engagemanget ser ut. Argumenten kring politik och framtidsplaner återkopplar till 
den teori som tagit fasta på svårigheten att upprätthålla kontroll på ekobrottsområdet. Den 
hänvisar till problemet med att det politiska intresset tenderar att avta emellanåt119. Redan nu, 
drygt ett år efter införandet av lagen, avtar kontrollerna. Respondent A ställer sig också 
frågande till viljan bland politiker att satsa på mer resurser till SKV, för att fortsättningsvis 
kunna bevara det kontrollsystem som skapats och de risker bland svartjobbare som det medför.  
 

                                                 
116 Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, 10 §.  
117 Ibid., 12 och 13 §§. 
118 Skatteverkets årsredovisning budgetåret 2007, 6-9. 
119 Alvesalo & Tombs, Can Economic Crime Control be sustained? The case of Finland, 43. 
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Respondent C är dock positiv till den framtida politiska viljan av att satsa resurser som 
motverkar svartjobb. Att man redan nu ser tendenser på att politikerna vill införa ett system 
som innebär att företagen måste redovisa löner på personnivå varje månad är en god indikation 
på att satsningen kommer tillta på olika sätt, enligt respondenten.   
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7. Slutord 
 

 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som föranletts av studien. Avslutningsvis ges förslag på 

fortsatt forskning. 

 

7.1 Slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur SKV jobbar för att motverka svartjobb 
samt utreda vilka resultat den nya lagstiftningen har gett upphov till. Syftet är även att försöka 
dra slutsatser om hur framtida kontrollinsatser kan komma att utvecklas. Resultatet visar i stora 
drag, att förebyggandet av svartjobb har fått en helt annan fokus sedan lagen trädde i kraft den 
1 januari 2007. SKV:s representanter är tillfreds med den nya lagen, och anser att den redan 
har bidragit till stora förändringar inom berörda branscher.  
 

7.1.1 SKV:s arbete och synbara resultat  
 
För SKV:s del har mer resurser tilldelats, vilket i första hand har medfört fler kontrollbesök. Ett 
stort antal nyanställningar inom verket har bidragit till att experter på skattefuskområdet har 
kunnat fokusera mer specifikt på arbetet med att förebygga svartjobb. Kontrollbesök kan nu 
göras oannonserat av SKV, vilket har gjort att alla berörda verksamheter ligger i riskzonen för 
att bli kontrollerade. SKV kan därför på ett helt annat sätt än tidigare kontrollera att den 
personal som finns på plats verkligen arbetar vitt. Budgeten som lades räckte emellertid inte 
hela vägen för kontrollerna under 2007, utan överstegs med över fem miljoner kronor. Detta 
borde vara en varningsklocka för politikerna om att öka resurserna ytterligare. 
 
De kontrollbefogenheter SKV fick då lagen infördes 1 januari 2007 har fått ett flertal 
konsekvenser. I berörda branscher har antalet vita anställningar ökat markant, där SKV 
beräknar att 4 000 – 4 500 heltidstjänster har gått från svart till vit anställning. Då har det 
bortsetts från deltidsanställningar, vilket skulle öka siffran ännu mer. Vår tanke att lagens 
införande kom att resultera i många konkurser bland småföretagare som lever på marginalerna 
har inte visat sig stämma. Det kan dock vara för tidigt att dra den slutsatsen, då konkurser kan 
vara en lång och utdragen process. Beräkningarna från SKV visar även på att skatteintäkterna 
har fått ett uppsving med 1 miljard kronor så här långt under 2007. Siffran kommer 
förmodligen att höjas ytterligare allt eftersom deklarationerna avseende inkomstskatterna trillar 
in. Något som däremot verkar vara svårt att uppnå, är att lyckas klara av att halvera skattefelet 
till 2012.  
 
Antalet kontrollavgifter som påförts ökade under senare delen av 2007, och har fram till idag 
ökat ytterligare. Enligt SKV:s representanter tycks orsaken vara att bättre urvalssystem har 
nyttjats. Restaurangbranschen anses vara det största problemområdet vad gäller utbredningen 
av svartjobb, varför SKV har valt att lägga allt mer resurser på denna bransch allt eftersom. 
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Frågan är om bättre urvalssystem är hållbart över tiden. Det kan nämligen skapa kontrollfria 
zoner där bland annat frisör kan känna sig mycket säkrare.  
 

7.1.2 Att förebygga svartjobb 
 
Orsakerna bakom skattefusket anses vara många, vilket är något som både teori och empiri 
belyser. I uppsatsen redovisas också flertalet problem som uppstår vid förebyggandet av 
ekobrott och specifikt svartjobb. Däribland konstateras, att sekretess och bristen på politiskt 
intresse var några av många hinder. I och med att det politiska intresset för att förhindra 
svartjobben ökade, infördes Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher i Sverige. Den 
externa kontrollen bidrar därför till att ökade möjligheter att upptäcka svartjobb. Enligt SKV:s 
representanter förefaller den externa kontrollen vara den bästa förebyggande metoden. Om 
lagen i sig är den bästa metoden är svårt att fastställa, men den har absolut haft god effekt. 
Mycket tyder på att inte endast en metod är mest lämplig i förebyggande syfte utan att flera 
metoder bör komplettera varandra. Det framkommer nämligen ett antal alternativ som 
respondenterna också anser är av stor betydelse. Samarbete, information, efterarbete av 
kontroller, resurser, politiskt intresse är några av de variabler som SKV:s representanter 
tillsammans anser verka mer eller mindre förebyggande.  
 

7.1.3 Myndighetssamverkan 
 
Samarbetet mellan myndigheter har inte direkt påverkats av införandet av lagen, förutom att 
polis och alkoholhandläggare nu följer med SKV ut på några av deras kontrollbesök. Bland de 
större samarbetssvårigheterna finner man däremot sekretesslagstiftningen som skapar hinder 
för SKV att lämna ut väsentlig information. Det kommer dock att ske en radikal förändring 
gällande sekretesslagstiftningen, då lagstiftaren har beslutat att göra ändringar vilka kommer 
att träda i kraft den 1 juni i år. Därmed kommer det att bli enklare för SKV att förmedla 
utbetalande myndigheter om misstankar ifall individer som arbetar svart samtidigt som de 
utnyttjar olika former av bidrag. Här sker en stor förändring i SKV:s samarbetsmöjligheter. 
SKV:s representanter gläds över, att man genom att samköra olika myndigheters 
transfereringar kommer att få möjlighet att göra såväl bredare som djupare kontroller. Förslaget 
som nu behandlas av regeringen, är att man skall kunna redovisa löner per månad på 
personnivå istället för en gång om året. Detta skulle exempelvis underlätta efterarbetet med 
personalliggarkontrollerna.  
  

7.1.4 Attitydförändringar 
 
Om detta är en metod som skapar attitydförändringar är dock svårt att dra slutsatser om, då det 
råder delade meningar bland SKV:s representanter. Ett starkt argument från en av 
respondenterna var att drivkraften efter pengar alltid kommer att finnas, varför lagen skulle ha 
väldigt liten potential till attitydförändringar bland dem som anställer och arbetar svart. Frågan 
bör förmodligen istället ställas till berörda arbetsgivare och arbetstagare för att få ett svar.  
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7.1.5 Bestående kontroll   
 
Frågan om hur kontrollen kan komma att se ut ur ett framtidsperspektiv är av ren hypotetisk 
karaktär, och vi visste att den inte skulle ge ett exakt svar. Detta var dock en aspekt vi inte ville 
bortse ifrån utifrån de teorier som berör problemet med bestående kontroll över 
ekobrottsområdet. För att lagen även fortsättningsvis skall vara verkningsfull krävs nämligen, 
att SKV får fortsatt förtroende av regeringen och därmed resurser att utföra de kontroller som 
behövs. Som det ser ut i dagsläget, har antal kontrollbesök halverats efter 2007. De första åren 
besöktes 80 % av företagen, men under 2008 och 2009 är målet att endast besöka 40 % av 
företagen. Hur det därefter kommer att se ut är det ingen som kan ge ett konkret svar på i 
nuläget. Vid nästa årsskifte träder troligtvis lagen i kraft även för andra branscher, däribland 
byggbranschen. Det kommer kräva ytterligare resurser för att kunna kontrollera alla berörda 
parter. Resursfrågan ligger i regeringens händer, och åsikterna går isär bland SKV:s 
representanter om hur stor den politiska viljan tycks vara. Det ser dock inte ut som att 
kontrollinsatserna kommer att ligga på en 80 % - nivå igen. Redan nu kan man konstatera att 
kontrollen avtar.  
 
Om SKV får utökade resurser även i framtiden, kan kontrollinsatserna fortgå, fler svartjobb bli 
vita anställningar och skatteintäkterna öka ytterligare. Detta är dock något som framtiden får 
utvisa.  
 

 7.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Eftersom Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher är relativt ny, har det inte kunnat 
ges svar på frågan vilket resultat uppföljningen av kontrolluppgifterna har fått. Att följa upp 
studien om några år skulle kunna ge ytterligare info, då erfarenheterna av lagens konsekvenser 
har ökat. Samtidigt kan man följa upp hur kontrollinsatserna har utvecklats efter införandet.  
 
Ett annat förslag är att följa upp studien med en kvantitativ ansats, genom att analysera statistik 
som visar på jämförelser i berörda branscher före och efter tidpunkten då lagen infördes. Detta 
kan dock utföras först då det finns tillgänglig statistik att tillgå. Det skulle ytterligare 
understryka vilka följder lagen har fått.   
   

 

 
 
 
 
 

 



 

 47

Källförteckning 
 
Litteratur: 
 
Alalehto, T. (1999) Motiv eller tillfälle?  Finland, Borgå: WSOY.  
 
Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 
Ekonomi. 
 
Clarke, R.V. (1998) Situationell brottsprevention. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.  
 
Dahmström, K. (2000) Från datainsamling till rapport – att göra en statistik undersökning. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Flamholtz, E. G. (1996) Effective management control – Theory and Practice. Massachusetts: 
Kluwer Academic Publishers.   
 
Lindgren, S-Å. (2000) Ekonomisk brottslighet: ett samhällsproblem med förhinder. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Kylén, J-A. (2004) Att få svar – intervju, enkät, observation. Stockholm: Bonnier Utbildning 
AB 
 
Korsell, L., & Nilsson, M. (2003) Att förebygga fel och fusk. Stockholm: Norstedts Juridik AB.  
 
Magne Holme, I., & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur.  
 
Skatteverket (2007) Personalliggare, Avesta: Framtagen och utgiven av SKV  
 
Sutherland, E. H. (1949) White Collar Crime. Holt Rinehart and Winston, Inc 
 
Waring, E., & Weisburd, D. (2001) White-Collar Crime and Criminal Careers. Cambridge: 
University Press. 
 
Internetsidor samt tidningsartiklar: 
 
Mellqvist, G., Allt fler svenskar jobbar svart, DI, 2006-08-02. 
Hämtat: 2008-04-09, från www.di.se  
 
Sveriges Hotell & Restaurang företagare, Lagstiftningen mot skattefusket får inte bli tandlös. 
Hämtat: 2008-04-07, från www.shr.se  
 
Öhrn, L., Skatteverket i jätterazzia mot restauranger och frisörer, DI, 2006-06-05. 
Hämtat: 2008-04-08, från www.di.se  



 

 48

 
Öhrn, L., Var femte krognota svart, DI, 2007-04-07. 
Hämtat: 2008-04-09, från www.di.se 
 
Offentligt tryck: 
 
Brottsförebyggande rådet. (2003) Rapport 2003:1. Förebygga ekobrott – Behov och metoder. 
Stockholm: Edita Norstedts tryckeri AB. 
 
Brottsförebyggande rådet. (2003) Rapport 2003:10. Förebyggande metoder mot ekobrott. 
Stockholm: Edita Norstedts tryckeri AB.  
 
Ekobrottsmyndigheten, Att arbeta svart är både riskfyllt och olagligt. Men varför då? 
 
Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher.  
 
Skatteverket. (2007). Rapport 2007:1. Svartköp och svartjobb i Sverige. Vällingby: Elanders.  
 
Regeringens proposition 2005/06:169. Effektivare skattekontroll m.m. Stockholm: 
Finansdepartementet.  
 
Skatteverkets årsredovisning budgetåret 2007. 
 
SOU 2002:47. Skattefusk och kontrollinsatser. 
 
SOU 2007:8. Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning. 
 
Vetenskapliga artiklar: 
 
Alvesalo, A., Tombs S. (2001) Can Economic Crime Control be sustained? The case of 
Finland. The European Journal of Social Sciences, Vol. 14, No. 1.  
 
Cressey, D., (1950) The Criminal Violation of Financial Trust. American Sociological Review, 
Vol. 15, No. 6.   
 
Hayward, K. (2007) Situational Crime Prevention and its Discontents: Rational Choice Theory 
versus the ‘Culture of Now’, Social Policy & Administration, Vol. 41, No. 3. 
 
Williams, C C. (2004) Tackling undeclared work in advanced economies. Taylor & Francis 
Ltd, Vol. 25, No. 4.  
 
Williams, C C & Windebank, J. (2005) Eliminating undeclared work: beyond a deterrence 
approach. Emeral Group Publishing Limited, Vol.32, No. 5.  
 
Witte, A. D., Woodbury, D. F. (1985) The effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax 
Compliance: The case of the U.S. Individual Income Tax, National Tax Journal, Vol. 38, No.1.



 

 49

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Syftet med studien är att klargöra hur Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher från 
2007 har påverkat SKV:s förebyggande arbete mot svartjobb, samt vilka synbara resultat den 
har gett upphov till. Din medverkan är väsentlig framförallt för våra empiri- och analyskapitel 

där vi avser att jämföra dina svar med relevanta teorier på området.  
 

 
Fakta om respondenten 

 
1. Vilken befattning har du på SKV? 
 
2. Beskriv kortfattat din roll i projektet med personalliggarkontrollerna. 
 
3. Hur många år har du varit verksam på SKV?  
 
 

Allmänt om förebyggande av svartjobb 
 
4. På vilket sätt anser du att SKV:s arbete har förändrats, ur effektivitetssynpunkt, sedan 
lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher har införts?  
 
5. Hur uppfattar du att SKV:s samarbete med andra myndigheter har utvecklats det senaste 
året i arbetet med förebyggande åtgärder?   
 
6. Vilka uppenbara hinder förekommer i SKV:s samarbete med andra myndigheter?  
 
7. Hur har dessa hinder påverkat SKV:s arbete sedan lagen infördes?  
 
8. Vad anser du är orsaken till att så många anställer och arbetar svart? 
 
9. Utifrån den kunskap som finns angående svartjobbens bakomliggande orsak, vilken metod 
är då mest lämplig i förebyggande syfte?  
 
10. Beskriv behovet av extern kontroll. 
 
11. Vad anser du om att man satsar mer på intern kontroll för att motverka svartjobb? Det vill 
säga, att branschorganisationer tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare inför etiska 
normer som bygger på hälsosamma och regelrätta arbetsförhållanden för att på så sätt ändra 
attityderna till svartjobb.  
 
12. Hur ser du på lagen som en bra metod till attitydförändringar bland dem som sysslar med 
svartjobb?  
 
13. Vilka möjliga risker finns det med lagen och hur den skall tolkas?   
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14. Hur ser den sannolika utvecklingen ut av kontrollinsatser i framtiden, vad gäller politiskt 
initiativ och därmed resurser och prioritering?  
 
 

Kommentar till ett förslag på åtgärdsprogram 
 
15. Hur betraktar du förslaget om att man i Sverige inför ett system som innebär att 
regeringen ger restaurang- och frisörbranscherna ekonomiskt stöd i form av pålägg på de 
anställdas löner för att minska viljan av att jobba svart? Är det praktiskt och ekonomiskt 
genomförbart?  
  
 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid! 
 
Hälsningar Elin Söderlund & Sofia Johansson  
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide - Projektet 
 

 
 
1. Hur många kontroller utfördes under 2007? 
 
2. Hur många kontroller har lett till avgift? 
 
3. Har antalet kontrollavgifter som delats ut avtagit eller ökat under årets gång?  
 
4. Hur stor är kostnaden för varje enskild kontroll?  
 
5. Hur stora har de totala kostnaderna varit för projektet under 2007?  
 
6. Hur många anställda på SKV har varit involverade i projektet under 2007? 
 
7. Har ni något specifikt system för hur ni vidare hanterar företag som ålagts avgift en gång? 
 
8. Finns det några uppenbara regionskillnader vad gäller hur företagare sköter 
personalliggaren?  
 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid! 
 
Hälsningar Elin Söderlund & Sofia Johansson  
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide – Effekter 
 
 
1. Skillnad i skatteintäkter bland berörda branscher under 2007 i jämförelse med tidigare år.  
 
2. Skillnad i antal konkurser bland berörda branscher i jämförelse med tidigare år. 
 
3. Hur många arbeten beräknas ha blivit vita?  
 

 
Tack för att du tog dig tid! 
 
Hälsningar Elin Söderlund & Sofia Johansson  
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Bilaga 4 
 
Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher  
  
Lagens tillämpningsområde 
1 § I denna lag finns bestämmelser om särskild skattekontroll i vissa branscher. 
 
2 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas på näringsverksamhet som avser 
– restaurang, varmed även avses pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, 
gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök, samt 
– hårvård. 
Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än sådan som anges i första 
stycket omfattas dock inte av denna lag. 
 
Definitioner 
3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i 
skattebetalningslagen (1997:483) om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. 
 
4 § Verksamhetslokal har samma betydelse som i lagen (1994:466) om särskilda 
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. 
 
Personalliggare 
5 § I verksamheter som omfattas av denna lag skall en personalliggare föras. 
Skyldigheten att föra personalliggare omfattar dock inte enskild näringsverksamhet där endast 
näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma. Motsvarande gäller för 
fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där endast företagsledaren, dennes make eller barn 
under 16 år är verksamma. 
 
6 § Personalliggaren skall innehålla uppgifter om näringsidkarens namn och, om sådant 
nummer finns, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer. 
Därutöver skall för varje verksamhetsdag antecknas 
1. namn och, om sådant nummer finns, personnummer eller samordningsnummer på personer 
som är verksamma i näringsverksamheten, och 
2. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas. 
Uppgifterna skall antecknas i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas respektive 
avslutas. 
Uppgifterna i personalliggaren skall bevaras två år efter utgången av det kalenderår under 
vilket det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret gått ut. 
 
7 § Personalliggaren skall finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen. 
 
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter 
om personalliggarens form och hur den skall föras. 
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Kontrollbesök 
9 § För att identifiera de personer som är verksamma i en näringsverksamhet får Skatteverket 
besluta om kontrollbesök i verksamhetslokalen. Verket får vid kontrollbesök begära att en 
person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet. 
Uppgifterna får stämmas av mot personalliggaren. 
Ett kontrollbesök får genomföras utan att den kontrollerade underrättas om det i förväg. 
 
10 § Ett kontrollbesök skall genomföras så att det inte vållar näringsidkaren större kostnad eller 
olägenhet än nödvändigt. 
 
Föreläggande 
11 § Skatteverket får förelägga en näringsidkare att fullgöra sina skyldigheter enligt 5 § och att 
avhjälpa de brister som konstaterats vid ett kontrollbesök. 
 
Kontrollavgift 
12 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som omfattas av skyldigheter 
enligt denna lag om näringsidkaren 
1. inte för en personalliggare, 
2. för en personalliggare, men denna är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för en 
kontroll, 
3. inte bevarar uppgifterna i personalliggaren enligt 6 § tredje stycket, eller 
4. inte håller personalliggaren tillgänglig vid ett kontrollbesök. 
Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten. 
 
13 § Om det vid ett kontrollbesök påträffas personer som inte har antecknats enligt 
bestämmelserna i 6 §, får Skatteverket ta ut en kontrollavgift. Kontrollavgiften är 2 000 kronor 
för varje sådan person. Detta gäller även i de fall då kontrollavgift tas ut enligt 12, 14 eller 15 
§. 
 
14 § Om en kontrollavgift har tagits ut enligt 12 § och Skatteverket därefter har förelagt 
näringsidkaren att göra rättelse inom viss tid, får Skatteverket ta ut en ny avgift med 20 000 
kronor om föreläggandet inte följs. 
 
15 § Om en kontrollavgift har tagits ut enligt 12 § för en överträdelse och näringsidkaren 
därefter inom ett år gör sig skyldig till ytterligare en överträdelse, får avgift för den nya 
överträdelsen tas ut med 20 000 kronor. 
 
16 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, får en 
näringsidkare helt eller delvis befrias från en kontrollavgift. Första stycket skall beaktas även 
om något yrkande om befrielse inte har framställts. 
 
17 § Kontrollavgift får inte tas ut för överträdelse som omfattas av vitesföreläggande enligt 
denna lag. 
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Vite 
18 § Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite om det finns anledning att anta att 
det annars inte följs. 
Finns det anledning att anta att näringsidkaren eller, om denne är en juridisk person, 
ställföreträdare för näringsidkaren har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till 
kontrollavgift eller skattetillägg, får näringsidkaren inte föreläggas vid vite att medverka i 
utredningen av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen. 
 
Förfarandet 
19 § Beslut om kontrollbesök och föreläggande vid vite får inte överklagas. 
Frågor om utdömande av vite prövas av den länsrätt som enligt 22 kap. 1 a–1 c §§ 
skattebetalningslagen (1997:483) är behörig att pröva ett överklagande. 
Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. 
I fråga om kontrollavgift gäller skattebetalningslagens bestämmelser om debitering, betalning, 
överklagande och förfarandet i övrigt. 
   


