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SAMMANFATTNING 
 
Magisteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Örebro Universitet, 
självständigt arbete på avancerad nivå, 30hp 
 
Titel: Begå ekonomiska brott för en god avsikt? – En studie ur restaurangägares perspektiv 
Författare: Robin Kizil och Viktoria Yüksel 
 
Bakgrund: År 1983 infördes revisionsplikt i Sverige, vilket omfattade samtliga aktiebolag. 
Då revisionen innebar höga administrativa kostnader för de mindre bolagen, beslutade 
regeringen år 2010 att slopa revisionsplikt för mindre företag. Brottslighet förekommer 
främst i branscher där kontanthandel är vanligt. Myndigheterna valde därför att införa olika 
kontrollsystem i branscher där kontanthandel och svartarbete är förekommande för att 
motverka ekonomisk brottslighet. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka restaurangägarnas attityder mot ekonomisk 
brottslighet mot bakgrund av slopandet av revisionsplikten och dels införandet av de nya 
kontrollsystem som myndigheter införde efter avskaffandet av revisionsplikten. Därigenom 
bidrar studien till diskussioner om hur attityder och kontrollsystem inklusive revisionsplikt 
hänger ihop och påverkar varanandra. 
 
Metod: Studien grundas främst utifrån ett kvalitativt synsätt för att uppfylla studiens bidrag, 
där intervjuer med olika restaurangägare genomförts för att samla in det empiriska 
materialet.  
 
Slutsats: Gällande huruvida restaurangägares attityder mot ekobrott påverkats av slopandet 
av revisionsplikten har markanta skillnader inte visats. Restaurangägarna som ingick i 
studien är positiva till de nya kontrollsystemen eftersom de anses verka för rättvis och lojal 
konkurrens. Dock krävs det mer arbete kring kontrollsystem av myndigheterna anser 
restaurangägarna. Restaurangägarna pekar på att kontrollerna inte är tillräckligt många då det 
bland annat är en liten risk för att bli upptäckt. Ett resultat är även att ett ekobrott leder till ett 
annat, genom att ha svart arbetskraft behöver restaurangerna även att ha svarta intäkter för att 
betala för de svarta kostnaderna, vilket betyder att kontrollsystem bör utvecklas för hela 
verksamheten.  
 



	  
	  

ABSTRACT 
 
Master in Business Administration, Business School at Örebro University, Second level, 
Master Thesis, 30 credits 
 
Title: Commit financial crimes for a good purpose? – A study from the restaurant owner´s 
perspective 
Authors: Robin Kizil & Viktoria Yüksel 
 
Background: In 1983 introduced audit obligation in Sweden, which included all limited 
companies. Because the audit entailed high administrative costs for the smaller limited 
companies, the government decided in 2010 that smaller limited companies may opt out 
audit. Financial crimes occur mainly in sectors where cash transactions are common. The 
authorities therefore decided to introduce various control systems in industries where cash 
trading and illicit work is occurring to resist financial crimes.  
 
Purpose: The purpose of this study is to study the restaurant owner´s attitudes toward 
financial crimes in the light of the abolition of the audit obligation and the introduction of the 
new control systems that authorities introduced after the abolition of the audit obligation. 
Thus the study contributes to discussions of how attitudes and control systems, including the 
audit duty are interrelated and influence each other.  
 
Method: The study is based primarily on the basis of qualitative approach to meet the 
study´s contributions, where interviews with restaurant owners conducted to collect the 
empirical material. 
 
Conclusion: There has not been shown a lot of differences of the abolition of the audit 
obligation by the restaurant owners attitude towards financial crime. Restaurant owners 
included in the study are positive about the new control systems as they are considered work 
for just and fair competition. The restaurant owners still think that the authorities need to 
work more on their control systems. Restaurant owners suggest that the controls are not 
enough when it among others is a small risk of being discovered. By having black labor the 
restaurants need to have black income, which led us to a result that one economic crime 
leads to another because of this. Therefore it is needed for control systems to be developed 
for the entire operation.  
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenteras ämnets innehåll i form av bakgrund, tidigare forskning och 
problemdiskussion kring revisionsplikt, ekonomisk brottslighet och kontrollsystem. Vidare 
presenteras studiens syfte, frågeställningar samt avgränsning. 
 

1.1 Bakgrund 
	  
År 1983 infördes revisionsplikt i Sverige, vilket omfattade samtliga aktiebolag. Innan 
införandet var det enbart större aktiebolag som omfattades av revisionsplikt. Motivet till att 
införa revisionsplikt i Sverige grundade sig på att det var små bolag med mindre aktiekapital 
som var mest utsatta när det gäller ekonomisk brottslighet. En fördel för aktiebolagsdelägare 
är att aktiebolag bland annat ger ägarna frihet från personligt betalningsansvar och därmed 
blir de sällan personligt skyldiga för ekonomisk brottslighet. I utredningen redovisades inte 
överväganden för småföretags kostnader, inte heller redovisades vilken nytta en revisor kan 
ha i småföretag (Norberg & Thorell 2005).  
 
Under en förhållandevis lång tid har diskussioner och bearbetningar förekommit som går ut 
på att förenkla och underlätta för bolag inom EU. 2007 var det Europeiska rådet tydliga med 
att samtliga medlemsstater ska göra det nödvändiga för att minska administrativa bördor för 
europeiska företag genom gemensamma insatser. Detta skulle ge de europeiska företagen en 
bättre möjlighet till att vara konkurrenskraftiga och på så sätt skulle Europas ekonomi 
stimuleras. EU kommissionen föreslog att de administrativa bördorna för företag fram till år 
2012 ska minskas med 25 procent. Detta skulle utföras främst genom att medlemsstaterna 
skulle se över regelverk inom bolagsrätt, redovisning samt revision. Kommissionen påstod 
att företags kostnader för små och medelstora företag, bland annat gällande revision och 
redovisning hämmar konkurrenskraften hos dem. Företag skulle gynnas av förenklade regler 
inom dessa områden ansåg kommissionen. Den svenska regeringen valde då att se över sina 
regler inom bland annat revisionsområdet, detta ledde till att en utredning om avskaffande av 
revisionsplikt för mindre företag påbörjades (SOU 2008:32).  
 
Efter utredningen framkom en proposition (2009/10:204) som föreslog att revision ska vara 
frivilligt för små privata aktiebolag.  Detta förslag syftade till att dessa mindre privata 
aktiebolag ska ha största möjlighet att avgöra vilka tjänster organisationen behöver för 
bolagets bästa. Ett aktiebolag som inte längre är revisionspliktiga ska då kunna välja bort 
revision. Detta skulle vara ett steg i vad EU kommissionen kom överens om vilket skulle 
minska de administrativa bördorna för dessa företag. Denna proposition lämnades över till 
riksdagen som i sin tur beslutade om att revisionsplikten ska avskaffas och den nya lagen 
trädde i kraft 1 november 2010 (Prop. 2009/10:204).  
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Ett årligt intäktsbortfall uppskattades år 2005 till 20-40 miljarder i kontantbranschen (SOU 
2005:35). Företag som inkluderas i kontantbranscher är företag där det ofta sker kontanta 
transaktioner, bland annat restauranger, hårsalonger och byggföretag (Bankman, J, 
Karlinsky, S & Cleary Morse, S, 2009). 
År 2005 undersöktes möjligheterna till effektivare skattekontroll för motverkande av 
skatteundandragande inom kontantbranschen i Regeringens skattekontrollutredning. Istället 
kom förslaget att införa schablonbeskattning som ska beräknas utifrån arbetskraft, för att öka 
skatteintäkter till den ”verkliga nivån”. Metoden om att införa schablonbeskattning baserad 
på arbetskraft kritiserades av en del utredare som istället föreslog andra modeller (Ds 
2005:28). 
Utredarna menade bland annat att det skedde manipulation av intäkter genom det dåvarande 
kassaregistret samt att det uppstod svartarbete. Detta ledde till att det föreslogs att bland 
annat införa två typer av kontrollsystem (SOU 2005:35). 
Det ena var personalliggare vilket uppkom i samband med förslag om lagen om särskild 
skattekontroll i vissa branscher (SKF 2006:575). Huvudprincipen med personalliggaren är att 
införa identifikationsuppgifter för de personer som arbetar i verksamheten (BRÅ, 2015:15). 
Detta eftersom det konstaterades att fusk med svart arbetskraft var den främsta typen av fusk 
som begicks i kontantbranscherna. Som en konsekvens av manipulering av redovisning och 
revision i kontantbranscher måste kontroller ske på dessa arbetsplatser. Om myndigheter 
skulle underrätta bolag i förväg att kontroller skulle ske, skulle resultatet av kontrollerna inte 
ge önskad effekt, då svart arbetare antagligen inte skulle befinna sig på arbetsplatsen vid 
utförandet av kontrollen. Därmed diskuterades möjligheter att utföra kontroller på 
arbetsplatsen som är oanmälda för att på bästa sätt kunna motverka svart arbetskraft. Därför 
skulle inte skrivbordskontroller vara effektiva eftersom det inte skulle ske på arbetsplatsen. 
Personalliggaren blev då ett alternativ som utreddes och föreslogs i regeringen, detta då 
personalliggaren gjorde det möjligt att utföra kontroller på arbetsplatsen och även uppfylla 
kriteriet att ha möjlighet till oanmälda kontroller. Personalliggare är alltså en förteckning 
som innehåller information om arbetare på arbetsplatsen dagligen (Prop 2005/06:169). Detta 
förslag gick igenom och personalliggaren trädde i kraft år 2007 (SKF 2006:575). 
 
Personalliggaren kompletterades med det andra föreslagna kontrollsystem, ett nytt 
kassaregister. I samband med detta föreslogs en lag om kassaregister.  
 
Erfarenheter av revisorers revisioner av restauranger år 2005 som Skatteverket tagit del av 
visade att manipulation av kassaregister förekom i restaurangbranschen. Metoder till att 
undanta och undanhålla intäkter från företagens redovisning vilka påverkade revisionen, 
föreföll vara många. Restaurangbranschen är den kontantbransch som är i fokus gällande 
oredovisade intäkter. Detta har lett till att Ekobrottsmyndigheten, länsstyrelserna och 
Skatteverket genom olika typer av projekt infört mer kontroller på den branschen. Genom 
dessa projekt har det konstaterats att problem gällande oredovisade intäkter är vanligt 
förekommande i denna bransch. Genom skatteverkets kontroller märktes det också av att det 
fanns ett problem med att hinna kontrollera samtliga företag. Förklaringen till problemet var 
att det finns ett stort antal företag i kontantbranschen. Därmed blir risken att bli kontrollerad 
väldigt liten. Därför bestämde sig myndigheter att det krävdes olika typer av kontrollsystem.  
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Detta ledde till införande av kassaregister som registrerar samtliga transaktioner och gör det 
svårare att manipulera kassasystemet och därmed utför kassaregistret någon sorts kontroll av 
bolag hela tiden (SOU 2005:35). Kassaregistret är alltså anslutet till en kontrollenhet hos 
Skatteverket där samtliga transaktioner registreras vilket ger Skatteverket möjlighet att utföra 
kontroller hos företag vid eventuella behov (Skatteverket, kassaregister). Kassaregistret 
syftar bland annat till att försvåra för företag att begå ekonomiska brott i egenskap av 
oredovisade intäkter (SKF 2007:592). Det syftar även till skapa ett skydd mot illojal 
konkurrens för seriösa företag (Prop. 2012/13:129). 
 

1.2 Tidigare studier 
 
Ekonomisk brottslighet är ett brett forskningsområde som har studerats utifrån flera olika 
perspektiv. När det gäller effekterna av avskaffandet av revisionsplikten och införandet av 
nya kontrollformer är det främst forskning som berör kontantbranschen samt etiska 
förhållningssätt. Sådana studier har gjorts i olika länder runt om i världen där Sverige är 
inkluderad. 
 
I en studie om ekonomisk brottslighet i danska restaurangbranschen, Hjalager (2007) 
undersöktes bland annat förekomsten av skattebrott, svartarbete och andra typer av olagliga 
anställningar. 
Studien visade att det inte fanns några tecken på att den ekonomiska brottsligheten i den 
danska restaurangbranschen har minskat eller kommer minska i framtiden, detta så länge 
restauranger undvika tillsyn. 
 
Bankman, Cleary & Karlinsky (2009) har studerat hur skatteundandragandet i 
kontantbranschen går till. De menar att det sker ett stort skatteundandragande i branscher 
som tillhör kontantbranschen. Exempelvis kan en klädesaffärsägare välja att sälja en jacka 
utan att redovisa den försäljningen vilket kommer generera i svarta intäkter. Dessa svarta 
intäkter går till att skapa en parallell budget, en svart budget som används till olika ändamål. 
Utan denna svarta budget blir det svårt att begå ekonomiska brott, vilket pekar på betydelsen 
av ett helhetsperspektiv när det gäller att bekämpa ekonomisk brottslighet(Bankman, Cleary 
& Karlinsky 2009). 
 
Skatteundandragande i Turkiet och Australien har studerats av Benk, Devos & Mcgee 
(2016). Varför Turkiet och Australien studerades berodde på de oerhört stora kulturella och 
socioekonomiska skillnader som existerar mellan länderna. Syftet med denna jämförande 
studie var, bland annat att studera skillnaden på attityden mot skatteundandragande och 
attityden mot etiskt försvarbara skattebrott. Det existerar väldigt stora skillnader mellan 
turkiska och australiska företagares värderingar, dock ansåg företagare från båda länder att 
skattefusk kan vara etiskt försvarbart beroende på situationen (Benk, Devos & Mcgee, 2016). 
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Det etiskt försvarbara skattefuskandet och skatteundandragandet har även studerats i en 
studie som har inkluderat olika länder, bland annat USA, Kina, Ryssland och Tyskland. 
Författarna valde att införa ytterligare en faktor för att studera om det påverkar inställningen 
till skattebrott, nämligen utbildningsnivå. Studenter som har olika höga utbildningsnivåer 
fick tycka till om skattebrott kan vara etiskt försvarbara. Studiens analys påvisar att olika 
utbildningsnivåer ger en skillnad i inställningen till skatteundandragande, huruvida det är 
möjligt att motivera skattebrott och skatteundandragande med etiska skäl (Mcgee & Ross 
2012).  
 
En studie med huvudsyfte att studera hur stort skatteundandragandet är i de europeiska 
länderna har år 2015 gjordes av Mróz, Raczkowski & Schneider. Studien hade ett ytterligare 
syfte att identifiera skatteundandragande och även hur dessa länder bättre kan bekämpa 
skatteundandragandet. Studien baserades på den svarta ekonomin som existerat i länderna 
mellan åren 2003-2014. Under 2003 utgjorde i genomsnitt svart ekonomi 22,6 procent av 
EU-ländernas officiella BNP, detta har minskat och år 2014 låg den svarta ekonomin i 
genomsnitt på 18,6 procent av EU-ländernas BNP vilket påvisar en minskning på fyra 
procent mellan 2003 och 2014 (Mróz, Raczkowski & Schneider 2015). 
 
Egenföretagare har större möjlighet till skatteundandragande menar Engström & Holmlund 
som utgår från en sådan hypotes i sin studie från 2007 som har gjorts i Sverige. Studien 
grundar sig i att studera bland annat skatteundandragande i ett land med hög skatt, i detta fall 
Sverige. Hypotesen utgår från att möjligheten till att underrapportera sina inkomster är större 
som egen företagare i förhållande till löntagare. Hypotesen bekräftas senare i studien, 
Engström & Holmlund uppskattar att underrapportering av inkomster sker med ungefär 30 
procent i hushåll som har minst en egenföretagare. 
 
Harris & Linton har år 2014 studerat skatteundandragandet i mindre företag som tillhör 
kontantbranschen. Studien syftar till att studera vad författarna menar vara ett etiskt dilemma 
om att underrapportera sina inkomster i syfte att undvika skatter och andra avgifter men även 
samarbetet mellan dessa småföretagare och deras revisorer. Regeringens roll, vilka skatter 
som oftast undviks och metoder till skatteundandragande är också en del av syftet i denna 
studie. Även faktorn etik är något som studeras här, om det i vissa situationer är etiskt 
försvarbart att undgå skatter. Författarna kommer fram till att skattefusket är främst ett 
resultat av att det finns stor möjlighet att undvika skattebetalning och bristande kontroll på 
dessa småföretag i kontantbranschen. 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Sedan 1 november 2010 har mindre aktiebolag inte haft revisionsplikt. Detta var ett steg i 
regeringens reform för minskade administrativa bördor för mindre företag. Revisionsplikten 
avskaffades för ungefär 96 procent av samtliga aktiebolag i Sverige (Prop. 2009/10:204). 
Vad blev konsekvenserna av detta? Hur påverkades restaurangbranschen av detta? Enligt 
Skatteverket har de medvetet en större fokus på företag inom kontantbranschen 
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(Skatteverket, ekonomisk brottslighet). Då det ofta förekommer kontanta transaktioner i 
restauranger är de en del av kontantbranschen (Bankman, J, Karlinsky, S & Cleary Morse, S, 
2009). Därmed finns ett ökat fokus från myndigheter på restauranger. 
 
Myndigheter menar att områden där risk för ekonomisk brottslighet är höga är exempelvis 
svartarbete och oredovisade intäkter (Skatteverket, Syftet med skattekontrollen).  I 
kontantbranscher finns det väldigt många bolag som idag klassas som ett ”mindre” bolag. 
Småföretag som inkluderas i dessa branscher kan enkelt undvika skatter vid kontanta 
transaktioner (Bankman, J, Karlinsky, S & Cleary Morse, S, 2009). 
Sedan diskuteras även eskaleringen av ekonomisk brottslighet i dessa branscher. 
Skatteverket hävdar att de arbetar väldigt nära representanter från dessa branscher med 
anledning att kunna arbeta på bästa sätt mot den ekonomiska brottsligheten (Skatteverket, 
ekonomisk brottslighet). Innan införande av den nya lagen som trädde i kraft den 1 
november 2010 ansågs mindre företag bland annat inte vara konkurrenskraftiga just på grund 
av de ”onödiga” administrativa kostnaderna. Det ansåg åtminstone EU Kommissionen. När 
utredning om slopande av revisionsplikten pågick var Skatteverket en av få myndigheter som 
var emot denna lagändring, detta berodde bland annat på att de ansåg att kontroll mot den 
ekonomiska brottsligheten kommer öka vilket för Skatteverket skulle innebära mer arbete 
mot dessa brott (SOU 2008:32).  Detta innebär att myndigheterna var välmedvetna om att det 
fanns stor risk för att den ekonomiska brottsligheten skulle öka med denna lagändring.  
Ekonomisk brottslighet är främst ett resultat av den lilla risken att bli upptäckt och bristande 
kontroll över dessa småföretagare (Harris & Linton 2014).  
 
Skatteverket var till en början inte vänligt inställd till denna lagändring men sedan 
accepterades den även av dem. Att Skatteverket på senare år infört kontrollsystem, bland 
annat personalliggare och nya kassasystem där allt registreras och är direktkopplade till 
Skatteverket kan ge konsekvenser till hur restaurangägarnas attityd mot myndigheter 
förändras (Skatteverket, syftet med skattekontrollen). Detta kan ses som en åtgärd gjord mot 
bakgrunden av idén att förtroende till myndigheter uppstår när individer litar på att 
handlingarna från myndigheter sker för individens eget intresse (Hardin 1998). Men hur 
uppfattar då restaurangägarna införandet av dessa kontrollsystem, är det ett negativt besked 
och de tolkar detta som att myndigheter vill ha större kontroll över dem? Syftet med 
lagändringen var att det skulle gynna de mindre företagen med avskaffande av revisionsplikt, 
men uppfattar restaurangägarna det på ett sådant vis? Själva syftet med lagändringen var mer 
precist att dessa mindre företag skulle bli mer konkurrenskraftiga genom mindre 
administrativa bördor. Men detta involverar frågor om restauranger som agerar legalt, är lika 
konkurrenskraftiga som företag som än idag agerar illojalt och illegalt på marknaden? 
 
Myndigheter har alltså infört kontrollsystem som kan ses som ett sätt att väga upp den 
revision som revisorer utförde av dessa företag. Detta kan ha införts med syftet att på något 
vis ha kontroll över företag när inte längre dessa företag är tvungna att ha en revisor i 
bolaget. Den centrala frågan som då uppstår är att kontrollsystemet kan vara alltför komplext 
för att restaurangägarna ska ha kännedom om att det ligger i myndigheters intresse att agera i 
restaurangägarnas intresse. Detta öppnar upp för att förståelsen och förekomsten av attityder 
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bland annat restaurangägare måste beaktas vid diskussioner av vilka effekter myndigheters 
kontrollsystem har. 
 
När det gäller just forskning om åtgärder för att minska ekonomisk brottslighet inom 
restaurangbranschen har särskilt åtgärder som kan tänkas ha tillkommit med anledning att 
minska ekonomiska brottsligheten i Danmark studerats (Hjalager 2007). 

I studien om skatteundandragandet i Turkiet och Australien (Benk, Deyos & Mcgee, 2016) 
var skatteflykt ett huvudfokus och de så kallade etiskt försvarbara skattebrott. 
Sedan har ytterligare studier gjorts med syfte att bland annat studera etiskt försvarbara 
skattebrott, med ytterligare faktorer som kan tänkas påverka attityden till att begå skattebrott. 
Bland annat utbildningsnivå, som har studerat av Mcgee & Ross (2016). 

Mot denna bakgrund är det därför intressant hur skatteundandragandet ser ut i Sverige.  Då 
kontantbranschen ligger i fokus i många tidigare studier väcker det intresse att även utgå från 
kontantbranschen i Sverige.  

När det gäller den kunskap som finns kring attityder till ekonomisk brottslighet så måste 
även skatteverkets attitydundersökningar nämnas. Skatteverket har i breda statistiska 
undersökningar studerat näringsidkares attityder, bland annat attityder mot institutioner och 
ekonomiska brott. Dessa görs årligen sedan 2010. Men genom dessa undersökningar får 
läsaren en begränsad inblick i näringsidkares resonemang och vardag. 
Vi kommer därför i denna studie begränsa oss till ett tiotal företag i restaurangbranschen. 
Detta på grund av att vi vill bidra med en djupare förståelse med hjälp av en kvalitativ 
undersökningsmetod i form av djupa intervjuer. Tidigare studier kring detta fenomen har ofta 
utgått från kvantitativa metoder och, därför är det intressant att studera detta fenomen utifrån 
en kvalitativ undersökning. 

 
1.4 Syfte & frågeställning  
	  
Slopandet av revisionsplikten och införandet av nya kontrollsystem innebär en möjlighet att 
bidra med kunskap om vilka effekter olika typer av kontrollsystem har på restaurangägares 
attityder till ekonomisk brottslighet. Att denna studie är inriktad just på attityder är för att det 
är möjligt att studera attityder och att det är attityder som kan antas ligga till grund för 
ekonomisk brottslighet. Frågeställningarna lyder därmed:  
 

• Vilken betydelse har enligt restaurangägare slopandet av revisionsplikten för 
ekobrott? 
 

• Vilken attityd har restaurangägarna till de nya kontrollsystemen?  
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Syftet med denna studie är att undersöka restaurangägarnas attityder mot ekonomisk 
brottslighet mot bakgrund av slopandet av revisionsplikten och dels införandet av de nya 
kontrollsystem som myndigheter införde efter avskaffandet av revisionsplikten. Därigenom 
bidrar studien till diskussioner om hur attityder och kontrollsystem inklusive revisionsplikt 
hänger ihop och påverkar varanandra. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Studien avgränsar sig till ekonomisk brottslighet inom restaurangbranschen, där 
restaurangägarnas attityder mot ekonomisk brottslighet och kontrollsystem ligger i fokus. 
Vidare sker även en avgränsning till restauranger som idag inte är revisionspliktiga men 
innan lagändringen omfattats av revisionsplikt. Inriktningen mot restaurangbranschen 
grundar sig i att branschen definieras som en kontantbransch där det ligger stort fokus på 
ekonomisk brottslighet från myndigheter samt för att få en djupare förståelse kring denna 
bransch.  
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2. Normer och attityder 
 
Detta avsnitt beskriver studiens centrala delar såsom ekonomisk brottslighet och införandet 
av kontrollsystem. Kapitlet presenterar även attityder mot att bryta mot normer samt 
förtroendet för institutioner och olika fiffelstrategier. Avslutningsvis presenteras studiens 
analysmodell. 
 

2.1 Bryta mot normer 
 
Normer är av intresse för samhället och en stor del av den sociala strukturen som råder i 
samhället. Normer spelar stor roll i vardagen eftersom de är så integrerade i samhället. 
Normer förbjuder beteenden och påverkar det sociala livet därför kan normer upplevas som 
tvingande (Therborn 2002).  
Tidigare forskning visar att normbrytning och lagbrytning beror till stor del på tilliten till 
myndigheter, men också till stor del av hur omgivningen agerar. När andra i individens 
omgivning agerar på ett sätt, till exempel genom att bryta mot normer eller lagar, tenderar 
individen själv att agera likadant (Hammar, H., Jagers, S.C., & Nordblom, K, 2009). 
Risken att bli upptäckt när exempelvis lagar bryts påverkar individens val av beteende. I en 
situation där 100 procent av bolagen har revisorer, där samtliga bolag blir reviderade och 
alltfler kontroller utförs antas det leda till att ekonomiska brott minskar (Epstein, G. S. & 
Gang, I. N, 2010).  
Enligt Sjögren (2011) har forskaren Svante Beckman ringat in skäl till att individer bryter 
eller ignorerar normer som existerar i samhället med hjälp av ett analysschema. Modellen 
ska förklara beskrivande variabler till aktörer och individers val att medvetet bryta mot 
normer och lagar. Svante Beckmans modell har sedan bearbetats och reviderats av Hans 
Sjögren, exempelvis har applikationer tillförts. Modellen innehåller två dimensioner, dessa 
beskriver normbrytares motivering till att bryta normer. Modellens vertikala dimension 
påvisar olika skäl till att bryta och ignorerar normer. Modellen innehåller därmed även en 
horisontell dimension där det kontrasteras att normen gäller i att det saknas en användbar 
norm mot att normer inte enbart gäller i egna fallet (Sjögren, 2011). 
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Källa: Sjögren H (2011) ”Alla andra gör det; Om normförskjutningar i relation till 
ekobrott”: Vetenskapsrådet nummer 3-4 
 
 
Modellen innehåller fyra rutor som beskriver olika ”skäl” till att bryta mot normer och lagar.  
1. ”Tvingande omständighet”  
2. ”Alla andra gör det” 
3. ”Liten risk för upptäckt”  
4. ”Inget egentligt brott” 
 
Den första rutan – tvingande omständighet – är en kombination av skäl till att bryta normer 
med att normen inte gäller i det enskilda fallet. Exempelvis vid tillfällen då det saknas lagar 
som alternativ, där enbart olagliga alternativ finns. Att relatera denna ruta till verkligheten 
kan ses som när det exempelvis enbart finns hantverkare som arbetar svart tillgängliga på 
marknaden. Aktören, individen, är medveten om vad som egentligen är det rätta men känner 
sig tvungen att bryta mot normen och lagen med grund i att det inte finns andra alternativ 
som är lagliga (Sjögren 2011). 
 
Den andra rutan – alla andra gör det – är en kombination av att det finns skäl till att bryta 
normer och lagar med att det saknas en rådande norm eller lag. Det pratas om att det utgörs 
ett sedvanerättsligt ifrågasättande av hur giltig normen är och skäl nog för aktören att 
medvetet välja att bryta mot normer och lagar (Sjögren 2011). 
 
Den tredje rutan – liten risk för upptäckt – är en typ av kombination av att normen inte gäller 
för det enskilda fallet, egna fallet, med att det finns skäl till att ignorera normen. 
Kombinationen påvisar att dessa typer av ”normbrott” har liten risk för att bli upptäckta samt 
att straffet oftast understiger värdet av vad du får för belöning genom att bryta mot normen. 
Intäkterna blir alltså högre av brottet du begår än kostnaderna ifall aktören blir upptäckt 
(Sjögren 2011). 
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Den fjärde rutan – inget egentligt brott – vars egentliga skäl är att aktören anser att det inte är 
ett brott och därför underkänner normens giltighet. Detta är ett skäl för aktören att ignorera 
normen utan att behöva bryta mot normen. Den kan av aktören upplevas som till exempel 
orättvis och/eller strida mot högre normer. Detta motiverar aktörer till att bryta mot dessa 
normer då aktörer anser andra normer vara viktigare att följa.  I vissa fall kan brytande mot 
normen ses som oväsentligt, att det är någon typ av struntsak. Dessutom kan aktören välja att 
ignorera normen eftersom kontrollmakten, myndigheter, inte har den legitimitet som krävs 
för att döma aktören för en olaglig handling (Sjögren 2011). 
 
De fyra rutorna representerar fyra olika skäl till att bryta mot normer. Dock menar Sjögren 
(2011) att dessa olika skäl vid många tillfällen samverkar och förstärker varandra. 
Exempelvis påpekar Sjögren (2011) att samspelet mellan ”liten risk för upptäckt” och skälet 
”alla andra gör det” är väldigt uppenbar. Likaså samspelet mellan ”inget egentligt brott” och 
”alla andra gör det”. Vid dessa samspel förstärks skälen till att bryta mot normer av varandra.  
 

2.1.1 Attityder mot normbrytning 
 
Vid tillämpandet av modellen ovan på olika attitydundersökningar konstateras det att 
svartarbete och skatteundandragande betraktas som normbrott utan betydelse. Att aktörer 
erbjuder och/eller köper tjänster som varken redovisas eller deklareras hos 
skattemyndigheten betraktas sällan av de flesta svenskar som en olaglig handling. 
Exempelvis inhandlas ofta hushållsnära tjänster av svenskar som är medvetna om att sociala 
avgifter och skatt inte kommer betalas. Detta svartarbete accepteras ändå på grund av att det 
finns en medvetenhet att kostnaden kommer reduceras och de administrativa kostnaderna 
slopas vilket motiverar att ignorera eller bryta mot normer och lagar. Därmed är 
kostnadsfrågan mer styrande än lagstiftningen vid sådana tjänster. Det konstateras att 
attityden mot dessa brott är starkt relaterad till hur effektiva myndigheter är i 
skattekontroller. En tredjedel av alla statens skatteintäkter är en effekt av myndigheters 
preventiva handlingar. Den preventiva effekten kan variera beroende på hur aktörer uppfattar 
sitt handlande. Individer som konsumerar hushållsnära tjänster av aktörer, är mindre utsatta 
för de preventiva åtgärderna, anser sig inte vara normbrytare eller handla olagligt. Dessa 
tjänster betraktas som ”gråa tjänster”. Skälen som samverkar inom den grå sektorn är 
framförallt ”inget egentligt brott” och ”alla andra gör det”. Detta påverkar besluten bland 
individer om skatteundandragande i samhället (Sjögren 2011). 
Sedan ska det även konstateras att det visar sig att ett bra och välfungerande skattesystem 
som betraktas och upplevs som rättvist och effektivt av medborgarna skapar ett skydd mot 
dessa typer av skatteundandragande. Konstateras gör det även att de flesta individer ser 
positivt på att betala skatt, bland annat genom att undvika svartarbete. Detta enbart så länge 
”alla andra gör det”. Analysen visar även en typ av avvikelse mellan vad som egentligen 
legitimerar individers nyttjande av tjänster som omfattar skatteundandragande och vad som 
hos dessa individer uppfattas vara det bästa för kollektivet. Aktörer och individer har ett 
väldigt starkt intresse av att den vita ekonomin stärks, så länge den offentliga sektorn, 
baserad främst på skatter, fungerar och är effektivt (Sjögren 2011). 
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Det finns två huvudsakliga skäl till att bryta mot normer och lagar enligt Mcmanus (2006). 
Det första skälet är att individen känner sig tvingad, det vill säga en tvingande omständighet. 
Detta kan bero på olika faktorer, exempelvis på grund av kraven att uppfylla vissa 
produktionskvoter och försäljningsmål. Det andra huvudsakliga skälet är att människor ser 
ringa värde i att leva upp till normer och lagar, därför väljer de att bryta mot dessa 
(Mcmanus, 2006). 
 

2.2 Förtroende för statliga institutioner    
 
Ett grundläggande antagande som ofta förekommer i ekonomisk forskning är att människor 
tenderar att maximera sina egennytta och försöker därför att skaffa sig fördelar på andras 
bekostnad. T. ex att inte betala skatt eller fiffla med momsen om det går. Det talar för 
införandet av hårdare kontrollsystem, men det finns även andra perspektiv som talar för 
betydelsen av att människor gärna kan tänkas betala skatt om de tror att andra betalar skatt 
och människor får förtroende för myndigheter om de tror att myndigheternas kontrollsystem 
gör att andra i högre grad betalar sin skatt och inte fifflar (Rothstein 2003). 
En teori om hur trovärdiga institutioner skapas kan beskrivas genom ett exempel som lyder 
sådan: ”Handelsmän inom ett visst område av Europa under 1300-talet kunde utveckla en 
rättslig praxis som underlättade deras handel trots avsaknaden av trovärdiga statliga 
institutioner. Problemet de stod inför var naturligtvis att hantera situationer där konflikter om 
avtal mellan handelsmän uppstod, dvs. hur de skulle hantera vissa handelsmäns bedrägliga 
beteende i form av avtalsbrott av olika slag”. Detta kan ses som en situation som liknar 
klassiska sociala fällor, där samtliga handelsmän exempelvis skulle ha intresse att resterande 
handelsmän uppträder lojalt. Dock är det ingen vits att vara ende lojala och ärlige 
handelsmannen medan samtliga andra handelsmän ägnar sig åt lurendrejeri. Ägnar sig 
samtliga handelsmän åt lurendrejerier skulle det innebära konsekvenser i form av det 
kommer ske färre transaktioner på grund av att mycket resurser kommer gå åt skyddande 
mot agerande som anses bedrägligt. Att ledare och de ansvariga i landet formulerar sig och 
lovar i dokument huruvida de ska förhålla sig till givna regler är heller inte tillräckligt om 
medborgarna inte har förtroende till att dessa ledare och politiker kommer hålla vad de lovat 
(Milgrom et al 1990).  
Hardin (1998) argumenterar om att det enbart går att tala om förtroende till myndigheter när 
det uppstår situationer där det finns kunskap om att individer litar på att de agerar för ens 
intresse. Detta innebär att tillräckligt med tillit finns för att kunna förutsäga att de kommer 
agera pålitligt. Enligt Hardin (1998) är det omöjligt att ha sådan information om offentliga 
tjänstemän. Kontrollsystem som dessa utvecklar för att övervaka aktörers agerande anses 
vara för komplexa för att enskilda individer ska ha tillräcklig kunskap att kontrollsystemen är 
byggda på sådant sätt att veta att de offentliga tjänstemännens agerar i vårt intresse.  
Hardin (1999) formulerar det enligt följande: ”Att säga att jag litar på dig betyder att jag har 
anledning att förvänta mig att du, av dina egna skäl, agerar som min agent”. 
Hardin (1999) menar att när vi väljer att ha förtroende, eller inte, för institutioner och dess 
tjänstemän är det inte självklart att dessa kommer arbeta som agenter, ombud eller 
representanter för oss. Hardin (1999) menar att det snarare är tvärtom, dessa tjänstemän kan 
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enbart agera som en agent om det har förekommit mutor eller liknande som åsidosätter 
svensk lagstiftning, vilket i sådana fall kommer betraktas som jäv. 
Rothstein (2003) anser däremot att den empiriska forskningen motsäger vad Hardin anser. 
Han menar att man mycket väl kan tala om förtroende från individer och aktörer till statens 
institutioner. Rothstein (2003) menar att vad som fört Hardin fram till sin slutsats är 
antagligen att förtroendet handlar inte om huruvida institutioner agerar i den egna personens 
intresse utan mer att statens institutioner respekterar vissa etiska principer. Rothstein (2003) 
menar vidare att det finns en stor skillnad mellan att lita på att institutioner agerar för den 
egna personens intresse och att institutioner agerar sakligt och opartiskt.  
 
Den starkaste faktorn till att skapa en trovärdig institution ligger i att medborgarna ska 
uppfatta institutionen som rättfärdig. Att tjänstemän och myndigheter tillämpar procedurer i 
implementeringen av lagar som är rättfärdiga. Denna faktor är viktigare än exempelvis risken 
för att bli upptäckt, de moraliska normerna som stärker medborgares tro om att lagar ska 
efterlevas eller motivet att vissa lagstiftningar är fördelaktiga för en själv (Tyler 1992). 
Allmänhetens stöd för myndigheter och lagar ligger också i grunden i hur medborgare 
bedömer myndigheters utövande av makt (Tyler 1998). 
 

2.3 Skatteverkets undersökningar 
 
Skatteverket har utfört attitydundersökningar för år 2015, deltagande respondenter är 
medborgare och företag. Dessa typer av undersökningar har genomförts sedan 2010. Denna 
typ av undersökning är generell. Det är alltså ingen specifik typ av medborgare eller företag i 
någon viss bransch som undersökningen baserats på. Enligt undersökningen har 
svarsandelarna på telefon successivt minskat sedan 2011. Det är alltså allt svårare för 
Skatteverket att få deltagare att medverka på telefonintervjuer i dessa undersökningar. Därför 
valde Skatteverket att år 2015 även skicka ut webbenkäter och där blev svarsandelen 15 
procentenheter högre. Undersökningen består av tre olika perspektiv och är uppdelad i två 
kapitel där ena kapitlet består av svar från medborgare och det andra kapitlet består av svar 
från företag. De tre olika perspektiv de utgått från är: Medborgarperspektivet, 
Skattebetalarperspektivet och Skattefelet.  
Denna studie är en undersökning av företag vilket medför att det enbart kommer redovisas 
resultat från Skatteverkets attitydundersökning som baseras på svar från företag. 
Skatteverket har tagit hjälp av olika påståenden med fem olika svarsalternativ för att kunna 
sammanställa denna studie. Inte alla påståenden kommer att presenteras, enbart de 
påståenden som för denna studie är väsentliga kommer presenteras nedan (Skatteverkets 
attitydundersökningar, 2015).  
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2.3.1 Medborgarperspektivet 
 
”Jag har förtroende för myndigheter i allmänhet”  
År 2015 är det 48 procent av respondenterna som instämmer i detta påstående, 17 procent 
instämmer ej och 35 procent svarar varken eller. Andelen som instämmer har sedan 2010 
ökat med åtta procentenheter, dock har den minskat jämfört med år 2014. Andelen 
respondenter som inte instämmer har ökat jämfört med 2014 men är i paritet med tidigare år  
(Skatteverkets attitydundersökningar, 2015). 
 
”Skatteverket är bra på att bekämpa skattefusket bland företagen” 
Andelen respondenter som instämmer i detta påstående år 2015 är 29 procent, 23 procent 
instämmer inte och hela 47 procent har svarat varken eller. Den instämmande andelen 
respondenter har från 2014 minskat rejält och är även lägre än 2011-2013. Andelen som inte 
instämmer har sedan 2014 ökat men är i paritet med år 2010-2013 (Skatteverkets 
attitydundersökningar, 2015).  
 
”För min egen del är det OK att andra företag skattefuskar om de har möjlighet till det” 
År 2015 är andelen respondenter som instämmer enbart 2 procent. Hela 94 procent 
instämmer inte i påståendet och det är enbart 4 procent som svarat varken eller. Andelen som 
instämmer är i stort sett oförändrad sedan 2010. Andelen respondenter som inte instämmer 
har sedan 2012 successivt minskat då det var hela 98 procent av respondenter som inte 
instämde (Skatteverket attitydundersökningar, 2015). 
 

2.3.2 Skattebetalarperspektivet 
 
”Det finns stora möjligheter för företag att fuska med skatten” 
15 procent av respondenterna instämmer i påståendet år 2015. Andelen som inte instämmer i 
påståendet är 60 procent. Sedan har resterande av respondenterna, 26 procent, svarat varken 
eller. Andelen som instämmer har mellan år 2012 och 2013 ökat kraftigt och sedan 2013 
minskat. Andelen som inte instämmer är nästintill oförändrat från 2014 och 2015, men är 
högre än 2013 och i paritet med 2011 (Skatteverket attitydundersökningar, 2015).  
 
”Det är troligt att Skatteverket skulle upptäcka om mitt företag skattefuskade” 
Detta påstående är nytt i undersökningen sedan 2013. Andelen respondenter som år 2015 
instämde i påståendet var 78 procent. Enbart 8 procent instämmer ej och 14 procent svarade 
varken eller. Sedan 2013 har andelen som instämmer minskat och andelen som inte 
instämmer har ökat (Skatteverket attitydundersökningar, 2015).   
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2.3.3 Skattefelet 
 
”Jag känner personligen företagare som skattefuskar” 
År 2015 var andelen respondenter som instämmer 11 procent, andelen respondenter som inte 
instämmer i påståendet är 79 procent och enbart 9 procent av respondenterna svarade varken 
eller. Andelen som instämmer är i paritet med 2013 och 2014. Den icke instämmande 
andelen har minskat jämfört med samtliga tidigare år (Skatteverket attitydundersökningar, 
2015). 
 
”Vårt företag är i stor utsträckning utsatt för konkurrens från företag inom branschen som 
skattefuskar” 
Det är 20 procent av andelen respondenter 2015 som instämmer. Andelen respondenter som 
inte instämmer i påståendet är 65 procent och resterande 15 procent av respondenterna 
svarade varken eller. Andelen respondenter som instämmer 2015 är i paritet med andelen 
som instämde 2014 men något högre än 2013. Andelen som inte instämmer 2015 är även de i 
paritet med 2014 men lite lägre än 2013 (Skatteverket attitydundersökningar, 2015). 
 
Denna attitydundersökning påvisar företagares attityder mot bland annat myndigheter, 
ekobrott och illojal konkurrens. Undersökningen är dock inte anpassad till någon specifik 
bransch utan studien grundar sig på en mer generell undersökning bland olika företag i olika 
branscher. Skatteverkets attitydundersökning har också utförts ur ett kvantitativt perspektiv.  
Denna studie har däremot utgått från restaurangbranschen med ett kvalitativt synsätt. 
Skatteverkets attitydundersökning har dock haft inverkan på denna studie då även 
Skatteverket studerat bland annat förtroende till institutioner, konkurrenter och attityd mot 
ekobrott (Skatteverket attitydundersökningar, 2015). Därmed är Skatteverkets 
attitydundersökning användbar för fortsättningen av denna studie. 
 

2.4 Ekonomisk brottslighet: aktörers olika syn 
 
Den ekonomiska brottsligheten är ett stort växande problem i Sverige som har en stor 
påverkan både på stat, kommun samt medborgare i landet. Ekobrottsmyndigheten benämner 
ekonomiska brottsligheter som en mängd olika typer av brott som tillsammans bildar 
samlingsnamnet ”Ekonomisk brottslighet”. Ekobrottsmyndigheten hävdar även att de 
vanligast förekommande ekonomiska brottsligheterna är skattebrott samt bokföringsbrott 
(Ekobrott, vad är ett ekobrott). I början av 1983 infördes lagen om revisionsplikt i samtliga 
aktiebolag. Revisionspliktens syfte var till för att bekämpa ekonomiska brottsligheter samt 
vara till hjälp för att uppmärksamma aktieägarna om ekonomiska problem, främst gällde 
detta mindre bolag på grund av att mindre bolag med lägre aktiekapital var mer utsatta 
(Norberg & Thorell 2005). Skatteverket anser att ekonomisk brottslighet är vanligt i 
branscher där kontanthandeln är förekommande och där risk för skattebrott är höga, som 
exempelvis restaurang- och byggbranschen (Skatteverket, ekonomisk brottslighet). 
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2.4.1 Kontrollsystem 
 
Ekonomisk brottslighet behövde motarbetas därför införde Skatteverket kontrollsystem i 
form av personalliggare och nytt kassaregister till syfte att förhindra brotten. Skatteverket 
benämner att kontrollsystemen sker i form av skrivbordsutredning, företagsbesök eller 
revision, detta för att förhindra fusk med skatter, moms samt arbetsgivaravgifter i olika 
branscher och privatpersoner (Skatteverket, statistisk årsbok 2015). För att minska 
ekonomiska brottsligheter har skatteförfarandet infört generella och särskilda 
dokumentationsskyldigheter (BRÅ, 2015:15). Enligt 39kap. 3§ Skatteförandelagen innebär 
den generella dokumentationsskyldighet att man har en skyldighet att fullfölja uppgifter 
gällande bland annat löpande bokföring och redovisning som skatteverket kräver skall 
utföras ordentligt. Regeringskansliet beskriver kontrollsystemen som infördes för att minska 
de ekonomiska brottsligheterna bland annat var att införa den så kallade personalliggaren 
(BRÅ, 2015:15). 
 
1 januari 2007 infördes lagen om att personalliggaren skulle bli ett krav i restaurang, frisör 
samt taxibranschen men har idag utökat branscherna där även byggbranschen ingår. Den är 
således främst riktad mot branscher där kontanthandeln har en stor roll (BRÅ 2015:15). 
Personalliggarens syfte är att förhindra svartarbete, som innebär att uppmana arbetsgivare att 
betala skatt på sina anställdas löner till staten. Huvudprincipen med personalliggaren är att 
införa identifikationsuppgifter för de personer som arbetar i verksamheten, detta för att hålla 
koll på vilka som är närvarande i verksamheten samt vilka avdrag och betalningsansvar 
arbetsgivaren har angående arbetsgivaravgifter och källskatter (BRÅ 2015:15). Skatteverket 
har rätt till att göra oanmälda kontrollbesök hos företag för att kontrollera personalliggaren 
och antalet arbetare. Om fallet skulle vara så att en arbetare inte står med i personalliggaren 
resulterar det med en kontrollavgift (Skatteverket, statistisk årsbok 2015). 
Vidare införde även Skatteverket ett krav på kassaregister, som trädde i kraft 2010, i 
branscher där det sker någon typ av försäljning.  Enligt 39kap. 4§ Skatteförandelagen skall 
försäljning av varor och tjänster mot kontantbetalning eller kontokorts betalning tillföra ett 
kassaregister, med ändamål att man som företagare skall känna sig skyddad mot illojal 
konkurrens där kontanthandel existerar (prop. 2012/13:129 s. 21). Ett kassaregister skall vara 
tillverkardeklarerat vilket innebär att en tillverkardeklaration skall finnas för varje version 
alternativt program, det är tillverkarens ansvar att kraven för ett tillverkardeklarerat 
kassaregister fungerar. Ett annat krav på ett godkänt kassaregister är att registret har en 
anslutning till en kontrollenhet på Skatteverket som syftar till att samtliga kvittouppgifter 
som registreras i kassan dokumenteras(Skatteverket SKV 613 utgåva 2). Meningen med 
kontrollenheten är att uppgifterna alltid skall finnas tillgängliga hos Skatteverket för 
eventuella kontroller hos företaget. Företaget har inte tillgång till de uppgifter som lagrats i 
kontrollenheten (Skatteverket, kassaregister). 
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2.5 Fiffelstrategier 
 
Företag väljer idag inte alltid den lagliga vägen. Chefer och företagsledare väljer att fuska, 
manipulera information och bedra. Detta ska inte ses som något konstigt, de väljer att handla 
på ett olagligt sätt på grund av krav att ha ett så bra resultat som möjligt. Detta liknas vid hur 
människor i dagliga sociala interaktioner väljer att hemlighålla och manipulera information 
till andra människor, för att agera för sitt egna bästa (Goffman, 1959).  
I Storbritannien finns det en juridisk skillnad på begreppen skatteundandragande och 
skatteflykt. Skatteflykt är olagligt. Skatteflykt innebär att medvetet minska skatt att betala 
genom att bryta mot lagen. Skatteundandragande är däremot lagligt. Skatteundandragande är 
ett sätt att minska bolagets skatt med hjälp av lagliga medel. Detta kan ske genom att 
exempelvis dra nytta av existerande lagar eller att det saknas lagar inom området som ger 
möjlighet att minska skatten lagligt (Sjögren & Skogh, 2004). 
Idag har staten den lagliga rätten till att kräva in skatter från medborgare och företag. Detta 
kan av företagare uppfattas och betraktas som kostnadsbelastningar. Därför väljer ibland 
företagare att bedra med skatten, då de ser sitt bedragande som en typ av kostnadsreducering 
som i sin tur balanserar bolagets räkenskaper. Vanligaste typer av skattebedrägerier betraktas 
som odeklarerade inkomster. Dessa i form av arbete eller kapital. Exempelvis kan personen 
som bedrar strunta i att uppge hela sin årsinkomst i den årliga deklarationen, detta i syfte att 
dölja en del av sina skatteinkomster. Skattebedrägerier i Sverige består i huvudsak av 1) 
bokföringsbrott, 2) momsbedrägeri och 3) bedrägeri av sociala avgifter (Kronqvist, C, 
Runesson, H, Sörgård, I, 1997). 
 

2.5.1 Att manipulera bokföringen 
	  
Den första typen av skattebrott är bokföringsbrott. Detta brott klassas egentligen inte som ett 
brott i meningen skattetekniska brott. Dock är detta ett brott mot bokföringslagen (Kronqvist, 
C, Runesson, H, Sörgård, I). Detta kan å andra sidan betraktas att vid en ofullständig 
bokföring döljs andra olagliga affärstransaktioner, därmed är detta en typ av 
övertäckningsbrott. Det kan även användas för att dölja olagliga momsåtaganden eller 
anställningsförhållanden. Dessa olagligheter skulle bli avslöjade om en fullständig bokföring 
skulle förekomma. Därmed betraktas bokföringsbrott som någon typ av övertäckning vid 
bolags omfattande skattebedrägerier (Alalehto, 2003).  
 

2.5.2 Att fuska med momsen 
	  
Momsbedrägerier är den andra formen av skattebedrägerier. Vid dessa typer av 
skattebedrägerier lurar företagaren till sig mer utgående moms än vad den ska ha, detta i 
förhållande till vilken ingående moms den har. Det sker genom att företagaren exempelvis 
påstår att det har varit mer inköp av varor (ingående moms) än vad han lyckats sälja 
(utgående moms) vilket resulterar i en negativ deklaration. Med en negativ deklaration får 
staten betala mer utgående moms till företagaren genom att staten får en skuldfordran då 
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företagaren bedrar med momsdeklarationen. Momsdeklarationen styrks därigenom med 
falska dokument eller fakturor (Alalehto 1999). 
Ännu enklare kan det fuskas med den utgående momsen. Exempelvis genom att inte redovisa 
hela försäljningen och därmed redovisa mindre utgående moms. Verkligheten är densamma, 
företaget fortsätter med samma produktionsvolym och försäljning men genom att inte 
redovisa samtliga transaktioner krymper den utgående momsen. Detta i sin tur genererar i en 
svart budget och den används bland annat till utbetalning av arbetskraft som inte heller 
redovisas, det vill säga svart arbetskraft (Alalehto 1999; Johansson & Magnusson 2001:205). 
 

2.5.3 Att skaffa svarta intäkter 
	  
Den tredje formen av skattebedrägerier är att skaffa svarta intäkter. Arbetsgivare är bland 
annat skyldiga att betala sociala avgifter för de anställda vilket brukar vara en ganska stor 
kostnadsandel i företags budget. När dessa företag befinner sig i en konkurrenssituation som 
inte är hållande och konkurs närmar sig väljer dessa att strunta i att betala skatt. Bedrägerier 
kring sociala avgifter sker oftast genom att informella kontrakt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare skapas, dessa arbetstagare redovisas inte som arbetskraft i bolaget. Därmed 
behöver företag heller inte uppge detta till skatteverket. På detta sätt skapas svart arbetskraft 
och då behövs det svarta intäkter för att ha möjlighet att svart betala ut lönen. Ett vanligt 
förfarande i restaurangbranschen och dess bedrägerier är att skapa en typ av svart budget 
som består av svarta intäkter genererade av fiffel med kassaredovisningen. Samtliga 
inkomster i bolaget deklareras alltså inte. Exempelvis kan detta ske genom att strunta i att 
registrera 20 procent av kunderna vilket kommer generera i 20 procent svarta intäkter och på 
så sätt uppstår en svart budget. Som regel brukar dessa arbetsgivare som utnyttjar svart 
arbetskraft inte anställa de som fast personal, eller tillsvidareanställningar, utan 
deltidsanställningar som är timlönsbaserade. Detta för att det ska försvåra myndigheters 
arbete att bevisa att dessa personer har arbetat svart under kontrolltillfället (Alalehto 1999). 
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2.6 Strukturell modell för uppsatsens teman 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Analysmodell ”Egen konstruktion” 
 

Utifrån teorin har vi utformat en analysmodell som ska användas som ett hjälpmedel till 
analys av empirin och teorin i syfte att svara på frågeställningarna. 

Ekonomisk brottslighet är vanligt förekommande i kontantbranscher där restaurangbranschen 
är inkluderad (Skatteverket, ekonomisk brottslighet). 
Analysmodellen syftar dels till att analysera restaurangägarnas attityder mot ekonomisk 
brottslighet. Även skälen till att ekonomiska brott begås och vad de tycker om att dessa 
ekonomiska brott begås i deras bransch samt hur restaurangägarna anser att ekonomisk 
brottslighet i deras bransch påverkar deras verksamhet. 
 
Kontrollsystem har sedan 2007 införts i restaurangbranschen, därmed annan typ av kontroll 
på bolag. Rothstein (2003) menar att det är möjligt att lita på institutioners handlingar om de 
agerar sakligt och opartiskt. 
Hur ser restaurangägarnas attityder mot kontrollsystemen ut? Modellen tenderar att agera 
hjälpmedel till analys av restaurangägarnas attityder mot de olika kontrollsystemen, 
kontrollsystem som skulle motverka ekonomiska brott och forma en legal och lojal marknad 
(SOU 2005:35).  
 
Vidare kommer det ske en analys rörande restaurangägarnas tycke om slopandet av 
revisionsplikten och dess betydelse för ekonomisk brottslighet i restaurangbranschen.  
  

Slopande	  av	  
revisionsplikt	  

Ekonomisk	  
brottslighet	  

Kontrollsystem	  

Attityder	  
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3. Metod  
 
Detta kapitel ger en beskrivning av val av ämne och undersökningsmetod, urvalsprocess, 
datainsamling, genomförande av intervjuer samt en frågekonstruktion som stått för grund för 
studiens resultat. Vidare presenteras en diskussion kring studiens trovärdighet samt en 
metodreflektion. 
 

3.1 Val av ämne 
 
Syftet med studien är att undersöka restaurangägares attityder mot ekonomisk brottslighet 
med bakgrund i slopandet av revisionsplikten samt deras attityder mot införande av de nya 
kontrollsystemen. Detta skall studeras för att få en djupare förståelse kring vad dessa faktorer 
haft för effekter på restaurangägares attityder mot ekonomisk brottslighet. 
 
Med tidigare studier i åtanke är det intressant för oss att studera hur skatteundandragandet ser 
ut i Sverige. Vidare utgår studien från restaurangbranschen. Denna bransch som också 
klassas som en kontantbransch är i fokus gällandet det undersökande fenomenet och är 
därför av intresse att studeras. Valet av ämnet grundade sig i intresset att bidra med en 
djupare förståelse kring fenomenet ur restaurangägares perspektiv i förhållande till tidigare 
studier där enbart en begränsad inblick av näringsidkares resonemang presenterats. 
 

3.2 Val av undersökningsmetod 
 
Vid val av metod ligger studiens forskningsproblem i fokus, därmed blev valet av 
forskningsmetod ett kvalitativt metodval. Detta för att uppnå studiens syfte och 
frågeställningar. Främst beror valet om ett kvalitativt metodval i att metodens kännetecken är 
att skapa en djup förståelse kring sociala såväl som kulturella fenomen. Den kännetecknas 
även av att studera individers känslor, beteenden och erfarenheter Kvalitativ metod syftar till 
att beskriva individers tillstånd, hur de agerar samt hur de reflekterar över olika situationer, 
genom att genomföra en kvalitativ studie går det att observera detaljer såsom känslor som är 
svårare att få fram vid andra typer av metodval (Corbin & Strauss 1990). Därmed ansågs 
denna studie att passa ett kvalitativt metodval då studien främst baseras på att undersöka 
restaurangägares attityder.  
 
Forskningsmetodernas syfte grundas på informationen främst. Även hur informationen 
lagrats ihop, bearbetats och analyserats ligger i fokus. Kvalitativ data samlas oftast in genom 
intervjuer i form av verbala analyser (Davidson & Patel, 2011). Därmed valdes studien att 
utgå från intervjuer, som genomfördes med olika restaurangägare för att få en djup 
information kring deras attityder. För att ha möjlighet att genomföra studien och uppnå 
studiens syfte valde författarna med hjälp av en kvantitativ metod sammanställa statistik i ett 
av områdena i intervjuguiden. Den kvantitativa forskningsmetoden samlar in data i form av 
statistiska analyser (Jacobsen 2012). Därmed var den användbar för ett område i studien. 
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Kvantitativt metodval anses inte vara lika användbar för resterande delar av studien, då 
studien syftar till att studera människors attityder och inte skillnader mellan olika variabler 
som är det kvantitativa angreppssättet (Trost 2010). Författarna fann vid utformandet av 
intervjuguiden att frågor kring modellen ”Skäl att bryta mot normer” Sjögren (2011) skulle 
utformas i val av olika alternativ med hjälp av en intervallskala, där det sker en rangordning 
mellan 1-4. Intervallskalan innebär att avstånd mellan skalstegen är lika stora och har ingen 
bestämd nollpunkt som gör att man kan endast kan addera och subtrahera svaren man fått 
fram (Trost 2010). Därmed baseras studien till största del på ett kvalitativt synsätt, även till 
viss del utifrån en kvantitativ logik där resultatet av frågorna kring teorimodellen kommer 
adderas och analyseras.  
 

3.3 Datainsamling 
 
Datainsamlingen som används i studien kan delas in i primär och sekundärdata. Studien har 
sin främsta utgångspunkt i empirin som består av tio intervjuer med olika restaurangägare, 
dessa intervjuer har varit studiens primärdata.  Primärdata är den information som antingen 
samlas in eller som baseras på existerande teorier (Jacobsen, 2012). Einsenhardt (2007) 
pekar på att intervjuer är en typ av insamling av primärdata. Studien bygger även till viss del 
på sekundärdata som innebär att data som redan är samlad av tidigare datainsamlare även 
används i denna studie. Nackdelen med sekundär data är att den är begränsad och anpassad 
till andras behov och studier därmed anses all information inte användbar (Jacobsen 2012). 
Detta gjorde att vi var kritiska till data vi samlade in då informationen inte var helt anpassad 
till vår studie. Sekundärdata samlades in med hjälp av sökningar på olika databaser såsom 
”Google Scholar” och ”Summon”, sistnämnda är Örebro universitets sökmotor för att få tag 
på bland annat vetenskapliga artiklar samt ”DIVA-portal” för tidigare examensarbeten inom 
liknande ämne. Sekundärdata har även uppkommit med hjälp av propositioner och litterära 
böcker från både Örebro Universitetsbibliotek såväl som Örebros stadsbibliotek. Vidare 
samlades sekundärdata in via olika hemsidor såsom Skatteverket och BRÅ. Centrala sökord 
vid insamlandet av sekundärdata har varit; revisionsplikt, ekonomisk brottslighet, 
kontrollsystem, kassaregister, personalliggare, restaurangbranschen, skattebrott, skatteflykt 
och skatteundandragande som även kombinerades för bästa resultat. Samtliga sökningar 
gjordes även på engelska med olika kombinationer.   
 

3.4 Urval 
 
Under urvalsprocessen utsågs restaurangägare som respondenter eftersom studien har sitt 
fokus på restaurangägares attityder mot ekonomisk brottslighet samt dess attityder mot 
kontrollsystem. Vidare avgränsas urvalet av respondenter mot restaurangägare som idag inte 
uppfyller kraven för revisionsplikt men även till restauranger som innan lagförändringen 
trädde i kraft var revisionspliktiga. Författarna valde att vid urvalet av respondenter begränsa 
sig till Örebro län detta på grund av att studien genomfördes under en begränsad tid. Urvalet 
av respondenter består av tio restaurangägare som befinner sig i städer runt om i länet.  
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3.5  Genomförandet av intervjuerna  
 
Vid genomförandet av intervjuerna användes en intervjuguide som fungerade som en mall, 
med olika teman som är relevanta för studien. (Jacobsen 2012). Intervjuguiden grundades 
utifrån studiens olika områden för att skapa en strukturerad intervju där samtliga 
respondenter fått besvara liknande frågor. Studien bygger på semi-strukturerade intervjuer. 
Att utgå från en semi-strukturerad intervju innebär att intervjun innehåller olika 
ämnesområden med öppna frågor. Dessa öppna frågor kan vara till nytta för studien då det 
kan uppkomma fler frågor som kan komma att anpassas efter samtalet med respondenten, 
detta gör att intervjuerna kan skiljas åt (Crabtree & Dicicco-bloom 2006). Intervjuguiden 
påbörjas med inledande frågor för att få reda på respondentens bakgrund samt för att få 
respondenten att känna sig bekväm vid ämnet och miljön (Trost 2010). Vidare är 
intervjuguiden indelad i olika avsnitt med huvudfrågor som skall grunda empirikapitlet. De 
fyra avsnitten omfattar revisionsplikt, ekonomisk brottslighet, kontrollsystem samt frågor 
kring teorimodellen av Sjögren (2011). Anledning till denna indelning var för att få 
strukturerade intervjuer samt för att följa teorin och analysmodellens olika områden för att 
vidare få empiriavsnittet att följa en röd tråd. Då studien främst har sin utgångspunkt i 
empirin var intervjuguiden väl genomförd, detta med anledning till att den hade ett stort 
inflytande på studiens innehåll. Dock följdes inte intervjuguiden till punkt och pricka utan 
följdfrågor tillkom under samtliga intervjutillfällen (Jacobsen 2012).  
 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats det vill säga i 
restaurangerna, detta för att respondenten skulle känna sig trygg vid miljön (Trost, 2010). 
Intervjuguiden skickades ut till respondenterna via bland annat mejl men lämnades även ut 
personligt till vissa respondenter. Anledningen till att respondenterna fick intervjuguiden i 
förväg var för att de skulle kunna sätta sig in i ämnet och förbereda sig för att få så 
omfattande svar som möjligt. Samtliga intervjuer var individuella, detta för att få 
respondenterna att kunna lägga fram sina åsikter och tankar samt svara fritt kring ämnet 
(Jacobsen 2012.) Följaktligen genomfördes intervjuerna personligt vilket gjorde att vi kunde 
observera respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck som skapade djupare förståelse 
och mer öppna konversationer (Jacobsen 2012). Intervjuerna pågick mellan 25-45 min per 
intervju, detta beroende på kunskapen respondenten hade kring ämnet samt hur villig 
respondenten var att besvara frågorna utförligt. Vid utförandet av intervjuerna har ett 
inspelningsinstrument använts i form av en mobiltelefon för att spela in respondenternas 
svar, detta med godkännande från respektive restaurangägare vilket samtliga respondenter 
gick med på. Skälet till inspelning av intervjuerna var för att kunna tolka respondenternas 
svar och inte råka ut för några missuppfattningar (Trost 2010).  
 
Eftersom samtliga tio intervjuer genomfördes under en period på två veckor var det mycket 
information och olika intryck från respondenten som togs in, därför skedde transkribering av 
svaren så fort det fanns möjlighet. Detta då inspelat material eller noggranna anteckningar 
aldrig kan ses som ett komplement för det man observerar och hör under intervjutillfällena 
(Trost 2010). Transkribering innebär att informationen som samlats in i form av exempelvis 
ljudinspelning omvandlas till text (Duranti, 2007). Då studien grundas på restaurangägares 
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attityder mot ekonomiska brottsligheter som kan upplevas som ett känsligt ämne beslutades 
det om att hålla samtliga intervjuer konfidentiella, det vill säga informationen som samlats in 
under intervjutillfällena av respondenterna aldrig redovisas om vem som sagt vad (Kvale 
1997).  
 

3.6 Frågekonstruktion 
 
Som tidigare nämnt har studien under intervjutillfällena utgått från en intervjuguide i form av 
en mall för att de skall ske liknande mätning för samtliga respondenter. Intervjuguiden 
delades in i studiens centrala områden där studiens frågeställningar och analysmodell funnits 
i åtanke vid utformandet av frågorna. Frågorna formulerades därmed med utgångspunkt i 
studiens syfte.  
 
Bakgrundsfrågor 
Bakgrundsfrågorna har ställts i syfte för att värma upp respondenten samt för att få 
respondenterna att känna sig bekväma. Vidare ställdes dessa frågor även för att få ta del av 
respondenternas information kring situationen i företaget.  

• Hur länge har du arbetat i denna bransch? 
 

• Hur länge har du ägt denna verksamhet? 
 

• Vad har du för tidigare bakgrund inom denna bransch? 
 
Revisionsplikt 
Dessa frågor ställdes med syfte för att ta reda på till vilken nivå respondenterna kändes till 
lagförändringen som skedde 2010. Med vikt på hur väl respondenterna kände till kriterierna 
kring revisionsplikt, samt på vilket sätt de erhållit information kring revision. Där det också 
varit av intresse att ta reda på varför de inte fått tillräckligt med information. Ännu en 
mening med dessa frågor var för att ta reda på hur viktigt de anser revision vara. 
 

• Vilka för- och/eller nackdelar finner du med revisionsplikt? Motivera. 
 

• Är revisionsplikt nödvändigt? Motivera. 
 

• Vet du vad som krävs för att omfattas av revisionsplikten? Om ja, Vad har du erhållit 
för information om detta? Om nej, varför är du inte medveten om det? 

 
• Omfattas du av revision? Om nej, har du revision idag? Om ja, varför väljer du att ha 

revision när du inte behöver det? (Hur påverkade slopandet av revisionsplikten din 
verksamhet?) 
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Ekonomisk brottslighet 
Vid utformandet av frågorna kring ekonomisk brottslighet har åtanken varit att utforma 
frågorna i form av tredje man, detta med anledning till att få så sanna svar som möjligt då 
frågorna kan ses som känsliga. Frågorna grundas på vilken kunskap respondenterna har kring 
ekonomisk brottslighet samt hur vanligt det är att begå ekonomiska brottsligheter i deras 
bransch.  
 

• Hur anser du att avskaffandet av revisionsplikten påverkat ekonomisk brottslighet i 
Sverige? 

 
• Hur fungerande anser du att myndigheters jobb mot ekonomisk brottslighet är? 

 
• Anser du att det är vanligt bland verksamheter i din bransch att det sker ekonomiska 

brott? Om ja, Varför sker dessa?  
 

• Om du tänker på dina tre geografiskt närmsta konkurrenter, tror du att de begår någon 
form av ekonomisk brottslighet? Alla tre? 

 
• Tror du att de närmsta konkurrenters benägenhet att fuska ökat efter avregleringen? 

 
• Hur påverkar konkurrenters val att bryta mot lagar och regler din verksamhet? Ger 

det dig motiv och skäl att själv bryta mot dessa?  
 
Kontrollsystem 
Vid utformningen av dessa frågor låg fokus på att formulera frågor kring respondenternas 
vetskap om de olika kontrollsystem som införts men även till vilket syfte de införts för att 
motverka ekonomisk brottslighet. Där frågorna även formulerats på ett sätt för att ta reda på 
ifall kontrollsystemen haft någon nytta för att förhindra brottsligheterna. Även dessa frågor 
har ställts som tredje man, detta för att stärka respondentens svar.  
 

• Vilka kontrollsystem som införts sedan avskaffandet av revisionsplikten är du 
medveten om? Varför tror du att dessa infördes? 

 
• Hur tycker du att personalliggaren påverkar svartarbete? 

 
• Hur upplever du att det nya kassasystemet påverkar ekonomisk brottslighet? 

 
• Om du tänker på dina tre närmsta konkurrenter igen, hur tror du att införande av 

kraven på personalliggaren påverkat deras benägenhet att begå ekonomisk 
brottslighet? 

 
• Hur tror du att det nya kassasystemet påverkat deras benägenhet att begå ekonomisk 

brottslighet? 
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• Hur har Skatteverkets kontroller förändrats i omfattning, kvalitet och dylikt sedan 

revisionsplikten avskaffades? 
 
Modell ”Skäl att bryta mot normer” 
Konstruktionen kring detta område i intervjuguiden behandlades kring teorimodellen av 
Sjögren (2011) för att mäta omständigheterna kring varför människor begår ekonomiska 
brottsligheter. Med stöd till dessa frågor formulerades en berättelse som handlar om en 
restaurang som arbetar olagligt för att verksamheten skall överleva men även en restaurang 
som inte uppfyller kraven för revisionsplikt, detta med grund på att få respondenten att sätta 
sig in i ett exempel och få verkliga perspektiv kring denna typ av situation. Valet av antal 
anställda var ett slumpmässigt antal, det enda krav som ställdes var att det överskred 3 
anställda och likadant med omsättningen valdes ett slumpmässigt värde så länge det 
underskred 3 miljoner kronor. Kraven kring antal anställda och omsättningen har sin 
utgångspunkt utifrån revisionspliktens gränsvärden. Rangordningen från 1-4 har gjorts för att 
kunna mäta respondenternas svar och se eventuella samband mellan svaren.  
 
Exempel: En restaurang har idag fyra anställda, varav en arbetar svart vilket innebär att det 
enbart redovisas att det finns tre anställda i bolaget. Restaurangen hade en nettoomsättning 
på 2,9 miljoner för tre år sedan och har idag 2,3 miljoner kronor i nettoomsättning. Den 
klassar tre andra restauranger som sina främsta konkurrenter, eftersom dessa geografiskt 
ligger närmast dem. Förutom den redovisade nettoomsättningen på 2,3 miljoner kronor 
omsätter den även oredovisat 400 000/år. Deras tre främsta konkurrenter är nybildade bolag 
sedan tre år tillbaka.  
 

• Vilket är det vanligaste skälet till att det uppstår svartarbete inom 
restaurangbranschen som i exemplet ovan? Rangordna 1-4, där 1 är det vanligaste 
skälet. 
 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □Liten risk för upptäckt  
□ Inget egentligt brott 
 

• Med grund i exemplet ovan så har omsättningen minskat då det har tillkommit nya 
konkurrenter. Bolaget börjar begå skattebrott under den senaste tiden. Varför begås 
dessa skattebrott? Rangordna det vanligaste skälet 1-4, där 1 är det vanligaste skälet. 
 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □Liten risk för upptäckt  
□ Inget egentligt brott 
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• Då bolaget väljer att ha oredovisade intäkter begås även bokföringsbrott. Varför 
uppkommer dessa? Rangordna det vanligaste skälet 1-4, där 1 är det vanligaste 
skälet. 
 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □Liten risk för upptäckt  
□ Inget egentligt brott 

 
• Varför begås ekonomiska brott i överlag? Vad är det generellt vanligaste skälet? 

Rangordna det vanligaste skälet 1-4, där 1 är det vanligaste skälet. 
 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □Liten risk för upptäckt  
□ Inget egentligt brott 
 

3.7 Trovärdighet 
 
Att mäta kvaliteten i kvalitativa studier innebär att det sker en mätning av trovärdigheten av 
insamlad data till studien (Bell, 2000). Trovärdigheten i en kvalitativ forskning innebär 
tolkningar såväl som att beskriva uppfattningar av information som samlas in under studiens 
gång, tyngden ligger således på hela forskningsprocessen (Davidson & Patel, 2010). 
Samtliga intervjuer genomfördes personligt på respondentens arbetsplats detta för att få den 
intervjuade att känna sig trygg vid miljön men även för att kunna observera respondenternas 
kroppsspråk samt ansiktsuttryck under intervjun, vilket vi antyder ska visa på en högre 
trovärdighet. 
För att få en ökad trovärdighet till studien valde båda författarna att närvara under samtliga 
intervjutillfällen vilket gjorde att ansvaret kunde delas mellan att ta hand om inspelningen 
medan den andra skötte den större delen av intervjun. Detta för att inte missa viktiga inslag 
och observationer från respondenten vid besvarandet av vissa frågor samt för att hålla en 
strukturerad nivå under intervjutillfällena  
Ännu en faktor som stärkt studien är skapandet av en intervjuguide som innehöll studiens 
centrala delar, detta på grund av att alla respondenter fått liknande frågor som påvisar tecken 
på att det skett samma mätning under samtliga intervjutillfällen (Trost, 2010).  Inspelning av 
intervjuerna anses resultera i en ökad trovärdighet då det insamlade materialet kan upprepas 
på så sätt att det inte skett några missuppfattningar eller feltolkningar av respondentens svar. 
Vidare hölls samtliga intervjuer anonyma vilket författarna anser öka trovärdighet då 
respondenten kunde ge ärliga svar och korrekta svar. 
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3.8 Metodreflektion 
 
Vid urvalsprocessen uppkom de vissa svårigheter med att finna de rätta respondenter, då 
studien hade sin utgångspunkt i empirin var det viktigt att datainsamlingen blev omfattande 
och riktig. Då fenomenet ekonomisk brottslighet inom restaurangbranschen inte har studerats 
i stor omfattning fick det börja sökas sekundär data genom andra sökord och till en början 
tvekade författarna till att upphittade informationen var relevant för just denna studie. Dock 
fann författarna mer relevant information vilket gjorde att den informationen användes. 
Faktorerna som påverkade svårigheterna att samla in primär data var främst ämnet, många 
nekade att delta då de ansåg att det är privat och för känsliga uppgifter att utge, även ifall det 
poängterades att de skulle hållas anonymitet tackade flera nej. En annan faktor var att finna 
respondenter som uppfyllde avgränsningens krav som studien baserades på, det vill säga att 
finna respondenter som innan revisionsplikten var revisionspliktiga men idag inte uppfyller 
kriterierna för revisionsplikt. På grund av dessa faktorer fanns det funderingar på att samla in 
data utifrån ett kvantitativt metodval med hjälp av enkäter, detta då möjligtvis 
respondenterna inte tvekat på att delta i studien på samma sätt. Frågorna hade då kunnat 
konstrueras mer öppet och därmed påverkat urvalsprocessen smidigare.  
En kvalitativ studie blev slutligen möjlig och utfördes sedan. Genom denna kvalitativa studie 
uppkom funderingar gällande hur studien skulle få bästa möjliga svar av respondenterna. 
Eftersom författarna var väl medvetna om att intervjuguiden innehöll många känsliga frågor 
var de även medvetna om att respondenterna skulle kunna undvika flera frågor även fast de 
valt att medverka i studien. Därför valde författarna att ställa frågor till respondenter som 
inte gällde de själva utan tredje person, i detta fall respondenternas konkurrenter. På så sätt 
ansåg författarna att respondenterna kan ge mer uppriktiga svar. Dock fann författarna 
problem i detta, att respondenterna på något sätt kan försöka svartmåla sina konkurrenter. 
När sedan för- och nackdelar med att ställa frågor som gäller tredje person vägdes emot 
varandra valdes det att ändå genomföra studien på det sättet. 
Genom att ha genomfört en kvalitativ studie gällande detta ämne uppkom det även andra 
problem, detta då vissa respondenter började tveka på sitt deltagande i studien bara några 
dagar innan intervjun skulle genomföras. De menade att de var rädda för att deras namn 
skulle komma ut att ha varit deltagande i en sådan studie vilket inte skulle vara ett bra rykte 
att ha bland konkurrenterna och på marknaden i restaurangbranschen. Det var ett alltför 
känsligt ämne att diskutera menade dem. Dock blev de övertalade att sådan risk inte fanns 
vilket resultera i att studien kunde genomföras. 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt har studiens samtliga intervjuer presenterats med stöd av både frågor och 
citat med utgångspunkt i analysmodellen. För att öka förståelsen kring respondenternas svar 
benämns vissa frågor med ett I som står för intervjuare och R för respondent, detta för att 
lättare hänga med och förstå respondenten svar och resonemang.  
 

4.1 Revisionsplikt 

4.1.1 Kunskap om revisionsplikt 
 
Restaurangägarna hade jämställd kunskap angående revisionsplikt och hade vetskap om att 
det skett en lagändring som innebar ett slopande av revisionsplikt för mindre bolag. 
Kännedom om de gränsvärden som uppkommit i samband med slopandet som måste 
uppfyllas för att omfattas av revisionsplikt, var svaga för samtliga restaurangägare. De hade 
dock lite kännedom om att det handlade om något med omsättning och anställda. Även om 
myndigheternas arbete kring detta har varit omfattande, menar restaurangägarna att 
informationen de fått av Skatteverket har skett i stor grad med hjälp av informationsblad som 
skickats till arbetsplatsen men även gratis möten som Skatteverket erbjöd.  
Dock menar restaurangägarna att de själva inte lagt större vikt och energi på att läsa om 
lagändringen som tillkom 2010 och vad en innebar, en faktor som orsakat detta är bland 
annat på grund av det svenska språket som anses vara ett hinder för många av 
restaurangägarna. Restaurangägarna påstår att det är svårt att förstå den akademiska 
svenskan som informationsbladen innefattar, och därför anses revisorn vara till stor hjälp för 
att få en mer ingående information kring omständigheterna som sker. En annan faktor som 
påverkat restaurangägarna till att inte läst informationsbladen som skickats till dem gällande 
slopandet av revisionsplikten är på grund av att de anser revision vara en så pass viktig faktor 
och därför har restaurangägarna inte övervägt som alternativ att välja bort revisionen.  
 

Det är väl att man måste ha en viss omsättning och ex antal anställda men vet inte 
exakta siffrorna om hur mycket i omsättning man skall ha eller hur många anställda 
det handlar om. Det är väl för jag inte varit så insatt i det. Jag har blivit kallad på 
bland annat möte och fått många informationsbrev men har inte läst på dom så 
noga. Jag har inte lagt ner tillräckligt tid på just det. Jag tycker annars 
myndigheterna har informerat bra om detta, dom har skickat ut flertal brev och 
gratis möten men jag som företagare har inte lagt någon energi på det tyvärr – 
Respondent B 
 
Skatteverket skickade ut någon sorts blankett om detta, som jag läste ganska snabbt 
för att sedan kasta det pappret eftersom jag inte var intresserad av att välja bort 
revision- Respondent E 
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Andra restaurangägare är oftast inte så språkkunniga vilket gör det svårt för de att 
förstå en sådan akademisk svenska. Även jag skulle vända mig till min revisor om 
jag var intresserad av att förstå innebörden av de förändringar som sker- 
Respondent F 
 
Jag är medveten om att det skett ändringar men har inte varit intresserad eftersom 
jag inte är kunnig, varken språkkunnig eller medveten om hur man utför löpande 
bokföring. - Respondent B 
 
Eftersom många i denna bransch inte är så språkkunniga var det svårt att förstå den 
akademiska svenskan som användes på informationsbladen som skickades ut, därför 
var jag tvungen att höra runt med kompisar och liknande för att få den information 
jag behöver. Men eftersom ingen av de i min närhet heller är tillräckligt 
språkkunniga känner jag att jag ändå är ovetande om kraven. - Respondent A  

 

4.1.2 Revisionspliktens betydelse 
 
Restaurangägarna hade liknande åsikter kring betydelsen av revisionsplikten där 
restaurangägarna anser att revision och redovisning i bolaget är viktig för att kunna 
koncentrera sig på sin egen verksamhet och lämna över de administrativa delarna till någon 
som är mer kunnig inom det området. Med anledning till detta menar restaurangägarna att 
kvaliteten blir bättre både på den administrativa delen men även att det ökar kvaliteten på 
tjänster och varor som verksamheten faktiskt erbjuder, då all koncentration kan läggas på 
kärnverksamheten. Att alltid ha någon att vända sig till när det uppstår funderingar är också 
en faktor som höjer kvaliteten i bolaget. Samtliga restaurangägare har tjänsterna redovisning 
och revision även fast de inte uppfyller kraven för revisionsplikt detta främst på grund av att 
de saknar kompetens för att sköta den delen i företaget själva.  
 
 

Genom att lämna över pappersarbetet till någon med mer kompetens kan jag utföra 
mitt arbete på bästa sätt vilket är att laga god mat till mina kunder. – Respondent C 
 
Behöver inte ge mig själv huvudvärk genom att oroa mig för att med min okunnighet 
kanske begår någon typ av brott. – Respondent I 
 
Att jag vill fokusera på kärnverksamheten och överlåta områden där jag saknar 
kompetens till människor som har kompetens inom de områden så att alla delar av 
verksamheten styrs av specialister på det området. - Respondent J 

 
Nackdelarna bakom revisionsplikten var främst att det är en kostnadsfråga för mindre företag 
som var ett samtycke från samtliga restaurangägare. Att köpa tjänster som redovisning och 
revision innebär kostnader som inte är nödvändiga för mindre företag som i vissa fall inte har 
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råd att betala revisionskostnaderna. Restaurangägarna instämde däremot i att revision främst 
är nödvändig för större företag som antas ha mer behov av den.  
 

Enda nackdelen jag ser med revisionsplikt är att det är dyrt. – Respondent D 
 
Nackdelen är väl det att man får betala en slant för det vilket för vissa ses som en 
onödig kostnad i små företag. – Respondent H 
 
Jag tycker att revisionskostnaden inte är onödig, den innebär ett kvalitativt jobb och 
kostnaden är inte stor. Att ha revision i bolaget ökar kvaliteten i arbetet. - 
Respondent A 

 
Syftet med slopandet av revisionsplikten var bland annat för att göra mindre företag mer 
konkurrenskraftiga detta genom att minska företagets administrativa kostnader. Flera 
restaurangägare indikerade på att en sådan liten förändring som avskaffandet av 
revisionsplikt inte hjälper mindre företag att bli mer konkurrenskraftiga. De menar på att 
genom att välja bort revision och redovisning sänker man kvaliteten på verksamheten. Detta 
genom att fokus även kommer läggas på annat än kärnverksamheten som är att laga mat och 
därmed kommer tappa fokus på matlagningen som i sin tur kommer kvalitet och även tappa 
kunder vilket kostar företaget mer än vad kostnaden för exempelvis revisionen gör. Genom 
att lägga den extra kostnaden på revision generar de bättre kvalitet på alla sätt.  
 

Jag är nästan säker på att 9 av 10 restaurangägare inte har tillräckligt med kunskap 
för att kunna sköta bolagets vardagliga ekonomi (löpande bokföring) själva. Sänker 
man kvaliteten på pappersarbetet, börjar en som mig att enbart fokusera på annat 
än maten och kommer även tappa fokus från matlagningen. – Respondent C 
 
hellre betala lite extra kostnader på revision än att tappa kvaliteten i företaget och 
tappa mina kunder. – Respondent F 
 
jag förstår hur de har resonerat men att ha kvalitet på pappersarbetet i bolaget för 
2000 kr i månaden är värt mer än att spara de 2000 kr i månaden. Man blir mer 
konkurrenskraftig genom ökad kvalitet inte genom att spara 2000 i månaden. – 
Respondent H 

 
Samtliga respondenter är överens om att slopandet av revisionsplikten inte har ökat 
konkurrenskraften och att revision och redovisning av bolaget som sköts av en revisor är mer 
konkurrenskraftigt i förhållande till minskad revisionskostnad. 

Andra restaurangägare nämnde att det finns andra sätt att göra mindre företag 
konkurrenskraftiga på marknaden, som att justera skatterna såsom arbetsgivaravgifterna för 
nyanlända i Sverige som skall börja sitt första jobb i landet eller sänka momsen. Att finna 
andra alternativ än slopandet av revisionsplikt hade kunnat göra mindre företag mer 



30	  
	  

konkurrenskraftiga som även skulle kunna motverka den ekonomiska brottsligheten, som i 
sin tur skulle leda till ökade skatteintäkter för staten.  
 

De kunde exempelvis sänka momsen, eller andra typer av kostnader för bolag, det 
skulle generera i bättre konkurrens på marknaden och jag tror det skulle minska alla 
brotten också. – Respondent A 
 
Det finns många sätt att hjälpa mindre företag att växa och göra de mer 
konkurrenskraftiga men detta anser jag inte vara ett steg i det ledet. – Respondent F 

 

4.2 Ekonomisk brottslighet 

4.2.1 Reformernas betydelse mot ekonomisk brottslighet 
 
Respondenterna ger en ganska enhetlig bild om hur attityden mot den ekonomiska 
brottsligheten har förändrats sedan slopandet av revisionsplikten och reformer i form av 
införande av nya kontrollsystem i restaurangbranschen. Samtliga respondenter är eniga om 
att ekonomiska brottsligheten har minskat och det är svårare att idag begå ekonomiska brott. 
Dock påstår de även att det inte går att peka ut någon enstaka reform som har bidragit till 
detta utan att det är en kombination av samtliga reformer, införande av nya lagar och 
kontrollsystem som tillsammans bidragit till detta. Samtidigt är dessa också enade om att den 
ekonomiska brottsligheten fortfarande inte är borta från restaurangbranschen. De menar även 
på att statens och bankernas reform med borttagande av kontanter i samhället är en stor 
faktor till minskade svarta intäkter. Dock påstår restaurangägarna att konkurrenter arbetar för 
att skapa nya sätt att kunna hantera kontanter och på så sätt fortsätta generera i svarta 
intäkter. 

Däremot anser restaurangägarna att kontrollsystemen som införts för att ha kontroll över 
bolagen efter det att revisionsplikten slopades är väldigt bra mot ekonomisk brottslighet. 
Dock utnyttjar inte myndigheter dessa system till fullo, detta genom att bland annat ha för få 
kontroller för att motverka svart arbetskraft på bästa sätt. 

Jag tror inte att minskade ekonomiska brottsligheten i Sverige beror enbart på 
avskaffandet av revisionsplikt eller på någon annan enstaka reform i Sverige. Utan 
jag tror det är en kombination av alla reformer Sverige utför som tillsammans har 
minskat den ekonomiska brottsligheten. – Respondent C 

Det fungerar ganska bra, med tanke på de resurser de har idag. De har infört olika 
typer av kontroller vilket är en del av anledning till minskad ekonomisk brottslighet 
tror jag, sedan minskar kontanter vilket också är styrt av myndigheter. Lite sådana 
saker påverkar. Dock tror jag att om exempelvis Skatteverket skulle ha resurser att 
oftare göra besök skulle de motverka ekonomisk brottslighet väldigt bra. – 
Respondent J 
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Ekonomisk brottslighet har ingenting med revisionsplikt att göra, vare sig man har 
eller inte har revision i bolaget spelar ingen roll. Du kan manipulera informationen 
som ges till revisorn och då är han inte medveten om vad som händer i bolaget. Men 
under de senaste åren har ekonomisk brottslighet minskat. Det beror mer på de olika 
typer av kontroller som införts. – Respondent B 

okej, men det har även med att kontanter minskar att göra. Det finns inga kontanter 
kvar och på så sätt minskar möjligheten till skattebrott. Men för varje möjlighet som 
stängs öppnas andra och då kan inte ens det nya kassasystemet hindra dessa. 
Exempelvis finns det restauranger som erbjuder utkörning, utkörning där de 
informerar kunden om att det enda betalningsmedlet de tar emot är kontanter, och 
när de kör ut mat och får kontanter i utbyte leder det till att det uppstår skattebrott 
på så sätt. – Respondent I 

I: Har dina konkurrenters benägenhet att fuska ökat efter avregleringen?  
R: Nej den har snarare minskat i och med införanden av dessa kontrollsystem. – 
Respondent G 

4.2.2 Betydelsen av konkurrenternas attityder mot ekonomisk brottslighet 
 
Samtliga respondenter var enade om att deras geografiskt närmast belägna konkurrenter 
begår ekonomiska brott. Dessa brott som begås ger restaurangägarna möjlighet att 
konkurrera på ett illojalt vis menade respondenterna. Bland annat genom att kunna erbjuda 
tjänster till ett pris som understiger marknadsvärdet på den tjänsten. Detta gör att ett pris på 
tjänsten kan understiga marknadsvärdet på den tjänsten, nettointäkten är ändå högre än vad 
den skulle vara om tjänsten såldes till marknadsvärdet och skatt skulle betalas på det priset. 
När dessa restaurangägare säljer tjänster som genererar i svarta intäkter öppnar detta 
möjligheten till ytterligare ett ekonomiskt brott, nämligen svart arbetskraft. Detta då svarta 
intäkter ger möjlighet till att skapa en ”svart budget” i bolaget, denna svarta budget 
innehåller oftast löner till svart anställd personal. Respondenterna menar på att om inte 
restaurangägare kan tjäna svarta pengar så stängs även möjligheten till svart arbetskraft, detta 
då det inte längre skulle finnas oredovisade pengar att kunna betala ut till dessa. 

Respondenterna var även eniga i hur konkurrenternas val att begå dessa brott påverkar deras 
verksamhet. De menar att det påverkar deras verksamhet väldigt negativt då konkurrenter 
konkurrerar med ett lägre pris gällande samma typ av tjänst, även om det skiljer i kvaliteten, 
väljer många kunder att bortse från kvaliteten och väljer var de ska äta baserat på priset. 

Dock är inte detta ett skäl till att själv begå dessa brott. Inte i dagsläget menar 
respondenterna. Å andra sidan påpekar respondenterna att de skulle kunna tänka sig begå 
ekonomiska brott om det var ett måste till att rädda verksamheten från konkurs. I dagsläget 
ligger fokus på tjänsternas kvalitet. Verksamheten fungerar bra, men skulle läget ändras 
skulle fokus hamna på att ta till alla möjliga medel med grund i att rädda verksamheten från 
exempelvis konkurs. 
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I: Begår samtliga tre geografiskt närmsta konkurrenter ekonomiska brott? 
R: Ja, det är jag säker på, med tanke på vilket sätt de konkurrerar på, med 
exempelvis priser som understiger ett värde där man börjar tjäna pengar legalt på 
den erbjudna tjänsten/varan.- Respondent G 

I: Hur påverkar konkurrenters val att bryta mot lagar och regler din verksamhet? 
R: Det påverkar självklart negativt. De konkurrerar på ett illegalt sätt vilket aldrig 
är bra konkurrens. Så länge alla mina konkurrenter konkurrerar på samma villkor 
accepterar jag till och med om jag går i konkurs för då är det mig och min 
restaurang det är fel på. Men när det inte är samma villkor som råder för alla blir 
det svårt för lojala och legala restaurangägare att överleva på denna marknad.- 
Respondent C 

I: Så det ger dig motiv och skäl till att bryta mot lagar? 
R: Just nu är jag inte i den sitsen där konkurs närmar sig, men skulle det vara ett 
måste ja då vet jag inte hur jag skulle bete mig. Antagligen skulle jag ta till alla 
medel som finns.- Respondent D 

I: Om du tänker på dina tre geografiskt närmsta konkurrenter, tror du att de begår 
någon form av ekonomisk brottslighet? 
R: Absolut, de erbjuder utkörning, och vid betalningsmedel kontant vet jag att det är 
oredovisade intäkter. Sedan är jag nästan säker på att de använder svartarbete. De 
har fem anställda ser man på vissa bilder på Facebook, men de har en redovisad 
omsättning på 2 miljoner, ta bort skatt, moms, arbetsgivaravgifter, lön för alla fem, 
inköp av varor, hyreskostnader, och diverse andra fasta kostnader, hur kan de 
överleva? Det innebär att de betalar arbetare svart och därmed har svarta intäkter 
för att överleva. – Respondent J 

Det påverkar mig negativt, eftersom jag har priser som ligger på 20 kronor mer än 
vad mina konkurrenter har för pris på samma vara och tjänst men med lägre kvalitet 
så får det många kunder att välja att köpa tjänsten eller varan av mina konkurrenter 
istället. Detta av olika anledningar, men främst för att de erbjuder det billigare. – 
Respondent A 

I: Ger detta dig själv motiv att bryta mot dessa lagar och regler? 
R: Nej inte direkt, men absolut får man den tanken ibland. Jag försöker fokusera 
mer på kvalitet och jag överlever marknaden för att jag tar ut det pris som är 
nödvändigt för att överleva.- Respondent I 
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4.3 Kontrollsystem 

4.3.1 Effekt av kontrollsystem 
 
Syftet med personalliggaren var att motverka svart arbetskraft. Respondenterna menar på att 
personalliggaren är ett bra verktyg mot svart arbetskraft. Dock menar de att den inte har 
utnyttjats till fullo. Det förekommer alltså fortfarande att restaurangägare anställer personal 
svart. Respondenterna menar att anledningen till att personalliggaren inte har fått full effekt 
beror på för få resurser hos myndigheter. Inte tillräckliga resurser till att motverka 
ekonomisk brottslighet på bästa sätt.  
Personalliggaren anses vara väldigt effektiv mot svart arbetskraft, dock enbart om den skulle 
utnyttjas av myndigheter till fullo. Som tidigare nämnt utnyttjas fortfarande svart arbetskraft 
antyder respondenterna. Detta för att restaurangägarna bland annat anser att det är för liten 
risk för att bli upptäckt och därmed fortsätter restauranger att anställa svart arbetskraft.  

 
I: Om du tänker på dina tre närmsta konkurrenter igen, hur tror du att införande av 
kraven på personalliggaren påverkat deras benägenhet att begå ekonomisk 
brottslighet? 
R: Jag tror att det har påverkat de på så sätt att de inte längre har lika många som 
arbetar svart. Dock tror jag fortfarande de använder sig av svart arbetskraft 
eftersom det inte är så stor risk för att bli upptäckt. – Respondent E 

 
I: Hur tycker du att personalliggaren påverkar svartarbete? 
R: Det motverkar svartarbete på ett bra sätt. De gör oanmälda besök och går raka 
vägen till personalliggaren, har du någon anställd som inte står med i 
personalliggaren så får du sota för det. Du får så pass stor böter att du inte tycker 
det är värt att anställa personal svart. Däremot, så görs det väldigt få kontroller 
som jag tidigare nämnt. Detta öppnar dörren för att fortsatt ha svart arbetskraft. 
Därför tror jag att mina konkurrenter fortfarande använder sig av svart arbetskraft. 
Sedan är det även konkurrens om att anställa de bästa på marknaden. Dessa vill 
oftast ha svart betalt eftersom de har en annan inkomstkälla i form av något sorts 
bidrag. Och för att kunna få dessa att arbeta för dig måste du anställa de svart. Du 
har därför inget annat alternativ. – Respondent H 

 
Sedan har det införts ett nytt kassasystem med ett kassaregister som är installerad i varje 
kassaapparat. Syftet med registret är att registrera varje transaktion och händelse genom att 
skicka dessa transaktioner direkt till myndigheter som i sin tur leder till att restaurangägare 
inte kan manipulera kassasystemen. Genom ett kassasystem som inte kan manipuleras 
minskar även möjligheten till svarta intäkter.  
Respondenterna menar att detta är ett väldigt bra system och register som har införts för att 
motverka svarta intäkter. Dock påstår de att det uppkommer andra sätt till att tjäna svarta 
pengar och skapa en svart budget åt företaget. Exempelvis menade två respondenter att 
restauranger som erbjuder utkörning och enbart har kontanta medel som betalningssätt vid 
utkörning av mat sällan redovisar den intäkten. Men i helhet är samtliga respondenter 
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överens om att det är ett väldigt bra register och kassasystem som skapats för att motverka 
svarta intäkter. 
 

I: Hur tror du att det nya kassasystemet påverkat deras benägenhet att begå 
ekonomisk brottslighet? 
R: Mina tre närmsta konkurrenter har utkörning, och det är väl där jag tror de 
fortfarande erhåller svarta intäkter. Jag är snarare säker på det. Med dessa svarta 
intäkter öppnas möjligheten för att ha svart arbetskraft också. Det finns alltså en 
koppling mellan dessa brott. Utan svarta intäkter går det heller inte att ha svart 
arbetskraft. – Respondent A 

 
I: hur upplever du att det nya kassasystemet påverkar ekonomisk brottslighet? 
R: Det har verkligen motverkat skattebrott i form av att tjäna svarta pengar. Förr i 
tiden när detta kassaregister inte existera så var det enklare att ha svarta intäkter. 
Exempelvis så slogs alla intäkter in i kassan under dagen vilket gjorde att det inte 
gick att bli upptäckt, sedan i slutet av dagen kunde man med gamla kassasystem 
bara radera ut det belopp du ville ur dagskassan och stoppa in det i fickan och i 
slutet av månaden redovisades inte den korrigeringen som hade gjorts av kassan. 
Dock är detta inte enda anledningen till att skattebrott minskar, utan det har att 
göra med statens beslut att försöka radera ut kontanter i landet. Det minskade 
antalet kontantbetalningar gör att det minskar möjligheten till svartarbete. – 
Respondent C 

 

4.3.2 Betydelsen av kontrollsystem för konkurrenter 
 
Kontrollsystemen har sedan införandet varit effektiva. Respondenterna anser att deras 
konkurrenter har drabbats negativt av dessa system. Att deras konkurrenter har påverkats 
negativt har inneburit positiva besked för dem själva. Exempelvis har de kunnat utläsa på 
sina konkurrenter genom att de har höjt sina priser och att det inte är lika stor skillnad på 
deras priser i förhållande till konkurrenternas. Detta har inneburit en mer rättvis konkurrens 
på marknaden.  
Aktörer som alltid förhållit sig till lagar och regler har utvecklats sedan dessa olika 
kontrollsystem utförts medan de hävdar att restauranger som begått ekonomisk brottslighet 
tidigare nu har bytt ägare flera gånger. Detta beror på att det är svårare att klara sig undan 
konkurs på en mer rättvis marknad.  
Dock är de tydliga med att påpeka att de ekonomiska brotten fortfarande inte är borta från 
denna bransch. Detta beror inte på att systemen som utvecklats är dåliga, samtliga 
respondenter är som tidigare nämnt ense om att dessa kontrollsystem är väldigt bra mot 
ekonomiska brott. Det beror snarare på att det saknas resurser hos myndigheter för att kunna 
utnyttja dessa kontrollsystem på det sätt det är syftat.  
En respondent menade exempelvis på att han haft 4 kontroller på personalliggaren de senaste 
5 åren, vilket innebär ett snitt på 0,8 kontrollbesök per år. Detta ger signaler till restauranger 
att det är väldigt liten risk till att bli upptäckt. Därmed påstår respondenterna att deras 
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konkurrenter fortfarande använder sig av svart arbetskraft men kanske inte till samma 
omfattning som tidigare. De menar att respondenterna anser att det är mer värt att utnyttja 
svart arbetskraft ett år och spara på skatt och arbetsgivaravgifter under hela året än risken att 
bli upptäckt en gång per år.  
 

Personalliggaren för att motverka svartarbete eftersom man måste skriva in alla 
arbetare i personalliggaren. Sedan det nya kassasystemet för att minska svarta 
intäkter då allt registreras i de nya kassorna. – Respondent D 
 
Jag tycker det är ett bra medel, jag tror att det har minskat svartarbete väldigt 
mycket. Dock inte tillräckligt skulle jag vilja påstå. Det existerar fortfarande svart 
arbetskraft eftersom man tycker att det är väldigt liten risk för att bli upptäckt i 
kombination med att man slipper betala skatt och arbetsgivaravgifter för den 
anställde. Varför det är liten risk för att bli upptäckt har att göra med att det inte 
blir kontroller så ofta som det borde bli. Jag har på de senaste 5 åren haft 4 
kontroller. Det blir inte ens en kontroll per år. – Respondent H 
 
Detta kassasystem har påverkat svarta intäkter i denna bransch väldigt mycket. 
Förut var det väldigt enkelt att få svarta intäkter att existera, kassaregister fanns 
inte vid den tiden. Detta gjorde att det bara var att korrigera siffrorna i slutet av 
dagarna vilket gjorde det nästintill omöjligt att bli åtalad för skattebrott. Sedan 
måste man ha i åtanke att under dessa år det nya kassasystemet har kommit fram 
har det även blivit en drastisk minskning av kontanter i samhället. Därför ska man 
inte knyta de minska svarta intäkterna enbart till det nya kassasystemet för det 
uppstår nya möjligheter att skattefuska när ett alternativ stängs. Exempelvis vid 
utkörning är det enkelt att tjäna svarta pengar. När en restaurang som erbjuder 
utkörning enbart har kontant som betalningssätt borde det väcka frågor hos 
myndigheter. Då de inte har någon kvittoautomat med sig till kunden får alltså 
kunden inget kvitto, dessa intäkter blir i nästintill alla fall svarta intäkter. – 
Respondent B 
 
I: Om du tänker på dina tre närmsta konkurrenter igen, hur tror du att införande av 
kraven på personalliggaren påverkat deras benägenhet att begå ekonomisk 
brottslighet? 
R: Jag tror inte de har slutat använda sig av svartarbete än idag, men jag tror att de 
känner mer rädsla när de använder det. De känner att det finns en risk för att bli 
upptäckt men samtidigt är det ändå värt att ha svart arbetskraft i bolaget för att 
själva kunna generera i svarta intäkter och ha användning av dessa pengar. – 
Respondent G 
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4.4 Modell ”Skäl att bryta mot normer” 
 
Det vanligaste skälet till att svartarbete uppstår i restaurangbranschen är enligt 
restaurangägarna att det är liten risk för att bli upptäckt.  
En restaurangägare motiverade sitt val på detta vis:  

Det existerar fortfarande svart arbetskraft eftersom man tycker att det är väldigt 
liten risk för att bli upptäckt i kombination med att man slipper betala skatt och 
arbetsgivaravgifter för den anställde. Varför det är liten risk för att bli upptäckt har 
att göra med att det inte blir kontroller så ofta som det borde bli. – Respondent B 

 
Det andra vanligaste skälet till att anställa svart arbetskraft är att det uppstår situationer där 
restaurangägare är tvungna att utnyttja svartarbete med hänsyn till omständigheterna enligt 
respondenterna.  
 
Motivering till varför det kan vara tvingande är enligt en restaurangägare: 

Sedan är det även konkurrens om att anställa de bästa på marknaden. Dessa vill 
oftast ha svart betalt eftersom de har en annan inkomstkälla i form av något sorts 
bidrag. Och för att kunna få dessa att arbeta för dig måste du anställa de svart. Du 
har därför inget annat alternativ. – Respondent G 

 
Tydligt var det att samtliga respondenter är medvetna om att svartarbete är ett brott då 
samtliga restaurangägare hade alternativet ”Inget egentligt brott” som det minst vanliga 
skälet till svartarbete. 
 
Skatte- och bokföringsbrott uppkommer ofta i restaurangbranschen. Restaurangägarna 
hävdar att dessa brott sker främst på grund av omständigheter som känns tvingande. 
Nästintill samtliga respondenter ansåg att tvingande omständigheter är främsta anledningen 
till dessa brott. 
 
En respondent motiverade hur en tvingande omständighet kan påverka beslutet att begå dessa 
brott: 

Jag förstår att företag som begår skatte- och bokföringsbrott gör det för att de är 
tvungna. De känner att det är den enda vägen att ta för att undvika att gå i konkurs. 
Jag har tidigare ägt ett bolag där det inte gick så bra för mig. Hade jag då valt att 
konkurrera på ett lojalt och legalt sätt på marknaden hade jag inte haft möjlighet att 
klara mig undan konkurs, därmed begick jag brott, för att jag var tvungen till det. – 
Respondent A  

 
Även gällande dessa typer av brott var samtliga respondenter enade om att restaurangägarna 
är välmedvetna om att de begår brott. Samtliga restaurangägare svarade att alternativet 
”Inget egentligt brott” är det minst vanliga skälet till att begå skatte- och bokföringsbrott. 
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Överlag så anser respondenterna att olika ekonomiska brott har olika motiv. Som främsta 
skäl till att begå ett ekonomiskt brott överlag fick vi olika svar från respondenter. 5 
respondenter ansåg att tvingande omständigheter är det främsta skälet medan 3 respondenter 
menar att ekonomiska brott begås för att alla andra gör det, de resterande två ansåg att det är 
liten risk för upptäckt vilket motiverar till brott. 
Vad samtliga var ense om var än en gång att skälet ”Inget egentligt brott” är det minst 
vanliga skälet till att begå brott. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet tillsammans med studiens teoretiska 
material och tidigare forskning. Detta med utgångspunkt i analysmodellen.  
 

5.1 Slopandet av revisionsplikten 
 
Myndigheter och regeringen valde att slopa revisionsplikten med syfte att minska 
administrativa bördor för mindre företag. Detta var ett steg i anpassning av EU:s direktiv att 
minska administrativa bördor för mindre företag för att öka konkurrenskraften för dessa 
bolag och på så sätt stimulera EU:s ekonomi (SOU 2008:32). 
Samtliga tio restaurangägare som medverkar i studien är ägare till mindre företag vilka inte 
längre omfattas av revisionsplikt. Dessa har idag ändå revision i bolaget vilket innebär att de 
inte ens tagit del av reformen som skulle vara till deras fördel.  
 
Varför väljer dessa då att ha kvar en tjänst som anses vara en börda för dessa bolag? 
Det var enade röster bland restaurangägarna gällande revisionsplikt. De menade på att 
bolaget inte blir mer konkurrenskraftigt utan revisionskostnaden och framförallt inte genom 
att inte ha revision i bolaget. Bland annat menade de att små kostnader som revisionskostnad 
och redovisningskostnader varje månad inte är det som kan påverka i den omfattningen att 
bolaget blir mer konkurrenskraftig. Det Europeiska rådet ansåg dock att denna reform skulle 
vara en av många reformer som ledde till att mindre företag i Europa blir mer 
konkurrenskraftiga (Prop. 2009/10:204). Restaurangägarna menar snarare att genom revision 
i bolaget så ökar kvaliteten på all arbete i bolaget. Restaurangägaren kan fokusera på 
kärnverksamheten, medan ägaren överlämnar andra tjänster där det saknas kompetens till 
utomstående aktörer. Detta ger möjligheten till att öka kvaliteten på kärnverksamheten och 
även övriga tjänster som tillhör verksamheten och på så sätt bli mer konkurrenskraftigt. Hade 
restaurangägarna uppfattat denna reform som något där deras konkurrenskraft ökar skulle det 
kunna påverka ekonomiska brottsligheten.  
Tvingande omständighet är ett av fyra skäl till att bryta mot normer/lagar menar Sjögren 
(2011). Om reformen skulle vara till en väldigt stor fördel för bolagen skulle skälet 
”tvingande omständighet” inte behöva vara ett av de vanligaste skälen till att begå brott 
längre. Detta då fler bolag skulle kunna klara sig undan konkurs utan att vara tvungna att 
begå ekonomiska brott.  
 
Restaurangägarna ansåg att den enda nackdelen med att låta en revisor sköta den löpande 
bokföringen och revisionen av bolag som inte är revisionspliktiga är kostnaden som revisorn 
tar för tjänsterna. Kostnaden tycker de dock inte är tillräckligt stor för att ens överväga att 
inte köpa tjänster som exempelvis löpande bokföring och revision.  
Då menar restaurangägarna att fördelarna väger över nackdelarna vilket motiverar till att 
välja revision för bolag som inte är revisionspliktiga. 
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5.2 Attityd mot ekonomisk brottslighet 
 
Regeringen utför reformer och dylikt för att minska den ekonomiska brottsligheten i 
restaurangbranschen. Detta samtidigt som de vill öka konkurrenskraften bland alla företag 
för att främja Sveriges och EU:s ekonomi.  
 
Hur har reformerna i samhället påverkat den ekonomiska brottsligheten och framförallt 
attityden mot ekonomiska brott i restaurangbranschen? 
Enligt Skatteverkets attitydundersökning (2015) är det 79 procent av respondenterna i 
studien som inte känner andra företagare som skattefuskar (skatteverket, attitydundersökning 
2015). Detta överensstämmer inte med vår studie då samtliga respondenter har svarat att de 
känner företagare som skattefuskar. En förklaring till detta kan vara att de som deltar i 
skattemyndighetens undersökning vill framstå som goda och en annan förklaring är att 
urvalet i denna studie är exceptionell. 
Respondenterna i vår studie ansåg att skattebrott och andra ekonomiska brott har minskat i 
och med olika reformer som har införts, dock att dessa brott fortfarande begås. Det sker, men 
inte i samma utsträckning som tidigare. De var också väldigt noga med att förklara att för 
varje möjlighet som stängs försöker deras konkurrenter hitta nya sätt att begå brott på. 
Även om denna studie enbart omfattar tio respondenter är det intressant att spegla deras 
attityder mot Skatteverkets attitydundersökning. 
I Skatteverkets attitydundersökning (2015) studerades även påståendet ”Vårt företag är i stor 
utsträckning utsatt för konkurrens från företag inom branschen som skattefuskar”. 65 procent 
av respondenterna instämmer inte i påståendet. Detta påvisar att majoriteten av 
respondenterna inte medger att de konkurrerar med företag som begår skattebrott. I vår 
studie har en liknande fråga ställts till studiens respondenter. Där har samtliga företag 
medgett att det är orättvisa konkurrensvillkor på marknaden i restaurangbranschen. Detta 
eftersom att vissa konkurrenter mer än andra begår brott och på så sätt kan konkurrera med 
andra medel och villkor. Samtliga respondenter menar även att alla deras tre geografiskt 
närmsta konkurrenter på något sätt begår skattebrott och andra typer av ekonomiska brott.  
 
Staten och myndigheterna fokuserar väldigt mycket på hur de kan minska ekonomiska brott i 
restaurangbranschen vilket lett till ett antal aktioner. Ett huvudsakligt skäl till att begå brott 
är att människor känner sig tvungna (Mcmanus, 2006 & Sjögren, 2011). 
Ett annat stort skäl till att lagar och normer bryts är att människor ser ett litet värde i att leva 
upp till dem menar Mcmanus (2006). Detta kan antydas vid vad restaurangägarna menar med 
att det finns mer värde i att anlita svart arbetare än att inte göra det. 
Samtliga restaurangägare antydde att deras tre geografiskt närmst belägna konkurrenter 
anlitar svart arbetskraft. Alalehto (1999) menar att anställning av svart arbetskraft oftast sker 
vid anställningsformer som inte är tillsvidareanställning, utan vid deltidsanställningar. Detta 
för att försvåra för myndigheter att bevisa att personerna arbetar svart. 
Risken för att bli upptäckt är liten, vilket är en av huvudorsakerna till att småföretagare begår 
ekonomiska brott (Harris & Linton 2014).  
Även Epstein & Gang (2010) menar att individers val att begå brott påverkas av storleken på 
risken att bli upptäckt. 
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Restaurangägarna menade att största anledningen till att deras konkurrenter fortfarande 
kunde anlita svart arbetskraft berodde på att dessa kontroller sker för sällan vilket fortfarande 
inte har skrämt restaurangägarna till att sluta med svart arbetskraft. Dock har svart 
arbetskraft minskat till viss del, respondenterna menar att majoriteten av anställda förut var 
svart anställda. Detta har minskat och nu är det oftast enbart extra personalen som är svart 
anställd. Ett exempel på hur en respondent uttryckte detta var enligt följande: 
 

Svart arbetskraft, ja det sker fortfarande, men inte lika mycket som förut. Förut hade 
jag 3 anställda, 2 var svart anställda. Nu är det andra förutsättningar, men det har 
inte förändrat bilden helt, till viss del bara. Mina konkurrenter är jag säker på att 
det existerar svart arbetskraft i deras restauranger. Dock enbart på helger, dels är 
det mer jobb på helger vilket gör att det krävs mer personal och för att inte skatta på 
dessa extra personaler samt för att det inte ska ifrågasättas hur de har råd att ha så 
pass många anställda så anställs dessa svart. Varför det sker på helger beror också 
på att det inte utförs kontroller på helger då myndighetspersonal inte jobbar helger. 
– Respondent C 

 
Detta tyder på att restaurangägarna har gjort en typ av bedömning när det är den lägsta 
möjliga risken att bli upptäckt och utnyttjar det genom att då ha svart anställda. Detta kan 
vara anledningen till att respondenterna anser att kontrollerna sker alltför sällan.  
 
Att medvetet begå ekonomiska brott kan bero på ett antal olika faktorer. Dock begås även 
ekonomiska brott som individen kan anse vara etiskt försvarbara. Även fast individer 
kommer från olika kulturer anser majoriteten av människor att vissa brott som begås är etiskt 
försvarbara (Benk, Devos & Mcgee, 2016).  
Ett exempel är vid omständigheter som talar för att restaurangägarna känner sig tvungna att 
begå dessa brott, detta eftersom bolaget inte har det enkelt att överleva marknaden. När 
exempelvis skattebrott begås genom att erhålla svarta intäkter, ger det bolaget möjlighet att 
konkurrera på andra villkor. De kan konkurrera med pris som är ett väldigt starkt 
konkurrensmedel i denna bransch. Skiljer det 20 kronor på samma pizza ger det större 
möjlighet att kunder väljer den billiga. En sådan stor prisskillnad är möjlig om det 
förekommer skattebrott å ena restaurangens vägnar. Då den restaurangägaren inte ser andra 
möjligheter till att undvika konkurs kan den ta till denna typ av ”åtgärd”.  
En respondent uttryckte det på detta sätt:  
 

Om jag är i en sådan sits att mitt levebröd står på spel, att jag inte kan klara av 
vardagen utan intäkter från min restaurang och dessa intäkter börjar sjunka dag för 
dag, då är jag tvungen att vidta alla möjliga åtgärder, lagliga såväl som olagliga. 
Det är också vad som sker i restaurangbranschen, inte samtliga som begår 
ekonomiska brott är tvungna till det, men många känner sig tvungna till att begå 
dessa brott. Jag har förståelse för de som är tvungna, eftersom jag antagligen skulle 
göra likadant om jag satt i samma sits som dem. – Respondent D 
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Svarta intäkter leder också oftast till anställning av svart arbetskraft. Det krävs svarta intäkter 
för att ha möjlighet till anställning av svart arbetskraft då lönen betalas ut svart. Det är 
vanligt för restauranger att ha en typ av svart budget bestående av svarta intäkter och svarta 
kostnader (Alalehto 1999). Även Bankman, Cleary & Karlinsky (2009) menar att svarta 
intäkter går till att skapa en svart budget. Denna svarta budget gör det möjligt att begå andra 
ekonomiska brott menar de. 
 
Med modellen ”Bryta mot normer” (Sjögren 2011) i åtanke kan det utläsas vilka två skäl till 
att bryta mot normer som är vanligast skäl.  Skälen ”Tvingande omständighet” och ”Liten 
risk för upptäckt” är vad som dominerar skäl till att bryta mot de ovannämnda brotten.  
Främst är skälet till svart arbete att det är för liten risk för att bli upptäckt, exempelvis på 
grund av att det sker allt för få kontroller även fast det existerar en personalliggare som ska 
agera kontroll av personal som arbetar. Tredje rutan i Sjögrens (2011)  modell tyder på att 
motiv till intäkterna när brott begås blir högre än kostnaderna ifall man blir upptäckt 
(Sjögren 2011). Detta menade även respondenterna, då de hävdade att risken för att bli 
upptäckt är liten vilket är ett huvudmotiv när brott begås. De känner någon typ av värde att 
begå dessa brott, då man tjänar mer på att begå brotten i förhållande till kostnaden att bli 
åtalad, med risken i åtanke.  
 

De känner att det finns en risk för att bli upptäckt men samtidigt är det ändå värt att 
ha svart arbetskraft i bolaget för att själva kunna generera i svarta intäkter och ha 
användning av dessa pengar. – Respondent G 

 
Att generera i svarta intäkter, det vill säga skattebrott, sker enligt respondenterna oftast på 
grund av att bolaget har hamnat i en sits där ägaren känner sig tvungen med hänsyn till 
omständigheterna att begå dessa brott.  
Samtliga respondenter anser att de är medvetna om att de begår brott vid tillfällen då brotten 
begås. Att Sjögren (2011) menar på att ett av de fyra vanligaste skälen till att normer och 
lagar bryts är att individen anser att det ”inte är ett egentligt brott” instämmer inte 
respondenterna i. Utan respondenterna menar på att de är välmedvetna om att det begås brott 
och det är väl utvecklade metoder som gör det möjligt för de att begå brott.  
 

5.3 Attityd mot kontrollsystemen 
 
Före avskaffandet av revisionsplikten när samtliga bolag omfattades av revisionsplikten 
uppstod någon form av kontroll av bolagen från revisorer. Sedan avskaffandet av 
revisionsplikten för mindre bolag är det inte många restauranger som är omfattade av 
revision. Detta ger alltså restaurangägarna möjlighet att välja om de ska köpa tjänster som 
redovisning och revision. Eftersom det inte är säkert att restaurangägarna väljer att köpa 
dessa tjänster har myndigheter valt att införa olika typer av kontrollsystem. Dessa ska 
motverka olika typer av ekonomiska brott. 
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Bland annat har personalliggaren införts, denna för att myndigheter ska ha koll på vilka som 
arbetar och samtidigt kunna göra oväntade besök på arbetsplatsen för att kontrollera på plats 
att samtliga arbetare står inskrivna i personalliggaren (kap 39 11§ SFL BRÅ). 
Idag är restaurangbranschen inte lika omfattade av svart arbetskraft som tidigare anser 
respondenterna.  
 
Beror detta enbart på att personalliggaren införts? 
Personalliggaren spelar stor roll i motverkandet av svartarbetare i restaurangbranschen. 
Exempelvis är restaurangägarna idag mer försiktiga och är medvetna om att det finns en risk 
att bli upptäckta om de anställer svartarbetare. 
Dock är den risken inte så stor för tillfället, bland annat för att personalliggaren inte utnyttjas 
av myndigheter i den omfattningen som den kan göra. Skulle det ske kontroller ofta skulle 
det öka risken för att bli upptäckt vilket skulle göra restaurangägarna ännu mer försiktiga 
mot att anställa svart arbetare. 
Svarta intäkter har minskat, detta också på grund av ett x antal faktorer. Minskandet av 
svarta intäkter är även en stor faktor till det minskande antalet svart arbetare i 
restaurangbranschen anser restaurangägarna.  
Bankman, Cleary & Karlinsky (2009) menar att det krävs en svart budget i bolaget för att 
ekonomiska brott ska ske. Detta i form av att det exempelvis behövs svart intäkter för att ha 
svarta kostnader. 
Då det saknas svarta pengar kan det heller inte betalas ut svarta löner. Minskandet av 
kontanter i samhället är en faktor till minskandet av svarta intäkter som i sin tur leder till 
mindre svart arbetare anser respondenterna. Detta påvisar att det är någon typ av 
kedjereaktion och ingen enskild faktor eller åtgärd kan pekas ut som den mest påverkande. 
 
Hur ser restaurangägarna på införandet av personalliggaren? 
Mot svart arbetskraft har det som tidigare nämnt införts en personalliggare där samtliga som 
arbetar mot stå skrivna i den boken, dag för dag. Detta ger myndigheter möjlighet att göra 
kontroller på plats. Tidigare har risken för att bli upptäckt när det anställs svart arbetskraft 
varit väldigt liten. Nu har den risken ökat, dock inte tillräckligt mycket för att svart 
arbetskraft ska försvinna helt. Restaurangägarna menade på att det annars är en väldigt bra 
åtgärd och ett bra hjälpmedel för myndigheter till att kunna minska denna typ av ekonomisk 
brottslighet. Kontroller sker enligt restaurangägarna alltför sällan för att det inte ska vara värt 
att anställa svart arbetskraft. 
De är medvetna om personalliggarens syfte och anser den vara ett bra medel mot vad den 
syftar till, motverka svart arbetskraft. Dock anser de inte att den har levt upp till sin 
kapacitet. Den har inte blivit så bra utnyttjad den kan bli, den skulle kunna utnyttjas till fullo 
och motverka svart arbetskraft till det yttersta. Exempelvis hade vi en respondent som hade 
fått fyra besök på sina fem år som ägare av den nuvarande restaurangen, det indikerar i en 
sak, för få kontroller. Inte ens en kontroll om året är alldeles för lite. En respondent hade 
nyligen fått bota för svart arbetskraft enbart på grund av personalliggaren. Hans förklaring 
löd: 
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För några månader sedan hade jag en dag kommit en timme sent till restaurangen, 
så det var arbetarna som öppnade restaurangen, när jag sedan kom dit var det fullt 
upp. Jag fick hoppa in mitt i lunchen och det var väldigt mycket att göra vilket 
gjorde att jag glömde fylla i personalliggaren. Den var alltså orörd idag, 
Skatteverkets personal klev in i restaurangen och ombads att få personalliggaren, 
när jag då förstod att den var orörd bad jag dem gå in och ta den bara. Hela 
situationen resulterade i att det blev 10 000kr i böter för varje person som inte stod i 
personalliggaren men arbetade ändå. Detta trots att mina anställda faktiskt inte 
arbetar svart, men som lagen lyder ska det innan passet börjar skrivas i 
personalliggaren och nu fick jag bota för misstaget – Respondent A. 

 
Attityder mot kassaregistret 

Det nya kassaregistret är bra, väldigt bra. Då allt registreras och enklare kan 
kontrolleras av myndigheter har det idag försvårat möjligheten att skaffa svarta 
pengar, eller som vi kallar det, slå svart i kassan. Men jag tror inte att det är en 
helhetslösning på problemet med att inte ha möjlighet att slå svart i kassan. Mina tre 
geografiskt närmsta konkurrenter erbjuder idag utkörning av mat och dryck. De har 
två olika möjligheter för kunder att beställa mat med utkörning, en via telefon direkt 
till dem, den andra genom att beställa på en tjänst på internet. När kunder ringer 
och beställer finns bara ett betalningsalternativ, och det är kontant. Dessa typer av 
kontantintäkter ger stor möjlighet till restaurangägarna att slå svart, vilket 
fortfarande sker. – Respondent A. 

 
De restaurangägare som arbetar lagligt på marknaden, eller anser sig arbeta lagligt och lojalt, 
tycker kassaregistret är väldigt bra. Detta eftersom det gör konkurrensen på marknaden mer 
rättvis vilket gör att alla konkurrerar på samma villkor, om det skulle fungera fullt ut. Idag 
har inte dessa nya typer av kontrollsystem som införts utnyttjats till fullo, det har heller inte 
raderat dessa typer av ekonomiska brott än menar restaurangägarna. Därför råder det 
fortfarande orättvis konkurrens på marknaden. Med hjälp av denna typ av kontrollsystem ska 
svarta intäkter kunna raderas. Restaurangägarna har kommit på nya sätt att kunna undvika att 
kassasystemet i restaurangen används. Exempelvis som utkörning av mat med enbart ett 
betalningsalternativ, kontant. Detta kan omöjligt registreras i kassaregistret.  
 
Syftet med det nya kassaregistret var enligt Skatteverket att som företagare ska man känna 
sig skyddad mot illojal konkurrens i en bransch där kontanthandel sker (prop. 2012/13:129 s. 
21). Ett gott syfte med ett bra kontrollsystem som kan leva upp till syftet menar 
respondenterna. De menar även att kassaregistret ger en trygghet i att kunna fokusera på 
kärnverksamheten och kvaliteten på tjänsterna som erbjuds istället för fokus på hur det ska 
konkurreras för att klara av den illojala konkurrensen, till exempel fokus på prissättning av 
tjänsterna.  
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En respondent uttryckte sig på detta vis: 
Vi samtliga i denna bransch förstår att syftet med det nya kassaregistret är att 
försvåra för restaurangägarna att kunna generera svarta intäkter. Att de vill skapa 
en bra konkurrenssituation för samtliga företag i branschen och att alla ska 
konkurrera på samma villkor. Det är väldigt bra om konkurrensen blir på sådant 
sätt och jag tycker att den är på väg att förbättras. – Respondent B 

 
Hur har nya reformer påverkat restaurangägarnas attityder mot kontrollsystem och 
ekonomisk brottslighet? 
Alla arbetar för sig själva, för sitt eget gynnande så även myndigheter, detta enligt 
restaurangägarna. Hardin (1998) menar att det enbart går att tala om förtroende till 
myndigheter när deras handlingar uppfattas av individer att det sker för individens intresse 
och inte myndigheternas intressen.  
Respondenterna menar att dessa nya reformer och kontrollsystem som har införts är 
anpassade för att gynna myndigheter eftersom det är de som har infört dessa system. 
Myndigheter å andra sidan menar att det sker reformer på marknaden för att gynna 
marknaden, branschen och restaurangägarna. Genom att skapa en konkurrenssituation där 
samtliga aktörer får konkurrera på samma villkor vill myndigheter göra samtliga företag mer 
konkurrenskraftiga.  
 

Utifrån egen erfarenhet så vet jag att de som håller till i denna bransch, till 50 
procent, levt på svarta intäkter. Försvåras möjligheten till att generera svarta 
intäkter kommer inte många klara sig på den lojala marknaden. Så de nya 
kontrollsystemen kommer inte gynna många i restaurangbranschen, men det gynnar 
staten, eller myndigheter. – Respondent F. 

 
Rothstein (2003) menar vidare att man ska skilja mellan att lita på att institutioner agerar 
sakligt och opartiskt till att lita på att de agerar för den egna personens intresse. Han menar 
vidare att om individer uppfattar myndigheters handlingar som rättvisa och opartiska ökar 
det förtroendet till myndigheter. 
Restaurangägarna är ändå ganska positivt inställda till att det införts kontrollsystem såsom 
personalliggaren och det nya kassaregistret. Detta bland annat för att de anser att deras 
konkurrenter kommer drabbas hårdare av kontrollsystemen vilket kommer gynna de själva. 
Ju mer konkurrenssituation uppfattas rättvis, vilket den blir när ekonomiska brott elimineras 
från marknaden, desto positivare inställning kommer individer ha till reformerna. Dock anser 
de inte att det blir en bättre marknad och konkurrenskraft för majoriteten av företag i 
restaurangbranschen. 
 

Kontrollsystemen kommer drabba mina konkurrenter väldigt negativt eftersom de 
överlever marknaden enbart på grund av att de begår ekonomiska brott. Därför är 
det här bra för mig, men inte för den största delen av aktörerna i branschen. Största 
delen av de som håller till i branschen kommer bli mindre konkurrenskraftiga med 
dessa reformer. – Respondent E.  
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6. Slutsats 
 
I detta avsnitt besvaras studiens syfte och frågeställningar. 
 

• Vilken betydelse har enligt restaurangägare slopandet av revisionsplikten för 
ekobrott? 

 
Slopandet av revisionsplikten har inte inneburit en stor förändring för restaurangägarna. 
Samtliga respondenter i denna studie hävdar att de inte har förändrat deras bolag gällande 
redovisning och revision, de använder fortfarande sig av dessa typer av tjänster som en 
revisor sköter åt dem. Detta även fast de inte omfattas av revisionsplikt. 
Attityden mot att begå ekonomiska brott är fortfarande snarlik attityden innan 2010 anser de. 
Då de fortfarande använder sig av tjänster som revisorer erbjuder har de än idag en typ av 
kontroll på bolaget från revisorn.  
Att begå ekonomiska brott menar de beror på andra faktorer. Olika typer av ekonomiska 
brott anser de beror på olika skäl men att det finns skäl till att begå brott och dessa skäl 
kommer inte raderas oavsett om bolaget väljer att ha revision i bolaget eller inte.  
 
Anställning av svart arbetskraft beror oftast på att det är alltför liten risk för att bli upptäckt. 
Ett kontrollsystem i personalliggaren har sedan 2007 införts och är effektiv anser 
restaurangägarna. Dock utnyttjas den inte till fullo genom att myndigheter inte utför 
tillräckligt många kontroller och restaurangägarna känner att eftersom det är så pass få 
kontroller så är det värt att anställa svart arbetskraft. 
Att ha svart arbetskraft i bolaget beror inte alltför sällan på att restaurangägaren är tvungen 
sett till omständigheterna att anställa svart. Bland annat genom att arbetarna som finns 
tillgängliga på marknaden i många fall kräver en svart lön. En annan tvingande omständighet 
till att restaurangägare väljer att anlita svart arbetskraft är att denne då kan spara på 
skattekostnader, arbetsgivaravgifter och dylikt.  
 
För att ha möjlighet att ha svart arbetskraft i bolaget anser samtliga respondenter att det krävs 
en svart budget i bolaget. Detta genom att bolaget måste begå skattebrott genom att 
undanhålla vissa intäkter i bokföringen och detta gör att bolagen genererar i svarta intäkter. 
Främsta skälet till att begå skattebrott är att restaurangägaren känner sig tvungen. Detta 
genom att bland annat kunna erhålla en svart budget och på så sätt kunna anställa svart 
arbetskraft. Restaurangägaren är i vissa fall även tvungen eftersom bolaget är konkurshotad 
och restaurangägaren känner att enda utvägen är att konkurrera illojalt på marknaden. 
Genom att begå skattebrott kan restaurangägaren bland annat ha väldigt låga priser vilket är 
ett väldigt fördelaktigt konkurrensmedel, och på så sätt ha större möjlighet att undvika 
konkurs. 
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• Vilken attityd har restaurangägarna till de nya kontrollsystemen?  
 
Restaurangägarna anser att kontrollsystemen som personalliggaren och det nya kassaregistret 
är väldigt bra kontrollsystem.  
Personalliggaren ger myndigheter möjlighet att utföra kontroller på plats vilka är de mest 
effektiva kontroller och mest skrämmande för restaurangägare anser respondenterna. Svart 
arbetskraft har minskat anser de, dock är de ense om att samtliga tre närmsta konkurrenter, 
geografiskt sett, än idag använder sig av svart arbetskraft.  Dock inte i samma utsträckning 
och en anledning till detta är bland annat personalliggaren. En stor anledning till att det 
fortfarande sker svart arbete ute i restauranger beror på att personalliggaren inte utnyttjats 
maximalt. Hade kontroller med hjälp av personalliggaren skett mycket oftare än det sker idag 
skulle det inte existera svart arbetskraft anser respondenterna. 
 
Det nya kassaregistret som är implementerat i samtliga nya kassasystem är väldigt effektivt 
mot skattebrott. Den har försvårat för restaurangägare att generera svarta intäkter väldigt 
mycket. Svarta intäkter genereras inte i samma mängd som förut även om det fortfarande 
existerar. Respondenterna menar att detta kassaregister har gjort det nästintill omöjligt att 
begå skattebrott, dock hävdar de att det förekommer på andra sätt. Bland annat genom nya 
typer av tjänster som restauranger idag erbjuder, hemkörning med enbart kontant betalning 
som betalningsalternativ är ett exempel på detta. 
Marknaden har blivit en aning mer lojal och konkurrensen sker på ett mer lagligt sätt, men 
inte tillräckligt menar restaurangägarna. Genom att myndigheter lägger mer fokus på dessa 
kontrollsystem som är väldigt effektiva om de utnyttjas som de ska utnyttjas skulle den 
ekonomiska brottsligheten minska drastiskt är samtliga respondenter ense om.  
Kontrollsystemen är alltså väldigt bra, för en rättvis och lojal konkurrens, även för staten att 
erhålla mer skatteintäkter och eliminera svart arbetskraft.  
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7. Studiens bidrag & förslag till vidare forskning  
 
I detta avslutande kapitel redogörs studiens bidrag samt förslag till vidare studier. 
 
Bidraget som denna studie syftar till är att studera varför ekonomiska brott begås i 
restaurangbranschen samt attityden till kontrollsystem, revisionsplikt och ekonomiska brott 
utifrån restaurangägares perspektiv. Studien bidrar praktiskt såväl som teoretiskt. Praktiskt 
har studien bidragit med en empirisk studie kring fenomenet där restaurangägare fått 
möjlighet att själva resonera kring ekobrott. Restaurangägare får genom denna studie också 
möjlighet att resonera kring sina konkurrenter, vilket kan ha frambringat ärligare svar än om 
de skulle tala om sig själva. Studien bidrar även till att visa restaurangägarnas attityder och 
genom detta har vi funnit att de är positiva till minskande av skattefusk och andra 
ekonomiska brott främst på grund av att konkurrensen blir mer rättvis med mindre fusk på 
marknaden. Även att restaurangägarna pekar på att det är en samling av kontrollåtgärder och 
att dessa är effektiva i grunden vilket har lett till minskande av ekonomisk brottslighet i 
restaurangbranschen. Slopande av revisionsplikten är en av dessa åtgärder, dock inte en av 
de mest betydande. Restaurangägarna pekar på att de nya kontrollsystemen i form av 
kassaregistret och personalliggaren är mer betydande för ekobrott. De hävdar även att 
minskandet av kontanter i samhället är en betydande faktor kring detta fenomen. Ett 
ytterligare praktiskt bidrag är att restaurangägarna hävdar att det uppkommer fler sätt att 
begå skattebrott på, bland annat genom utkörning. Där motverkar restaurangägarna 
minskandet av kontanter i samhället genom att tvinga fram kontanta betalningar från kunder. 

Teoretiskt bidrar denna studie till att peka på vilka skäl som enligt restaurangägarna var mest 
bidragande till att begå ekonomiska brott i restaurangbranschen. Bland annat att det främsta 
skälet till att anlita svart arbetskraft är att risken för att bli upptäckt är liten. Främsta skälet 
till att begå skatte- och bokföringsbrott är att det oftast är en tvingande omständighet. En 
omständighet där restaurangägare inte vänder sig emot normen utan restaurangägarna blir 
någon typ av ofrivilliga men samtidigt medvetna normbrytare vilket är ett resultat av 
omständigheter. Omständigheter som konkurrensen och systemets utformning. Att samtliga 
restaurangägare även är medvetna om att de faktiskt begår ett brott är även det viktigt att 
poängtera. Därmed kan dessa brott som begås ses som medvetna. Ofrivilligheten i brotten 
ligger i det faktum att det finns omständigheter som är tvingar fram brott.  
Detta visar att normbrott inte bara påverkas av individuella attityder, utan även av vad man 
faktiskt gör som påverkas av sammanhanget. Det krävs alltså kunskap och förståelse för 
individuella attityder såväl som det praktiska konkurrensutsatta sammanhang som dessa 
befinner sig inom för att förstå hur ekonomiska brott fungerar.	  

Studiens resultat pekar mot behovet av kvalitativa studier av attityder och kontrollsystem 
som komplement till statistiska attitydundersökningar.	  
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Ett förslag till vidare forskning hade varit att studera detta fenomen dock att utgå från andra 
kontantbranscher såsom exempelvis byggbranschen, då denna studie enbart utgått från 
restaurangbranschen som bara är en del av de olika branscher som tillhör kontantbranschen. 
Detta för att studera om det skulle existera skillnader på resultat mellan dess olika 
branscher. Det vore även intressant att studera restauranger som idag omfattas av 
revisionsplikt. Detta eftersom syftet med slopandet av revisionsplikten var att bolag som inte 
omfattas av den ska bli mer konkurrenskraftiga. Därmed skulle det vara intressant att studera 
hur restauranger som omfattas av revisionsplikt påverkats av reformen. 
Alltså, mer kvalitativa studier och fler kombinerade studier som främst visar på 
sammanhanget företagarna ingår i. Kvalitativa studier som i fortsättningen kan ge ytterligare 
svar i varför normbrytning och brott begås, där fokus ska ligga i myndigheters arbete. Att 
studera detta fenomen genom att utgå från myndighetsperspektiv med hjälp av en kvalitativ 
undersökning kan ge många svar på varför ett sådant stort antal brott begås och om det 
stämmer att myndigheter inte har tillräckliga resurser till att bekämpa dessa brott på bästa 
sätt. Genom ett myndighetsperspektiv kan svar finnas på vad myndigheter tycker om de nya 
kontrollsystemen och påverkan de haft på ekonomisk brottslighet. 
Ytterligare förslag på vidare forskning skulle vara att utföra denna studie med ett större antal 
medverkande företag och inte avgränsat till enbart Örebro län. Intresset ligger i att undersöka 
om studiens utfall skulle påvisa skillnader till denna studies utfall. 	  
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BILAGA 1 Intervjuguide 
 
Bakgrund respondenten 
1) Hur länge har du arbetat i denna bransch? 
 
2) Hur länge har du ägt denna verksamhet? 
 
3) Vad har du för tidigare bakgrund inom denna bransch? 
 
Revisionsplikt 
1) Vilka för- och/eller nackdelar finner du med revisionsplikt? Motivera. 
 
2) Är revisionsplikt nödvändigt? Motivera. 
 
3) Vet du vad som krävs för att omfattas av revisionsplikten? Om ja, Vad har du erhållit för 
information om detta och vem har informerat dig om detta? Om nej, varför är du inte 
medveten om det?  
 
4) Omfattas du av revision? Om nej, har du revision idag? Om ja, varför väljer du att ha 
revision när du inte behöver det? 
(Hur påverkade slopandet av revisionsplikten din verksamhet?) 
 
Ekonomisk brottslighet 
1) Hur anser du att avskaffandet av revisionsplikten påverkat ekonomisk brottslighet i 
Sverige? 
 
2) Hur fungerande anser du att myndigheters jobb mot ekonomisk brottslighet är? 
 
3) Anser du att det är vanligt bland verksamheter i din bransch att det sker ekonomiska brott? 
Om ja, Varför sker dessa?  
 
4) Om du tänker på dina tre geografiskt närmsta konkurrenter, tror du att de begår någon 
form av ekonomisk brottslighet? Alla tre? 
 
5) Tror du att de närmsta konkurrenters benägenhet att fuska ökat efter avregleringen? 
 
6) Hur påverkar konkurrenters val att bryta mot lagar och regler din verksamhet? Ger det dig 
motiv och skäl att själv bryta mot dessa?  
 
 
 
 



	  
	  

Kontrollsystem 
1) Vilka kontrollsystem som införts sedan avskaffandet av revisionsplikten är du medveten 
om? Varför tror du att dessa infördes? 
 
2) Hur tycker du att personalliggaren påverkar svartarbete? 
 
3) Hur upplever du att det nya kassasystemet påverkar ekonomisk brottslighet? 
 
4) Om du tänker på dina tre närmsta konkurrenter igen, hur tror du att införande av kraven på 
personalliggaren påverkat deras benägenhet att begå ekonomisk brottslighet? 
4.1) Hur tror du att det nya kassasystemet påverkat deras benägenhet att begå ekonomisk 
brottslighet? 
 
4) Hur har Skatteverkets kontroller förändrats i omfattning, kvalitet och dylikt sedan 
revisionsplikten avskaffades? 
 
Modell ”Skäl att bryta mot normer” 
Exempel: En restaurang har idag fyra anställda, varav en arbetar svart vilket innebär att det 
enbart redovisas att det finns tre anställda i bolaget. Restaurangen hade en bruttoomsättning 
på 2,9 miljoner för tre år sedan och har idag 2,3 miljoner kronor i bruttoomsättning. Den 
klassar tre andra restauranger som sina främsta konkurrenter, eftersom dessa geografiskt 
ligger närmast dem. Förutom den redovisade bruttoomsättningen på 2,3 miljoner kronor 
omsätter den även oredovisat 400000/år. Deras tre främsta konkurrenter är nybildade bolag 
sedan tre år tillbaka.  
 
1) Vilket är det vanligaste skälet till att det uppstår svartarbete inom restaurangbranschen 
som i exemplet ovan? 
Rangordna 1-4, där 1 är det vanligaste skälet. 
 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □Liten risk för upptäckt  
□ Inget egentligt brott 
 
2) Med grund i exemplet ovan så har omsättningen minskat då det har tillkommit nya 
konkurrenter. Bolaget börjar begå skattebrott under den senaste tiden. Varför begås dessa 
skattebrott? 
Rangordna det vanligaste skälet 1-4, där 1 är det vanligaste skälet. 
 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □Liten risk för upptäckt  
□ Inget egentligt brott 
 



	  
	  

 
3) Då bolaget väljer att ha oredovisade intäkter begås även bokföringsbrott. Varför 
uppkommer dessa? 
Rangordna det vanligaste skälet 1-4, där 1 är det vanligaste skälet. 
 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □Liten risk för upptäckt  
□ Inget egentligt brott 
 
4) Varför begås ekonomiska brott i överlag? Vad är det generellt vanligaste skälet? 
Rangordna det vanligaste skälet 1-4, där 1 är det vanligaste skälet. 
 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □Liten risk för upptäckt  
□ Inget egentligt brott 
 
Övriga frågor 
Har du något övrigt du vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

BILAGA 2 Sammanställning av modellen ”Skäl att bryta mot 
normer” 
	  
	  
1) Vilket är det vanligaste skälet till att det uppstår svartarbete inom restaurangbranschen 
som i exemplet ovan? 
Rangordna 1-4, där 1 är det vanligaste skälet. 
 

 X    Y    Z 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □ Liten risk för upptäckt 
 

 W 
□ Inget egentligt brott 
 
Respondent  

A:  1. Z 2. X 3. Y 4. W 
B:  1. Z 2. X 3. Y 4. W 
C:  1. Z 2. X 3. Y 4. W 
D: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
E:  1. Z 2. Y 3. X 4. W 
F:  1. Z 2. X 3. Y 4. W 
G:  1. X 2. Z 3. Y 4. W 
H:  1. Z 2. Y 3. X 4. W 
I:  1. X 2. Z 3. Y 4. W 
J:  1. Z 2. X 3. Y 4. W 

 
2) Med grund i exemplet ovan så har omsättningen minskat då det har tillkommit nya 
konkurrenter. Bolaget börjar begå skattebrott under den senaste tiden. Varför begås dessa 
skattebrott? 
Rangordna det vanligaste skälet 1-4, där 1 är det vanligaste skälet. 
 
Respondent 
 A:  1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 B: 1. Z 2. X 3. Y 4. W 
 C: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 D: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 E: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 F: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 G: 1. X 2. Y 3. Z 4. W 
 H: 1. X 2. Y 3. Z 4. W 
 I: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 



	  
	  

 J: 1. Z 2. X 3. Y 4. W 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □Liten risk för upptäckt  
□ Inget egentligt brott 

 
3) Då bolaget väljer att ha oredovisade intäkter begås även bokföringsbrott. Varför 
uppkommer dessa? 
Rangordna det vanligaste skälet 1-4, där 1 är det vanligaste skälet. 
 
Respondent 
 A:  1. X 2. Y 3. Z 4. W 
 B: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 C: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 D: 1. Z 2. X 3. Y 4. W 
 E: 1. X 2. Y 3. Z 4. W 
 F: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 G: 1. Z 2. X 3. Y 4. W 
 H: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 I: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 J: 1. Z 2. X 3. Y 4. W 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □Liten risk för upptäckt  
□ Inget egentligt brott 
 
4) Varför begås ekonomiska brott i överlag? Vad är det generellt vanligaste skälet? 
Rangordna det vanligaste skälet 1-4, där 1 är det vanligaste skälet. 
 
Respondent 
 A:  1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 B: 1. Z 2. X 3. Y 4. W 
 C: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 D: 1. Z 2. X 3. Y 4. W 
 E: 1. Y 2. X 3. Z 4. W 
 F: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 G: 1. X 2. Y 3. Z 4. W 
 H: 1. Y 2. X 3. Z 4. W 
 I: 1. X 2. Z 3. Y 4. W 
 J: 1. Z 2. X 3. Y 4. W 
 

□Tvingande omständighet □Alla andra gör det □Liten risk för upptäckt  
□ Inget egentligt brott 


