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Sammanfattning 
Denna rapport redogör ett projektuppdag åt beställaren, byggföretaget Nåiden Bygg. 

Ekonomisk brottslighet i form av svartarbete är ett stort problem i byggbranschen. Åtgärder 

utförs i form av nya bestämmelser i skatteförfattandelagen och utveckling av ett system som 

heter ID06. Projektet handlar om att undersöka den nya lagen om elektronisk journalföring i 

byggbranschen och det anpassade systemet ID06. Syftet är att redovisa den viktigaste 

informationen och utvecklingsmöjligheter inom det valda området. Rapporten resulterar i 

kostnadsuppgifter och tidsåtgång för Nåiden Byggs tillämpning, en handbok för en enklare 

implementering av systemet kring personalliggaren som riktar sig till entreprenörer och 

byggherrar, samt redovisning av utvecklingsmöjligheter hos systemet. ID06 är ett mångsidit 

verktyg för att försvåra illegal arbetskraft och göra de nya bestämmelserna i 

skatteförfarandelagen möjlig i branschen. Systemet är framtaget av Sveriges Byggindustrier i 

sammarbete med branschens största organisationer och fackförbund. 

Utvecklingsmöjligheterna med ID06 är många där kompetensdatabas och bolagsfakta ligger 

närmast till verklighet. Handboken är en komprimerad guide som stegvis redovisar de 

viktigaste aspekterna för en enkel implementering av ID06-systemet på arbetsplatsen. 

Arbetet mot ekonomisk brottslighet i byggbranschen ser ljus ut för framtiden. Det är viktigt 

att man fortsätter utveckla gemensamma regler och system för att tillsammans skapa en sund 

och legal byggbransch.  
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Abstract 
This report describes a projectasignment for the client, the construction company Nåiden 

Bygg. Economic crime in the form of undeclared work is a major problem in the construction 

industry. Measures carried out in the form of new rules from Skatteverket and development 

of a system called ID06. The project is about exploring the new law on electronic record 

keeping in the construction industry and the customized system ID06. The goal is to present 

the most important information and development opportunities in their chosen field. The 

report results in costs and the time required for Nåiden Byggs implementation, a manual for 

the implementation of the system around the staff register to contractors and builders, and to 

show different developments for the system. An effort to reduce economic crime in the 

construction industry is going in the right direction. It is important to continue to develop 

common rules and systems in order to create a healthy and legal construction industry. 
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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande kursen på högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik vid Umeå universitet på institutionen Tillämpad Fysik och Elektronik. 

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng varav examensarbetet utgör 15 av dessa.  

Jag vill tacka alla inblandade parter för arbetet. Platschefer, samordnare och 

byggnadsarbetare på Nåiden Bygg. Kontaktpersoner på Sveriges byggindustrier, 

fackförbundet Byggnads, och Skatteverket. Ett särskilt tack till min beställare Per Utterström 

och handledare Sara Bäckström för deras engagemang och hjälpsamhet för detta arbete. Jag 

vill tacka alla personer som blivit intervjuade samt andra som bistått med fakta och 

information.    
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1 Inledning 
Detta kapitel börjar med att presentera bakgrunden till det valda projektområdet. 

Bakgrunden lägger grunden för problembeskrivningen, syftet, målet och frågeställningarna 

som redovisas. Tanken med projektet är göra en studie kring de nya bestämmelserna i 

skatteförfarandelagen som handlar om elektronisk registrering med journalföring på 

byggarbetsplatser samt utrustningen och systemet som finns för att tillämpa detta. 

1.1 Bakgrund 

Problem med svart arbetskraft är en omfattande ekonomisk brottslighet i den svenska 

byggsektorn. Detta har varit allmänt känt under en lång tid. Därför gick stora delar av 

byggbranschens organisationer och fackförbund ihop och startade åtgärdsprogrammet 

”Krafttag mot svartarbete” med syfte att motverka svartarbete och öka säkerhetsabetet på 

landets byggarbetsplatser. ID06-systemet skapades i samband med åtgärdsprogrammet för 

att möjliggöra en lagförändring och var en viktig del i opinionsbildningsarbetet för att lagen 

om elektronisk personalliggare blev verklighet i årsskiftet 2015/2016. 

Regeringens departement gjorde 2005 ett flertal utredningar som mynnade ut i en 

departementserie angående skattefusk, effektivitet och rättvisa. Detta med tanke på 

skattekontroller i vissa branscher och schabloniserade inslag i beskattningen. Resultatet blev 

departementserie 2005:28 (DS 2005:28) som är indelad i tre stycken delar med 

åtgärdsförslag som överlämnades till regeringen (Emanuelsson Korsell, o.a., 2005). Sedan 

har även utredningar hos skatteverket och finansdepartementet visat att det finns problem 

med svartjobb och osund konkurrens i vissa branscher. Största problemen fanns i frisör- och 

restaurangbranschen. 2007 kom därför krav om personalliggare och stämplingssystem i 

dessa. 2013 kom likadana krav för tvätteribranschen på samma grunder. Effekterna som kom 

av den första lagstiftningen 2007 var till exempel att lönerna i restaurangbranschen ökade 

med ca 1 miljard kronor under första året, detta motsvarade ungefär 4000 heltidsjobb. Under 

efterföljande år, 2008, ökade lönerna med ytterligare 1,5 miljarder (Byggbranschen i 

samverkan, 2015). Förutom säkrare anställningsvillkor för arbetarna så bidrar dessa utökade 

löner även med ökade skatteintäkter. Liknande utredningar har visat på att samma problem 

finns i byggbranschen. Enligt skatteverkets utredning "Skattefelets utveckling i Sverige 2007-

2012" anser var tredje byggföretag att de är utsatta för osund konkurrens (Bäckman, 2014).  

Nåiden Bygg är mitt uppe i implementeringsfasen för den elektroniska journalföringen. 

Tidspressade scheman är mer vanligt än ovanligt på byggarbetsplatser. Uppstarten med 

inlärning av ny programvara, teknisk utrustning och rutiner kommer att kräva extra mycket 

tid av samordnare, platschefer, arbetsledare och hantverkare. Där väcktes tanken om ett 

hjälpmedel för att korta ner inlärningsfasen för att de verksamma personerna i Nåiden bygg. 

Beställaren Per Utterström som är platschef och delägare på företaget såg positivt på detta 

förslag och såg även nyttan i projektet. Därigenom fastslogs en kravspecifikation med detaljer 

kring projektets kravpunkter, syfte och mål.  

1.2 Problembeskrivning 

Den svarta arbetskraften i byggbranschen har länge beskrivits som ett problem. Detta 

skattefusk betraktas som ett stort problem för konkurrensen på marknaden. Detta drabbar de 

seriösa entreprenörerna som får svårare att konkurrera med de företag som använder svart 

arbetskraft. Förutom konkurrensproblemen så bidrar handeln med svart arbetskraft till ett 

mångmiljardbelopp i skattebortfall för Sverige (Carlström, Hedström, & Heber, 2007). 
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Problemet har märkts av och åtgärder har vidtagits genom nya bestämmelser i 

skatteförfarandelagen som innefattar byggbranschen och träder i kraft vid årsskiftet 

2015/2016. Om än lagen tillkommer för att förbättra situationen för seriösa entreprenörer så 

kommer den ändå att skapa utökade kostnader och arbetsuppgifter. Med tanke på att 

byggbranschen har ett rykte om sig av att vara sena på förändringar och att det oftast är 

tidspressade byggen, så kan det bli problematiskt när ett nytt system ska implementeras på 

kort tid. Dessutom är branschen komplex jämfört med andra branscher som har tillämpat 

systemet tidigare, vilket kan försvåra inkörningen. Att ta del av en studie och handbok om 

ID06 och den nya lagen kan förhindra kostsamma misstag i form av sanktionsavgifter och 

bespara värdefull tid hos företag. 

1.3 Syfte  

Syftet med projektet är att förtydliga, förenkla, undersöka utvecklingsmöjligheter och ge en 

lättbegriplig förklaring till ID06 och det elektroniska stämplingssystemet och varför det har 

dykt upp, samt underlätta implementeringen av elektronisk personalliggare på Nåiden Byggs 

arbetsplatser. 

1.4 Mål 

Ett mål är att skapa en handbok med förklaringar, metoder, alternativ och priser. Den ska 

kunna fungera som ett hjälpmedel till den som ska implementera systemet i sin verksamhet. 

Det andra målet är att genom olika studier ta fram en rapport kring vad lagen innebär, vilka 

hinder som finns, vilka administrativa kostnader som följer med lagen och vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns hos systemet. 

1.5 Frågeställningar 

Vad är egentligen ID06 och är detta ett bra alternativ för att tillämpa reglerna? 

Kommer den nya lagen att kräva stora kostnader och utökad arbetsbörda hos 

byggentreprenörer? Vilka aktörer har vilka skyldigheter? Kommer de ändrade rutinerna att 

skapa problem och vilka utvecklingsmöjligheter kan bli aktuella i framtiden?  

1.6 Avgränsningar  

Projektetarbetet avser de nya bestämmelserna om elektronisk personalliggare i 

byggbranschen och det sammankopplade systemet ID06. Fältstudierna omfattas av pågående 

byggnationer i Umeå tätort av företaget Nåiden Bygg. Studien omfattas av byggbranschen 

och går inte djupare in i andra branscher.  

1.7 Nåiden Bygg 

Nåiden Bygg är ett helägt dotterbolag till Nåiden AB som bildades 1974. Företaget har sina 

rötter i Norrbotten med sitt huvudkontor i Luleå. Bolaget är privatägt med en 

nettoomsättning på 702 862 000 kr (Allabolag, 2015). Siffran är från april 2015. Nåiden Bygg 

har cirka 150 anställda personer på företaget och har sin största verksamhet i Norrbottens 

län men har under senare år även åtagit sig uppdrag i Umeå kommun.  
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras områdets teoretiska grunder. Här redovisas fakta kring ekonomisk 

brottslighet och svart arbetskraft. Lagen och vilka skyldigheter som tillfaller olika aktörer i 

byggprocessen. Information om ekonomisk brottslighet med inriktning på svartarbete 

redogörs. Här beskrivs också systemet ID06 som är kopplat till lagen och dess olika 

komponenter samt information om byggföretaget Nåiden Bygg som ingår i studien. 

2.1 Ekonomisk brottslighet 

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott som det brukar kallas är ett samlingsbegrepp för flera 

sorters brott med inriktning på ekonomi. Brottet går ut på att komma över någon annans 

pengar på ett eller annat sätt. Ofta handlar ekonomisk brottslighet om bokföringsbrott, 

skattefusk, bedrägerier och mutbrott. Skattebrott är det näst vanligaste ekobrottet i Sverige 

efter bedrägeribrott och 2014 skedde 15 500 stycken anmälningar om just skattebrott. En 

graf över anmälda ekobrott i Sverige visas i Figur 1 (Brottsförebyggande rådet, 2016).  

 

Figur 1. Grafen visar statistik över utvecklingen av ekonomisk brottslighet 
i Sverige mellan 2008 och 2014 (Brottsförebyggande rådet, 2016). 

Svartarbete är en typ av skattebrott och innebär att man får lön för ett arbete utan att man 

betalar skatt. Problemet med svartarbete är att man inte deklarerar kontantintäkterna vilket 

leder till att sociala avgifter, inkomstbeskattning och mervärdesskatt aldrig betalas till staten. 

Förutom skatten som aldrig betalas in så bidrar svartarbetet till en osund konkurrens bland 

företagen i de branscher där svartarbetet förekommer. Genom att inte betala in skatt sänker 

man sina kostnader och blir konkurrenskraftigare än om man hade betalat skatt. 

(Brottsförebyggande rådet, 2016).    

2.2 Svartarbete i Byggbranschen 

Svartarbetet i byggbranschen är en utbredd brottslighet i Sverige och detta har varit känt i 

flera decenniers tid. Det är en vanlig företeelse att yrkesarbetare har en sidoverksamhet med 

svartarbete åt privatpersoner på deras fritid, men det är även vanligt med en mer organiserad 

och storskalig svart arbetskraft i större projekt och byggverksamheter (Carlström, Hedström 

Lantz, & Heber, 2007).  
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2.2.1 Orsaker till svartarbete i byggbranschen 

Att företag använder svart arbetskraft kan ha flera orsaker. I byggbranschen jobbar man 

oftast i projektform. Projekten varierar i längd och behov av arbetskraft och detta skapar en 

osäkerhet för företagen. Det blir svårt att veta hur många personer som ska anställas för 

framtiden då behovet varierar med antalet projekt som företaget är verksam i. Det är extra 

svårt för småföretagare som blir beroende av enskilda projekt och kan helt plötsligt stå utan 

uppdrag men med anställda som ska betalas i form av lön. Största delen av Sveriges företag 

består av småföretagare. Hela 99 % av alla byggföretag i Sverige har mindre än 50 anställda. I 

rapporten ”Organiserat svartarbete i byggbranschen” av Brottsförebyggande rådet belyser 

man problemet med att stora företag spelar ut mindre underentreprenörer mot varandra på 

ett osjyst sätt för att hålla nere deras egna kostnader. Detta resulterar i att 

underentreprenörerna använder svart arbetskraft för att klara konkurrensen (Carlström, 

Hedström Lantz, & Heber, 2007).  

2.2.2 Från vita till svarta pengar 

Penningmaskering är ett sätt för att 

använda ”vita” pengar till att betala ”svarta” 

löner. Man för ut tillgångar från det legala 

systemet för att sedan omvandla tillgången 

till kontanter. Metoden används för att 

maskera pengarnas destination för 

skatteverket. Pengarna används ofta för att 

betala svarta löner, Figur 2. Denna metod 

kräver oftast att minst två företag är 

inblandade för att kunna dölja pengarnas 

destination. Nedan visas hur 

penningmaskering kan gå till steg för steg. 

(Carlström, Hedström, & Heber, 2007). 

1. Beställaren (B) beställer en tjänst till 

entreprenören (E) 

2. E fakturerar B som betalar elektroniskt 

3. E anlitar ett annat så kallat 

maskeringsbolag 

4. Maskeringsbolaget skriver osanna fakturor 

5. E betalar maskeringsbolaget elektroniskt 

6. Maskeringsbolaget sätter in pengarna på ett växlingskontor 

7. En annan person med fullmakt tar ut pengarna i kontanter på växlingskontoret. 

8. E betalar ut svart lön. 

(Spängs, 2015) 

 

2.2.3 Krafttag mot svartarbete 

Sverige förlorar 66 miljarder kronor årligen i uteblivna skatter på grund av svartarbete (Ren 

byggbransch, 2016). Förutom att skattepengar går förlorade så bidrar svartarbetet till osund 

konkurrens i byggbranschen. Problemet resulterade i att branschen gemensamt startade 

organisationen Byggbransch i samverkan där flera organisationer från både arbetsgivarnas 

och arbetarfackens sida medverkar. Tillsammans är man eniga om att arbeta mot svartarbete 

och främja det ”vita” arbetet, därför startade man åtgärdsprogrammet ”Krafttag mot 

Figur 2. Systemet för att maskera pengarnas 
destination (Carlström, Hedström, & Heber, 
2007). 
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svartarbete” 2006. I åtgärdsprogrammet ville man pressa fram en lagförändring om 

personalliggare i byggbranschen för att försvåra svartarbetet. I åtgärdsprogrammet ingick 

framtagningen av ett fungerande identifikations-system specifikt för att fungera i 

byggbranschen, där ID06 blev resultatet. Arbetet öppnade ögonen för skatteverket och staten 

som sedan gjorde undersökningar om skattefusket i branschen. Slutligen togs beslut om nya 

bestämmelser i skatteförfarandelagen som trädde i kraft under årsskiftet 2015/2016.  

2.3 Lagar och bestämmelser 

I detta underkapitel redogörs för de nya bestämmelserna i skatteförfattandelagen samt 

skatteverkets roll för att det nya systemet ska fungera och skötas ordentligt.  

2.3.1 Nya bestämmelser i skatteförfarandelagen 

16 oktober 2014 lämnade regeringen en proposition 2014/15:6 om minskat svartarbete i 

byggnadsbranschen där ett antal nya bestämmelser föreslås att man tillämpar i den 

nuvarande skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Syftet är att förhindra svartarbetet och 

främja en sund konkurrens (Leidhammar, Leidhammar, & Jonsson, 2015). 

De föreslagna bestämmelserna innebär att reglerna i SFL som berör personalliggare även ska 

beröra byggarbetsplatser. Byggherren kommer att bli skyldig att anmäla när en ny 

byggverksamhet startar, avslutas eller ändras. Byggherren kommer även att bli skyldig att 

skaffa en personalliggare på varje arbetsplats där löpande dokumentering av 

identifikationsuppgifter på de verksamma i näringsverksamheten utförs. De verksamma har 

personlig skyldighet att registrera in- och utgång på arbetsplatsen varje dag. Att vara verksam 

på arbetsplatsen betyder att du utför någonting som berör projektet. Det kan exempelvis vara 

att städa, måla, bygga eller utföra ett konsultuppdrag. De flest på en arbetsplats räknas som 

verksamma, men det finns vissa undantag som redogörs i nästa kapitel (Leidhammar, 

Leidhammar, & Jonsson, 2015). 

I propositionen föreslogs även att skatteverket ska utföra utökade kontroller så att systemet 

sköts i byggverksamheten. Skatteverket får göra dessa kontroller oannonserade och om 

reglerna inte efterföljs så delas sanktionsavgifter ut, både personliga och till verksamheten. 

Förslaget godkändes av riksdagen genom SFL 2014:1474 och verkställdes 1 januari 2016 

(Leidhammar, Leidhammar, & Jonsson, 2015). 

2.3.2 Undantag för tillämpning av lagen 

Det finns några undantag där man som byggherre inte behöver följa de nya restriktionerna. 

Ett undantag är ifall byggverksamheten har startat före årsskiftet och antas vara klar före 30 

juni 2016. Det andra undantaget är ifall byggnationen kostar eller beräknas kosta under fyra 

prisbasbelopp, som med dagens pengavärde 2016 är 177 400 kr (ex. moms). Det tredje 

undantaget är ifall man som privatperson bygger för eget bruk. Personer som levererar 

material eller kommer för studiebesök på arbetsplatsen omfattas inte av lagen och behöver 

därmed inte skrivas in i personalliggaren (Svensson, Sjöblom, & Ericson, 2015). 

2.4 Skatteverkets kontroller 

Skatteverket är statens verkaställande organ som ska verka för att lagen och systemet kring 

den elektroniska personalliggaren efterföljs. 

2.4.1 Kontroller 

Skatteverket har rätt att göra oannonserade kontroller på byggarbetsplatsen. De som utför 

kontrollen ska kontrollera att rätt sorts utrustning finns och att de som verkar på bygget kan 
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påvisa sin identitet för arbetsplatsen. Skatteverket kommer att kontrollera att de som verkar 

på bygget också finns registrerade i personalliggaren. Den samlade liggaren måste alltid 

finnas tillgänglig för en oannonserad kontroll på arbetsplatsen.  

2.4.2 Sanktionsavgifter 

Om lagen inte följs så kommer skatteverket att dela ut sanktionsavgifter. De kan drabba 

byggherren, de som bedriver byggverksamhet och personliga till de som verkar på 

arbetsplatsen. Nedan visas i vilken omfattning. 

Byggherren: 

- Personalliggaren har inte varit tillgänglig för skatteverket vid kontroll:  12 500 kr 

- Byggstarten har inte anmälts till skatteverket:    25 000 kr 

- Den elektroniska utrustningen på arbetsplatsen saknas:  12 500 kr 

Entreprenören: 

- Det finns brister i personalliggaren eller att den inte förts löpande: 12 500 kr 

- En verksam person finns inte noterad i personalliggaren:  2 500 kr/pr. 

- Personalliggaren har inte varit tillgänglig för skatteverket vid kontroll:  12 500 kr 

(Id06, 2015) 

2.5 Ansvarsområden i Byggprocessen 

Nedan redovisas vilket ansvar de olika aktörerna har i byggprocessen. 

2.5.1 Byggherrens ansvar  

Med en byggherre menas den som för egen räkning låter uppföra en byggnad eller anläggning 

(Nordstrand, 2008). Byggherren har ansvar att anmäla byggstarten till skatteverket innan 

byggnationerna börjar. Byggherren är även skyldig att anmäla avslut eller väsentliga 

ändringar av byggverksamheten. Till exempel om det kommer att ske ett uppehåll i 

byggprocessen och inga arbetare kommer att befinna sig på platsen under en viss tid. Som 

byggherre är det ditt ansvar att nödvändig utrustning för att föra personalliggare finns på 

byggarbetsplatsen. Byggherren ansvarar över att ha ständig elektronisk tillgång till den 

samlade personalliggaren som ska kunna visas när skatteverket har sina kontroller, antingen 

på papper eller på en digital skärm. Byggherrens ansvar och skyldigheter kan via avtal 

överlåtas till en annan näringsidkare. Man kan alltså överlåta ansvaret till en 

generalentreprenör som utför en total- eller utförandeentreprenad. Vid en delad entreprenad 

kan dock inte ansvaret läggas över till någon annan än byggherren. Överlåtelsen av ansvaret 

ska ske innan byggverksamheten anmäls till skatteverket (Skatteverket, 2015). 

Om man som byggherre/beställare vill tillämpa ID06-systemet för att följa lagändringarna 

bör man vid upphandlingen upprätta de administrativa föreskrifterna enligt AMA AF 12. För 

utförandeentreprenad anges AFC.343, för totalentreprenad AFD.343 och för övriga 

handlingar anges AFB.22. Då säkerställs det i avtal att ID06 ska tillämpas för entreprenaden 

(ID06, 2015). 

2.5.2 Byggentreprenörens ansvar  

Byggentreprenören är den som utför byggnads- och/eller anläggningsarbeten på en 

entreprenad (Nordstrand, 2008). Byggentreprenören kan ålägga sig byggherrens ansvar över 

personalliggaren om ett avtal skrivs i förväg. I detta fall så har entreprenören alla 
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skyldigheter som byggherren. Entreprenören har dock alltid ansvar för att föra in de 

uppgifter som krävs enligt lag i personalliggaren. Byggherren och skatteverket ska alltid 

kunna få tillgång till personalliggaren och uppgifterna i den får aldrig raderas förrän två efter 

beskattningsårets utgång (Skatteverket, 2015). 

2.6 ID06  

Id06 är ett standardavtal för närvaroredovisning och legitimationsplikt på byggarbetsplatser 

som är förenligt med Personuppgiftslagen, PUL, och godkänd av datainspektionen. ID06 

ingår i åtgärdsprogrammet ”Krafttag mot svartarbete” som startades 2006 i regi av 

Byggbranschen i samverkan, där bland annat Sveriges Byggindustrier (arbetsgivarna) och 

Byggnads (fackförbundet) är medlemar. Åtgärdsprogrammets syfte är att få bort det 

utbredda svartarbetet i byggbranschen och främja den sunda konkurrensen.  ID06 är ett 

konkurrensfritt legitimationssystem som ska belysa kopplingen mellan individer och 

företagen. Identifikationskort var starten för systemet som nu även innefattar elektronisk 

utrustning för tidsrapportering på arbetsplatser.   

Sveriges byggindustrier etablerade ID06-systemet redan 2007 med syfte att motverka 

svartarbete och underlätta säkerhetsarbetet på Sveriges byggarbetsplatser. Tanken med 

systemet är att skapa ett tydligt samband mellan anställda och deras företag. För att 

möjliggöra detta skapade man ID06-kortet där man knyter ihop personnummer och 

organisationsnummer på ett id-kort. Med detta kort ska de anställda till ett företag på ett 

tydligt sätt kunna påvisa var man är anställd och att man är anställd.  

Reglerna för personalliggare i byggbranschen säger att det ska finnas elektronisk registrering 

med journalföring på byggarbetsplatser. Reglerna säger inte att man är tvungen att tillämpa 

ID06:s system, men större delen av byggbranschen verkar vara överens om att ID06-

systemet är den bästa lösningen. Man försöker få systemet att användas i så stor utsträckning 

som möjligt för att få en gemensam standard i branschen. Enligt (Sveriges Byggindustrier, 

2015) så använder mer än 40 000 företag ID06-systemet och mer än 450 000 personer har 

ett ID06-kort i dagsläget.  

 

”ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, version 1” 

kom ut 2015-12-01 och är en utveckling av ID06 för att möta lagen om elektronisk 

journalföring. Systemet har tagits fram för att skapa en gemensam standard oberoende av 

vilka sorters avtal de olika aktörerna har på arbetsplatsen. ID06 består av olika tekniska 

system så som den elektroniska personalliggaren, kontroll av utbildningskrav samt 

inpasserings- och låsfunktioner (Id06, 2015).  

2.6.1 ID06 kort 

För att ID06-systemet ska fungera måste alla personer som ska närvaroregistreras på 

byggverksamheten bära ett identifikationskort med sig. Arbetsgivaren är ansvarig för att alla 

som är anställda under företaget förfogar över ett sådant kort. Kortet är försett med en RFID-

tag som ska registreras mot personalliggaren när personen träder in och ut från 

arbetsplatsen. Identifikationsuppgifterna överförs då från taggen till personalliggaren. De 

uppgifter som är obligatoriska på kortet är företagets namn, företagets 

organisationsnummer, ett fotografi på kortinnehavaren, kortinnehavarens för- och 

efternamn, kortnummer, ID06-logotyp och giltighetstiden. Kortet fungerar dock inte som en 

giltig legitimation i övrigt (Id06, 2015). 
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2.6.2 ID06 elektronisk personalliggare 

För att skatteverket och byggherren ska få tillgång till fullständig information om vilka 

individer som finns på arbetsplatsen ska en elektronisk personalliggare finnas tillgänglig. 

Den ska vara tillgänglig så att arbetarna enkelt ska kunna stämpla in och ut från 

arbetsplatsen men även för att skatteverket ska kunna göra oanmälda kontroller för att se att 

reglerna efterföljs. Informationen från individerna lagras krypterat i personalliggaren och ska 

finnas kvar i två år efter att bygget avslutats. Om en underentreprenör har en egen 

personalliggare för sina anställda, ska informationen som lagras i liggaren även 

vidarebefordras automatiskt till den samlade liggaren som byggherren tillhandahåller för 

hela byggarbetsplatsen. Information får aldrig raderas i personalliggaren men information 

får läggas till retroaktivt (Id06, 2015). 

2.6.3 Utrustningsalternativ 

Det finns flera olika leverantörer och utvecklare av utrustning kring personalliggaren. Ska 

man tillämpa ID06:s standard så finns det en lista på deras hemsida över ackrediterade 

leverantörer. Det finns olika sorters personalliggare att välja på varav ett alternativ är en så 

kallad anmälningsplats. Den består av en platta med två kortläsare fastmonterade. Den ena 

kortläsaren används för att checka in på arbetsplatsen och den andra för att checka ut. 

Anmälningsplattan är avsedd för utomhusbruk och kan därför sättas upp på ett lämpligt 

ställe där man färdas till och från arbetsplatsen. Ett annat alternativ av personalliggare kan 

kopplas fast på en dörr. Det är en kortläsare som kopplas ihop med motorvredet på dörren 

samt ett batteri. Förutom att man nu checkar in på arbetsplatsen så kan man även öppna 

dörren utan nyckel om rätt behörighet är kopplat till kortet. Med denna variant av 

personalliggare kan man använda ett nyckelfritt system. En annan variant är persongrinden. 

Den fungerar som en ut- och ingång på arbetsplatsen och är uppbyggd som en snurrgrind 

med en kortläsare på utsidan och en kostläsare på insidan. Detta är den dyraste varianten 

men är väldigt praktisk om man har en större inhägnad arbetsplats. Med en grind kan man 

vara säkrare på att endast behöriga personer tar sig innanför byggarbetsplatsens område 

(Entral). Dessa varianter är tagna från den ID06-ackrediterade leverantören Entrals 

sortiment. Vilket företag som helst kan ansöka om att få bli ID06-ackrediterad leverantör av 

utrustning, men det kräver att man godkänns och uppfyller kraven för de produkter som ska 

säljas. 

2.7 Komplement till elektronisk journalföring 

Förutom id-kortet och olika stationära personalliggare finns det andra tillämpabara 

funktioner som är kopplade till ID06. Dessa redovisas nedan. 

2.7.1 Applikation till smartphones 

Alternativet till att använda stationära läsare är mobilapplikationer för smartphones och 

surfplattor. Det finns flera olika ID06-ackrediterade leverantörer för dessa. Med appen så 

kan arbetsgivaren lägga upp sin personal och sedan skicka en kod via sms till var och en av 

sina anställda som ska verka på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ger arbetsplatsen dess 

geografiska zon och därigenom kan appen känna av när arbetaren befinner sig i närheten 

eller på arbetsplatsen genom GPS-funktionen som bör finnas i smartphonen. Därefter kan 

arbetaren genom ett knapptryck logga in och ut från arbetsplatsen. Med hjälp av detta system 

kan alltså den ansvariga personen se vilka som finns på arbetsplatsen genom sin dator och 

skatteverket kan få tillgång till denna information via internet. Man kan genom denna 

applikation kontrollera flera projekt, personer och företag. (Marcuson, 2015) 
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2.7.2 Kompetensdatabas 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utbildningsbevis trädde i kraft 1 juli 2014. Det har med 

andra ord blivit större krav på att verksamma personer ska vara rätt utbildad för den uppgift 

som utförs. Om utbildningen saknas så har sanktionsavgifter utfärdats. Detta har gett 

platschefer större arbetsbörda och högre krav på kontroll av arbetarna och deras 

utbildningar. Med den nya funktionen ”kompetensdatabas” förenklas kontrollen. Med 

kompetensdatabasen så kan man samla varje enskild persons utbildningar och koppla 

utbildningsbevisen till ett och samma kort som individen bär med sig. Platschefen kan sedan 

se vilka utbildningar var och en av de anställda har genom sin dator, smartphone eller 

läsplatta. Då behöver de anställda inte bära med sig ett kort för varje utbildning utan det 

räcker med ett kort för alla utbildningar (ID06, 2015).  

2.8 Utgifter och kostnader för företag 

Ett företag producerar varor och/eller tjänster för att göra en ekonomisk vinning (Ekonomi 

info, 2009), där byggföretagen säljer byggtjänster. En ekonomisk verksamhet finns på 

företaget för att kontrollera alla ekonomiska aspekter som exempelvis fakturabetalningar, 

amorteringar på lån, moms, skatter och arbetsgivaravgifter. Med det nya ID06-systemet ökar 

utgifterna och kostnaderna för företagen genom den administrativa tidsåtgången, årsavgifter, 

licenskostnader och betalning av utrustning.   

Skillnaden mellan utgifter och kostnader är att kostnaden är periodiserad och utgiften är en 

engångsbetalning. Utgifter kan uppstå när företaget köper en vara eller tjänst och måste 

betala för den. Kostnader uppstår när betalningen är periodiserad, det kan vara i form av till 

exempel löner, räntor eller skatter. Man fördelar utgiften till den period betalningen avser. 

ID06-systemet leder till både utgifter och kostnader för företagen som tillämpar det. 

Utgifterna kommer via utrustning i form av elektronisk kortläsare och ID06-kort. Kostnader 

tillfaller i form av drift- och licenskostnader per dag, personalliggare som används samt en 

årsavgift för systemet. Priset på årsavgiften är oberoende av vilken mängd personalliggare 

företaget använder (Ekonomi info, 2009). Det dyraste för företaget är den administrativa 

kostnaden. Den administrativa kostnaden är all arbetstid som läggs ned för att driva 

systemet. Strukturering, organisering, etablering, teknisk påläsning och praktisk tillämpning 

är saker som behöver arbetstid för att utföras och därmed administrativa kostnader för 

företaget.  
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3 Genomförande 
I detta kapitel redogörs för vilken metodik som använts för datainsamlingen, hur 

genomförandet har gått till och var informationen för projektet har tagits fram. Litteratur var 

svår att hitta inom detta ämne, därför har fakta tagits mestadels från internet, intervjuer, 

mejlkontakter, platsbesök och observationer.  

3.1 Kvalitativ och kvantitativ strategi 

För att göra en vetenskaplig rapport finns det två huvudsakliga strategier i sin arbetsgång; 

kvalitativ eller kvantitativ. Kvantitativa metoder används när man vill få fram mätbara 

egenskaper i något som undersöks. Målet är att få en stor mängd data för att se variationer 

och undersöka olika faktorer i resultaten. Den kvantitativa strategin ser på statistiska och 

matematiska analyser. Metoden utmynnar i numeriska observationer eller låter sig 

transformeras i sådana (Backman, 1998). Kvalitativa metoder används när man vill få fram 

verkliga egenskaper i det som undersöks. I kvalitativa undersökningar bearbetas data i större 

utsträckning än i kvantitativa. Ofta används färre källor och där till mindre data, men med 

större kvalité i den kvalitativa metoden. Resultaten av kvalitativ data behöver analyseras och 

tolkas för att urskilja de resultaten man eftersöker (Backman, 1998). 

För detta projektarbete används kvalitativa metoder för att passa ihop med syftet i projektet. 

Projektarbetet handlar om att få en djupare förståelse över nya bestämmelser i 

skatteförfarandelagen och ID06-systemet. Få personer besitter en djupare kunskap inom 

ämnet och därför har endast personer med rätt kunskap kontaktats för kvalitativ 

information. Data och åsikter som fås genom intervjuer, kontaktpersoner och artiklar tas upp 

i diskussionen och slutstasen.  

3.2 Faktainsamling 

Fakta har mestadels hittats och tagits från internet både genom nyckelord på sökmotoren 

Google samt mediearkivet på Umeås Universitetsbibliotek. Den bästa och mest lättåtkomliga 

informationen har funnits på branschsidor, skatteverkets hemsida, riksdagens hemsida samt 

tidsskrifter inom juridik och byggnadsbranschen. På skatteverkets hemsida finns inspelade 

föredrag om "Införandet av personalliggare i byggbranschen", som har bidragit med bra fakta 

och förståelse i ämnet. ID06:s hemsida har också bidragit med bra information och fakta. 

Information om vetenskapliga rapporter och kvalitativa metoder har tagits från Jarl 

Backmans bok om rapporter och uppsatser.  

Platsbesöken har skett på tre stycken av Nåiden Byggs pågående byggarbetsplatser i Umeå. 

Det första platsbesöket skedde på SCA pappersbruk i Obbola där Nåiden har 

byggverksamhet. Utrustning för det elektroniska stämplingssystemet studerades samt hur 

platschefen kunde kontrollera byggarbetarnas in- och utstämpling via sin dator. Efter 

visningen utfördes en intervju med platschefen om hur systemet har fungerat och övriga 

åsikter som fanns runt lagen samt om tankar kring framtida utvecklingsmöjligheter för 

systemet. Samma procedur utfördes på de andra två pågående byggnationerna, 

språkförskolan Stadsliden och Komatsu testhall i Umeå. Intervjuerna utfördes med hjälp av 

en dator och ett förberett dokument med frågor till platscheferna. Svaren dokumenterades i 

dokumentet med frågorna och återfinns i Bilaga 1. 

Kontaktpersoner från skatteverket och Sveriges Byggindustrier har funnits tillgängliga för att 

svara på frågor och funderingar genom telefon- och mejlkontakt. Information om kostnader 
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och utgifter för byggföretag har tillhandahållits från Nåidens verksamhet och deras speciellt 

insatta person för de elektroniska personalliggarna och ID06-korten.  

3.3 Utgifter, kostnader och tidsåtgång 

Nåiden byggs samordnare kontaktades via e-post med frågor om företagets utgifter, 

kostnader och tidsåtgång för systemet med den elektroniska personalliggaren och ID06. 

Frågorna och svaren redovisas nedan. 

Frågor: 

1. Hur stora och vilka är omkostnaderna med utrustningen för systemet? (per bygge och 
totalt för företaget) 

2. Hur stora och vilka är de administrativa kostnaderna för Nåiden? 
 

Svar: 

1. Anmälningsplatstavlorna som vi köpt in kostade 9 990 :- / st när vi köpte in dem 

(mobilapp ingår kostnadsfritt) , om vi räknar ungefär för kostnaden för ett projekt 

blir det ungefär 9 990 + (271*12 månader) = 13 242 :-  . 

Vi har 15 projekt som vi köpt anmälningsplatstavlor till, 15 * 13 242 + årkostnad 995 

kr/år = 199 625 :-   

Även ID06-korten medför kostnader, själva kortet samt korthållare och band, pris 

ca 200 :- / st, idag har Nåiden Bygg ca 150 anställda som behöver ID06-kort, 150 * 

200 = 30 000 :- 

 

2. Administrationen som krävs står jag och platschefer (ev. även någon arbetsledare) 

för, ungefärlig kostnad för en tjänsteman/timme: 650 :- 

Gör ett antagande att vi lägger ner 2 timmar per vecka på ID06-administrationen, 

på en månad 2 * 4 = 8 tim.  8 tim * 650 :-/tim  = 5200 :- Kostnaden för 15 projekt 

med varsin platschef plus mig per år : 16 *5200 :- *12 månader = 998 400:- 

Utifrån dessa uppgifter summerades en total tidsåtgång och kostnad årsvis för företaget de 

tre första åren. Dessa redovisas i resultatet.  

3.4 Arbetsgång 

Efter att idén kring ett projektarbete om den elektroniska personalliggaren och ID06 

fastställdes i diskussion med universitets handledare och beställaren gjordes en projektplan 

och kravspecifikation. Till projektplanen utformades en tidsplan där arbetet delades upp i 

olika delmoment som visas i ordningsföljd nedan.  

1. Planering 

2. Intervjuer/platsbesök/observationer 

3. Inläsning 

4. Rapportskrivning 

5. Handbok 

6. Redovisning 

I planeringsskedet delades projektet upp i olika momenten som redovisats tidigare med 

ingående detaljer som, vilka frågor ska ställas vid intervjuerna, vilka arbetsplatser ska 

besökas, vilka övriga organisationer ska kontaktas och hur ska rapporten utformas. Efter 

planeringsskedet började genomförandefasen som inleddes med platsbesök där intervjuer 
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med platschefer och observationer av utrusningen och systemet utfördes. Informationen 

dokumenterades och togs med i vidare inläsning av ämnet där internet och mejlkontakter 

användes i stor utsträckning. I samband med inläsningen mottogs uppgifter om kostnader, 

utgifter och tidsåtgång hos Nåiden bygg via e-post av företagets samordnare i systemet. 

Därefter övergick inläsningen mer och mer i rapportskrivning som till slut resulterade i en 

färdig rapport. När rapporten var klar började arbetet med att utforma handboken som är 

den största delen i resultatet. Den viktagaste informationen för byggherrar och entreprenörer 

med fokus på en effektiv implementering av den elektroniska personalliggaren och ID06 togs 

med och sammanfattas i denna resultatdel som redovisas i Bilaga 2.  
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten som kommit fram av litteraturstudierna, 

internetstudierna, intervjuerna och observationerna. Fakta om kostnader, utgifter och 

tidsåtgång har tagits från Nåiden bygg och för att kunna sätta perspektiv på de summor som 

räknats ut så kommer även lite fakta om företagets storlek. 

4.1 System för lagändring 

För att förbättra situationen kring illegal arbetskraft i byggbranschen behövs ändringar i 

skatteförfarandelagen där det krävs transparens mellan de verksamma individerna och 

företagen. För att den nya lagen ska fungera i praktiken behövs ett system som är anpassat 

för byggbranschen på grund av dess komplexitet. ID06 är systemet som har gjort de nya 

bestämmelserna i skatteförfarandelagen möjlig att förverkliga. 

ID06 är ett system som ägs och är framtaget av branschorganisationen Sveriges 

Byggindustrier. ID06 lanserades 2007 för att komma närmare en lag om elektronisk 

personalliggare och visa att ett system av detta slag fungerar i byggbranschen. Systemet har 

varit en viktig del för Sveriges Byggindustrier i opinionsarbetet för att lagen skulle bli 

verklighet. Sveriges Byggindustrier utvecklar och förvaltar ID06. Byggbranschen i samverkan 

som består av olika organisationer och fackförbund stödjer ID06 (Sveriges Byggindustrier, 

2015). Tillämpning av systemet kan krävas av byggherrar vid upphandling av byggnationer 

och då måste alla som verkar på byggarbetsplatsen förfoga över ett ID06-kort, bära det 

synligt och registrera in- och utpassering via en personalliggare som byggherren 

tillhandahåller. Personalliggaren ska alltid finnas tillgänglig för oannonserade kontroller av 

skatteverket. Uppgifterna i personalliggren ska sparas i två år efter avslutad byggnation. I 

Figur 3 visas hur systemet fungerar i en byggverksamhet. 
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Figur 3. Systemutformningen för elektronisk journalföring i byggverksamheter (Lennartsson, 
2015). 

4.1.1 Tidsåtgång 

Undersökningar om tidsåtgång för systemet har gjorts på Nåiden Bygg. Nåiden är ett 

privatägt företag som använder sig av ID06:s lösningar och har ca 150 stycken anställda som 

behöver ID06-kort. De som lägger ned tid på systemet är platscheferna, några få arbetsledare 

och en samordnare/ansvarig person som sitter på Nåidens huvudkontor i Luleå. 

Uppskattningsvis så är det 15 stycken platschefer/arbetsledare samt 1 samordnare som lägger 

ned tid på ID06-systemet. Detta blir totalt 16 stycken personer och dessa lägger ungefär 2 

timmar i veckan vardera på administrationen. Totalsummorna visas nedan. 

 Vecka  Månad  År 

Person: 2 t  2*4 = 8 t  8*12 = 96 t 

Totalt: 32 t  32*4 = 128 t  128*12 = 1536 t 

t = timmar 

4.1.2 Utgifter och kostnader 

En ungefärlig kostnad per tjänsteman på Nåiden är 500 kronor/timme. Totalt lägger alla 

tjänstemän 128 timmar i månaden och 1536 timmar per år enligt tidigare beräkningar. 

Nedan visas den administrativa kostnaden månadsvis och årsvis för Nåiden Bygg. 

Månad 650 kr * 128 timmar = 83 200 kr 

År 650 kr * 1536 timmar = 998 400 kr 
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Nåiden använder Entral:s anmälningsplats till deras arbetsplatser. Dessa kostar 9 990 

kr/styck och i det priset ingår mobilapplikationen. För var och en av ID06:s 

anmälningsplatser betalar man en daglig avgift för licens och drift. Denna avgift ligger på 

12,80 kr och gäller varje helgfri dag. Per månad blir detta en ungefärlig kostnad på 271 kr och 

en årlig kostnad på 3 252 kr, men kostnaden sker endast när anmälningsplatserna används. 

Om samtliga anmälningsplatser används för alla projekt blir detta en kostnad på 48 780 kr 

årligen. ID06 erhåller dessutom en registreringshållningsavgift om 995 kr per år. Denna 

avgift täcker alla personalliggare på företaget och är densamma oavsett hur många som finns. 

Förutom utgifter och kostnader för de elektroniska personalliggarna så måste företagets 

anställda bära med sig ett ID06-kort. Kortet med plasthållare och band kostar ca 200 

kr/styck. Eftersom Nåiden har ca 150 anställda som måste ha ett kort blir detta en utgift på 

30 000 kr (150 stycken * 200 kr). I Tabell 1 visas kostnader och utgifter för utrustning på 

Nåiden bygg där antaganden om att 15 projekt är igång och att 10 stycken anställda jobbar på 

varje projekt. För anmälningsplatsen räknas kostnaderna för licens och drift med i priset.  

Tabell 1. Nåiden byggs kostnader och utgifter för utrustning kring systemet för ID06. 

    ID06-kort Anmälningsplats Registreringshållningsavgift Totalt 

          Projekt    2000 kr       13 242 kr                  66 kr     15 308 kr 

          Totalt 
företag   30 000 kr       199 625 kr                  995 kr     230 620 kr 

 
 

Det första året systemet används är det mest kostsamma för företaget med tanke på att 

anmälningsplatserna är en utgift som inte behöver bekostas nästkommande år. Korten har en 

giltighetstid på 5 år vilket innebär en utgift vart femte år. För ett företag som driver 15 projekt 

samtidigt och har 150 anställda som behöver ID06-kort som i detta fall Nåiden bygg har, får 

man en årlig administrativ kostnad på 998 400 kronor. Det första året blir utgiften 230 620 

kronor för utrustning och fasta avgifter kring den, Tabell 1. Den totala kostnaden det första 

året blir då 998 620 kronor. För andra, tredje och fjärde årets totala kostnad kan man således 

räkna bort utgiften för personalliggarna som är 149 850 kr (15 st * 9 990 kr) och korten som 

är 30 000 kr (150 st * 200 kr). Under det femte året måste företaget köpa nya kort vilket är 

en utgift på 30 000 kr. Nedan visas Nåidens årliga kostnader och utgifter de fem första åren. 

År 1 1 228 025 kr (998 400+48 780+149 850+30 000+995) (A+L&D+U+K+R) 

År 2-4 1 048 175 kr (998 400+48 780+995) (A+L&D+R)   

År 5 1 078 175 kr (998 400+48 780+30 000+995) (A+L&D+K+R) 

A= Administrativa kostnader 

L&D= Licens och drift för anmälningsplatserna 

U= Utgift för personalliggare 

K= Utgift för ID06-kort 

R= Registreringshållningsavgift  

4.2 Handbok 

En handbok för byggherrar och entreprenörer är upprättad och finns i Bilaga 2. I handboken 

finns ledningar som stegvis förklarar åtgärder som byggherren och byggentreprenörer 

behöver tillämpa för ID06 och den elektroniska personalliggaren. Handboken beskriver de 
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viktigaste aspekterna i varje steg. Handboken är uppbyggd som en guide där åtgärder som 

behöver vidtas förklaras i rätt ordningsföljd för en så enkel användning som möjligt. De delar 

som förklaras är anmälning av byggarbetsplats, nödvändig utrustning, anmäla ändring och 

avslut, överlåtande av ansvar, ID06-kort till anställda, anslutning av företag till ID06, 

uppstart av projekt, uppföljning och sanktionsavgifter.  

5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras rapportens resultat, metod och antaganden. Här diskuteras även 

utvecklingsmöjligheter, förbättringar, åsikter och reflektioner.  

5.1 Åsikter om personalliggare och ID06 i branschen  

Åsikterna är väldigt eniga i branschen där de tillfrågade ser positivt på lagens införande och 

dess syfte om att främja sund konkurrens och försvåra användandet av svart arbetskraft, 

detta återspeglas i intervjuerna som finns i Bilaga 1. ID06, som är ett frivilligt system 

företagen kan tillämpa, är direkt knuten till lagen. Den kom till för att tvinga fram de nya 

bestämmelserna i skatteförfarandelagen. Hantverkare och tjänstemän i branschen har 

generellt inte vetskapen om skillnaden mellan den nya lagen och ID06. Man blandar ihop 

dessa två och vet inte att ID06 är frivilligt att tillämpa. Dock har detta inte speciellt stor 

betydelse med tanke på att systemet är konkurrensneutralt samt att arbetet runt lagen och 

systemet förenklas av att samma system används överallt. Det viktiga är att man vet hur 

ID06 ska tillämpas för att därigenom vara säker på att skatteförfarandelagen efterföljs. Från 

branschorganisationen Sveriges byggindustrier är angelägen om att så många företag som 

möjligt ska ansluta sig till ID06-systemet. Detta är förståeligt utifrån den aspekten att 

försvåra verksamheten för företag med svart arbetskraft. Om majoriteten skulle använda 

systemet skulle de företag som inte använder det sticka ut ur mängden och deras trovärdighet 

hos beställare skulle bli svår att upprätthålla.  

Bestämmelserna om personalliggare och den dagliga närvaroredovisningen är väldigt nytt. 

Därför tycker de flesta som frågats om problem som uppstått att svårigheten ligger i att 

komma ihåg att registrera sig. De besökta arbetsplatserna har haft personalliggaren inne i 

platskontoret. Hantverkarna byter om och fikar i en annan barack. De går alltså inte förbi 

platsliggaren automatiskt när de kommer till jobbet, samt går hem för dagen. Detta i 

kombination med nyhetsfaktorn gör det svårt att komma ihåg in- och utstämplingen i början. 

Vissa av de tillfrågande hantverkarna tyckte att det skulle vara enklare och bekvämare att 

använda applikationen som finns för smartphones. Applikationen skulle ta bort måstet med 

att gå till personalliggaren för att registrera sig. Med en applikation i telefonen finns 

möjligheten att registrera ut- och ingången på ett enklare sätt. Glöms utregistreringen bort av 

någon anledning blir det enkelt att göra detta hemifrån via applikationen i telefonen istället 

för att åka tillbaka till jobbet. 

5.2 Utökade kostnader för företagen 

Resultaten visar att kostnaderna och utgifterna för ett byggföretag med cirka 150 anställda 

och 15 projekt igång som ska använda ID06, första året är nästan 1 miljon kronor. Efter första 

året där all utrustning måste köpas in går priset ned till drygt 800 000 kr och ökar sedan 

marginellt till år tre. Det som måste tas i beaktning när man pratar om dessa utgifter och 

kostnader för företaget, är byggherrens ansvar. Byggherren har ansvar enligt lag att bistå 

med den utrustning som krävs för att föra elektronisk personalliggare. Entreprenörens 

ansvar är att se till att de anställda under företaget sköter sina registreringar för in- och 
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utpassering. I detta fall betalar alltså Nåiden för byggherrens utgifter och kostnader. Nåiden 

är ett etablerat företag som ofta bygger i total- och generalentreprenad där byggherrens 

ansvar kan avtalas bort till entreprenören. Byggherrar har ofta liten eller ingen erfarenhet av 

byggbranschen och kommer då mest troligt att avtala bort sitt ansvar till byggentreprenören. 

Eftersom systemet är så pass nytt finns väldigt få referenser att luta sig emot, men dessa 

kostnader bör bli en utgift som tas med i kostnadskalkylen vid upphandlingsskedet. De 

utökade kostnaderna som tillkommer med de nya bestämmelserna tillfaller alltså direkt eller 

indirekt byggherren/beställaren.  

5.3 ID06 Utvecklinsmöjligheter  

Det finns flera utvecklingsmöjligheter med ID06-systemet. Kompetensdatabasen finns snart 

ute på marknaden. Denna funktion gör varje enskild person kan samla alla sina 

utbildningsbevis på sitt ID06-kort. Det kommer att bli enklare att hålla reda på vilka 

utbildningar varje enskild person på företaget har, både för hantverkare, platschefer och 

arbetsgivare. Kortläsarna ska även kunna kompetensstyras med utbildningskrav och 

tidsstyrning. Detta gör att byggherren och platschefen kan kontrollera att de inpasserade har 

rätt utbildningar samt ifall tidsstyrning över platsen behövs.  

Det utvecklas även en funktion som heter bolagsfakta. Denna funktion ska säkerhetsställa 

alla bolags legala faktorer inom ett projekt. De företag som vill ingå i systemet ska lämna en 

informationsfullmakt. Företagsinformation som ingår i systemets parametrar läggs in och 

synliggörs. Det kommer inte att läggas värderingar kring fakta som redovisas. Skattestatus, 

ansvarsförsäkringar med mera är exempel på information som redovisas av företaget.  

Maskinstyrning är en funktion som diskuteras för framtiden. Funktionen handlar om att 

förse olika maskiner med aktiva chip. Syftet med detta är att endast de personer med rätt 

behörighet ska kunna starta maskinen och då endast med sitt ID06-kort. Kortet måste vara 

kopplat till en kompetensdatabas som kan intyga att kortet är försett med rätt behörighet för 

detta. Tanken är att man även ska kunna koppla hyresavtalen och fakturering till detta och på 

så sätt få en säkrare, effektivare och billigare hantering. 

Det diskuteras även om energireglering med hjälp av ID06. När det gäller energireglering 

handlar det primärt om att anpassa projektens energinivå till det realtidsaktuella behovet. 

Med hjälp av den faktiska närvaron på arbetsplatsen kan man situationsanpassa hur mycket 

el och vatten som köps samt även distansövervaka förbrukningen och vita åtgärder vid 

ovanligt höga förbrukningar. Det kan exempelvis vara att arbetsplatsen är helt tom men 

vattenmätaren snurrar för fullt, då kan det handla om en olycka på arbetsplatsen som bör 

undersökas omgående.  

Det finns många utvecklingsmöjligheter för att förbättra säkerheten och förenkla arbetet mot 

en sund och legal bransch. De ovan nämnda utvecklingsmöjligheterna är funktioner som 

ligger närmast till att bli verklighet.   

5.4 Lönekopplat system 

Det finns en önskan hos företag och platschefer om att personalliggaren ska vara kopplat till 

tidsrapportering och de anställdas lön. Många andra branscher använder detta system där in- 

och utstämplingen automatiskt kopplas till tidsrapporteringen. De platschefer som har 

tillfrågats är för en sammankoppling mellan personalliggaren och tidsrapportering som är 

lönebaserad. De menar att arbetet kring lönsammanställning och rapportering skulle bli 

enklare om det var automatiserat, dessutom skulle det uppta mindre tid för arbetsledare och 
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platschefer. I nuläget är det inte tillåtet för arbetsgivaren att basera arbetarnas arbetstider på 

den elektroniska in-och utstämplingen. Personalliggaren är försedd med en krypterad kod 

som gör det omöjligt för arbetsgivarna att gå in och se vid vilken tidpunkt ID06-korten dras i 

kortläsaren. Detta skulle kunna tillåtas i framtiden om efterfrågan blir stor. Separata 

samtycken mellan olika parter i branschen måste till där regler och avtal dikuteras fram. Det 

är upp till de enskilda företagen att tillsammans med sina medarbetare och facklig part 

komma överens.  

5.5 Analys av metod 

Metoden för faktainsamling och intervjuer har fungerat på ett bra sätt i detta projektarbete. 

Med facit i hand kan man konstatera att intervjuerna skulle skett senare i projektet. 

Intervjuerna gjordes i ett tidigt skede där den egna kunskapen inom ämnet var begränsat. 

Frågornas kvalitet och djup hade kunnat utvecklas om intervjuerna skett vid ett tillfälle då 

min egen kunskapsnivå varit på en högre nivå. Kvalitativ strategi passar ämnet bra med 

tanke på syftet att få en djupare förståelse inom den elektroniska personalliggaren och ID06. 

Intentionen har inte varit att se matematisk data och variatoner utan istället att få en djupare 

kunskap, vilket passar ihop med den kvalitativa strategi som tillämpats. Observationerna och 

platsbesöken var givande där en tydlig bild av hur verkligheten ser ut samt hur arbetet sköts i 

praktiken.  

5.6 Analys av källor 

Svårigheten med arbetet har legat i att hitta bra och informativa källor. Vetskapen om de nya 

bestämmelserna och ID06 system är bred i branschen, men väldigt smal i hänseende på 

djupare kunskap. Bra fakta har dock funnits på internet och genom hemsidor från 

skatteverket, Sveriges byggindustrier, Byggbranschen i samverkan, Ren byggbransch, 

Brottsförebyggande rådet, regeringen och ID06. Rapporter om ekonomisk brottslighet och 

svartarbete från Brottsförebyggande rådet och Skatteverket har varit bra och informativa. 

Kontaktpersoner och övriga som besvarat frågor från Nåiden Bygg, Skatteverket och Sveriges 

Byggindustrier har varit mycket hjälpsamma i arbetet och kunnat besvara frågor som inte 

besvarats genom internet- och litteraturkällorna. Källornas trovärdighet är stor där större 

delen av kontaktpersonerna samt internet- och litteraturkällor är från stora och trovärdiga 

organisationer. 

5.7 Analys av syftet 

Syftet med projektet är förklara bestämmelserna om elektronisk personalliggare, ID06 och 

bakgrunden till dessa, och genom rapporten och handboken öka kunskapen och förståelsen 

hos byggentreprenörer och byggherrar. Handboken fungerar som en summering av de 

viktigaste delarna man bör veta för att följa skatteverkets krav om elektronisk 

personalliggare. Den innehåller inte fullständig information om systemet men räcker som 

manual för att snabbt komma igång med den elektroniska journalföringen på ett projekt. 

Rapporten redovisar djupare information om systemet och börjar med bakgrunden och fakta 

kring ekonomisk brottslighet, för att sedan förklara de nya bestämmelserna i lagen och ID06. 

I resultatet och diskussionen knyts rapporten ihop med kostnadsuppgifter, tidsåtgång, olika 

parters skyldigheter och utvecklingsmöjligheter som var delar av syftet. Redovisning av 

utvecklingsmöjligheter var också en del av syftet och har tagits upp som fråga till Sveriges 

Byggindustrier som är ansvarig över utvecklingen av ID06. Bra och informativa svar har 

tagits emot angående deras framtidsplaner med ID06. Således har alla aspekterna i syftet har 

tagits med i rapporten och handboken.  
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6 Slutsats 
Lagen om elektronisk personalliggare i byggbranschen och systemet ID06 är ett resultat av 

problemet med svartarbete och därigenom osund konkurrens för företagen. Stora 

förbättringar i form av sund konkurrens och större skatteintäkter för staten har resulterats av 

liknande lagförändringar inom frisör-, restaurang- och tvätteribranschen. Allt talar för 

samma ljusa framtid i byggbranschen. Det viktigaste för att byggbranschen ska gå mot en 

sund och legal framtid är att företagen aktivt arbetar mot svart arbetskraft som man nu gör 

genom användandet av ID06. Förhoppningen är att denna rapport och handbok ska kunna 

uppfylla projektets syften och mål att förenkla implementeringen. Utvecklingsmöjligheter för 

att förfina, förbättra och bredda ID06-systemet är stora och pågår hela tiden. Detta är 

positivt och det ser ut som att byggbranschen kommer att utvecklas och förenklas med ny 

teknik och smarta lösningar i framtiden.  

Det finns en önskan hos arbetsgivare att koppla den elektroniska personalliggaren med 

tidsrapportering av de anställda. I nuläget är detta något som inte tillåts men det kan antas 

att utvecklingen går mot det hållet. Dock måste en överenskommelse mellan inblandade fack 

och övriga organisationer ske för att det ska bli verklighet.  

De utökade kostnaderna och utgifterna i byggverksamheter faller hos entreprenörer och 

byggherrar. De direkta kostnaderna kommer i många fall att hamna hos entreprenörerna i 

form av utrustning, avgifter, licenser och administrativa kostnader. Egentligen ligger de 

mesta av ansvaret hos byggherren (och därmed kostnaderna) enligt de nya bestämmelserna i 

skatteförfarandelagen, men känslan och summeringen av platsbesöken är att byggföretagen 

kommer att sköta systemet i stor utsträckning. Detta på grund av att byggherrar sällan 

besitter den kunskap som krävs för att anta en byggherres ansvar och därför kommer 

ansvaret att avtalas bort till general- och totalentreprenörer i många fall. Dock så kommer de 

indirekta kostnaderna att hamna hos byggherren/beställaren eftersom att dessa kommer att 

tas med i kostnadskalkylen vid upphandlingsskedet och utökar då istället uppdragets pris.   

Arbetet mot ekonomisk brottslighet i byggbranschen ser ljus ut för framtiden. Det är viktigt 

att man fortsätter utveckla gemensamma regler och system för att tillsammans skapa en sund 

och legal byggbransch.   

6.1 Fortsatt arbete 

Det finns stora möjligheter för vidareutveckling inom ämnet. Detta projekt är gjort under 

tiden då lagändringarna är nya och resultatet av lagen är osett. När konsekvenserna av lagen 

har uppkommit kan ett nytt projektarbete göras inom detta ämne.  
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Bilaga 1 

 

Intervju 1 

Vad tycker du om den nya lagen om personalliggare i byggbranschen? 

Jag tycker den är bra. Man gör det svårare för svartarbetare och man får bort oseriösa 

företag från branschen. 

Hur insatt är du i systemet kring ID06 och den elektroniska 

personalliggaren? 

En del, vi har ju börjat köra med personalliggare ute på våra arbetsplatser men 

egentligen så behöver vi inte använda systemet för att projektet startade före 

årsskiftet och ska vara avslutat före 30 juni.  

Exakt hur fungerar rutinerna kring stämplingssystemet på er 

arbetsplats? 

En anmälningstavla är uppsatt i byggbarack på arbetsplats och vid påbörjat och 

avslutat arbetsplats görs en stämpling. 

Vad behöver du som arbetsledare göra för att systemet ska fungera? 

Jag behöver aktivera korten och lägga in personen i projektet. Vidare kompletterar 

jag med en del information som den närmaste anhörig och mobilnummer. 

Har introduktionen fungerat bra på din arbetsplats? 

Njae, de har lätt att glömma att logga in och ut.  

Hur mycket tid per dag/vecka/månad behöver du lägga på systemet? 

Ca 5 min/vecka. 

Har skatteverket haft någon kontroll på din arbetsplats? 

Nej 

Vad tycker du har fungerat bra? 

Det mesta har fungerat bra. Är såklart en liten inkörningströskel med att lära sig den 

nya programvaran, men när alla kort är aktiverade och kopplade till ett projekt är det 

bara att tuta å köra. 

Vad tycker du har fungerat dåligt? 

Aktiveringen av korten har varit lite trubbigt, varje kort var tvunget att aktiveras ett 

och ett genom att blippa på kortläsaren. 

Tycker du att systemet bör utvecklas på något sätt, om det gör det, hur? 

Jag vill få systemet till att bli lönegrundande. Hade underlättat mycket. 
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Intervju 2 

Vad tycker du om den nya lagen om personalliggare i byggbranschen? 

Jättebra, det får bort svart arbetskraft för en sundare konkurrens.  

Hur insatt är du i systemet kring ID06 och den elektroniska 

personalliggaren? 

Relativt, bra koll på reglerna men inte så bra tekniskt. 

Exakt hur fungerar rutinerna kring stämplingssystemet på er 

arbetsplats? 

Incheck på morgon och utcheck på kvällen. Vid platskontoret sitter tavlan monterad. 

Vad behöver du som arbetsledare göra för att systemet ska fungera? 

Uppföljning på att arbetarna blippar in och ut sig. 

Har introduktionen fungerat bra på din arbetsplats? 

Ja, jag tror att det är på grund av att det är en personlig sanktionsavgift ifall man 

glömmer. De blir lättare att komma ihåg om man vet att det kan kostar en pengar 

annars. 

Hur mycket tid per dag/vecka/månad behöver du lägga på systemet? 

4 timmar/mån skulle jag tro 

Har skatteverket haft någon kontroll på din arbetsplats? 

Nej 

Vad tycker du har fungerat bra? 

Det mesta har fungerat riktigt bra.  

Vad tycker du har fungerat dåligt? 

Driftsproblem i början. Tekniska bekymmer med dataprogamet och personalliggaren. 

Tycker du att systemet bör utvecklas på något sätt, om det gör det, hur? 

Någon typ av e-legitimation med dina uppgifter. Utbildningskoll kopplat till korten 

och datorn. Koppla lönesystemet till in- och utcheck. 
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Intervju 3 

Vad tycker du om den nya lagen om personalliggare i byggbranschen? 

Syftet med lagen är väldigt bra. Få bort svartjobb och osund konkurrens. 

Utnyttjandet av billig arbetskraft bör bli bättre. Den bör alltså bli mindre. 

Hur insatt är du i systemet kring ID06 och den elektroniska 

personalliggaren? 

Skapligt  

Exakt hur fungerar rutinerna kring stämplingssystemet på er 

arbetsplats? 

Stämplaren finns på platskontoret där arbetarna stämplar in på morgonen och ut på 

eftermiddagen.  

Vad behöver du som arbetsledare göra för att systemet ska fungera? 

Anmälningsplatsen måste startas om varje dag för att fungera. Jag måste hålla koll på 

att alla stämplar in och ut varje dag. 

Har introduktionen fungerat bra på din arbetsplats? 

Inte så värst, har varit lite tekniska problem i början med utrustningen. Jag tycker det 

är dåligt att det måste finnas en avläsare för både in- och utpassering. Det säger ju sig 

självt att det blir tekniska problem när de sitter så nära varandra. 

Hur mycket tid per dag/vecka/månad behöver du lägga på systemet? 

20 min i veckan kanske. Är svårt att uppskatta. 

Har skatteverket haft någon kontroll på din arbetsplats? 

Nej 

Vad tycker du har fungerat bra? 

I systemet finns uppgifter om anhöriga och dylikt som är bra. Istället för att man 

måste söka i pärmar så kan man se allt i datorn. 

Vad tycker du har fungerat dåligt? 

Tekniska problem som jag sa tidigare. För att personalliggaren ska fungera så måste 

systemet stängas av och på varje dag.  

Tycker du att systemet bör utvecklas på något sätt, om det gör det, hur? 

Jag tycker att systemet ska lönebaseras. Det skulle bli enklare att skriva löner. 

Arbetarna håller arbetstiderna bättre. 
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Elektronisk personalliggare och 

ID06 
 

 
(ID06, 2015) 

Manual: 
Implementering av den elektroniska 

personalliggaren och ID06 
 

 
 

Framtagen av: Jens Carmenholdt 
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Denna handbok är ett resultat av ett examensarbete under VT-16 vid Umeå 

Universitet. Syftet med projektarbetet är att förtydliga, förenkla och ge en lättbegriplig 

förklaring till ID06 och det elektroniska stämplingssystem, samt förebygga 

kostsamma misstag hos entreprenörer på grund av okunskap i lagen och systemet. 

Denna handbok gjordes för att sammanfatta resultatet i slutrapporten och ge en mer 

konkret vägvisning för den som ska tillämpa identifikations- och stämplingssystemet 

på sin byggarbetsplats.  

 

Vägvisning för byggherren 

 
1. Anmäl ditt projekt till skatteverket  

Innan byggverksamheten påbörjas ska projektet anmälas till skatteverket. Med 

e-legitimation gör man detta enklast på skatteverkets hemsida med deras e-

tjänst. Anmälan ska fyllas i med personnummer, arbetsplatsens lokalisering, 

verksamhetstyp m.m. Ett annat alternativ är att beställa blankett på 

skatteverket. 

 

 
Bilden ovan visar hur anmälaning på skatteverkets e-tjänst ser ut. (Skatteverket, 2015) 

 

Du behöver dock inte anmäla projektet till skatteverket om byggets kostnad 

understiger fyra prisbasbelopp som är ca 178 500 kr i dagens pengavärde 

eller om du är en privatperson som bygger för eget bruk. 
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2. Nödvändig utrustning  

Med nödvändig utrustning menas utrustning som gör det möjligt att föra 

elektronisk journalföring för verksamma personer på arbetsplatsen. Det är din 

skyldighet at skaffa utrustning. För att kunna göra detta behöver du införskaffa 

en personalliggare. Personalliggaren måste vara elektronisk. Arbetsplatsens 

identifikationsnummer som tilldelats vid anmälningen ska framgå på/i 

personalliggaren. Det ska vara möjligt att söka efter verksamma personer 

inom önskat tidsintervall, samt se personens uppgifter. Om ändringar görs i 

liggaren ska det synas i efterhand. De uppgifter som ska journalföras är 

personnummer och tiden för in- och utstämpling. Du ska se till att 

personalliggaren alltid finns tillgänglig för skatteverket, ifall de skulle komma ut 

på en oannonserad kontroll. Informationen i personalliggaren ska kunna föras 

över elektroniskt genom exempelvis USB eller XML.  

 

 
Bilden ovan visar hur byggherrens samlade personalliggare kan se ut.               

  (Skatteverket, 2015)  

Nedan visas de ID06-ackrediterade företagen som du kan vända dig till för att 

köpa denna utrustning. En del företag levererar bara kort och vissa bara övrig 

utrustning som personalliggare och applikationer. 
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 ID06-kort 

o Angeno Buisness Solutions AB 

o Areff Systems AB 

o PEAB AB  

o OBERTHUR Technologies Sweden AB 

o Nexus ID Solutions AB 

 ID06 applikationer och läsare 

o Infotech Access AB 

o Tempus AS 

o AddMobile AB 

o Infobric AB 

o Skanska Electro AB 

o Siemens AB 

o Entral AB 

o Protective Systems Nordic AB 

 

(Byggbranschen i samverkan, 2015) 

 

Antalet ackrediterade (godkända av ID06) företag som kan leverera utrustning 

blir fler hela tiden. Denna lista är gjord 2015. 

 

2. Anmäl ändringar och avslut 

Om några av de obligatoriska uppgifterna som lämnades när du anmälda 

projektet har ändrats ska du anmäla det senast två veckor efter ändringen. 

Avslutat bygge ska anmälas senast två veckor efter att bygget upphört. Om du 

påbörjar en ny byggnation eller fortsätta på samma på grund av en eventuell 

reklamation ska en ny anmälan göras. (Skatteverket, 2015). 

 

3. Överlåtande av ansvar 

Du kan överlåta dina skyldigheter som byggherre till en entreprenör. Det går 

inte att överlåta delar av ansvaret eller om det är en delad entreprenad. 

Vidgeneral- eller totalentreprenad kan skyldigheterna avtalas bort till 

entreprenören. Om du ska överlåta ansvaret måste detta ske i ett skriftligt 

avtal. Vid totalentreprenad anges AFD.345 och vid utförandeentreprenad 

AFC.345 i de administrativa föreskrifterna AMA AF 12. Vill du att ID06 ska 

tillämpas på din arbetsplats ska även AFB.22 ”För entreprenaden gäller ID06” 

anges (Byggbranschen i samverkan, 2015). 
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Vägvisning för entreprenörer 
Vid total- eller utförande entreprenad kan du ålägga dig ansvaret som 

byggherre via avtal. Då ska du förutom vägvisningen nedan, även följa 

byggherrens vägvisning. Förslagen nedan utgår ifrån att du vill ansluta dig och 

tillämpa ID06 system för att tillgodose kraven i de nya tillämpningarna om 

elektronisk personalliggare i byggbranschen. 

 

1. ID06-kort till anställda 

Införskaffa ID06 kort till alla anställda genom en 

ackrediterad leverantör. Listan över dessa finns under 

punkt två i föregående kapitel. De obligatoriska 

uppgifterna till kortet är företagets namn, 

organisationsnummer, fotografi, för- och efternamn, 

kortnummer, giltighetstid, säkerhetsskydd-ID06. Om 

någon av de anställda tappar bort sitt kort ska detta 

spärras och samtidigt som ett nytt beställas. Detta gör 

du genom att kontakta er kortleverantör. Om någon 

slutar på företaget ska kortet också spärras. (ID06, 

2015) 

 

2. Anslut företaget till ID06 

Detta är en relativt ny funktion som kom 2012. Syftet är att lägga grund för 

ID06 företagskontroll där man vill skapa en slags bank med företag som är 

godkända av ID06. Funktionen innebär att företaget automatiskt arbetar efter 

de allmänna bestämmelserna om ID06. Detta ansöker man om på ID06:s 

hemsida. Du skriver in företagets organisationsnummer och får besked ifall 

företaget är godkänd eller inte för anslutning. En nekan till anslutning kan bero 

på att företaget är ogiltigt, inga aktiverade kort på företaget, ej betalad 

anslutningsavgift eller felaktigt organisationsnummer. Denna funktion 

möjliggör en öppenhet i branschen som främjar seriösa företag (ID06, 2015). 

 

 
(ID06, 2015) 

 

 

ID06-kort 
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3. Uppstart av projekt 

Det finns flera olika leverantörer och utrustning för att föra elektronisk 

journalföring. Större delen av detta exempel kommer från Entral:s 

programvara.  

 

 Installera programmet på din dator 

 Skapa ett nytt projekt där Projektets 

start- och slutdatum fyllas i, normala 

arbetstider exempelvis 07.00-16.00. 

Ange även maximala arbetstider för att 

programmet ska logga ut personer 

automatiskt ifall det glömts bort. 

 Ifall systemet innefattar en usb-läsare 

ska drivrutinerna hämtas ned på 

datorn. 

 Nu ska alla verksamma personer på 

ditt företag samt underentreprenörer 

läggas in på projektet med hjälp av usb-läsaren.  

 Koppla rätt läsare till rätt plats i programmet. 

 Du kan också skapa rättighetsgrupper i programmet. Du väljer vilka 

personer som har rättighet till vilken plats och eventuellt vissa tider. 

Detta kan vara ett bra sätt för att ha kontroll på att endast behörig 

personal har åtkomst. 

 

 

  

USB-läsare 
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4. Uppföljning 

Se till att dina anställda sköter den individuella registreringen dagligen. 

 

 
Närvaroredovisning i realtid 

 

Sanktionsavgifter 
 

Byggherren: 

- Personalliggaren har inte varit tillgänglig för skatteverket vid kontroll:  12 500 kr 

- Byggstarten har inte anmälts till skatteverket:    25 000 kr 

- Den elektroniska utrustningen på arbetsplatsen saknas:  12 500 kr 

 

Entreprenören: 

- Det finns brister i personalliggaren eller att den inte förts löpande: 12 500 kr 

- En verksam person finns inte noterad i personalliggaren:  2 500 kr/pr. 

- Personalliggaren har inte varit tillgänglig för skatteverket vid kontroll:  12 500 kr 

(Id06, 2015) 
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