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SAMMANFATTNING 
 
Det finns en relativt vanlig uppfattning i Sverige att det förekommer en hel del svartarbete. Vi 
hör om det på nyheterna, läser om det i tidningar samt stöter på det i vår vardag. Vissa 
branscher har den senaste tiden pekats ut som riktiga problembranscher när det gäller 
användningen av svart arbetskraft och skattefusk. Beräkningar är svåra att göra men 
regeringen har de senaste åren lagt ner stora resurser på att identifiera och hitta lösningar för 
hur man ska komma till rätta med problemet. 
 
Under 2007 införde regeringen två olika åtgärder för att minska svartarbetet och 
skatteundandragandet i Sverige. I byggbranschen infördes omvänd skattskyldighet, vilket är 
en skatterättslig åtgärd som grundar sig på att köparen av en byggtjänst betalar in momsen. I 
frisör- och restaurangbranschen infördes personalliggare som är en sorts närvaroredovisning 
av personalen på arbetsplatsen. Genom åtgärden med personalligare har Skatteverket även fått 
möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök på arbetsplatsen för att kunna kontrollera att 
personalliggaren sköts korrekt och att ingen svart arbetskraft finns på platsen. Sedan några år 
tillbaka har byggbranschen byggt upp och föreslagit ett system som är väldigt likt en 
personalliggare, nämligen ID06. Principen är densamma, skillnaden är några fåtal regler runt 
åtgärden. Medierna förespråkar ID06 och kritiserar den omvända skattskyldigheten för att 
vara för krånglig och svår.  
 
I denna uppsats har vi valt att analysera varför det har uppkommit olika åtgärder, i olika 
branscher, och varför åtgärderna inte har fått en större omfattning till ytterligare branscher. De 
utgångspunkter vi haft är de propositioner som regering och riksdag godkänt och den 
allmänna uppfattning som medierna har gett oss. Vi har genom att analysera dessa kommit 
fram till att orsaken till att de blev två olika åtgärder i branscherna, när det kunde ha blivit en 
och samma, är för att då åtgärderna utvecklades hade utredningsgruppen två olika 
utgångspunkter i hur de skulle komma till rätta med problemet med svartarbete. Inom 
byggbranschen var utgångspunkten att skatter och avgifter skulle betalas in korrekt, vilket 
man menade skulle resultera i mindre svartarbete. Inom frisör- och restaurangbranschen var 
utgångspunkten däremot att införa åtgärder som motverkar problemet med svartarbetet, och 
att det sedan resulterar i att skatter och avgifter betalas in korrekt. 
 
Medierna har framställt omvänd skattskyldighet som svår och krånglig. Genom de intervjuer 
vi genomfört har vi fått uppfattningen om att så inte alltid är fallet. Skatteverket, fackliga 
organisationer samt byggföretag har ansett att reglerna inte är så svårhanterliga. Detta har lett 
oss till slutsatsen att om man är väl insatt i branschen och hur fakturahantering fungerar, 
vilket medierna inte alltid är, så finns det egentligen inget direkt underlag för att omvänd 
skattskyldighet skulle vara så svår och krånglig. 
 
  
 

 - 2 -



Figur: Hur man målar svartarbete vitt 
 

© Kurt Junesjö Bild Robert Nyberg 2006 
 
 
 
 
 
 
Källa: http://www.kurt.nu/bocker_text/Vitajobb_privat_slutv_2.htm
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1. Svartarbete – ett svenskt samhällsproblem 
 
Svartarbete är något som påverkar oss alla på något sätt. Det kan vara direkt genom att vi 
själva arbetar svart eller indirekt genom att exempelvis det företag vi arbetar hos tvingas lägga 
ner på grund av att det har konkurrerats ut av ett annat företag som använder svart arbetskraft. 
Svartarbete minskar även statens inkomster, som bland annat ska användas till skola och 
sjukvård. Riksdag och regering inför därför olika typer av åtgärder för att motarbeta 
svartarbetet. Dessa åtgärder påverkar företagen och ger dem ytterliggare en administrativ 
börda. 
 
För att kartlägga utbredningen av svartarbete i Sverige genomförde det dåvarande 
Riksskatteverket, (numera och i denna uppsats hädanefter kallat Skatteverket) under början 
av 1990- och 2000-talet olika undersökningar. Verkets beräkningar indikerade att svartarbetet 
uppgår till 115-120 miljarder kronor, genom dolda arbetsinkomster (prop. 2005/06:130). Fyra 
branscher som länge ansetts som problembranscher, och som även undersökningarna pekade 
på, är frisör-, restaurang-, taxi- samt byggbranschen. Undersökningarna resulterade i olika 
förslag på hur problemet med svartarbete skulle lösas. För frisör- och restaurangbranschen 
lade regeringen fram en proposition om oannonserade kontrollbesök och personalliggare, för 
byggbranschen en proposition om omvänd skattskyldighet. Båda propositionerna godkändes 
av riksdagen. Mervärdesskattelagen kompletterades med en hänvisning till SNI-kod 45 (för 
närmare förklaring av SNI koder se bilaga 4) och lag (2006:575) om särskild skattekontroll i 
vissa branscher infördes. De nya reglerna om personalliggare började gälla den 1 januari 
2007 och reglerna om den omvända skattskyldigheten den 1 juli 2007. 
 
Flera andra åtgärder har införts för att motarbeta svartarbete i Sverige. Det har bland annat 
införts jobbskatteavdrag, skattelättnader för hushållstjänster samt enklare och tydligare regler 
för att minska den administrativa bördan för företaget (regeringen 2007). I en skrivelse från 
Näringsdepartementet den 15 april 2008 framgick det att ett arbete med förenklade regler för 
företagen redan börjat under 2006 (skr. 2007/08:131). Diskussioner kring vilka åtgärder som 
ska användas i de olika branscherna pågår fortfarande, och andra förslag på åtgärder mot 
svartarbete presenteras ofta.  
 
Problemet är detsamma i alla de ovan nämnda branscherna, nämligen att det finns en 
uppfattning om att det förekommer en mycket stor omfattning av svart arbetskraft. Om 
problemet är detsamma, varför har man då i de olika branscherna infört två olika typer av 
åtgärder för att stävja svartarbetet?  
 
I medierna framställs den omvända skattskyldigheten som krånglig och hårt kritiserad. Trots 
detta har reglerna om omvänd skattskyldighet införts vilket leder oss till frågan hur krångliga 
reglerna egentligen är. 
 
Vidare vill vi undersöka hur systemet ID06, som redan används frivilligt inom 
byggbranschen, fungerar och varför det inte blev en lagreglerad åtgärd istället för de mer 
komplicerade reglerna med omvänd skattskyldighet. 
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Vi har avgränsat oss till de branschspecifika åtgärderna, omvänd skattskyldighet, som 
används inom byggsektorn, samt personalliggare, som används inom restaurang- och 
frisörbranschen. Att taxinäringen inte omfattas av någon av de nya reglerna är för att det 
anses vara svårt att lagstadga bort skattefusket inom branschen. Bättre kontroll vore istället 
en effektivare lösning enligt regeringen (prop. 2005/06:169). 
 

 - 6 -



2. Svartarbete 
 
Svararbetet är till sin natur något dolt.  Därför kan ingen säga något säkert om svartarbete, om 
dess omfattning eller struktur. Genom kontinuerliga undersökningar kan man få ökad kunskap 
om svartarbetet och denna kunskap är viktig för att offentliga beslutsfattare ska kunna införa 
olika åtgärder för att motverka svartarbetet. Problemet med svartarbete handlar inte endast om 
minskade skatteintäkter till staten eller skattebördans fördelning, utan även om negativa 
effekter på samhällsmoralen och tillväxten i samhällsekonomin (Skatteverket 2007a, 2006). 

2.1.  Skatteverkets definition av svartarbete 
 
Det råder delade meningar om hur svartarbete ska definieras. I sin rapport ”Svartköp och 
svartjobb i Sverige” (2006) räknar Skatteverket all dold obeskattad inkomst från produktivt 
arbete som ska beskattas i Sverige som svartarbete. Detta finns två typer av svartarbete. En 
typ är fallen där köparen och säljaren kommit överens om att utföra arbetet svart, och en 
annan typ är där endast säljaren är medveten om att de deklarerade arbetsinkomsterna är lägre 
än de verkliga. 
 
Skatteverket delar in de svarta arbetsinkomsterna i: 
 

- oredovisad löneinkomst (lön/förmåner) 
- oredovisad företagarinkomst 

 
Tabell: Löntagare och företagare: Olika former av svarta arbetsinkomster 
 

 
1) Mervärdet om inköpet inte finns med i bokföringen. Finns inköpet med i bokföringen räknas hela 

beloppet. 
  
Figur ur Skatteverket (2006). Svartköp och svartjobb i Sverige del 1: Undersökningsresultat Rapport 2006:4, 
sid. 20 
 

Transaktionen normalt ej bokförd i 
räkenskaper 
Ofta är det "kontant utan kvitto" 

Den ursprungliga utgiften är 
kostnadsförd i räkenskaper för 
näringsverksamhet 

 
SVART ARBETE 
(dolda arbetsinkomster) 

Kolumn 1 Kolumn 2 
 
Löntagare/lön 
 

 
Oredovisad lön  

Arbetsgivaren betalar anställdas 
privata utgifter. Varuuttag, resor, 
lån av utrustning etc. redovisas inte 
som löneförmån. 

 

 
Oredovisad arbetsersättning 
 

 Näringsverksamhetens resultat 
belastas med privata utgifter  

Näringsidkare /  
företagarinkomst 
 

 
Varuuttag, resor eller utnyttjande 
av arbetskraft, maskiner och 
bostäder för privat bruk redovisas 
inte som uttag ur 
näringsverksamheten 

 
Oredovisad varuförsäljning 1)  
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I tabellen ovan visas olika former av svartarbete. Det som människor i allmänhet förknippar 
med svartarbete är de två översta fälten, oredovisad lön och oredovisad arbetsersättning, i 
kolumn 1. Där är båda parter ofta införstådda med eller överens, om att ersättningen inte 
redovisas till Skatteverket. När det gäller det nedersta fältet i kolumn 1 och det översta i 
kolumn 2 är det inte alltid säkert att bägge parter inser att det handlar om ersättning för 
svartarbete. I det nedersta fältet i kolumn 2 är det däremot endast näringsidkaren själv som 
avgör om och hur utgiften i bokföringen ska redovisas till Skatteverket. 
 

2.2.  Olika former av svartarbete 
 
En anledning till att svartarbete är svårdefinierat är att svartarbetet kan utföras på olika sätt. 
Nedan ger vi olika exempel på svartarbete: 
 

- En person som tillfälligt jobbar på en restaurang får 1 000 kronor i handen efter 
en avslutad arbetsdag. 

 
- En anställd i en elektronikbutik får istället för lön en månad en platt-tv som inte 

redovisas som förmån hos Skatteverket. 
 

- En egenföretagare bokför privata utgifter i företaget, vilket medför att företagets 
deklarerade inkomst av näringsverksamhet blir lägre. 

 
Det gemensamma för alla olika former av svartarbete är att ersättning utbetalas utan att 
redovisas hos Skatteverket. Ersättningen behöver inte bestå av pengar utan kan även 
utgöras av varor eller tjänster. 

2.3.  Omfattningen av svartarbete 
 
Även om svartarbete medför dolda arbetsinkomster kan det göras olika beräkningar för att få 
en indikation på hur stor omfattningen är i kronor. Genom beräkningar av diskrepansen i 
nationalräkenskaperna, det vill säga skillnaden mellan inkomsterna i samhället och hushållets 
konsumtion, kan man få en indikation på storleken av svartarbetet (Skatteverket 2006). 
 
I sin rapport ”Svartköp och svartjobb i Sverige” (2006) beräknar Skatteverket att 
omfattningen av de dolda arbetsinkomsterna ligger mellan 115 och 120 miljarder kronor per 
år, vilket utgör 10 procent av de beräknade totala förvärvsinkomsterna i Sverige. Kalkylen 
indikerar att det finns en stark koncentration av svartarbete hos småföretagarna. En jämförelse 
mellan branscherna har visat att de dolda arbetsinkomsterna i kronor, enligt den 
Skattestatistiska årsboken för 2007, är störst inom de stora branscherna bemannings- och 
företagsservice, detaljhandel samt byggindustri. 
 

 - 8 -



3. Illustrerande exempel: Svartarbete inom byggbranschen 
 
För att på ett mer konkret sätt illustrera hur en transaktion med svartarbete ser ut i 
entreprenörskedjan, har vi valt att klargöra detta med följande exempel. Exemplet har vi 
funnit i Skatteverkets rapport 2001:9, och redogör även för vilka aktörer som finns på 
marknaden.  
 
Aktörerna delas in i två grupper: 
 

- efterfrågan: Beställaren samt företagen A-C 
- utbudet: Person X, företagen D-E samt arbetskraften 

 
Även köparna delas in i två grupper: 
 

- de indirekta köparna: betällaren samt företag A-B 
- de direkta körparna: företag C 

 
Entreprenörsledet är förenklat och i verkligheten är problematiken ännu mer komplicerad än 
vad som framgår av exemplet. 

 
 
Figur ur Skatteverket (2001). RSV Rapport 2001:9, Delutvärdering per den 30 juni 2001, Del 1.  
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Företag A – Är ett välkänt byggföretag som överlämnar en viss del av uppdraget de fått av 
beställaren till byggföretaget B, det vill säga det är en delentreprenad.  
 
Företag B – Även detta byggföretag vänder sig vidare och då till företag C för att låta dem 
utföra en viss del av företag B:s uppdrag. 
 
Företag C – Är utåt sett ett seriöst företag som både redovisar, betalar in sina 
arbetsgivaravgifter för sina anställda samt sin mervärdesskatt. Ofta har företaget C ett välkänt 
namn på marknaden som de själva är rädda om. De har inte särskilt många anställda vilket gör 
att de anlitar person X för att kunna utföra uppdraget åt företag B. Person X ”lånar ut” 
personal till företaget samt ordnar med fakturor åt företag D. Person X behöver inte alla 
gånger vara en extern person från företag D utan kan ofta vara företagsledaren själv eller en 
arbetsledare med de rätta kontakterna.  
 
Efter företag C slutar det ”vita” ledet av entreprenörskedjan.  
 
Företag D – Fakturerar företag C för ”lönekostnaden” för den utlånade personalen. Detta 
företag är ett plus-minus-noll företag vilket innebär att den intäkt de får från utlåningen av 
personal till bland annat företag C, uppvägs av deras egen inlåning av personal från företag E. 
Vanligen redovisar företag D en liten vinst som uppges som lönesumma, detta för att kunna 
förekomma i Skatteverkets arbetsgivarregister ifall man skulle ifrågasättas. Företaget har 
sällan anmärkningar om obetalda skatter eller liknande.  Företag D fungerar endast som en 
täckmantel för den svarta arbetskraften. 
 
Företag E – Karakteristika för detta företag är att företaget inte betalar några skatter eller 
avgifter, inte har någon bokföring samt ofta har brutet räkenskapsår. Inom företag E ombildas 
ersättningarna från företag D via bland annat gireringar och factoringbolag till rena kontanter, 
som i sin tur går till svartarbetarna på byggarbetsplatsen. Företaget har tilldelats F-skattsedel 
och ska redovisa mervärdesskatten i inkomstdeklarationen. Problemet är att företaget har en 
maximal livslängd på 1,5 – 2 år vilket gör att man aldrig hinner lämna in någon deklaration. 
Ytterligare karakteristika hos företaget är att det ofta sker snabba och många styrelsebyten 
med bulvaner och ”målvakter” som ledamöter. (För närmare förklaring av bulvaner och 
målvakter se bilaga 4) 
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4. Omvänd skattskyldighet  
 
Syftet med den omvända skattskyldigheten är att förhindra skattefusk. Skatteverket anser att 
byggsektorn är en av de sektorer där svartarbete och momsfusk är vanligt förkommande. 
Genom denna typ av skattefusk riskerar seriösa företagare att slås ut av fuskande företag 
(regeringen 2008b). 
 

4.1.  Bakgrunden till omvänd skattskyldighet inom byggsektorn 
 
Under senare hälften av 1990-talet inledde Skatteverket ett arbete för att kontrollera stora 
byggprojekt i Sverige. Som ett led i detta arbete utfördes 2001 och 2002 ett riksomfattande 
kontrollprojekt som innebar en kartläggning och utredning av flera bygghärvor i Sverige. 
Syftet var att komma till rätta med den organiserade handeln med svart arbetskraft inom 
byggsektorn (prop. 2005/06:130). 
 
Med hänsyn till Skatteverkets bedömning att det i kontrollprojektet inte var möjligt att 
identifiera en stor del av den organiserade handeln med svart arbetskraft, gjordes inga 
beloppsmässiga beräkningar för hela byggsektorn. Beräkningar gjordes istället för den del av 
byggsektorn som utförde installationsarbeten. De svarta lönerna inom denna del av 
byggsektorn beräknades årligen uppgå till minst 2,5-3 miljarder kronor. Som följd av detta 
förlorar den svenska staten intäkter på minst 2-2,5 miljarder kronor i uteblivna 
arbetsgivaravgifter, skatter från de anställda och mervärdesskatt. Enbart bortfallet av 
mervärdesskatt i denna del av byggsektorn beräknades till 500-600 miljoner kronor årligen 
(prop. 2005/06:130). 
 
Trots att det inte gjordes några beräkningar på det totala inkomstbortfallet av svartarbetet 
inom hela byggsektorn, ansåg Skatteverket att den organiserade handeln med svart 
arbetskraft hade fått en så pass stor omfattning att det krävdes radikala lagändringar för att 
komma till rätta med problemet. Trots att Skatteverket utförde kontroll- och 
informationsinsatser och att det samtidigt pågick en självsanering ansågs det inte vara 
tillräckligt för att komma till rätta med den svarta arbetskraften (prop. 2005/06:130). 
 
Som ett resultat av Skatteverkets undersökningar beslutade den dåvarande regeringen 2002 
att tillsätta en kommission, byggkommissionen, som fick till uppgift att föreslå åtgärder som 
skulle främja konkurrensen, motverka konkurrensbegränsande beteenden, användandet av 
svart arbetskraft samt kartellbildning inom bygg- och anläggningssektorn. Utifrån 
byggkommissionens betänkande, ”Skärpning gubbar!” (2002) utarbetades propositionen: 
”Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn” (prop. 2005/06:130). 
Propositionen lades fram och godkändes i riksdagen den 2 juni 2006 och de nya reglerna 
trädde i kraft från och med den 1 juli 2007 (regeringen 2008b). 
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4.2.  Innebörden av omvänd skattskyldighet 
 
Den omvända skattskyldigheten innebär att det är köparen som blir redovisnings- och 
betalningsskyldig för mervärdesskatten. I vanliga fall är det säljaren som är redovisnings- och 
betalningsskyldig för den utgående moms som ska betalas, med anledning av att en vara eller 
tjänst omsätts (prop. 2005/06:130). 
 
För att visa på skillnaden mellan de tidigare reglerna och de nya reglerna med omvänd 
skattskyldighet, illustrerar vi skillnaden med ett exempel. 
 
Förutsättning: Företag A utför en byggtjänst åt företag B för 1 000 kr. Momsen är 250 kronor 
vid en momssats på 25 procent 
 
Enligt de gamla reglerna skickar företag A en faktura till företag B på 1 250 kr det vill säga 
en faktura med moms. Resultatet av köpet redovisas nedan: 
 

Företag A Företag B 
Utfört arbete, momspliktigt: 1 000 kr Inköpt arbete: 1 000 kr 
Utgående moms: 250 kr Ingående moms: 250 kr 
Moms att betala: 250 kr Moms att få tillbaka: 250 kr 

 
Förutsatt att företag B uppfyller kraven för omvänd skattskyldighet (se avsnitt 4.3) skickar 
företag A en faktura till företag B på 1 000 kr, det vill säga en faktura utan moms. 
 

Företag A Företag B 
Utfört arbete: 1 000 kr Inköpt arbete: 1 000 kr 
Utgående moms: 0 kr Ingående moms: 250 kr 
Moms att betala: 0 kr Utgående moms: 250 kr 
 Moms att få tillbaka: 0 kr 

 

4.3.  Vilka omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet? 
 
De nya reglerna om omvänd skattskyldighet gäller byggtjänster samt varor som säljs 
tillsammans med en byggtjänst. Reglerna ska inte tillämpas för alla som köper byggtjänster, 
utan i Mervärdesskattelagen (1994:200) anges särskilda kriterier som måste uppfyllas för att 
reglerna om omvänd skattskyldighet ska vara tillämpliga. 
 
Det första kriteriet är att köparen är en näringsidkare som inte endast tillfälligt tillhandahåller 
byggtjänster. Reglerna gäller därmed inte när köparen är en enskild konsument. Ett annat 
kriterium är att tjänsten är omsatt i Sverige. Däremot görs det ingen skillnad på om det är en 
svensk eller utländsk säljare eller köpare (Nordstedts Juridik 2007). 
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För att ge riktlinjer för vilka byggtjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten 
fanns det tidigare i Mervärdesskattelagen (1994:200) en hänvisning till SNI-kod 45. 
Hänvisningen innebar att de tjänster som omfattades av de nya reglerna var: 
 

- mark- och grundarbeten 
- bygg- och anläggningsarbeten  
- bygginstallationer 
- slutbehandling av byggnader 
- byggstädning 
- uthyrning av personal till att utföra byggtjänster 
- uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner om maskinerna hyrs ut inklusive förare 
 

(Nordstedts Juridik 2007) 
 
Hänvisningen till SNI-kod 45 visade sig snabbt ge tolkningsproblem eftersom den inte 
infattade alla byggtjänster. Därför ändrades lagtexten och från den 1 januari 2008 har 
kopplingen till SNI-kod 45 slopats. För att ge vägledning i hur vissa tjänster ska bedömas 
utifrån de nya reglerna har Skatteverket kompletterat med tre ställningstaganden (Nordstedts 
Juridik, 2008). Omvänd skattskyldighet gäller numera även en näringsidkare som utför  
 

1. installation eller montering av egentillverkade varor  
2. installation eller montering av utrustning av maskiner 
3. reparation eller underhåll av fastighet. 

 
Genom dessa tre ställningstaganden har problemet med gränsdragningen för vilka tjänster 
som ska omfattas, enklare kunnat lösas (Skatteverket 2007b;c;d). 
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5. Oannonserade kontrollbesök och personalliggare 
 
Den 1 januari 2007, sex månader före införandet av omvänd skattskyldighet, infördes lagen 
om personalliggare inom restaurang- och frisörbranschen (regeringen 2008a). En proposition 
lades fram i riksdagen den 16 mars 2006 där regeringen framhöll vikten av att försvåra 
skattefusk inom vissa branscher samt att öka möjligheten till effektivare kontroll. 
Propositionen byggde på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, 
Vänsterpartiet samt Miljöpartiet (prop. 2005/06:169). 
 

5.1.  Bakgrunden till personalliggare 
 
Redan 1996 uppenbarades svårigheten att minska skattefusket och svartarbetet i olika 
branscher. Frågan utreddes av Branschsaneringsutredningen som skulle se om det fanns 
möjligheter att införa nya regler för schablonbeskattning i de branscher där ekonomisk 
brottslighet var som högst. Utredningen redovisade två betänkanden, men inget konkret 
lagförslag redovisades. Därefter analyserade Skatteverket fördelar och nackdelar i två 
promemorior med schablonbeskattning, men inte heller här redovisades något konkret 
lagförslag (prop. 2005/06:169). 
 
I vårpropositionen 2004 meddelade regeringen att arbetet med utredningen av 
schablonbeskattningen skulle fortgå (prop. 2003/04:100). Man tillsatte en arbetsgrupp under 
Finansdepartementet som skulle utreda om schablonmässiga inslag som komplement till 
beskattningen skulle kunna resultera i att omfattningen av skattefusk och svartarbete 
minskade. Arbetsgruppen konstaterade att fusk framförallt förekommer inom 
kontantbranscherna restaurang och frisör, där redovisningar enklare kan manipuleras. 
Arbetsgruppens förslag blev att införa personalliggare och att kontrollbesöken skulle ske 
oanmälda, detta för att undvika att den svarta arbetskraften inte skulle befinnas i 
verksamhetslokalen då kontrollen genomfördes (prop. 2005/06:169). En proposition lades 
fram i riksdagen 16 mars 2006 och godkändes den 2 juni 2006 (regeringen 2008). Den nya 
lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher trädde i kraft från och med den 1 januari 
2007.  
 

5.2.  Personalliggare 
 

 
Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher  
 
5 § I verksamheter som omfattas av denna lag skall en personalliggare föras. 
Skyldigheten att föra personalliggare omfattar dock inte enskild näringsverksamhet där 
endast näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma. Motsvarande 
gäller för fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där endast företagsledaren, dennes 
make eller barn under 16 år är verksamma. 
 

 - 14 -



6 § Personalliggaren skall innehålla uppgifter om näringsidkarens namn och, om sådant 
nummer finns, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer. 
Därutöver skall för varje verksamhetsdag antecknas 

1. namn och, om sådant nummer finns, personnummer eller 
samordningsnummer på personer som är verksamma i 
näringsverksamheten, och 
 

2. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och 
avslutas Uppgifterna skall antecknas i omedelbar anslutning 
till att arbetspasset påbörjas respektive avslutas. 

 
Uppgifterna i personalliggaren skall bevaras två år efter utgången av det kalenderår 
under vilket det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret gått ut. 
 
7 § Personalliggaren skall finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen. 
 
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare 
föreskrifter om personalliggarens form och hur den skall föras. 
 

 
Varje näringsidkare som omfattas av lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher måste 
löpande föra en specifik personalliggare. Med löpande menas att man som näringsidkare i 
direkt samband med att personalens arbetspass börjar och slutar, ska skriva in personalen i 
personalliggaren. Ett arbetspass inkluderar normala lunch- och fikaraster. Det behöver inte 
vara just näringsidkaren själv som skriver in personalen men det är han/hon som har ansvaret 
för att det görs (Skatteverket 2008). 
 
Av personalliggaren ska framgå: 
 

- näringsidkarens eller företagets namn och organisationsnummer/personnummer 
- namn och personnummer på personalen som arbetar 
- tiderna då personalen börjar och avslutar sina respektive arbetspass 

 
Oavlönad personal, praktikanter och inhyrd personal från bemanningsföretag ska skrivas in i 
personalliggaren. Personal från andra företag som endast ska utföra tillfälligt arbete och som 
innehar F-skattsedel behöver dock inte skrivas in. Bedriver näringsidkaren flera olika slags 
verksamheter varav minst en omfattas av reglerna, ska personalliggare endast föras om den 
berörda verksamheten uppgår till mer än 25 procent av den totala omsättningen 
(Skatteverket 2008). 
 
En personalliggare måste förvaras i verksamhetslokalen och sparas i två år efter utgången av 
det kalenderår då beskattningsåret gått ut. Dessa regler gäller oavsett om personalliggaren är i 
pappersform eller elektronisk form (Skatteverket 2008). 
 

 - 15 -



5.3.  Kontrollbesök 
 

 
Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher 
 
9 § För att identifiera de personer som är verksamma i en näringsverksamhet får 
Skatteverket besluta om kontrollbesök i verksamhetslokalen. Verket får vid 
kontrollbesök begära att en person som utför eller kan tänkas utföra arbetsuppgifter i 
verksamheten styrker sin identitet. Uppgifterna får stämmas av mot personalliggaren. 
2 st. Ett kontrollbesök får genomföras utan att den kontrollerade underrättas om det i 
förväg. 
 
10 § Ett kontrollbesök skall genomföras så att det inte vållar näringsidkaren större 
kostnad eller olägenhet än nödvändig. 
 
   

Anledningen till införandet av de nya reglerna om personalliggare är att Skatteverket i 
samband med ett oannonserat kontrollbesök även ska kunna utföra en begränsad revision av 
uppgifterna i personalliggaren gentemot den personal som arbetar. Personalliggaren fungerar 
som ett kontrollinstrument för Skatteverket. Arbetsgruppen som tillsattes 2004 konstaterade 
att det största fusket inom kontantbranscherna är den svarta arbetskraften.  Redovisningar 
manipuleras och att behovet av kontrollbesök därför är stort (prop. 2005/06:169). 
 
Kontrollen ska innefatta både avstämning av personalen mot personalliggaren samt de 
handlingar som har koppling till detta, till exempel löneutbetalningar, anställningsavtal och 
arbetsgivaravgifter. På så sätt kan Skatteverket se om personalen omfattas av ett 
anställningskontrakt och kan sedan följa upp personalliggaren med hjälp av 
löneutbetalningarna från näringsidkaren (prop. 2005/06:169). 
 

5.4.  Konsekvenser för näringsidkaren om kraven inte uppfylls 
 
Skatteverket har rätt att ta ut en kontrollavgift på 10 000 kr som tillfaller staten om en 
näringsidkare bryter mot reglerna att 
 

- inte föra en personalliggare 
- en personalliggare förs, men att innehållet är så bristfälligt att kontroll inte kan göras 
- personalliggaren inte sparas i enligt med de regler som finns 
- personalliggaren inte finns tillgänglig då ett kontrollbesök sker 

 
Om näringsidkaren inte korrigerar sitt fel eller att ytterligare brister upptäcks inom ett år så 
tas en kontrollavgift ut på det dubbla beloppet, alltså 20 000 kr. Om Skatteverket vid ett 
kontrollbesök upptäcker personal som inte har skrivits in i personalliggaren tillkommer en 
kontrollavgift på 2 000 kronor för varje sådan person. Om bristerna är små eller ursäktliga 
kan kontrollavgifterna sänkas eller helt tas bort (SFS 2006:575). 
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6. ID06 
 
ID 06 är en metod för obligatorisk identifiering och närvaroredovisning. Metoden används 
frivilligt inom byggbranschen och är jämförbar med personalliggaren som används i 
restaurang- och frisörbranschen. Syftet med metoden är att ge arbetsgivaren och facket 
möjligheten att kontrollera att obehöriga inte vistas på byggarbetsplatsen, med andra ord att 
svartarbete inte förekommer, samt att förhindra ekonomisk brottslighet och öka den sunda 
konkurrensen inom branschen (ID06 2008). 
 
Metoden bygger på att uppdragstagaren varje dag föranmäler vilka som ska arbeta på platsen 
och anger deras namn och personnummer. Arbetarna är skyldiga att kunna uppvisa giltig 
legitimation på en synlig namnbricka eller liknande under hela arbetsdagen. Uppdragsgivaren 
är på motsvarande vis skyldig att föra närvaroredovisning (personalliggare) över alla som 
vistas på platsen. Om uppdragsgivarna upptäcker att en person vistas på platsen som inte har 
föranmälts eller har giltig legitimation har de rätt att avvisa personen samt kräva ett vite på 
500 kr per person och dag för dem som inte kan legitimera sig. Närvaroredovisningen ska 
sparas i minst två år och ska finnas tillgänglig för Skatteverket för eventuell granskning 
(ID06 2008). 
 
Diskussionen kring att lagstadga ID06 inom byggsektorn är väldigt aktuell. Förespråkare 
menar att tillsammans med förslaget om individuell skattedeklaration, ISKD, där företag 
redovisar skatter och avgifter kopplat till den individ som berörs, skulle åtgärderna skapa 
konkurrens på lika villkor och gynna seriösa företag. Enligt Hans Tilly, förbundsordförande i 
Byggnads, är ID06 en effektiv åtgärd för att motarbeta svartarbete. Den behöver dock 
kompletteras med individuell skattedeklaration samt möjligheter för Skatteverket att göra 
oannonserade kontrollbesök (Byggnads 2008). 
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7. Orsaker till att åtgärderna avgränsades till bygg-, frisör- och 
restaurangbranschen. 

 
Uppsatsens ändamål är bland annat att utreda frågan om varför det infördes två olika åtgärder 
i tre olika branscher. Grundproblemet är detsamma i de olika branscherna, nämligen att det 
finns en uppfattning om att det finns en omfattande användning av svart arbetskraft. Genom 
att djupare analysera regeringens propositioner och remissinstansernas yttranden har vi fått en 
tydligare bild över anledningen till att omfattningen av åtgärderna blev så begränsade till 
endast ett fåtal branscher och varför det infördes två olika åtgärder istället för en generell. 
 

7.1. Argumenten för förslaget om omvänd skattskyldighet inom 
byggsektorn  

 
Byggkommissionen som tillsattes under 2002 hade som tidigare nämnts, till uppgift att 
granska byggsektorn samt föreslå åtgärder som skulle främja konkurrensen och motverka 
konkurrensbegränsande beteende, användandet av svart arbetskraft samt kartellbildning. 
Syftet var även att föreslå åtgärder som skulle hålla nere prisnivåerna samt höja kvaliteten 
inom byggsektorn. Åtgärderna skulle i sin tur riktas mot att bryta mönster som motverkar 
sund konkurrens och pristransparens, stärka byggherrekompetensen inom sektorn samt 
konkretisera ansvaret för större entreprenadarbeten. Lösningen skulle vara en lagstiftning som 
syftar till att säkerhetsställa uppdragstagarens betalning av skatter och avgifter. 
Byggkommissionens två förslag för att motarbeta svart arbetskraft blev först ett 
entreprenadsavdragssystem för ersättningar för bygg- och anläggningsarbeten i kombination 
med omvänd skattskyldighet. Det andra förslaget var att återinföra ROT-avdraget vid 
konsumenttjänster, vilket innebär en skattereduktion gällande utgifter för underhåll, reparation 
och om- och tillbyggnader (SOU 2002:115). Dessa två åtgärder remissbehandlades först och 
blev sedan omarbetade och vidareutvecklade hos Finansdepartementet. 
 
I propositionen som utarbetades efter byggkommissionens betänkanden kritiserades 
byggentreprenadsavdraget starkt av remissinstanserna medan förslaget om omvänd 
skattskyldighet blev positivt bemött. Regeringen ansåg dock att ökade kontroll- och 
informationsinsatser inte skulle vara tillräckliga för att komma till rätta med problemet. 
Resultatet blev att en ny proposition skulle utarbetas till våren 2006 där regeringen bereder 
förslag om omvänd skattskyldighet (prop. 2005/06:169). 
 
Inte någonstans, vare sig i byggkommissionens förslag eller i någon av de två propositioner 
som utarbetats, har det nämnts att omvänd skattskyldighet även skulle kunna användas i andra 
branscher. Går vi tillbaka i utvecklingen till hur frågan uppkom är svaret att det 
skatteundandragande som sker inom byggsektorn enligt beräkningar är avsevärt större än i 
andra branscher. I utredningar och i sökandet efter en effektiv åtgärd verkar regeringen och 
dithörande utredningsgrupper inte ha breddat sitt synfält till andra branscher. Istället har de 
koncentrerat sig enbart på byggsektorn.  
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I propositionen om omvänd skattskyldighet motiverar regeringen att en särlösning är befogad 
eftersom undandragandet av skatter och avgifter inom byggsektorn är så pass stora och 
väldokumenterade. Samtidigt uttrycker två remissinstanser i propositionen, 
Fortifikationsverket samt Svenska Byggnadsarbetarförbundet, att lösningen bör utgöras av 
generella regler eller att det ska övervägas att bredda systemet. Dock strider det mot EG:s 
mervärdesskatteregler att omvänd skattskyldighet inte kan tillämpas generellt. Ett 
bemyndigande måste först utges enligt artikel 27 sjätte direktivet, och en förutsättning för att 
ett sådant bemyndigande ska utfärdas är att åtgärden endast har begränsad omfattning. 
Åtgärden tillåts enligt EG rätten endast användas i de branscher där drastiska åtgärder är 
berättigade (prop. 2005/06:130). 
 
En bakgrund till orsakerna att omvänd skattskyldighet endast infördes i byggsektorn kan vara 
att regeringen ansåg att lösningen låg i att säkra att mervärdesskatten betalades in korrekt 
eftersom den enligt beräkningar utgjorde en stor post i skatteundandraget. Att man sedan inte 
breddade systemet anser vi inte motiveras tillräckligt i propositionen, men ett antagande kan 
vara att regeringen var fast besluten att det var byggsektorn man snabbt ville åtgärda, 
åtminstone till en början. Utgångspunkten var sedan problemet blev aktuellt, att motarbeta 
svartarbete inom byggsektorn. Utvecklingen har sedan pågått från det utgångsläget, varifrån 
man där av endast fokuserat på just byggsektorn. 
 

7.2. Argumenten för förslaget om personalliggare inom restaurang- och 
frisörbranschen 

 
Den arbetsgrupp som tillsattes under Finansdepartementet 2004 hade som utgångspunkt för 
sitt förslag de branscher som ansågs vara tillämpliga för schabloniserade inslag i 
beskattningen. Dessa branscher var de som mest kritiserades för problem med svartarbete och 
oredovisade inkomster. Utgångspunkten var till en början ett så brett tillämpningsområde 
som möjligt men då schablonbeskattningen inte tidigare hade prövats i Sverige ansåg man att 
man skulle begränsa omfattningen, i alla fall till en början, till ett fåtal branscher. Att 
dessutom den nya lagen påverkar företag på två nya sätt, dels genom oväntade kontrollbesök 
och dels genom den administrativa börda som personalliggaren orsakar, fanns ytterligare skäl 
till att lagen endast ska påverka de branscher där problem med svarta inkomster betraktas 
som mest utbrett. Begränsningen skulle även göra det enklare att senare utvärdera hur 
effektivt åtgärderna fungerat (prop. 2005/06:169). 
 
Branschsaneringsutredningen identifierade redan i sina betänkanden från 1997 att de 
branscher som mest kritiserades för svartarbete och oredovisade inkomster var de så kallade 
kontantbranscherna. Dessa branscher karakteriserades av att det dagligen skedde en mängd 
penningtransaktioner, kunderna ställde låga krav på kvitto och var oftast enskilda 
konsumenter, samt att verksamheterna ofta var små (SOU 1997:11). 
Branschsaneringsutredningen identifierade främst tre sådana branscher; taxi-, restaurang och 
frisörsbranscherna. I en rapport från Skatteverket 1998 redovisades en undersökning som 
visade att 31 procent av taxiföretagen, 38 procent av restaurangföretagen och 64 procent av 
frisörsföretagen anser sig vara utsatta för tvivelaktig konkurrens (prop. 2005/06:169). 
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Branschsaneringsutredningen gör ett intressant antagande om att förekomsten av svartarbete 
och skattefusk i kontantbranscherna snarare är ett kontantbranschproblem än ett taxi-, 
restaurang- och frisörproblem. Att taxibranschen inte omfattas av de nya reglerna motiverar 
regeringen med att skattefusket inte går att reglera bort genom personalliggare. Istället 
föreslås utökad kontroll samt att redovisningscentraler införs. På så sätt skulle Skatteverkets 
granskning underlättas och denna typ av angreppssätt anses vara en mer effektiv lösning 
(prop. 2005/06:169). 
 
Bland remissinstansernas yttranden som finns med i propositionen till riksdagen, framhåller 
både Svenskt Näringsliv och Sveriges Tvätteriförbund att även tvätteribranschen borde 
omfattas av föreslagen lagstiftning. De menar att det finns omfattande problem med 
skatteundandragande och osund konkurrens inom branschen, främst i Stockholmsregionen, 
och att personalliggare även bör tillämpas där. Regeringen betvivlar inte att det finns stora 
problem men att eftersom inga djupgående utredningar har gjorts inom branschen samt att 
problemen är koncentrerade till Stockholmsregionen anser man att tvätteribranschen inte ska 
omfattas av de nya reglerna (prop. 2005/06:169). 
 
Som tidigare nämnts är även byggsektorn en bransch där skatteundandragande och svart 
arbetskraft antas vara vanligt förekommande. Regeringen finner dock att de nya reglerna om 
personalliggare inte ska omfatta byggsektorn eftersom utredningar som gjorts inom 
branschen fastställer att man ska angripa problemet på ett annat sätt (prop. 2005/06:169). 
Uppfattningen verkar vara att lagstiftningen på området ska syfta till att skatter och avgifter 
betalas korrekt, hellre än att motarbeta just svartarbetet. Utgångspunkten inom byggsektorn, 
enligt vår mening, verkar sannolikt vara en annan. 
 
Det synsätt regeringen haft då man bestämt att endast restaurang- och frisörbranscherna ska 
omfattas av personalliggare samt utökad kontroll anses som ett avhopp från det ursprungliga 
syftet, nämligen att åtgärder ska införas för att motarbeta svartarbete. Att endast införa 
åtgärder i ett fåtal branscher, när det uppenbarligen finns motiv för att även tillämpa reglerna 
i ytterligare ett flertal, anses som om regeringen än en gång är omotiverat begränsade. 
Föreslagen åtgärd anses inte vara särskilt krånglig och om den får den effekt som förväntas 
finns inte någon egentlig grund till att inte utöka omfattningen. Om sedan Skatteverket eller 
regeringen vill fokusera mer på restaurang- och frisörbranscherna kan de förslagsvis i så fall 
utöka kontrollen inom just de branscherna. 
 

7.3. ID06 jämförbar med personalliggare 
 
ID06 som beskrivits ovan kan till viss del likställas med en personalliggare. Åtgärden i sig är 
densamma, skillnaden är att reglerna runt omkring ID06 kan ses som lite mer invecklade. I 
Sverige blev metoden komplett utarbetad först sommaren 2007 men det koncept som ID06 
representerar har funnits i andra länder, bland annat Holland och Norge, sedan några år 
tillbaka (ID06, Byggnads 2008). 
 
Vare sig i propositionen om personalliggare eller omvänd skattskyldighet, eller i 
byggkommissionens förslag, nämns metoden som en lösning på problemet svart arbetskraft. 
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Om man ser till innehållet i propositionerna behandlas inte ens tillvägagångssättet med 
närvaroredovisning inom byggbranschen, trots att det skulle vara en effektiv åtgärd mot 
svartarbete. Flera väsentliga organisationer och talesmän förespråkar metoden och vill se den 
lagstadgad i Sverige. Trots detta har utredningsgrupperna och regeringen bortsett från denna 
typ av åtgärd. Visserligen arbetar Skatteverket idag med att få metoden lagstadgad och delar 
av byggsektorn har redan frivilligt infört ID06 då man anser den vara effektiv och att något 
snabbt måste göras för att komma tillrätta med problemet med svart arbetskraft. 
 
Förslaget om att metoden ska införas kom från en början från byggbranschen, vilket 
förtydligar att man inom branschen är väl medveten om problemet och att ID06 är en 
accepterad åtgärd mot problemet. De har själva förstått problematiken och i sökandet efter en 
effektiv lösning utgått från vad som lämpar sig bäst för alla parter. En hårddragen uppfattning 
vore att det generellt i dagsläget inte kan finnas en mer passande åtgärd än en åtgärd som 
direkt kommer från de berörda. Byggbranschen vet vad som behöver göras och är sannolikt 
mest kompetent när det gäller att finna en lösning på problemet. Att åtgärden blir mer positivt 
bemött än om den hade kommit från en utomstående part står dock oklart, men ett antagande 
om att så kan vara fallet, kan möjligen ses som tillräckligt underlag för hypotesen. 
 

7.4. Resultatet av införandet av personalliggare och oanmälda 
kontrollbesök 

 
Nils-Fredrik Carlsson, kansliråd på finansdepartementet, säger i en artikel i Riksdag och 
Departement (2008), att införandet av lagen om personalliggare och oanmälda kontrollbesök 
är närmast en succé. Trots detta anser han att modellen inte går att kopiera rakt av till andra 
branscher utan att lagen först måste utvärderas vilket man nu håller på att göra. 
  
Sedan införandet av personalliggare och oanmälda kontrollbesök den 1 januari 2007 har 
staten fått in 600 miljoner kronor mer än tidigare i arbetsgivaravgifter och lika mycket i 
moms. Det har även betalats in 50 miljoner i böter av företag, där Skatteverket genom sina 
oanmälda kontrollbesök, funnit att företaget inte fört personalliggare korrekt eller inte har 
rapporterat alla anställda till Skatteverket (Riksdag och Departement 2008). 
 
Ett annat resultat av införandet är att nyregistreringen av företag i restaurangbranschen har 
ökat och är mycket högre än nyregistreringen tillsammans i andra branscher. Siffran för 
restaurangbranschen är 20 procent vilket ska jämföras med 9 procent i de andra branscherna 
tillsammans. Det har även tillkommit 4 000 vita heltidsjobb i restaurang- och frisörbranschen 
sedan dess att lagen infördes. Antalet restauranger som anmält sig som arbetsgivare har också 
ökat och nu har sju av tio restauranger anställd personal. Innan lagen infördes har det funnits 
fall där en person på egen hand, utan några officiellt anställda, lyckats driva fyra restauranger 
i samma stad (Riksdag och Departement 2008).  
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8. Mediernas syn på åtgärderna 
 
Framställningen av åtgärderna i medierna påverkar samhällets syn och inställning till dels 
den offentliga sektorns arbete, dels attityderna mot branscherna. I denna uppsats är mediernas 
uppfattning och den information de ger oss samhällsmedborgare en viktig aspekt i den analys 
och utvärdering som vi gör. Medierna styr indirekt våra uppfattningar kring det som sker runt 
omkring oss.  
 
Eftersom både personalliggare, omvänd skattskyldighet och ID06 är aktuella samtalsämnen, 
som både hyllas och kritiseras ofta, har vi valt att kort sammanfatta ett litet urval av 
tidningsartiklar. Utgångspunkten för oss, i valet av artiklar, har varit att få olika synpunkter, 
från olika personer och från olika bakgrunder. Läsaren ska på så sätt få en uppfattning om 
vilka olika typer av kritik eller hyllningar som finns av åtgärderna. 
 

8.1. Mediernas syn på omvänd skattskyldighet 
 
I artikeln ”Omvänd byggmoms oroar” i Dagens Industri (Thermaenius 2007) säger Roger 
Treutiger, skattejurist hos revisionsfirman Ernst & Young i Göteborg, att införandet av den 
omvända skattskyldigheten i Byggsektorn är ”straffet för momsfifflet i branschen”. Syftet 
med att införa det nya systemet är att göra det svårare för ohederliga företag att fiffla bort 
momsen. Detta ska leda till att hederliga företag ska slippa konkurrens från de ohederliga 
företagen. Priset för företagen är osäkerhet och mera administration och enligt Roger 
Treutiger är priset högt. 
 
Det uppstår risker och ett krångel i och med att det endast är vissa kunder som ska betala 
moms enligt de nya reglerna. Det är leverantören själv som måste bedöma om det ska vara 
omvänd eller vanlig moms. Blir det fel finns risken att leverantören får betala köparens moms 
och kanske även påföras skattetillägg, menar Roger Treutiger (Thermaenius 2007). 
 
Även Hans Zackrisson, som driver företaget Fogspecialisten i Göteborg, säger i samma 
artikeln att han tror att det i vissa fall kommer bli svårt att välja rätt moms. Det gäller att ta 
reda på vad som gäller, så att företaget inte skickar en faktura till en köpare som inte anser sig 
beröras av de nya reglerna och därför inte betalar in någon moms till Skatteverket. Detta 
skulle kunna innebära att företaget tvingas betala in moms till Skatteverket trots att de inte fått 
in någon moms från köparen. Carl Sandstedt, som är momsspecialist på Skatteverket i 
Malmö, anser dock att oron inte är befogad utan ”det sätter sig” (Thermaenius 2007). 
 
Inför det att reglerna om den omvända skattskyldigheten i byggsektorn skulle införas 
intervjuade tidningen Balans (2006) skatteskonsulten Gunnar Jonsson, som arbetar hos 
KPMG i Stockholm, om hans uppfattning om vad de nya reglerna skulle innebära. Gunnar 
Jonssons uppfattning är att de nya reglerna ”sannolikt är ett effektivt sätt att stoppa fusket”, 
men han menar också att de nya reglerna kan bli krångliga främst för de små företagarna som 
kan ha svårt att veta vilka tjänster som omfattas av omvänd moms (Balans 2006). 
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Gull-Britt Johansson som är huvudägare i familjeföretaget Finja Betong AB, säger till Svenskt 
Näringsliv att den omvända skattskyldigheten är byråkratisk och svårhanterlig, samt 
misstänkliggör alla företag i branschen, vilket hon anser orättvist då det endast är ett fåtal som 
fuskar. Vidare påpekar hon att företag kan drabbas av skattetillägg bara för att de är 
omedvetna om reglerna kring åtgärden (Svenskt Näringsliv 2008). 
 

8.2. Mediernas syn på personalliggare 
 
David Åström på Svenssons krogar i Uppsala säger i en artikel i UNT (2006) att han tycker 
att den nya lagen om personalliggaren är bra. Han menar att ”branschen behöver en mer 
seriös stämpel”. Vd: n för Svenssons krogar, Lasse Svensson, säger i samma artikel att han 
tror att svartjobb var vanligare förr, men han tycker att det är bra för dem som arbetar i 
branschen att de får ögonen på sig. Lasse Svensson tror dock att de som vill fuska ändå 
kommer att hitta vägar, trots de nya reglarna (Unt 2006). 
 
Lena Bengtsson arbetar som skattechef vid skattekontoret i Västervik. Hon meddelade till 
Västerviks Tidningen i april 2008, över ett år efter det att åtgärden infördes, att staten har fått 
in betydligt mer i arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Hundratalet kontrollbesök har 
gjorts och de flesta företag har skött sig exemplariskt. Åtgärden har med andra ord varit 
effektiv (Västerviks Tidningen 2008). 
 
Kritik har ändå riktats mot personalliggare. Kamran Redjamand, VD för Lundsbrunns Kurort 
säger till Svenskt Näringsliv i september 2007, att han anser att åtgärden är diskriminerande 
och ökar arbetsbördan för seriösa företag. Att personalliggaren är diskriminerande menar han 
är för att det endast finns i restaurang- och frisörbranschen, vilket bryter mot en av Sveriges 
grundläggande principer, nämligen likhet inför lagen. Trots att Skattverket uttalat att de ska 
göra omfattande kontrollbesök, tror Kamran Redjamand att kostnaden för att bli upptäckt är 
ändå mindre än att ha en fullt vitt arbetande personal inom företaget. Åtgärden talar också 
emot näringsminister Maud Olofssons ambition om att förenkla reglerna för företagare. 
Tanken bakom lagstiftningen sympatiserar han med, men han tror inte att det kommer att 
stävja svartarbete eller den ekonomiska brottsligheten. Kamran Redjamand föreslår att 
schablonbeskattning införs samt plomberade kassaapparater (Svenskt näringsliv 2008). 
 

8.3. Mediernas syn på ID06 
 
Riksdagens skatteutskott bemötte byggbranschens förslag om att införa ID06 positivt i 
februari 2008. Skatteutskottet anser att möjligheten för Skatteverket att göra kontrollbesök 
samt införandet att specificerade skatteinbetalningar på individnivå, iSKD, skulle öka chansen 
att komma till rätta med problemet. Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i 
samverkan, är glad över att skatteutskottet ställer sig positiva till förslaget att kombinera dessa 
åtgärder med ID06. Han anser att resultat skulle bli att företag kommer att konkurrera på lika 
villkor (Byggnyheter.se 2008). 
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Hans Olsson sa till Sveriges Radio i mars 2008 att han tror att genom ID06 skulle ändra 
samhällets uppfattningar om byggbranschen. Hans Olsson arbetar för fackföreningen 
Byggnads avdelning i Uppsala. Han förtydligar vikten av att branschen inte vill bli 
förknippade med svartarbete och skattesmitare. Vidare menar han att staten skulle tjäna på 
införandet och det skulle även de anställda och företagen göra. ID06 skulle innebära en 
trygghet för de anställda och en säker arbetsmiljö. Alla arbetare på arbetsplatsen skulle veta 
att alla omfattas av de skyddsronder och arbetsmiljöregler som finns (Sveriges Radio 2008). 
 
En av de företag som först obligatoriskt införde ID06 i sin organisation var det kommunala 
bostadsbolaget Poseidon AB i Göteborg. Johan Nicklasson arbetar som teknisk chef i bolaget 
och han tror att ID06 kommer att göra så att deras kunder kommer att känna sig mer trygga 
och att systemet kommer att få den effekt som utlovas (Melin 2008). 
 

8.4. Företagens egen insats mot svartarbete är den bästa 
 
I ledaren ”Bara företagen själva kan stoppa svartjobben” i Dagens Industri (november 2007) 
är författaren positiv till de steg som myndigheterna har tagit för att komma åt det 
organiserade svartarbetet. Exempelvis har införandet av personalliggaren i restaurang- och 
frisörbranschen resulterat i att 4 000 jobb blivit vita. Men den viktigaste insatsen i kampen 
mot svartarbetet kan enligt ledaren göras av alla de seriösa företagen som finns. Genom att de 
seriösa företag, som bestämt sig för att hålla sig inom lagens ramar, är noga när de väljer sina 
affärspartner kan de sätta press på den svarta sektorn.  Det innebär att man inte bara 
kontrollerar om företaget innehar en F-skattsedel, utan även hos Skatteverket kontrollerar 
uppgifter om moms- och skatteskulder samt hur mycket företaget har betalat i 
arbetsgivaravgifter de senaste månaderna. På så sätt kan man få hjälp med att bedöma om 
företaget har anställda som arbetar svart (Dagens Industri november 2007). 
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9. Sammanställning av intervjuer 
 
Under uppsatsens gång genomförde vi sex intervjuer med utvalda personer. Intervjuerna 
genomfördes genom att vi besökte den utvalda personen på dennes arbetsplats, förutom en 
intervju som vi gjorde per telefon. För att underlätta sammanställningen av intervjuerna 
spelade vi in varje intervju med hjälp av en mobiltelefon samt förde anteckningar. 

9.1. Intervjuer om omvänd skattskyldighet  
 

Organisation/företag Respondent Titel/befattning 
Skatteverket Lars Oshin Ansvarig för förfarande och 

metodik inom revisionsområdet 
samt projektledare för ett 
riksomfattande projekt att stävja 
svartarbete inom byggbranschen. 

Skatteverket Annelie Meijer Handläggare på revisionsenheten 
vid Karlstadskontoret 

Sveriges Byggindustriers bransch- 
och arbetsgivarförbund 

Lars Lundblad Chef Sveriges byggindustriers 
kontor i Karlstad 

 
Våra respondenter tycker att det är bra att det görs något för att förhindra svartarbetet inom 
byggbranschen och de är alla positiva till införandet av den omvända skattskyldigheten. Lars 
Oshin menar att åtgärden bidrar till att skatteundandragandet längst ner i entreprenadkedjan 
upphör. Även om Annelie Meijer är positiv till åtgärden så säger hon att reglerna till en början 
var onödigt krångliga och att reglerna infördes vid en olycklig tidpunkt eftersom många av 
dem som varit ute och informerat om de nya reglerna hade semester vid införandet. Annelie 
anser även att införandet kom lite för snabbt vilket medförde att Skattverket inte kunde ge 
några anvisningar eller besked till företagen om vad som skulle gälla. 
 
Trots att reglerna om den omvända skattskyldigheten har setts som ganska krångliga har Lars 
Lundblad inte hört några klagomål från medlemsföretagen. En anledning till detta som Lars 
Lundblad tar upp är ”Värmlandsandan”, det vill säga inställningen att ”det ordnar sig, annars 
kvittar det”. Annelie Meijer har dock fått ta emot en del telefonsamtal från företag som haft 
frågetecken kring reglerna, men ingen av dem har varit irriterad över införandet av omvänd 
skattskyldighet.  
 
Alla respondenter är överens om att införandet av omvänd skattskyldighet är ett steg i rätt 
riktning i arbetet att förhindra svartarbetet inom byggbranschen. Lars Oshin nämner att det 
idag finns förslag om att införa oannonserade kontrollbesök inom byggbranschen samt införa 
individuella kontrolluppgifter, men det är oklart när detta kan införas. 
 
En sammanfattning av intervjuerna med Lars Oshin, Annelie Meijer och Lars Lundblad finns 
i bilaga 1. 

 - 25 -



9.2. Intervjuer om personalliggare 
 

Organisation/företag Respondent Titel/befattning 
Hotell och restaurangfacket Peggy Nyholm Ombudsman för Hotell och 

restaurangfacket vid 
Karlstadkontoret 

Clarion Plaza och Sveriges Hotell 
och Restaurang företagare (SHR) 
mellersta regionen 

Maria Åhgren VD på Clarion Karlstad och 
styrelseledamot i Sveriges Hotell 
och Restaurang företagare för den 
mellersta regionen 

Skatteverket Annelie Meijer Handläggare på revisionsenheten 
vid Karlstadskontoret 

 
Våra tre respondenter är alla positiva till införandet av personalliggaren. Peggy Nyholm anser 
att införandet av personalliggaren har tagit bort en stor del av det rena svartarbetet men att det 
finns kvar ett deltidssvartarbete, det vill säga att en person exempelvis arbetar 70 procent vitt 
och 30 procent svart. Annelie Meijer säger att Skatteverket är väldigt nöjda med 
personalliggaren och har beräknat att införandet har gett 4 000 vita jobb och att 25 procent 
fler företag har registrerats som arbetsgivare.  
 
Trots att respondenterna är positiva till personalliggaren anser de att reglerna behöver 
kompletteras för att komma åt svartarbetet ännu mer. Peggy Nyholm anser att Skatteverket 
bör jämföra personalliggaren med de anställdas lönebesked, medan Maria Åhgren anser att 
det borde införas en schablonbeskattning. 
 
På frågan hur införandet av personalliggaren har fungerat tycker Maria Åhgren att beslutet 
om införandet kom för snabbt, och att reglerna därför inte var helt genomarbetade och 
genomtänkta. Det resulterade i att det var väldigt svårt för företagarna att få någon 
information om de nya reglerna. Peggy Nyholm och Maria Åhgren är överens om att det inte 
skulle fungera om arbetsgivaren var den som skulle fylla i personalliggaren utan det måste 
göras av de anställda. Detta leder dock till en risk eftersom den anställda kan glömma att fylla 
i personalliggaren. Maria Åhgren är kritisk till att många av de datasystem som 
restaurangerna investerade i, inte till en början godkändes av Skatteverket som elektroniska 
personalliggare. 
 
När det gäller Skatteverkets oanmälda kontrollbesök är Peggy Nyholms uppfattning att det 
utförs tillräckligt med kontrollbesök. Maria Åhgren tycker däremot att det är svårt att säga 
om Skatteverket utför tillräckligt med kontrollbesök eftersom hon inte känner till hur många 
kontroller som utförs. Hon tror även att antalet kontrollbesök varierar runt om i landet. Maria 
Åhgren anser även att Skatteverket bör tänka igenom tidpunkten för när de utför oanmälda 
kontrollbesök. Hon är kritisk till att Skatteverket utför oanmälda kontrollbesök när en 
restaurang eller nattklubb har full verksamhet. Hon anser att det blir ett stort 
störningsmoment när Skatteverket ska avbryta i arbetet och fråga all personal om legitimation 
för att kunna kontrollera om de är inskrivna i personalliggaren. 
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Sammanfattningsvis är både Annelie Meijer, Peggy Nyholm och Maria Åhgren positiva till 
personalliggaren och de är överens om att åtgärder mot svartarbete är någonting positivt för 
branschen. 
 
En sammanfattning av intervjuerna med Peggy Nyholm och Maria Åhgren finns i bilaga 2. 
Intervjun med Annelie Meijer finns sammanfattad i bilaga 1. 
 

9.3. Intervjuer om ID 06 
 

Organisation/företag Respondent Titel/befattning 
NCC Construction, Karlstad 
 

Bo Rom Entreprenadchef 

Sveriges Byggindustriers bransch- 
och arbetsgivarförbund 
 

Lars Lundblad Chef Sveriges byggindustriers 
kontor i Karlstad 

Skatteverket Lars Oshin Ansvarig för förfarande och 
metodik inom revisionsområdet 
samt projektledare för ett 
riksomfattande projekt att stävja 
svartarbete inom 
byggbranschen. 

 
Den 1 maj 2008 införde NCC ID06 och även om det är något nytt så är Bo Rom väldigt 
positiv till ID06 och ser bara fördelar med införandet. Bo Rom och Lars Lundblad anser båda 
att ID06 inte bara är en hjälp för att komma åt svartarbetet utan det kan även vara en hjälp för 
platschefen som är ansvarig för säkerheten och all personal på en byggarbetsplats. De är även 
överens om att ID06 kan ge en trygghet för privatpersoner som på ett enkelt sätt kan 
kontrollera vem det är som kommer för att utföra ett arbete. 
 
Lars Oshin säger att Skatteverket är väldigt positivt till ID06 och tycker att det är bra att man 
i byggbranschen själv har börjat agera för att motverka svartarbete. Lars Oshin ser inte ID06 
som ersättning för omvänd skattskyldighet utan han anser att ID06 istället är ett effektivt 
komplement till den omvända skattskyldigheten. 
 
De reaktioner som NCC fått efter införandet av ID06 har varit positiva och flera av deras 
underentreprenörer har fått upp ögonen för ID06. 
 
En sammanfattning av intervjun med Bo Rom finns i bilaga 3, sammanfattningen av 
intervjuerna med Lars Lundblad och Lars Oshin finns i bilaga 1. 
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10.  Olika utgångspunkter i valet av åtgärd 
 
Genom de analyser och intervjuer som vi gjort under uppsatsens gång har vi fått en positiv 
syn på både personalliggare, omvänd skattskyldighet och ID06. Både Annelie Meijer och Lars 
Oshin på Skatteverket ställer sig positiva till åtgärderna och ser dem som effektiva med att 
komma till rätta med problemet med svart arbetskraft. Vi har genom att fördjupa oss i hur 
åtgärderna fungerar försökt se vilken effekt de olika åtgärderna har fått för företagen och dess 
arbetsbörda. Vi har även fått en förståelse kring resonemanget hur de olika åtgärderna 
utvecklats och vilken effekt de förväntas få. Vi ser åtgärderna som bra ingrepp mot problemet 
med svartarbete men vi anser att de inte är helt färdigutvecklade. 
 
Olika åtgärder men samma resultat 
 
Uppsatsens främsta mål har varit att förstå varför det blev två olika åtgärder, i tre olika 
branscher, när problemet tycks vara detsamma i alla branscher. Vi har genom analyser av 
framförallt regeringens propositioner kunnat urskilja att utgångspunkterna verkar har varit 
olika i arbetet att hitta en bra lösning på problemet med svartarbete i de olika branscherna. 
Genom att regeringen haft detta tillvägagångssätt med två olika utgångspunkter, har det 
resulterat i två olika åtgärder, med två olika infallsvinklar på hur man ska lösa problemet, eller 
åtminstone motarbeta det.  
 
Inom byggbranschen har det konstaterats att det troligtvis förekommer ett stort 
skatteundandragande på grund av omfattningen av svartarbete på byggarbetsplatserna. 
Regeringens mål är att företag och arbetsgivare ska betala in korrekta skatter och avgifter för 
att det ska finnas en rättvis konkurrens på marknaden. Utgångspunkten inom denna bransch 
har därför varit att skattefusket ska försvinna och genom det utgångsläget har regeringen valt 
att införa omvänd skattskyldighet. Genom införandet av omvänd skattskyldighet försvårar 
regeringen för byggföretag att fuska med sina skatter. Resultatet av åtgärden är bland annat att 
staten får in mer pengar och att svartarbetet minskar. 
 
Inom frisör- och restaurangbranschen har istället utgångspunkten varit att stävja själva 
svartarbetet och från den utgångspunkten har regeringen valt att införa personalliggare samt 
ge Skatteverket en ökad möjlighet för att göra oannonserade kontroller på arbetsplatserna. 
Genom åtgärden har regeringen valt att angripa problemet med svartarbete direkt genom 
närvarokontrollen och resultatet blir att svartarbetet minskar och att staten får ökade 
skatteintäkter. 
 
Båda åtgärderna resulterar i slutändan i att svartarbetet minskar och att skatter och avgifter 
betalas korrekt, men problemet har angripits från två håll. Utgångspunkterna i de båda 
åtgärderna skiljer sig från varandra. En utgår från att skatter och avgifter ska betalas korrekt, 
och en från att svartarbetet ska försvinna och därför har det resulterat i två olika åtgärder i de 
tre olika branscherna. 
 
 
 

 - 28 -



 
Regeringens hastiga beslut 
 
I utvecklingen av åtgärderna har vi funnit en tendens hos regeringen i att vara för snabb med 
att införa ny lagstiftning mot svartarbete. Problemet med svart arbetskraft kan antas ha funnits 
i Sverige under en längre tid, men några stora resurser verkar inte ha lagts ner på att motarbeta 
problemet med svart arbetskraft. Nu plötsligt under de senaste åren har det blivit väldigt 
aktuellt att komma till rätta med problemet med svartarbete och diskussionerna kring vad som 
ska göras pågår intensivt. Under uppsatsens gång har vi fått uppfattningen att den nya 
lagstiftningen införts alldeles för snabbt utan eftertanke om att vidareutveckla dem till fler 
eller alla branscher. Genom att endast se till tre branscher blev det inte mer än väntat att kritik 
skulle vändas mot införandet. Resultatet av regeringens snabba handlande enligt vår mening 
är att införandet av åtgärderna framstår som ogenomtänkt och alldeles för snävt utvecklade. 
Regeringen borde ha utvidgat omfattningen för en mer rättvis lagstiftning. Skatteverket skulle 
istället efter de premisserna, fått avgöra om i vilka branscher de vill lägga extra mycket 
resurser. 
 
Varför har ID06 ännu inte blivit införd i lagstiftningen 
 
Genom att ha konstaterat att utgångspunkterna varit olika vid införandet av de två åtgärderna, 
har vi även fått insikt i varför ID06 inte samtidigt lagstiftades. ID06 bygger inte på 
utgångspunkten att skatter och avgifter ska betalas korrekt, utan på att svartarbetet ska 
försvinna. I de utredningar och propositioner som lagt fram på området nämns inte ID06 eller 
närvaroredovisning som en föreslagen åtgärd. Infallsvinkeln som effekten skulle ge 
överensstämmer inte med den utgångspunkten som regeringen och dess utredningsgrupper 
haft. Nu när kritik har riktats mot att ID06 inte blev lagstiftat och att införandet av 
personalliggaren har blivit så lyckat, har regeringen tvingats tänka om. ID06 bemöts positivt 
av både byggbranschen, medierna och Skatteverket och vi ser systemet som någonting som 
skulle förändra samhällets attityd till byggbranschen och vara en effektiv lösning på 
problemet med svart arbetskraft. 
 
Kommentarer till mediernas framställning av åtgärderna 
 
Vi startade denna uppsats genom att leta information om den omvända skattskyldigheten och 
personalliggare. Vår uppfattning blev att reglerna kring den omvända skattskyldigheten var 
mycket mer komplicerade än dem kring personalliggaren. De medier som vi läst och stött på 
under informationsinsamlingen har både gett ros, men framförallt ris, till den omvända 
skattskyldigheten. Innan vi startade med intervjuerna hade vi uppfattningen att åtgärden 
innebar krångel för byggföretagen. Intervjuerna har dock fått oss att ändra uppfattning. NCC 
och fackorganisationen Sveriges Byggindustrier ställde sig båda positiva till åtgärden och de 
har inte uppfattat den som krånglig och svårhanterlig. Vid Värmlandskontoret på Sveriges 
Byggindustrier hade de inte fått ett enda klagomål om den nya åtgärden. Varför har då 
åtgärden framstått som krånglig? Vi är övertygade om att för dem som inte är insatta i hur 
fakturahantering fungerar eller hur vissa skatteregler tillämpas, uppfattas åtgärden svår och 
krånglig. Men för byggföretagare som hanterar dessa uppgifter dagligen blev införandet av 
den omvända skattskyldigheten inte mer än en ändring i systemet eller arbetsrutinen. 
Medierna har med sannolika skäl, enligt vår mening, styrt vår uppfattning om åtgärderna till 
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något som kanske inte stämmer överens med den uppfattning som finns hos dem som 
påverkas av åtgärderna. 
 
Slutliga kommentarer 
 
Problemet med svart arbetskraft berör oss alla och åsikterna kring ämnet är många. 
Frågeställningar som uppkommit under uppsatsen gång är bland annat om svartarbetet skulle 
minska om skatterna sänktes, eller om kulturen inom bygg-, restaurang- och frisörbranscherna 
säger att svartarbete är accepterat. Inget av dessa påståenden tror vi stämmer men att de bör 
beaktas. En viktig aspekt som regeringen bör beakta vid införandet av åtgärder mot 
svartarbete är att de införs bland annat för att rättvisa ska finnas mellan medborgare och 
mellan företag. Att införa åtgärder som inte gäller alla branscher är inte alltid rättvist men det 
måste vägas mot orättvisan dessa branscher skapar genom att fuska med skatten. De åtgärder 
som regeringen införde under 2007, det vill säga personalliggare och omvänd skattskyldighet, 
är inte helt rättvisa då de endast påverkar tre branscher, men dem får vägas mot de positiva 
effekterna som åtgärderna åstadkommer för att komma till rätta med problemet med svart 
arbetskraft. 
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Bilaga 1: Intervjuer om omvänd skattskyldighet 
 
Intervju med Lars Oshin - Skatteverket (2008-05-05) 
 
 
Lars Oshin arbetar som skatterevisor på Skatteverket och har arbetat inom verket sedan 1978. 
Hans främsta arbetsuppgift är att samordna alla, nästan 1000 skatterevisorer över landet, så 
att arbetet utförs på ett likformigt sätt och tillämpar de lagar och regler som finns på ett 
korrekt vis. Samordningen innebär bland annat att försöka se till att oavsett var man befinner 
sig i landet så ska tillvägagångssättet för skatterevisorerna vara detsamma. Lars Oshin är 
även ansvarig för de instruktioner och handledningar som skrivs inom området. Kortfattat är 
han ansvarig för förfaranden och metodik inom revisionsområdet.   
 
I snart sex år har han varit projektledare och kontaktperson för ett nationellt projekt på 
Skatteverket där man utreder omfattningen av svartarbete i byggbranschen och hur man kan 
stävja användningen av det. 
 
 
Vi inledde intervjun med frågan om vad som är bra och vad som är dåligt med omvänd 
skattskyldighet. Det han anser som bra är att det förhindrar att företag behåller den moms 
som de tar ut när en byggtjänst omsätts. Genom denna åtgärd anser Lars Oshin att 
incitamenten för att bedriva dessa typer av verksamheter minskar och att skatteundandraget 
längst ner i entreprenörskedjan upphör. Men incitament att inte betala in arbetsgivaravgifter 
och källskatt för sina anställda finns fortfarande. Omvänd skattskyldighet är en åtgärd för att 
komma till rätta med svartarbete inom byggbranschen, men den löser inte hela problemet. 
 
Beträffade ID06 anser Skatteverket att det är en jättebra idé, eftersom åtgärden och initiativet 
kommer från byggbranschen. ID06 skulle fungera effektivt som ett komplement till omvänd 
skattskyldighet. Skatteverket står väldigt positivt till att byggbranschen visar en medvetenhet 
om att de finns problem och att byggbranschen själva vill komma till rätta med problemet. 
Idag finns en osund konkurrens inom branschen och det missgynnar de seriösa 
byggföretagen. Konkurrensen ligger inte längre i effektiva metoder och arbetsredskap utan i 
svartarbete. ID06 är precis som omvänd skattskyldighet, en åtgärd, men den löser inte hela 
problemet. Ytterligare komplement behöver införas.  
 
Idag finns förslag på att införa regler om oannonserade kontrollbesök samt individuella 
kontrolluppgifter. Oannonserade kontrollbesök skulle tillsammans med ID06 verka effektivt 
då Skatteverket får möjligheten att utföra en mer verkningsfull kontroll. Åtgärden 
individuella kontrolluppgifter skulle innebära att företag lämnar kontrolluppgifter varje 
månad och individuellt för varje anställd. Idag gör man det en gång om året. Detta gör att 
Skatteverket tidsmässigt arbetar närmare tidpunkten när kontrolluppgifterna från företagen 
lämnas, men att den administrativa bördan troligtvis skulle öka. I ett tidsperspektiv ligger 
dessa två ytterligare komplement osäkert. Ingenting finns idag ute bland instanserna. 
Oannonserade kontrollbesök bör införas redan nästa år anser Lars Oshin, men det är inte 
realistiskt trots att de endast behöver göras några få lagändringar. Individuella 
kontrolluppgifter tror han förhoppningsvis skulle kunna införas 2010 eller 2011. Problemet 

 - 33 -



med dem är att datasystemen på Skatteverket skulle behöva göras om för att kunna godta 
kontrolluppgifterna varje månad. Idag finns denna åtgärd bland annat i Holland och 
Danmark. De har infört ett IT-stöd som heter skatta.se. Det fungerar på så sätt att företagen 
endast lämnar in en bruttouppgift om lönekostanden så sköter systemet uträkningarna samt 
lämnar uppgifter till bank och Skatteverket. Lars Oshin menar att IT-stödet skatta.se skulle 
kunna erbjudas småföretagare, om reglerna införs. 
 
Avslutningsvis sade Lars Oshin att ingen utvärdering av omvänd skattskyldighet gjorts, men 
att införandet har inneburit problem. Byggindustrin har bidragit till problemen men det har 
även funnits gränsdragningsproblem från Skatteverkets sida. Diskussionerna kring åtgärden 
pågår än men inga incitament finns att ta bort lagen, den borde istället kompletteras, anser 
Lars Oshin. Vidare poängterar han att Skatteverket arbetar med att försöka införa 
lagändringar efter de premisserna att de inte ska lägga för stor börda på skattebetalarna. Alla 
ska ha lätt att göra rätt. Samhällsvinsten ligger i att saker sker på ett enkelt och smidigt sätt.   
 
Intervju med Lars Lundblad – Sveriges Byggindustrier (2008-05-09) 
 
 
Lars Lundblad arbetar på Sveriges byggindustriers kontor i Karlstad. Han sköter bland annat 
kontakten med facket åt sina medlemmar samt rekrytering av ungdomar till byggbranschen 
från både gymnasieskolor och universitet.  
 
Sveriges byggindustriers arbetsgivarorganisation har 3 000 medlemsföretag runt om i 
Sverige, vilket motsvarar 75 procent av hela byggkåren. Organisationens främsta 
arbetsuppgift är att företräda medlemmarnas intresse eftersom att det är en demokratisk 
organisation där det är medlemmarna som bestämmer.  
 
 
Lars Lundblad är väldigt positiv till både den omvända skattskyldigheten och ID06 och säger 
att målsättningen är att få bort stämpeln som en av svartarbetets stora problembransch från 
byggbranschen. Sveriges byggindustrier arbetar för att byggbranschen ska bli en seriös 
bransch där det pratas om de vita jobben inom byggbranschen istället för de svarta jobben. 
Detta är enligt Lars Lundblad viktigt för att kunna bli en attraktiv bransch för framtidens 
arbetare. Sveriges Byggindustrier anordnar kontinuerligt träffar med skatteverket för att 
komma till rätta med problemet. 
 
På frågan om Lars Lundblad har fått några reaktioner från medlemsföretagen angående den 
omvända skattskyldigheten svarar han att inte har hört någonting alls från medlemmarna i 
Värmland. Han är dock medveten om att det inte har varit så i andra regioner runt om i 
Sverige. Exempelvis i Göteborgsregionen har Sveriges byggindustrier haft en högre 
arbetsbelastning av frågor sedan åtgärden infördes. En anledning, som Lars Lundblad kan se, 
till skillnaden bland de värmländska företagen är att Skatteverket i Karlstad har varit bra på 
att ge information till företagen och att hålla informationsträffar. Lars Lundblad har även en 
aning om att ”värmlandsandan” det vill säga inställningen om att ”det ordnar sig” också har 
spelat en roll i att övergången till de nya reglerna har fungerat bra. 
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ID06, är enligt Lars Lundblad, något som byggbranschen har tagit fram för att undvika att det 
införs en försvårande lagstiftning och det är även en av de två stora sakerna som Sveriges 
byggindustrier ska arbeta med under 2008 och målet är alla medlemsföretagen så småningom 
ska använda sig av ID06. Lars Lundblad har svårt att se några nackdelar med ID06 och säger 
även att ID06 inte bara är bra för att motverka svartarbete utan det kan även bli till en hjälp 
för den ansvarige på arbetsplatsen. ID06 kan också ge en trygghet till privatpersoner eftersom 
de kan kontrollera vem det är som kommer hem till dem och utför ett arbete. 
 
Även om Lars Lundblad är positiv till omvänd skattskyldighet och ID06 så är han övertygad 
om att det finns mer att göra för att få bort svartarbetet från byggbranschen.  
 
Intervju med Annelie Meijer – Skatteverket (2008-05-09) 
 
 
Annelie Meijer arbetar på Skatteverkets kontor i Karlstad och var en av dem som på 
skatteverket åkte runt i Värmland för att hålla informationsdagar för företag om införandet av 
den omvända skattskyldigheten inom byggsektorn. Anneli har även arbetat med revision 
inom byggbranschen. 
 
 
Annelie Meijer är positiv till införandet av omvänd skattskyldighet, men säger att reglerna till 
en början var lite onödigt krångliga och lagstiftningen kom lite för hastigt vilket medförde att 
Skatteverket hade svårt att ge anvisningar och besked om vad som skulle gälla. Det fanns 
även till en början en viss kritik mot vissa detaljer i reglerna, berättar Annelie Meijer, men 
inte så mycket kritik som man kunnat förvänta sig. Hon menar också att datumet för 
införandet var lite olyckligt, eftersom de flesta av dem som hade varit ute och informerat om 
reglerna då var på semester. Men i och med att reglerna förändrades från och med den 1 
januari säger Annelie Meijer att reglerna har blivit bättre och hon är övertygad om att med 
tiden så kommer krånglet och oklarheterna försvinna. 
 
Även om Annelie Meijer har fått en del frågor om reglerna så är det ingen av de personerna 
som Annelie Meijer har pratat med som varit irriterad på reglerna om den omvända 
skattskyldigheten. Anneli Meijer tror att det kan bero på att byggföretagen är relativt vana att 
det införs nya regleringar som de måste följa. Anneli Meijer nämner också att hon fått samtal 
från köpare som inte kunnat övertyga en säljare att de ska en faktura utan moms enligt de nya 
reglarna om omvänd skattskyldighet.  Annelie Meijer har därför ibland varit tvungen att ta 
kontakt med säljaren och förklara de nya reglerna. 
 
Eftersom reglerna har varit lite krångliga har Skatteverkets inställning, enligt Annelie Meijer, 
varit att inte sätta åt företagen utan att hjälpa dem. När Annelie Meijer pratat med företag 
som inte vetat hur de ska göra har hon alltid sagt att de ska anteckna vem de har pratat med 
på Skatteverket och vad personen har så om företaget skulle få påbackning så kan de säga att 
de försökt ta reda på vad som gällde. Detta har enligt Anneli Meijer gett företagen en 
trygghet. Anneli Meijer kan även till viss del hålla med Lars Lundblad i teorin om att 
”värmlandsandan” varit en del i att de värmländska företagen verkar ha tagit införandet av 
omvänd skattskyldighet med ro. 
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På frågan om vad Annelie Meijer tycker om personalliggare säger hon att Skatteverket är 
jättenöjda med införandet. Hon berättar att beräkningar som Skatteverket gjort visar att 
införandet medfört att 4 000 jobb blivit vita. Även 25 procent fler företag har registreras som 
arbetsgivare sedan det att reglarna infördes. Enligt Annelie Meijer utför Skatteverket mycket 
kontroller av personalliggaren och hon anser att det procentuellt sett görs lika många 
kontroller runt om i landet. Annelie Meijer berättar också att de flesta företagen som fått ett 
oanmält kontrollbesök haft en korrekt personalliggare. Annelie Meijer håller med om att 
införandet av personalligare har medfört att det finns anställda som arbetar svart på deltid, 
men hon säger också att Skatteverket kan utföra revisioner på företag där de misstänker att 
det finns personal som arbetar svart på deltid. 
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Bilaga 2: Intervjuer om personalliggare 
 
Intervju med Peggy Nyholm – Hotell- och Restaurangfacket (2008-04-24) 
 
 
Peggy Nyholm arbetar som ombudsman på Hotell- och Restaurangfacket. Hon har tidigare 
arbetat 14 år som kock på Folkets Park i Arvika och var då fackligt ombud på sin arbetsplats 
och satt i både sektionsstyrelsen och avdelningsstyrelsen. Peggy Nyholm har även suttit i det 
branschråd som förhandlar om nya kollektivavtalsregler tillsammans med arbetsgivarparten. 
 
 
Att få bort svartarbetet inom restaurangbranschen och få företag med kollektivavtal tycker 
Peggy Nyholm är väldigt viktigt då det medför att företagen tvingas konkurrera med bra mat 
och bra service, istället för att konkurrera med dåliga villkor, oförsäkrad personal och svarta 
löner. 
 
Därför ser Peggy Nyholm väldigt positivt på införandet av personalliggare. Hon anser att det 
har medfört att det rena svartarbetet har minskat, det vill säga när en person endast arbetar 
svart. Kvar finns dock deltidssvartarbetet, då en person arbetar en del av arbetstiden vitt och 
en annan del svart, exempelvis 70 procent vitt och 30 procent svart. Deltidssvartarbetet görs 
genom att en person arbetar fler timmar än de som antecknas i personalliggaren och betalas 
svart för dessa extra timmar. Men genom att Skatteverket skulle ges möjlighet att jämföra 
personalliggaren med personalens lönebesked, anser Peggy Nyholm att man på ett relativt 
enkelt sätt kan komma åt även deltidssvartarbetet. 
 
Det enda problemet som Peggy Nyholm kan se med personalliggaren är att det till en början 
var lite svårt för företagen att få in rutiner för inskrivningen i personalliggaren. Ofta är det 
den anställda som själv fyller i personalliggaren. Detta medför dock en risk då den anställda 
kan glömma bort att anteckna sig i personalliggaren. På grund av detta finns företag som fått 
betala en kontrollavgift till Skatteverket för fel i personalliggaren. Alternativet är att 
arbetsgivaren själv sköter anteckningen i personalliggaren. Detta skulle dock resultera i 
väldigt långa arbetstider för arbetsgivaren då denne måste vara först på arbetsplatsen och 
lämna sist. Det blir även väldigt opraktiskt om arbetsgivaren har många anställda. 
 
Även om personalliggaren har medfört en viss administrativ börda är Peggy Nyholms 
uppfattning att det inte är många företag som är negativa till införandet. Syftet är gott och det 
leder till en bättre konkurrenssituation mellan företagen. 
 
Reglerna om personalliggare bygger på att Skatteverket gör oanmälda besök på 
arbetsplatserna. Peggy Nyholms uppfattning är att Skatteverket är ute mycket och gör 
oanmälda kontrollbesök. Det Peggy Nyholm saknar är just möjligheten att jämföra 
personalliggaren med personalens lönebesked. 
 
På frågan om hon anser att det finns någon annan åtgärd som skulle fungera bättre svarar 
Peggy Nyholm att det inte finns någon direkt åtgärd som skulle fungera bättre men hon anser 
att det finns mer att göra för att komma åt svartarbetet. Först och främst behöver man gå ut 
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och informera mer om vad svartarbete innebär och vilka konsekvenser det kan få. Framförallt 
ungdomar behöver få denna information. Peggy Nyholm tror inte att det är många ungdomar 
idag som är medvetna om att de genom att arbeta svart får lägre pensioner. Om de skadar sig 
på arbetsplatsen har de ingen försäkring. 
 
Något annat som skulle kunna hjälpa till att stävja svartarbetet enligt Peggy Nyholm är ett 
slags körkort för arbetsgivare. Idag är det relativt lätt att starta en restaurang trots att man inte 
har någon kunskap om vad det innebär att driva en restaurang. Den djungel av lagar och 
regler som man måste lära sig för att kunna öppna en restaurang medför att personalfrågorna 
ofta hamnar i skymundan. Därför anser Peggy Nyholm också att företagen behöver se facket 
som resurs där de kan få hjälp istället för att se fackföreningar som ett hot. 
 
Intervju med Maria Åhgren – VD Clarion Plaza i Karlstad och 
styrelseledamot i Sveriges Hotell och Restaurang företagare (2008-05-02) 
 
 
Maria Åhgren har arbetat som hotelldirektör på olika hotell i 18 år. Idag arbetar hon som VD 
på Clarion Karlstad och har gjort detta i två och ett halvt år. Hon sitter även sedan fyra år 
tillbaka i styrelsen för Sveriges Hotell och Restaurang företagare (SHR) mellersta regionen. 
 
 
Maria Åhgren är oerhört positiv till personalliggare. Hon anser att effekten av 
personalliggaren är väldigt bra. Problemet enligt Maria Åhgren var dock att beslutet kom för 
snabbt och utan att ha genomarbetats ordentligt, vilket medförde ingen visste riktigt hur 
beslutet skulle genomföras. Det gav även problemet att ingen, varken Skatteverket eller 
någon annan, kunde svara på frågor och ge besked om vad som gällde. Det gjorde att det var 
svårt för krögarna att veta om de gjorde rätt eller inte, och det innebar en risk för att de skulle 
tvingas betala en kontrollavgift för att de gjort fel. 
 
Ett ytterligare problem som fanns i början, enligt Maria Åhgren, var att Skatteverket inte 
visste vilka datasystem verket kunde godkänna som elektroniska personalligare. Det ställde 
till problem för företag med många anställda eftersom personalliggaren inte höll utan gick 
sönder ganska snabbt. Allt eftersom har Skatteverket godkänt flera datasystem som 
elektroniska personalliggare, vilket enligt Maria Åhgren är positivt och underlättar ifyllandet 
av personalliggaren. 
 
Även om SHR länge har förespråkat ett system med personalligare anser Maria Åhgren att 
åtgärden har blivit lite haltande på grund av att regeringen endast genomförde en del av 
SHR:s förslag. Den andra delen av SHR:s förslag var att även införa schablonbeskattning och 
Maria Åhgren tror att om lagstiftarna hade infört båda delarna tillsammans hade det gett 
större effekt. 
 
När det gäller de oanmälda kontrollbesöken tycker Maria Åhgren att det är viktigt att 
Skattverket tänker igenom när och hur kontrollbesöken genomförs. Det har nämligen har hänt 
att Skatteverket utfört kontrollbesök när restaurangen eller nattklubben har full verksamhet 
och personalen har väldigt mycket att göra. Det har då blivit ett stort störningsmoment när 
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Skatteverket ska avbryta i arbetet och fråga all personal om legitimation för att kunna 
kontrollera om de är inskrivna i personalliggaren. Om Skatteverket utför tillräckligt många 
kontrollbesök tycker Maria Åhgren är svårt att säga eftersom hon inte vet hur många 
kontroller som utförs. Hon tror även att antalet kontrollbesök varierar runt om i landet. 
 
Den kritik som Maria Åhgren hört från arbetsgivarna är att det i början var svårt att få 
information och klara besked om vad som gällde samt att kontrollbesöken ibland utförs på 
opassande tidpunkter. Men allt eftersom tiden går kommer de in i reglerna och det går allt 
smidigare. 
 
Sammanfattningsvis säger Maria Åhgren att hon väldigt positiv till åtgärder mot svartarbete, 
eftersom det gynnar branschen och alla som arbetar i den, men det är oerhört viktigt att de 
åtgärder som tas fram och genomförs är väl genomarbetade och genomtänkta. 
 
 
 
 
 
Fler kommentarer angående personalliggare finns i intervjun med Annelie Meijer i bilaga 1.  
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Bilaga 3: Intervjuer om ID06 
 
Intervju med Bo Rom – Entreprenadchef NCC Construction Karlstad 
(2008-05-08) 
 
 
Bo Rom har arbetat inom byggbranschen sedan 1986 och arbetar idag som entreprenadchef 
hos NCC Construction Karlstad. 
 
 
Bo Rom är väldigt positiv till att NCC valt att införa ID06 och kan inte se något negativt med 
ID06. Det tar visserligen lite tid att fotografera alla anställda och lägga in det i datorerna, men 
detta är endast något som ska göras i nu början. Det behövs även göras när ID06 kortets 
giltighet går ut efter fem år. ID06 är inte heller särskilt kostsamt, kostnaden för kortet och 
hållaren ligger runt 100 kronor. 
 
ID06 inte bara är en hjälp mot svartarbete utan enligt Bo Rom kommer det även vara en stor 
hjälp för platschefen på en byggplats. Platschefen är ansvarig för alla som befinner sig på 
arbetsplatsen och för säkerheten på byggplatsen och enligt Bo Rom är ID06 ett välkommet 
hjälpmedel för att kontrollera vem som är på byggplatsen.  
 
Bo Rom anser även att ID06 kan ge trygghet för privatpersoner som beställer ett byggarbete 
eftersom byggföretaget på förhand kan anmäla vem som kommer att utföra arbetet. 
Privatpersonen kan sedan kontrollera att det är rätt byggarbetare som kommer. På så sätt kan 
ID06 innebära en bra marknadsföring för företagen. 
 
Även om ID06 är något nytt på NCC för så är inte konceptet helt nytt. NCC har tidigare vid 
stora byggprojekt haft ett samarbete med beställaren, entreprenörer, Skatteverket och facket 
där de olika aktörerna varit överens om att ha en god kontroll av arbetarna på 
byggarbetsplatsen. Under dessa projekt har de bland annat varit tvungna att anmäla dem som 
ska arbeta på byggarbetsplatsen till Skatteverket och facket. 
 
Inför NCC:s införande av ID06 hade anordnade Karlstadkontoret i början av april en 
etableringsträff för sina underleverantörer och har därefter fått väldigt positiv respons av 
införandet av ID06. 
 
Angående den omvända skattskyldigheten är Bo Roms uppfattning att det inte har varit något 
större problem. NCC var väl förberett när de nya reglerna om den omvända skattskyldigheten 
började gälla.  De hade Skatteverket hos sig som informerade om de nya reglerna och 
ekonomiavdelningen hade förberett övergången genom att anställa tre extra personer som 
skulle hjälpa till vid övergången. 
 
Sammanfattningsvis ser Bo Rom endast fördelar med ID06 och han hoppas att det kommer att 
bli något som beställarna kommer att efterfråga i sina förfrågningsunderlag. 
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Införandet av ID06 hos NCC 
 
Från den 1 maj 2008 ska alla i produktionen, både yrkesarbetare och tjänstemän, inom NCC 
ha ett ID06-kort. Brickan behöver inte vara synlig men ska alltid finnas med på arbetsplatsen. 
Arbetet med ID06 inom NCC är uppdelat i tre steg: 
 
Steg 1: 
Från och med 1 maj 2008 ska alla yrkesarbetare och tjänstemän inom produktionen förses 
med ID06. Projekt som påbörjas efter den 1 maj 2008 ska ha ID06 godkända 
underleverantörer, som själva ska införskaffa ID06 kort. 
 
Steg 2: 
NCC ska följa ID06 regler beträffande närvaroregistrering och i steg 2 ska NCC se över 
hanteringen av daglig närvaroregistrering enligt ID06 direktiv för att kunna se när NCC kan 
och ska använda sig av elektronisk respektive manuell närvaroregistrering. 
 
Steg 3: 
I steg 3 ska man undersöka till vilka olika alternativ det går att använda ID06 kortets 
elektronik för olika typer av skyddslösningar. Kortet kan bland annat användas i system som 
styr tillträden och larm i fastigheter, manskapsbodar, grindar, containrar med mera. Genom att 
kortet kopplas till olika tekniska skyddslösningar kan svinnet på arbetsplatserna minskas. 
 
 
Fler kommentarer angående ID06 finns i intervjuerna med Lars Lundblad och Lars Oshin i 
bilaga 1. 
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Bilaga 4: Ord- och begreppsförklaringar 
 
SNI koder 
 
SNI är en förkortning för svensk näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE 
Rev.1.1. SNI är en grundläggande aktivitetsindelning som innebär att företag och 
arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som utförs. (Statistiska centralbyrån 2008) 
 
Bulvan 
 
Inom civilrätten person som utåt framstår som ägare av viss egendom eller innehavare av viss 
rättighet men i verkligheten innehar egendomen eller rättigheten för annans räkning. Att på 
detta sätt dölja den verklige intressenten kan vara olagligt, t.ex. när det sker för att kringgå 
förvärvsförbud, näringsförbud eller tillståndstvång. (Nationalencyklopedin 2008) 
 
Målvakt 
 
Person som (i samband med olaglig fastighetsaffär e.d.) tar på sig risken att bli straffad 
genom att officiellt vara den som inte betalar skatt el. avgifter HIST: sedan 1992 
(Nationalencyklopedin 2008) 
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