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Sammanfattning 

Denna studie undersöker den enskilda företagarens syn på skatteverket och övriga företagare 

inom restaurangbranschen samt hur dessa påverkar företagarnas inställning till skattefusk. 

Tidigare studier visar att kontroll och sanktioner har en motsatt effekt på medborgarnas 

samarbetsvilja. Således genomfördes denna studie med avsikt att undersöka vilken inverkan 

ovan nämnda relation har på samarbete, tillit, samt nätverk av relationer ur ett 

företagarperspektiv. Uppsatsen är genomförd som en fallstudie och är baserad på sex olika 

företag. Resultatet bekräftar Rothsteins enhetliga ansats, där skatteverket genom sitt beteende 

förstör tilliten och samarbetet inom restaurangbranschen vilket i sin tur påverkar den enskilde 

företagaren negativt. Emellertid har skatteverket genom kontroller och sanktioner minskat de 

svarta pengarna, dock är svarta pengar inom restaurangbranschen fortfarande vanligt. Det 

tycks vara just en brist av kontroller och sanktioner från myndigheten på 90-talet som har 

resulterat i att svarta pengar numera är allmänt accepterat i branschen. 
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1. Inledning 

Människor har försökt undkomma beskattning lika länge som skatter har existerat (Friedrichs 

1995). Dock har en ny typ av modern ekonomisk brottslighet
1
 uppmärksammats i samband 

med välfärdsstatens ökade skattetryck (Alalehto 1999, s. 14). Ekonomisk brottslighet bidrar 

till många problem i samhället. Exempelvis skadas det ekonomiska systemet (Riksdagens 

revisorer 1994, s. 33), den ekonomiska tillväxten hämmas (Riksdagens revisorer 1994, s. 52), 

det skapar orättvisor i samhället (Bråkenhielm 1979, s. 11) samt resulterar i högre priser för 

enskilda konsumenter (Friedrichs 1995, s. 59). Emellertid är den allmänna bilden, förutom de 

ovan anförda problemen, även att ekonomisk brottslighet undergräver den moraliska 

sammanhållningen i form av skatteplikten samt medborgarnas tillit till myndigheternas 

agerande (Alalehto 1999, s. 15). 

 

Det två sistnämnda påståendena tycks även statens utredare håller med om, de skriver att ha 

regler vars efterlevnad inte kontrolleras, är olämpliga ur en allmän synpunkt eftersom 

förtroendet för skattesystemet påverkas negativt (SOU 2005:35, s. 16). Vidare skriver de att 

om tilliten till rättssamhället inte upprätthålls genom effektiv bekämpning av skattefusk
2
, så 

riskerar respekten för den demokratiska beslutsordningen att sjunka (SOU 2005:35, s. 61).  

 

Paradoxalt nog visar forskning att villigheten att betala skatt inte enbart kan bygga på tvång 

och hot om kontroll eftersom en sådan kontrollmekanism är för omfattande och kostsam (Levi 

1988). Uttaxering kräver i stor utsträckning folkets samarbete (van Dijke & Verboon 2010, s. 

80) eftersom vattentäta skattesystem där skatteundandragande inte förekommer, näst intill är 

omöjliga att skapa (Laurin 1986, s. 3). En orsak är att allt för stor betoning på kontroller och 

sanktioner motarbetar medborgarnas samarbetsvilja (Dean, Keenan & Kenney 1980; Duster 

1970; Schmölders & Strümpel 1968), samt att metoder som bygger på avskräckning ger ett 

litet eller negativt resultat på viljan att betala skatt (Frey, 1999; Kirchler, 2007). 

1.1 Problemformulering 

Idag består skattesystemet av ett masshanteringssystem där inlämnade uppgifter från företag 

och medborgare kontrolleras med hjälp av informationsteknik och manuella kontroller. 

Kontroller och sanktioner utförs i syfte att stärka och upprätthålla viljan att göra rätt hos de 

ärliga skattebetalarna. Kontrollerna inriktas på områden där fusket är särskilt 

förtroendeskadligt. (Skatter i Sverige 2010, s. 242.)  
                                                
1
 ”Modern brottslighet karakteriseras […] av brott som har uppstått på grund av den tekniska utvecklingen” (Alalehto 1999, s. 13) 

2
 Med skattefusk avses inkomster (omsättning) som inte redovisas i företagets deklarationer. 
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Ovan nämnda sätt att förhindra skattefusk bygger således på stora medborgargruppers 

verklighetsuppfattning av samhället de lever i och hur människor kan tänkas agera i detta 

samhälle. Detta visar vikten av kollektivets verklighetsuppfattning och dess logik. (Rothsteins 

2003, s. 14; Laurin 1986, s. 375.) 

Som nämnts innan riktar skatteverket kontroller och sanktioner mot områden som förmodas 

vara särskilt förtroendeskadliga. Hur medborgare uppfattar sin verklighet när det gäller sin 

inställning, attityd, åsikter och värderingar är en viktig aspekt när de ska göra ett val (Denzau 

& North 1994, s. 27). Medborgare som har tillit till myndigheter (van Dijke och Verboon 

2010) och tillit till andra medborgare kommer att acceptera sina skyldigheter gentemot 

samhället (Scholz & Lubell 1998, s. 411). Således borde diskussionen ovan resultera i att 

skatteverket genom kontroller av förtroendeskadliga områden försöker illustrera en bild av 

rättvisa för den stora medborgarmassan och på så sätt skapa ett förtroende för skattesystemet. 

Emellertid uppstår det svårigheter med denna typ av resonemang eftersom tvingande regler 

samt övervakning oftast är alltför svåra att hantera jämfört med frivilligt samarbete (Rothstein 

2003, s. 87).  

 

Problemet som denna studie vill undersöka är effekten av skatteverkets kontroller och 

sanktioner inom de förtroendeskadliga områdena. Vilken effekt har det när myndigheten 

försöker statuera exempel på skattefusk? Som beskrivet inledningsvis så medför en allt för 

stor betoning på kontroll och sanktioner att individers samarbetsvilja motarbetas. Gäller detta 

även inom de förtroendeskadliga områdena? Skapar skatteverkets kontroller på 

förtroendeskadliga områden en motsatt effekt på tillit och förtroende? Vilka är då de 

förtroendeskadliga områdena? Eftersom individens handlingsutrymme är en betydande faktor 

för dennes skattefusk och att undersökningar visar att hela 50 procent av de som sagt sig vara 

egenföretagare, har undandragit inkomster från beskattning (Laurin 1986, s. 375) anses 

egenföretagare vara en bra kandidat för vidare undersökning. Med hänsyn till det ovanstående 

blir vår frågeställning följande: 1. Vad påverkar den egna företagarens inställning till 

skattefusk? 

 

För att kunna besvara och nyansera frågeställningen ovan har vi valt att bryta ned den i tre 

undersökningsfrågor:  

1.1 Hur upplever den egna företagaren offentliga institutioner? 

1.2 Hur upplever den egna företagaren den egna branschen? 

1.3 Vilka är motiven bakom den egna företagarens beteende? 
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1.2 Teoretiskt & praktiskt bidrag 

Tittar vi på tidigare bidrag till forskningen inom skattefusk är Urban Laurins (1986, s. 7) 

statsvetenskapliga studie av intresse. Författarens studie inriktar sig främst på den enskilda 

skattebetalarens beteende och inte företagens. Sett ur ett företagarperspektiv är Tage 

Alalehtos (1999, s. 29) studie inom sociologi av större relevans, dock undersöker inte studien 

i huvudsak företagarens individuella motiv bakom skattefusket. Vi ämnar alltså bidra till 

forskningsområdet med vår studie som utgår från företagarens beteende och dennes 

individuella motiv ur ett företagarperspektiv. 

Gambetta (1993, s. 224) menar att ”Utan förtroende finns det ingen möjlighet att etablera ett 

jämnviktsläge av samarbete”. Författaren ger taxichaufförerna i staden Palermo som exempel, 

eftersom de saknar en ledningscentral. Försök med att införa en ledningscentral hade gjorts på 

80-talet men detta urartade i kaos. Fördelen med ledningscentralen är att taxiförarna kan jobba 

effektivare, förutsatt att tillit finns. Emellertid förekom det ingen tillit mellan förarna vilket 

snabbt resulterade i en snöbollseffekt av fusk som resulterade i ineffektivitet. Detta visar 

studiens praktiska relevans. 

1.3 Motivering av fallstudien - restaurangbranschen 

Restaurangbranschen är en småföretagsbransch som bl.a. kännetecknas av höga kostnader 

kombinerat med en hög konkurrens vilket följaktligen resulterar i låga marginaler. (Alalehto 

1999, s. 19-20). Dessutom skriver statens utredare att kontantbranschen
3
, som 

restaurangbranschen ingår i, består av ett stort antal näringsidkare som kräver stora resurser 

för påpassning. Detta medför att kontantbranschen blir svårkontrollerad, vilket i sin tur 

medför att det är relativt enkelt att kringgå skattelagstiftningen (SOU 2005:35, s. 16). Vidare 

har skatteverket i sitt arbete med kontroll stött på manipulerade kassaregister (SOU 2005:35, 

s. 97), vilka nästan uteslutande förekommit inom restaurangbranschen (SOU 2005:35, s. 99).  

Således är restaurangbranschen en av de branscher som står i fokus i frågan om skattefusk 

(SOU 2005:35, s. 61). 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka den enskilda företagarens syn på skatteverket och övriga 

företagare inom restaurangbranschen samt hur dessa faktorer påverkar företagarnas inställning 

till skattefusk. Studien görs med avsikt att undersöka vilken inverkan relationen ovan har på 

samarbete, förtroende, tillit för den enskilde företagarens beteende. Målet med denna uppsats 

                                                
3
 ”vanligen de branscher där näringsidkaren säljer varor och tjänster till allmänheten mot kontant betalning…” (SOU 2005:35, s. 69). 
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är att tillföra ytterligare kunskap till befintlig och framtida forskning inom skattefusket ur ett 

företagarperspektiv.  

2. Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en översikt av tidigare studier som undersökt 

skatteforskning (2.1). Därefter presenteras begreppet den sociala fällan (2.2). Sedan följer ett 

avsnitt som behandlar rationalism och kulturism (2.3). Därefter introduceras socialt kapital 

(2.4), följt av den teoretiska referensramen (2.5). Sedan följer en sammanfattning av den 

teoretiska referensramen (2.6). Avslutningsvis motiveras valet av den teoretiska 

referensramen (2.7).  

2.1 Tidigare forskning 

Kontroller och sanktioner har genomsyrat tidig forskning inom skattefusk, dessa studier 

bygger oftast på ett teoretiskt perspektiv och har genomförts i form av rationalistiska 

ekonomiska modeller. Med andra ord har utgångspunkten för den tidiga skatteforskningen 

varit densamma som Adam Smith (1776) förespråkade för mer än 200 år sedan, dvs. ett 

antagande om att individen är rationell och har perfekt information, vilket i sin tur medför att 

individen kan välja det alternativ som maximerar den egna nyttan (Laurin 1986, s. 48). Ett 

exempel på ovan nämnd forskning publicerades av Allingham och Sandmo (1972). 

Författarnas forskningsrapport bygger på en teoretisk analys som främst visar att den 

rationella aktörens val mellan att betala skatt eller fuska, borde påverkas av upptäcktsrisk och 

straffsatser.  Ytterligare teoretiska analyser talar för att ökade marginalskatter är ett incitament 

till skattefusk (Yitshaki 1974). Emellertid visar studier genomförda med samma 

rationalistiska utgångspunkt fast med en tydlig empirisk inriktning bland annat att höga 

skatter saknar betydelse för skattefusket (Laurin 1986), vilket utvecklas nedan. 

Urban Laurins (1986, s. 7) undersökning om skattefuskets utbredning och orsaker bygger på 

den teoretiska utgångspunkten att individer är rationella och handlar som ett kollektiv. 

Författarens studie inriktar sig främst på den enskilda skattebetalarens beteende och inte 

företagens. Laurin (1986) skriver att höga skatter och politiskt missnöje saknar betydelse för 

skattefusket. Vad som spelar roll är tillfälle, upptäcktsrisken, straff, etik och individens 

verklighetsuppfattning om huruvida andra medborgare betalar skatt.  

För att se på skattefuskets orsak ur ett företagarperspektiv är Tage Alalehtos (1999, s. 275) 

studie av restaurangbranschen av större relevans. Författaren menar att branschens skattefusk 
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beror på ett strukturellt betingat tvång vilket har resulterat i att många företagare inom 

restaurangbranschen ser skattefusk som en naturlig del i verksamheten. Som förklaring 

skriver Alalehto (1999) att om man relaterar restaurangbranschen till andra branscher, så är 

restaurangbranschen en hårt utsatt bransch utifrån ett makroperspektiv (Savelsberg & Brühl 

1994). Alalehto (1999) menar att en anledning är att branschen är utsatt för en betydande 

kapitalkoncentration som tvingar de små krögarna att adoptera ett kriminellt beteende och det 

således rör sig om överlevnad i en förhärdad konkurrenssituation. 

En annan förklaring berör frågan om vad som ska kriminaliseras och varför det 

kriminaliseras. Här refererar Alalehto (1999) till Max Webers tankar som berör de starka och 

svaga intressegrupperna i samhället. Alalehto (1999) menar att genom att skaffa sig ett starkt 

politiskt mandat kan de starka intressegrupperna påverka vad som ska kriminaliseras och på 

så sätt rikta brottsbekämpningen till deras fördel. Vidare säger författaren att det inte är svårt 

att se att stora delar av den svenska krognäringen idag utgörs av svaga intressegrupper som 

inte kan påverka lagstiftningen kring den formella ekobrottsbekämpningen. Resultatet blir att 

restaurangägare får hårdare restriktioner än andra företagare, trots att lagen ska vara blind 

(Alalehto 1999, s. 274).  

Vidare så visar forskning att i branscher där stat och riksdag är beroende av företagen, så är de 

formella sociala kontrollerna mer förhandlingsbara (Braithwaite 1985, s. 8). De politiska 

restriktionerna (ex. momssättningen) som restaurangbranschen får dras med, visar med stor 

säkerhet att branschen är beroende av stat och riksdag. Följaktligen utsätts branschen för en 

högre grad av sociala kontroller än flertalet andra branscher (Alalehto 1999, s. 275). 

van Dijke och Verboons (2010) tidigare nämnda studie visar en relation mellan tillit och 

villigheten att betala skatt. Studien visar att villigheten att betala skatt ökar om det 

förekommer en hög tillit till myndigheter, denna höga tillit skapas genom att myndigheter 

agerar rättvist gentemot skattebetalarna. Författarna betonar att skattemyndigheterna ska 

försäkra att beslutsförfarandet grundas på ett rättvist sätt, i synnerhet när de interagerar med 

medborgare som misstror myndigheter. 

Laurins (1986) studies teoretiska utgångspunkt bygger som sagt på att individen är rationell. 

Således ska denna studie skapa en bild av denna typ av forskning för att på så sätt komma 

fram till den teoretiska referensramen som ska användas i studien. Först ut är den sociala 

fällan. 
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2.2 Den sociala fällan 

Upphovsmannen till begreppet är psykologen John Platt. Begreppet formades i en av hans 

artiklar (Platt 1973, s. 641) där författaren bl.a. använder sig av Hardins (1968) The Tragedy 

of the Commons när han beskriver den sociala fällan. 

Garret Hardins (1968) artikel The Tragedy of the Commons skildrar miljöproblemet i världen 

med en metafor om hur bönder som ser till sitt eget intresse överutnyttjar allmänna resurser. 

Författaren menar att böndernas egenintresse i längden kommer att utarma de allmänna 

resurserna som i sin tur kommer att medföra att tillväxten av betet försvinner. Med detta 

menar Hardin att det ligger i allas intresse att begränsa böndernas utnyttjande av de allmänna 

resurserna. Om detta inte sker kommer den enskilda bonden i längden också att drabbas 

negativt (Hardin 1968, s. 1244). Hardins (1968) ovan beskriva metafor illustrerar den sociala 

fällan som fenomen (Platt 1973, s. 641; Rothstein 2003, s. 11), samt visar vikten av samarbete 

och tillit vilket förtydligas nedan.  

Rothstein (2003, s. 21-22) beskriver den sociala fällans logik enligt följande: 

 Situationen är sådan att ”alla” vinner på om ”alla” väljer att samarbeta.  

 Men – om man inte litar på att ”alla andra” samarbetar, är det meningslöst att själv välja att samarbeta 

eftersom det som skall åstadkommas kräver att åtminstone nästan alla andra också samarbetar.  

 Det betyder att det kan vara rationellt att inte samarbeta om man inte litar på att de andra också 

samarbetar.  

 Slutsats: ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan bara uppstå om man litar på att de andra 

också väljer att samarbeta.  

 Utan denna tillit slår den sociala fällan obönhörligen igen, dvs. vi hamnar i en situation där alla får det 

sämre, trots att alla inser att alla skulle tjäna på att välja att samarbeta. 

2.3 Rationalism vs. kulturism 

Hardins (1968) metafor ovan illustrerar ett problem som även spelteorin speglar. Den icke-

kooperativa spelteorin förklarar hur ett samarbete kan etableras mellan nyttomaximerande 

aktörer (Rothstein 2003, s. 23). Den vedertagna synen på spelteorin består av två 

utgångspunkter. Den första är komplicerade matematiska analyser av samhällsvetenskapliga 

problem, vilket gör den otillgänglig för de som saknar kunskap i den matematiska disciplinen 

(Scharpf 1997, s. 15). Den andra är antagandet att människan agerar efter s.k. homo 

economicus, dvs. efter egenintresse och nyttomaximering (Rothstein 2003, s. 23). 

Denzau & North (1994) ställer sig kritiska till ovan nämnda vedertagna utgångspunkter. 

Författarna hävdar att den ekonomiska litteraturens antaganden om rationalitet där individen 

vet vad som ligger i dennes egennytta och handlar därefter, snabbt blir komplext och 
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inkomplett när den s.k. svarta lådan av kognitivvetenskapen öppnas. Vidare skriver de att 

mycket av socialt handlande bygger på verklighetsuppfattningar och övertygelser. Faktum är 

att det fordras utförliga kunskaper om aktörernas värderingar, vilka förväntningar som 

aktörerna har på varandras agerande samt på vilka sätt förväntningarna har skapats inom den 

givna situationen (Bates & Weingast 1996). Med andra ord bygger individens strategiska 

handlande på dennes tro om vad andra individer kommer att göra i den givna situationen och 

inte på förutbestämda antaganden som beskrivs ovan. Sålunda kan inte den rationalistiska 

modellen i sin nuvarande skepnad förklara kollektiva övertygelser och 

verklighetsuppfattningar (Boudon 1996, s. 147). 

Sett ur ett kulturellt perspektiv illustrerar Robert Putnams (2001, s. 309) studie den rådande 

beteendevetenskapliga synen på problemet ovan. Författarens förklaring bygger på historiska 

och kulturella faktorer där graden av tillit och samarbete i USA t.ex. beror på hur stor andel av 

befolkningen som är av skandinavisk härkomst. Emellertid skriver Rothstein (2003, s. 194-

195) att som axiom utgå från att människors normer och uppfattningar är socialt konstruerade 

medför i stort sätt att dessa människor inte kan förändra sin situation. Således har 

beteendevetenskapen också utgått från att individens handlande är fördeterminerat, skillnaden 

är att individens handlande påverkas av strukturella förhållanden. Genom att införskaffa 

information om individens bakomliggande förhållanden (t.ex. yrke, kön, utbildning, etnisk 

bakgrund osv.) så kan individers agerande prediceras (Rothstein 2003, s. 26). Även Alalehtos 

(1999) studie bygger på ovan nämnda syn vilket exemplifieras nedan. 

Alalehtos (1999, s. 275) tolkning bakom den enskilde krögarens ekobrott är ett resultat av den 

speciella branschkulturen, dvs. att man inte är krögare som professionell utan också som 

person, vaktslåendet om krögaridentiteten är alltså central. Att krogkulturen och dess 

institutionella miljö i det närmaste är korrupt råder det ingen större tvekan om (Sund 1999). 

Följaktligen menar Alalehto (1999, s. 276) att det brottsliga beteendet betingas av externa 

påtryckningar från marknaden och/eller de politiska restriktionerna från kommun eller stat. 

Med detta menar författaren att krögaren tvingas begå brott istället för att stiga av det 

sjunkande skeppet eftersom att han vill bestå som krögare.  

Detta fördeterminerade synsätt kritiseras av Swidler (2001b, s. 24) som menar att en viss typ 

av kultur inte utlöser en standardiserad typ av handling. Kultur bör ses mindre som en ström 

där individer är djupt indragna och mer som en kulturell verktygslåda där individen väljer den 

repertoar som passar för tillfället (Swidler 2001b, s. 24). Således visar Swidlers (2001a) 

kulturella repertoar att beroende på situation så medför kultur möjligheten för individer att 
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handla efter strategiska beslut. Med andra ord försöker individen även här förutsäga 

omgivningens reaktion och handla därefter (Turner 2001).  

Diskussionen hittills visar att den kulturbundna och rationalistiska forskningsansatsen inte 

nödvändigtvis innebär varandras motsatser. Emellertid är de var för sig mindre lämpade för 

empirisk analys, utifrån en realistisk vetenskapsteoretisk syn (Rothstein 2003).  

2.4 Socialt kapital 

Socialt kapital började inledningsvis användas inom samhällsforskningen där betydelsen av 

relationer mellan personer som bygger på tillit och samarbete uppmärksammades (Jacobs 

1965). Bourdieu (1986, s. 249) menar att det centrala inom socialt kapital består av nätverk av 

relationer som utgör en värdefull resurs, ett kollektivt ägt kapital som ger sina medlemmar 

trovärdighet inom gruppen. Som exempel skriver författaren att socialt kapital bygger på 

varaktiga förpliktelser som uppstår från känslor som tacksamhet, respekt och vänskap. Socialt 

kapital kan även uppstå genom institutionella rättigheter som skapas från olika typer av 

medlemskap (Bourdieu 1986). 

Emellertid består socialt kapital av både en kvantitativ och en kvalitativ dimension. Således 

räcker det inte att ha stora nätverk av relationer, dvs. att vara känd av många spelar ingen roll 

om individen anses var svekfull, ohjälpsam samt opålitlig. Det är heller inte någon större 

tillgång om individen själv är hjälpsam, pålitlig samt solidarisk om dennes nätverk av 

relationer inte är det. Likaså saknar det effekt om individen är känd som tillförlitlig, men 

dennes nätverk av relationer består av enstaka kontakter. (Rothstein 2003, s. 111-112.)  

Vidare så existerar socialt kapital både på en individuell nivå och en kollektiv nivå och den 

sistnämnda definieras av Rothstein (2003, s. 112) enligt nedan:  

Socialt kapital i en organisation eller ett samhälle kan då uttryckas som mängden sociala relationer 

multiplicerat med graden av förtroende i dessa.  

Vidare menar författaren att möjligheten att kvantitativt mäta ovan nämnda definition 

emellertid är begränsad. Denna definition av socialt kapital, dvs. grupp- och samhällsnivån, 

har en avgörande roll på huruvida den sociala fällan ska slå igen eller inte (Warren 1999). Vad 

gäller kvalitativa dimensioner av socialt kapital, dvs. social tillit, grundas de på en personlig 

övertygelse byggd på en bestämd verklighetsuppfattning (Rothstein 2003, s. 154). 

Putnam (1993, 2001) skriver att socialt kapital är en grundläggande förutsättning för pålitliga 

politiska institutioner. Emellertid hävdar Rothstein (2003) att processen är omvänd, dvs. att 
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politiska institutioner skapar socialt kapital. För att skapa socialt kapital betonar författaren 

vikten av s.k. universella institutioner. Han menar att dessa institutioner bygger på en 

grundläggande känsla av rättvisa, överläggning, opartiskhet, och öppenhet. Resonemanget 

lyder, att det då kan vara rationellt att ha institutioner som är universella eftersom av naturliga 

skäl, till skillnad från vad Adam Smith (1776) förespråkade, aktörer inte kan veta allt om 

framtiden (Rothstein 2003, s. 288). 

Diskussionen som fördes inledningsvis om kulturismen och härstamningens betydelse, är av 

vikt i frågan om universella institutioner. En studie genomförd av Patterson (1999) i USA 

visar att svarta amerikanska medborgare, dvs. de som härstammar från Afrika, i betydande 

utsträckning har lägre social tillit än de med europeisk härstamning. Författaren menar att de 

har, eller uppfattar sig ha blivit, i stor omfattning särbehandlade av de offentliga 

myndigheterna. Uppfattningen av misstro (motsatsen till tillit) kan vara resultatet av 

traumatiska erfarenheter (Uslaner 2002). Således kan problemet med lågt mellanmänskligt 

förtroende härledas till att missgynnande grupper förmås leva under offentliga politiska 

institutioner som varit eller som uppfattas vara, icke fungerande (Rothstein 2003, s. 195). 

Sammanfattningsvis uppstår sociala fällor i situationer där en brist på socialt kapital 

förekommer. Detta i sin tur medför att individer agerar enskilt vilket resulterar i att ett 

kollektivt samarbete uteblir. Ett kollektivt samarbete som annars skulle ha bidragit till 

kollektiva fördelar som skulle överstigit de individuella fördelar som uppstod på kort sikt. 

(Rothstein 2003.) 

2.5 Rothsteins enhetliga ansats 

Rothstein (2003) menar att spelteorin kan foga samman två samhällsvetenskapliga discipliner, 

närmare bestämt de som talar för historiska, kulturella och sociala normer samt de som 

förespråkar människans strategiska valmöjligheter och handlande. Det är denna hybrid mellan 

rationalism och kulturturism som går under betäckningen den kognitiva sidan av spelteorin 

(Rothstein 2003, s. 22-23). Följaktligen så för resonemanget ovan oss till denna studies 

analytiska verktyg, dvs. Rothsteins enhetliga ansats. En del av den enhetliga ansatsen är de tre 

dimensionerna: institutioner, mekanismer och motiv. Dessa tre dimensioner ska tillsammans 

representera offentliga institutioner, vilket i denna studie utgörs av skatteverket. Dock har 

studien använt de tre dimensionerna var för sig för att representera den enskilde företagarens 

beteende.  
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Den enhetliga ansatsen ger samhällsvetenskapen en möjlighet att bryta sig ur den motsättning 

som länge har funnits mellan rationalitet och kultur. Genom att analysera dessa tre 

dimensioner kan forskarna identifiera offentliga institutioners beteenden som t.ex. förtroende 

och tillit och på så sätt skapa en större förståelse för socialt kapital som fenomen. Den 

enhetliga ansatsen som nämns ovan och beskrivs i detalj nedan är individsorienterad, dvs. den 

är baserad på individer som representerar skatteverket och deras förmåga att ta beslut vad 

gäller olika mål och strategier. (Rothstein 2003, s. 71-72.) 

2.5.1 Institutioner 

Institutioner beskrivs som standardiserade operativa tillämpningar (Rothstein 1996). 

Exempelvis kan institutioner förekomma som rättsliga lagar eller bestämda regler inom en 

organisation men även som gemensamma allmänt vedertagna informella principer (Rothstein 

2003, s. 64). Oavsett form ger institutioner olika effekt, t.ex. sätter de gränser, skapar 

förväntningar på vad individer kommer att göra samt skapar föreställningar för vad individen 

själv skall förväntas göra (March & Olsen 1989). Emellertid är formella lagar och regler 

verkningslösa om de inte följs upp med kontroller och sanktioner, vilket i ett sådant fall 

resulterar i att institutionerna kommer att sakna betydelse när det gäller att påverka beteende 

(Rothstein 2003, s. 65).  

Petersson (1996, s. 74) menar att det finns två typer av normer, en s.k. avvägningsnorm som 

betyder att tjänstemannen är effektiv men även lyhörd. Den andra typen är den s.k. 

staketnormen, dvs. antingen följer tjänstemannen principen om rättssäkerhet, eller inte. Vidare 

så agerar institutioner som ”spelets regler” inom den rationalistiska disciplinen (Peters 1999), 

men även inom den kulturella (North 1990; Rothstein 2003). Med andra ord vad individer kan 

förvänta sig kommer att ske förutsatt att de väljer en viss strategi framför en annan. Vidare så 

tenderar människor att agera på basis av dogmer, myter, ideologier och oklara teorier inom 

den kulturella disciplinen (Denzau & North 1994, s. 3). Följaktligen gällande inverkan på 

människors agerande samt övertygelse så skapas institutioner i en sammanhängande 

dimension som går från formella lagar och regler till informella normer och rutiner (Rothstein 

2003, s. 64-65). 

2.5.2 Motiv 

Rothstein (2003, s. 72) skriver att motiv kan vara materiella intressen och uppfattningar om 

hur realiteten är konstruerad, men kan även bestå av normativa värderingar. Författaren menar 

att människor agerar på ett visst sätt p.g.a. att det uppfyller deras strävan efter etik, materiell 

nytta och/eller deras tolkning på hur realiteten är utformad. Däremot finns det aktörer som 
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inte får dåligt samvete (Rothstein 2003, s. 72). Emellertid agerar oftast aktörer efter en s.k. 

dualnyttofunktion där individen avväger vad som är moraliskt riktigt med sitt egenintresse 

(Levi 1991, s. 139-140). Motiv kan sålunda vara olika längs ett spektrum mellan maximering 

av normer om rättvisa och maximering av nytta, dvs. från självuppfattning till egennytta 

(Rothstein 2003, s.70). 

2.5.3 Mekanismer 

Innebörden av mekanismer är att individers beteende resulterar i en påverkan på andra 

individer. Förändring på strukturnivå (sociala strukturer
4
) kan förklaras som en 

trestegsprocess. Första steget visar hur strukturnivån påverkar individer, steg två involverar 

hur individer i sin tur påverkar andra individer och slutligen visar steg nummer tre någon form 

av påverkan på strukturförändring (makroförändring). (Hedström & Swedberg 1998.) 

Rothstein (2003) skriver att mekanismer kan vara kalkylerat medvetet rationellt beteende, 

men kan även bestå av ett beteende som är adoptivt. Det förstnämnda bestäms oftast inte av 

formellt etablerade incitamentsstrukturer, utan bestäms utifrån vad individen tror att andra 

individer kommer att göra (Morrow 1994, 76). Det sistnämnda beteendet styrs mer utav vad 

som uppfattas som lämpligt inom vissa kontexter (March & Olsen 1989). Vidare så menar 

Lipsky (1980, s. 69) att tjänstemän utvecklar en egen tolkningspraxis som är informell. 

Författaren menar att denna tolkningspraxis lätt kan uppfattas som att tjänstemän tillämpar 

fördomar, stereotyper och ignorans som beslutsgrund.  

Att anpassa sig efter etablerade normer kan vara ett rationellt beteende för t.ex. nyanställda i 

en organisation. Exempelvis om de flesta i en organisation ter sig korrupta kan det vara 

rationellt att anpassa sig efter det mönstret eftersom inhämtning av information kan vara 

tidskrävande (Jones 1999). Mekanismer sträcker sig längs ett sammanhängande omfång från 

strategier, ett rationellt målinriktad beteende, till praxis, där ett adaptivt beteende ligger i 

centrum (Rothstein 2003, s.69). 

Rothstein (2003) argumenterar för att ansatsens s.k. förklaringskraft beror på variationen inom 

de olika institutionerna, eftersom institutioner verkar som en länk mellan generella strukturer 

och individers påverkan. Således anses institutioner vara av stor vikt inom den enhetliga 

ansatsen. Författaren menar att specifika typer av generell information och/eller personlig 

erfarenhet orsakar en förändring hos människors grad av tillit till andra människor enligt den 

enhetliga ansatsen. Författarens förklaring ser ut enligt nedan: 

                                                
4
 ”[…] en ram av sociala institutioner, roller, statuspositioner och relationer mellan grupper och individer som reglerar sociala 

beteendemönster och tillförsäkrar det sociala systemet kontinuitet över tid.” (Nationalencyklopedin) 
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Om offentliga tjänstemän i ett samhälle är kända för att vara partiska och korrumperade, kommer 

medborgarna att tro att även personer som enligt lag ska agera i allmänhetens tjänst inte är att lita på. Av detta 

drar de slutsatsen att man inte heller kan lita på de flesta andra människor. 

Vidare kommer medborgarna att kunna se att de flesta människor som finns i ett sådant samhälle med partiska 

och korrumperade tjänstemän måste engagera sig i bestickning, mutor och olika former av nepotism för att 

erhålla vad de anser rättmätigt. Av detta drar de slutsatsen att de flesta andra människor inte är att lita på. 

För att själv kunna verka i ett sådant samhälle måste medborgarna, trots att de kan anse att det är moraliskt fel, 

också börja syssla med mutor, bestickning och nepotism. Av detta drar de slutsatsen att eftersom de själva inte 

är att lita på, är inte heller andra människor i allmänhet att lita på (Rothstein 2003, s. 189). 

Citatet ovan anger i detalj hur mekanismerna är konstruerade som en länk mellan de 

offentliga institutionerna och medborgarnas syn på de offentliga institutionerna, vilket i sin tur 

skapar eller förstör socialt kapital i den rådande kontexten (Rothstein 2003). Denna studie 

kommer utgå från att mekanismerna ovan gäller. 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Huruvida den enskilde företagaren uppfattar skatteverket som rättvist, överläggande, opartiskt 

och uppvisar öppenhet (universell institution) påverkar ifall socialt kapital skapas eller 

förstörs. Detta beror på att institutioner verkar som en länk mellan strukturer 

(restaurangbranschen) och individers påverkan. Utan socialt kapital hamnar den enskilde 

företagaren i restaurangbranschen i situationer där de kan ställas inför valet att adoptera ett 

beteende som till synes är positivt för den enskilde företagaren men som över tid har negativa 

konsekvenser för restaurangbranschen, vilket i sin tur också blir ofördelaktigt för den enskilde 

företagaren på sikt. Förändring på strukturnivå (restaurangbranschen) kan förklaras som en 

trestegsprocess. Första steget visar hur restaurangbranschen påverkar skatteverket, steg två 

involverar hur skatteverket påverkar den enskilde företagaren och steg tre innefattar hur den 

enskilde företagaren påverkar restaurangbranschen (se figur 1). 

Sammanfattningsvis ska denna studie med hjälp av Rothsteins (2003) enhetliga ansats visa 

om företagarna uppfattar skatteverket som en universell institution. Huruvida företagarna 

uppfattar skatteverkets tjänstemän som universella eller icke-universella kommer att påverka 

graden av tillit mellan företagare i branschen i enlighet med de mekanismer som presenteras 

nedan (se figur 1). Således kommer företagarnas verklighetsuppfattning skapa eller förstöra 

socialt kapital inom den rådande kontexten, dvs. restaurangbranschen. Som nämnt 

inledningsvis beror utfallet av den sociala fällan på graden av socialt kapital.  
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Figur 1. Studiens teoretiska referensram 

2.7 Motivering av teoretisk referensram  

Keating (1995, s. 77-79) menar att exempelvis fallstudier kan använda sig av teorier från 

andra discipliner för att bredda det teoretiska perspektivet och på så sätt skapa bättre 

förklaringar. Organisationer opererar i konkurrensutsatta och institutionaliserade miljöer 

(DiMaggio & Powell, 1991). Ibland är organisationer tillräckligt starka för att designa och 

anstifta sin egen miljö, ett multinationellt företag är långt ifrån passivt eftersom det inte 

adopterar sig till olika påtvingade omständigheter (Galbraith, 1978). Emellertid har inte alla 

företag lika förutsättningar, exempelvis kan strukturella faktorer tvinga småföretag att 

adoptera ett kriminellt beteende (Alalehos 1999, s. 275).  

Således visar diskussionen ovan att företag är sammanflätade med samhället, i synnerhet den 

sistnämndas institutioner och strukturer. Följaktligen förstärker resonemanget ovan valet av 

Rothsteins (2003) enhetliga ansats som teoretisk utgångspunkt för att förklara vilka faktorer 

som påverkar den enskilde företagarens inställning till skattefusk ur ett företagarperspektiv. 
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3. Metod 

För att besvara frågeställningen genomfördes en fallstudie med huvudfokus på kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer med enskilda företagare inom restaurangbranschen, dock har 

andra typer av primärdata används för triangulering vilket framgår nedan. Frågorna har ställts 

på tre olika nivåer där företagarens syn har varit studiens primära fokus. En av uppsatsens 

författare har ett förflutet inom restaurangbranschen vilket resulterar i att respondenterna 

kunde prata öppet och ärligt om det känsliga ämnet, ett ämne som i de allra flesta fall inte 

skulle besvaras ärligt. Inledningsvis motiveras valet av den kvalitativa studien (3.1), sedan 

följer en diskussion av varför denna studie genomfördes som en fallstudie (3.2), därefter 

presenterar tillvägagångssättet (3.3) och slutligen presenteras studiens analysnivå samt en 

diskussion om generalisering och standardisering (3.4). 

3.1 Kvalitativ studie 

Denna studie är en s.k. förklarande studie, dvs. studien ska förklara relationen mellan 

skatteverket, restaurangbranschen samt den enskilde företagaren. För en förklarande studie 

anses en kvalitativ studie mest lämplig eftersom det möjliggör följdfrågor samt tillåter 

intervjuarna att känna och söka sig till rätt frågor (Saunders et al. 2009).  Vidare så anses 

denna studies frågor vara komplexa och svåra, vilket medför att semi-strukturerade intervjuer 

är att föredra (Saunders et al. 2009, s. 324). Kvalitativa studier genomförs även vid de fall 

forskare vill utforska individers beteende och erfarenheter (Ghauri & Grønhaug 2005, s. 110-

111).  

Vaivio (2008, s. 65) argumenterar för att kvalitativa studier tar forskningen förbi den smala 

och funktionalistiska synen, men även att den kritiskt granskar den normativa synen. Saunders 

et al. (2009) skriver att en kvantitativ metod inte är lämplig för en förklarande studie. Ett 

exempel är att förklarande studier kräver öppna frågor som intervjuarna kan ställa följdfrågor 

på.  

3.2 Fallstudie 

Med kvalitativ forskning menar Vaivio (2008) i synnerhet fallstudier som förlitar sig på en rik 

empirisk datainsamling från en eller flera organisationer, där studien strävar mot en teoretisk 

tolkning. Fallstudier använder sig av multipla källor för empiri, som exempelvis intervjuer, 

dokument samt observation. Saunders et al. (2009, s. 140) skriver att vid förklarande studier 

anses fallstudier användas mest. 
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Således kommer denna uppsats använda sig av en fallstudie för att få en djupare förståelse för 

detta samtida fenomen i dess verkliga kontext ur ett företagarperspektiv. Till hjälp har studien 

även analyserat företagens bokslut, personalliggare och promemoria samt annan information 

från skatteverket och andra dokument som är av relevans (Saunders et al. 2009; Vaivio 2008). 

Sammanlagt har närmare 350 sidor bokslut, brev från skatteverket, revisionspromemorior och 

personalliggare analyserats samt att cirka nio timmar intervju spelats in. 

Följaktligen är denna fallstudie baserad på empiriskt material som har samlats in från sex 

olika företag (Vaivio 2008, s. 65). Studien består av sex personliga semi-strukturerade 

intervjuer. Således är intervjufrågorna (se bilaga 1) endast ett manus och när det uppstod 

frågetecken har detta behandlats direkt under intervjun. Samtliga respondenter består av 

företagsägare och har valts genom principen om snöbollsurval, vilket är ett icke slumpmässigt 

urval, där man via redan valda respondenter letar sig fram till ytterligare lämpliga 

respondenter för studien (Biernacki, & Waldorf 1981). Samtliga företag i studien har en 

omsättning på under 10 miljoner kronor. 

Denna studie startades med ett klart teoretiskt fokus och mål innan den empiriska 

datainsamlingen gjordes, i syfte att förfina befintlig teori inom denna studies kontextuella 

ram, dvs. restaurangbranschen (Vaivio 2008, s. 72). Således bygger denna studie på en s.k. 

deduktiv modell, dvs. vi har utgått från teoretiska premisser (Yin 2003). Detta sker genom att 

empiriskt testa (Pinfield 1986) och kritiskt utvärdera Rothsteins (2003) enhetliga ansats 

(Keating 1995, s. 79-81). 

Att intervjuarna är något så när kunniga på sakområdet dvs. restaurangbranschen kan hjälpa 

till att skapa förtroende under intervjuns gång (Alalehto 1999, s. 312). Vidare så genomfördes 

en pilotstudie som baserades på en 30 minuter lång inspelad intervju med en 

universitetsstudent där temat var fusk i skolan fast med samma teoretiska ram som för 

huvudstudien. Vid pilotstudien testades primärt intervjumallen vilken senare ändrades och 

utvecklades och slutligen användes till denna studie (Alalehto 1999, s. 303). Pilotstudien 

genomfördes i november 2012. 

I en normal situation skulle resultatet av en direkt fråga om svarta pengar i de allra flesta fall 

inte besvaras ärligt, detta beror på skattefuskets känsliga natur. Emellertid har en av 

författarna ett förflutet inom restaurangbranschen, vilket har gett tillgång till sex företagare 

som har gått med på att intervjuas förutsatt att de intervjuades anonymitet kunde garanteras. 

Självfallet har försök gjorts att intervjua fler respondenter, emellertid har sju restaurangägare 

tackat nej främst på grund av ämnets känsliga natur. 
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3.3 Tillvägagångssätt 

Intervjufrågorna har bestått av öppna frågor, sökande frågor samt specifika frågor (se bilaga 

1). På grund av de öppna frågorna så har respondenterna i flera fall inte svarat på frågorna i 

den ordningen som de är uppställda i bilagan. De öppna frågorna tillåter respondenten att 

beskriva situationen och denna studies förhoppning var att avslöja respondentens rådande 

attityd och tillåta oss att anskaffa fakta (Grummitt 1980). Vidare så tillåter öppna frågor 

respondenten att svara som denne önskar (Saunders et al. 2009, s. 337). De sökande frågorna 

undersöker svar som är signifikanta för studien, men har även varit hjälpsamma när 

respondenternas svar inte har förståtts (Saunders et al. 2009, s. 338). Vidare så har den 

specifika frågan använts om respondenten inte svarat på originalfrågan, fast då har frågan 

omformulerats (Torrington 1991). De specifika frågorna har använts för att isolera och 

bekräfta specifik information (Saunders et al. 2009, s. 339). Samtliga frågor har klassats efter 

vilka teoretiska begrepp de behandlar och/eller relationerna mellan de olika begreppen (se 

bilaga 1). 

Även nyckelord (se bilaga 1) har använts under intervjuerna där respondenten har fått 

förklara, berätta om eller bekräfta dem. Alla synonymer på nyckelorden har varit av stor vikt 

eftersom respondenterna har använt sig av fackord. Intervjuerna har genomförts i lugn och ro i 

lånade lokaler på stadens universitet med få störande moment, dock har en av intervjuerna 

genomförts på respondentens arbetsplats på grund av tidsbrist. Vid en störning under en 

intervju pausades intervjun och fortsattes när den intervjuade var redo igen. Emellertid 

förekom det ingen form av störande moment som att någon satt och lyssnade, eftersom ett 

sådant moment med all säkerhet skulle förstöra reliabiliteten pga. ämnets känsliga natur 

(Alalehto 1999, s. 315). Samtliga intervjuer har transkriberats och kategoriserats efter 

teoretiska begrepp (se bilaga 2) för att sedermera kunna analyseras. Transkriberingen 

påbörjades inom 48 timmar på grund av studiens reliabilitet (Saunders et al. 2009, s. 339). 

Samtliga respondenter har även fått läsa sin intervjutranskribering, detta har gjorts för att 

minska risken för missförstånd (Saunders et al. 2009).     

Vaivio (2008) skriver att teoretiska ramverk delvis kan revideras för att förbättra den 

teoretiska appliceringen inom den specifika kontexten. Således kommer Rothsteins (2003) 

enhetliga ansats att revideras för att kunna appliceras på denna studie. Detta betyder att 

restaurangbranschens strukturer i första hand kommer att studeras och inte samhällets 

strukturer. Den offentliga institutionen kommer att bestå av skatteverket och den enskilde 
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individen kommer att vara den enskilde företagaren. Detta görs för att denna studie ska kunna 

genomföras ur ett företagarperspektiv. 

Rothsteins (2003) enhetliga ansats har använts för att svara på studiens undersökningsfrågor. 

Således har intervjufrågorna delats upp enligt följande: skatteverket, restaurangbranschen 

samt den enskilde företagaren (se bilaga 1). Detta har gjorts för att identifiera företagarnas syn 

enligt ovan. Med hjälp av intervjufrågorna har studien försökt: (1) identifiera den enskilde 

företagarens syn på skatteverkets tjänstemän inom ramarna för Rothsteins (2003) tre 

dimensioner, (2) identifiera individens syn på restaurangbranschen samt andra enskilda 

företagare i branschen och (3) identifiera den enskilde företagarens syn på egennytta, moral, 

samt kontroller och sanktioner. De två sistnämnda genomfördes genom att försöka identifiera 

samarbete, sociala nätverk samt tillit, dvs. huruvida socialt kapital förekommer eller inte. Av 

vikt blir då huruvida den enskilde företagarens syn på de tre ovan anförda påverkar den 

enskilde företagarens inställning till skattefusk. 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en diktafon så att fokus har kunnat vara på själva 

intervjun, en inspelning fångar tonläget på respondenten men inte andra icke-verbala 

handlingar som t.ex. ansiktsuttryck. Därför har även de icke-verbala handlingarna noterats 

skriftligt (Ghauri & Grønhaug 2005). Detta var möjligt eftersom det var två intervjuare som 

genomförde intervjuerna, där i första hand den ena intervjuaren ställde frågor och den andra 

observerade och antecknade, på så sätt får intervjuare nummer två en distanserad syn 

(Eisenhardt & Bourgeois, 1988).  Många frågor är omformuleringar och frågades inte vid 

samma tillfälle, detta är medvetet och dess syfte är att se om respondentens svar var det 

samma djupare in i intervjun. Om någon fråga, begrepp eller ord inte har förståtts av 

respondenten har detta utförligt förklarats och exemplifierats.  

3.4 Analysnivå, standardisering & generalisering 

Rothstein (2003, s. 58) skriver att samhällen och grupper inte agerar som sådana, utan det är 

individerna som möjliggör om något sker eller inte. Således är sociala strukturer resultatet av 

individernas aggregerade handlande. Detta medför i sin tur att strukturella förklaringar kan 

reduceras till aggregeringsproblem för förklaringar på individnivå (Rothstein 2003, s. 59). 

Följaktligen blir studiens analysnivå på individuell basis, dvs. synen på skatteverket innefattar 

alltså de individer som jobbar på myndigheten och har kontakt med företagarna.  

Teori består primärt av lokala beskrivningar och förklaringar, men även av temporära 

skapelser. Således uppstår teori ur kontexten, dvs. restaurangbranschen, vilket gör teorin 
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begränsad av den specifika karaktären från dess kontext, såsom tid och rum. Det är inte menat 

att vara en universell valid skapelse som är generaliserad på ett statistiskt sätt genom en bred 

empirisk kontext som kan flyttas från en plats till en annan. Den är inte heller menat att vara 

en evig konstruktion som består genom tid. (Vaivio 2008, s. 69.) 

Vidare har vi genom att sammanlänka vår studie med teori, visat att denna studie har en 

bredare signifikans än bara denna fallstudie (Bryman 1988; Yin 2003) och på så sätt har vi 

tillfört ytterligare kunskap till befintlig och framtida forskning inom skattefusk ur ett 

företagarperspektiv (Drogendijk 2009, s.11). 

4. Empiri & analys 

Följande avsnitt har utformats enligt de tre tidigare nämnda nivåerna, vilka är som följer: 

företagarens syn skatteverket, företagarens syn på restaurangbranschen samt den egna 

företagarens beteende och motiv. Vidare så följer ett stycke med tillit och samarbete och ett 

stycke med en historisk aspekt som visar utveckling inom branschen. Uppläget är som sådant 

att först presenteras den empiriska redogörelsen för den första nivån som följs av en analys, 

sedan följer den andra nivån osv. Med andra ord är empirin och analysen uppdelad på 

nivåerna som presenteras ovan. 

4.1 Företagarnas syn på skatteverket 

Respondenterna tycker att skattesystemet och skatteverket är hårda och de säger att det känns 

som att myndigheten statuerar exempel inom branschen. Majoriteten av företagarna menar att 

skatteverkets beslut varierar beroende på skattetjänsteman eller företag. En händelse som bör 

uppmärksammas är skatteverkets rutinkontroll på en av restaurangägarna. Vid första besöket 

fick företagaren 10 tusen kronor i böter eftersom han inte hade fyllt i namnet på företaget och 

organisationsnummer i personalliggaren. När företagaren frågade hur denne skulle göra så 

hänvisade skatteverket företagaren till skatteverkets hemsida. Vid andra besöket så hade 

skatteverket inga anmärkningar på respondentens personaliggare. När personalliggaren 

undersöktes för denna studie framgick det att den fortfarande inte var rätt ifylld. Det ska 

tilläggas att det var olika kontrollanter, vilket framgick av signaturer i personaliggaren men 

även genom beslutet som skatteverket hade skickat till företagaren.  

Respondenterna säger att skatteverket förutsätter att du som företagare vet mycket om 

reglerna, men i branschen anses reglerna krångliga, otydliga och många. En 

revisionspromemoria som analyserats visar följande om lagar och regler: 
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Bokföringsskyldigheten innebär enligt 4 kap. 1 § BF L att ett företag löpande ska bokföra alla 

affärshändelser, se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter, samt bevara all 

räkenskapsinformation och sådan utrustning och system som behövs för att presentera 

räkenskapsinformationen.  

Av 4 kap 2 § BFL framgår att bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sådant sätt som överensstämmer 

med god redovisningssed. Kontanta in- och utbetalningar ska enligt 5 kap. 2 § BFL bokföras senast 

påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.  

5 kap. 6 § tredje stycket BFL en gemensam verifikation användas för att dokumentera inbetalningar under en 

dags försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning, om det skulle vara förenat med svårigheter att 

upprätta verifikationer för de olika affärshändelserna. Den gemensamma verifikationen för då utgöras av 

uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar. 

(Revisionspromemoria). 

Vidare tycker respondenterna att skatteverkets svåra regler ibland resulterar i en skattesmäll 

där krögare åker ditt pga. okunskap, där uppsåt egentligen inte spelar någon roll. Emellertid 

visar samma promemoria att skatteverket enligt lag kan välja att ta hänsyn till huruvida 

företagren hade uppsåt. Stycket nedan är citerat från samma promemoria som ovan: 

Av 5 kap. 14 § TL respektive 15 kap. 10 § SBL framgår att den skattskyldige helt eller delvis ska befrias från 

särskild avgift om felaktigheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut 

avgiften med fullt belopp. (Revisionspromemoria). 

Idag anses det svårt att göra svarta pengar pga. kassaregisterlagen och personalliggaren. 

Andra orsaker till de svarta pengarnas minskning enligt de intervjuade är skatteverkets ökade 

samarbete med polisen samt ökade revisioner på restaurangägarna. Emellertid sa en företagare 

att det är omöjligt att helt få bort svarta pengar. Nedan är taget ur tidigare nämnda 

revisionspromemoria och visar hur skatteverket med hjälp av kassaregisterlagen kan upptäcka 

skattefusk: 

Enligt kontrollenheten har 10 st försäljningar registrerats den 7 juni mellan kl. 16:02-19:39 med sammanlagt 

729 kr. Försä1jningen har bokförts som försäljning den 7 juli då den första Z1 rapporten har tagits ut, nr 1.  

Enligt kontrollenheten har ingen försäljning registrerats i kassaregistret under perioden 2010-06-O7 kl. 19:39-

-2010-08-25 kl. 15:50. Under denna period har endast registreringar gjorts i träningsläge. Z1 »rapporter har 

tagits ut som anger ”TRÄNINGS TTL” per dag, vilka är underlag for bokföringen och därmed intäktsförda. 

(Revisionspromemoria) 

Som det framgår registreras alla händelser på kontrollenheten som är kopplad till 

kassaregistret.  

Skatteverket anses inte hjälpa företagen och det förekommer att företagarna inte vågar 

kontakta skatteverket pga. ökad risk för kontroll. Oftast bemöter skatteverket de företag som 

de besöker på ett dåligt sätt. Respondenterna anser att branschen är extra utsatt. Skatteverkets 

syn på och beteende mot branschen beskrivs som en häxjakt där tjänstemännen har 

förutfattade meningar och behandlar restaurangägarna som kriminella. Vid skatteverkets 
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kontroller känner sig krögarna som om de sitter på polisförhör. Citatet nedan ger en bild av 

kommunikationen mellan skatteverket och företagarna:  

”[…] för det mesta när man är i kontakt med [skatteverket] är det vi som lyssnar, det känns som relationen 

med polis när du blir stoppad, dom vill ha körkortet, ok, blås här, ok, har du vinterdäck […]” 

En av respondenternas förklaring till skatteverkets särbehandling var att de granskar boksluten 

innan kontroll och vid brottsmisstanke så beter de sig annorlunda, kanske omedvetet. 

Respondentens resonemang blir tydligare när bokslutet för ett av företagen granskas:  

 

Bild 1: Utdrag ur bokslut, företag 5 

Ovan visar bl.a. resultatet och omsättningen på en av respondenternas företag, siffrorna löper 

tillbaka fyra år, dvs. år 2008-2011. Av siffrorna framgår det att resultat respektive lön är 

relativt låga. 

 

Bild 2: Utdrag ur bokslut, företag 5 

Alla restauranger i branschen följer inte skatteverkets regler vilket tolkas av två företagare 

som att en särbehandling förekommer inom branschen. Exempelvis anses skatteverket vara 

hårdare mot pizzerior och korvkiosker.  

Respondenterna menar att skatteverket är hårda mot små bolag men bryr sig inte om stora 

bolag, franschise och kedjor. Detta beror enligt de intervjuade på att stora bolag har bra 

advokater och revisorer vilket medför att de små bolagen är lättare att sätta dit. Exempelvis 

fick en av företagarnas kompanjon en skattesmäll på 900 tusen kronor, vilken reducerades till 

250 tusen kronor med en bra skattejurist, enligt respondenten hade personen fått fängelsestraff 

om det första beslutet hade gått igenom.  
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Skatteverkets kontroller gör företagarna mer försiktiga, dock menar de att fler kontroller inte 

fungerar och att det alltid finns kryphål. Straffen anses hårda och orättvisa, men hårda straff 

fungerar inte som avskräckande medel. Tillit till skatteverket finns inte och en orsak anses 

vara de hårda kontrollerna. Vidare säger restaurangägarna att mer kontroll medför mer svarta 

pengar men även att restaurangägarna blir rädda för skatteverket. Följande citat illustrerar 

detta: 

”Men när dom [skatteverket] kommer till mig, dom likadant som nån kommer till mig de tar mitt liv ifrån 

mig, jag skakar, hela min kropp skakar.” 

Många sa även att en brist på samarbete från företagarens sida kan resultera i sanktioner från 

skatteverket. Exempelvis fick vi höra fall där krögaren sa ifrån vid en rutinkontroll vilket 

resulterade i en revision. Citaten nedan från respondenterna beskriver företagarnas syn på 

skatteverket:  

”[…] det är statlig maffia, om jag bråkar med dom [skatteverket] så tar dom dit tio myndigheter som jag 

måste bråka med, så det går inte, det är orättvist.”. 

”I mitt fall så har jag uppfattat dom [skattetverket] som sjuka människor, dom mår ju bra av att sätta dit en 

person, och trycka ner och pressa ner den personen […]” 

Enligt respondenterna spelar etnicitet roll i en bransch med många invandrare, en krögare sa 

att skatteverket antar att invandrare gör svarta pengar, men är mildare mot svenskar. Däremot 

vid misstanke om brott menade en respondent att skatteverket är lika hårda mot svenskar. 

Ett exempel som uppmärksammades två gånger av två olika restaurangägare är ett gatukök 

som inte använde sig av en kassaapparat. Det ansågs konstigt att skatteverket inte brydde sig 

om det, vidare så var gatuköksägaren svensk enligt respondenten. På frågan om etnicitet 

spelar någon roll svarade respondenten enligt nedan: 

”Ja, det tror jag, om vi säger så här, det här [namnet på företaget] gatuköket här i [namn på staden], han hade 

en liten låda, han drog ut med miniräknare, han hade inte ens kassa, och dom [skatteverket] var aldrig där, 

aldrig, […] här har du din bamse med mos, tack och hej, hur många bamse med mos gick det svart där 

liksom, och han har hus i [namn på en stadsdel], typ det snobbigaste stället du kan ha i [namn på staden], och 

finare bilar, hur många gånger har skatteverket knackat hos honom? Aldrig.” 

Två företagare anser att det inte går att muta skatteverket, två andra menar att skatteverket är 

korrupta. Dock observerades en viss osäkerhet hos respondenten och nästan ett konstruerat 

svar när respondenten svarade på frågan. Nästan alla företagare visste om att skatteverket vid 

kontroller går igenom privatekonomin samt att företagarna ansåg att skatteverket hittar fel 

som inte finns. 
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4.1.1 Analys 

Enligt Rothstein (2003) är universella institutioner av stor vikt för att skapa socialt kapital. En 

universell institution kännetecknas av en grundläggande känsla av rättvisa, överläggning, 

opartiskhet samt öppenhet. Av intresse är företagarnas syn på skatteverket, dvs. hur 

företagarna har blivit behandlade eller uppfattar sig ha blivit behandlade (Peters 1999; 

Rothstein 2003, s. 189). 

Företagarna menar att det känns som att myndigheten statuerar exempel inom branschen och 

att så sker har vi konstaterat redan inledningsvis. Myndighetens beteende kan förklaras med 

att företagarnas trosföreställningar är av vikt när de ska göra val (Denzau & North 1994). 

Detta tyder på ett strategiskt beteende från myndigheten. Vidare menar respondenterna att 

skatteverket inte är likabehandlande och deras beslut tycks variera efter tjänsteman och 

företag.  

En av företagarna fick vid första besöket 10 tusen kronor i böter eftersom han inte hade fyllt i 

namnet på företaget och organisationsnummer i personalliggaren. Vid andra besöket så hade 

skatteverket inga anmärkningar på respondentens personaliggare. Trots att den bevisligen 

fortfarande var felskriven. Förklaringen tycks vara att tjänstemannens handlande styras av vad 

som uppfattas som lämplig praxis inom den givna situationen (March & Olsen 1989). 

Eftersom företagaren innan hade fått böter och fortfarande inte hade korrigerat felet ville 

tjänstemannen inte ge ytterligare sanktioner eftersom han troligtvis uppfattade att företagaren 

inte hade uppsåt.  

Att olika personer bedömer olika, att vissa följer reglerna noggrant medan andra ser mellan 

fingrarna kan även förklaras med att tjänstemän går efter olika normer, dvs. det som Peterson 

(1996, s. 74) kallar för avvägningsnorm och staketnormen. Den förstnämnda betyder att 

tjänstemannen är effektiv men lyhörd och den sistnämnda betyder att tjänstemannen antingen 

följer rättssäkerhetsprincipen eller inte.  

Reglerna anses krångliga, otydliga samt svåra, kombinerat med höga straff och många 

kontroller, vilket bekräftas genom revisionspromemorian. Skatteverket anses vara hårdare mot 

pizzerior, korvkiosker och restaurangbranschen anses vara extra utsatt jämfört med andra 

branscher. Vidare så anses skatteverket ha förutfattade meningar och antaganden, dvs. att 

företagarna är kriminella och antas göra svarta pengar. Oftast bemöter skatteverket de företag 

som de besöker på ett dåligt sätt.  
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Tjänstemännens beteende i de ovan nämnda fallen tycks adoptera sitt handlande efter 

branschens praxis, eftersom myndigheten på basis av dogmer och myter tror sig veta hur 

företagaren handlar (Denzau & North 1994, s. 3). Faktum är att alla respondenter faktiskt gör 

svarta pengar och tror sig veta att alla i branschen gör svarta pengar. Att krogkulturen och 

dess institutionella miljö i det närmaste är korrupt är näst intill vedertaget (Sund 1999). 

Exemplet ovan tycks även förklara varför företagarna anser att skatteverket hittar fel som inte 

finns. En annan förklaring beskrivs av Lipsky (1980, s. 69) som menar att tjänstemän 

utvecklar en egen tolkningspraxis, denna praxis är informell och kan uppfattas som att 

tjänstemännen grundar sitt beslut på fördomar, ignorans eller stereotyper.  

Företagarna uppfattar att skatteverket särbehandlar branschen men även särbehandlar olika 

företag i branschen, detta tycks också bero på Denzau & Norths (1994) förklaring ovan. Att 

myndigheten är mildare mot franchise och kedjor kan bero på att skatteverket enkelt kan 

analysera boksluten på misstänkta bolag. Detta leder till att myndigheten tycker sig veta om 

företagaren gör svarta pengar eller inte. Vidare så är resultaten och lönerna tämligen låga, 

emellertid betyder inte ett lågt resultat per automatik att företagaren handlar med svarta 

pengar, vilket även här kan förklaras med Lipskys (1980) teori om tolkningspraxis. Att kedjor 

och franchise särbehandlas kan även förklaras av följande syn på kontantbranschen som 

definieras nedan: 

Vanligen de branscher där näringsidkaren säljer varor och tjänster till allmänheten mot kontant 

betalning. Utmärkande för kontantbranschen är att det dagligen sker många små transaktioner, ofta 

med kontanter, där köparen huvudsakligen är enskilda konsumenter som saknar intresse av kvitto. 

Företagen är i regel små och har därför ingen internkontroll eftersom företagaren kontrollerar 

kassaflödet. (SOU 2005:35, s. 69). 

Avsaknad av internkontroll inom små företag där företagaren själv kontrollerar kassaflödet 

skapar onekligen tillfälle. Eftersom individens handlingsutrymme är en betydande faktor för 

dennes skattefusk (Laurin 1986, s. 375) är det en rationell strategi från skatteverket att 

kontrollera kontantbranschen framför stora bolag, franchise och kedjor.    

Etnicitet spelar roll, en krögare sa att skatteverket antar att invandrare gör svarta pengar, men 

också att skatteverket beter sig dåligt mot invandrare, men är mildare mot svenskar, dvs. att 

svenskar får färre kontroller. Emellertid vid misstanke om brott menade en respondent att 

skatteverket är lika hårda mot svenskar. Att svenskar drabbas lika hårt vid misstanke om brott 

visar att förtroendet som tjänstemännen väljer att agera efter bygger på historiska och/eller 

kulturella faktorer i det givna sammanhanget när de ska genomföra kontroller. (Rothstein 
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2003, s. 22-23). Som respondenterna själva säger består branschen av många invandrare och 

historiskt sett, men även i nutida kultur, så genomsyras restaurangbranschen av svarta pengar. 

Skatteverket anses hårda och en brist på samarbete från företagarens sida kan resultera i olika 

typer av kontroller och sanktioner vilket inte känns rättvist. Överläggningar med skatteverket 

verkar vara enkelsidigt och många är rädda för skatteverket. Tilliten till skatteverket finns inte 

enligt alla våra respondenter. I frågan om korruption ansåg hälften av de som svarade på 

frågan att skatteverket gick att muta, dock var en av respondenterna inte särskilt övertygande, 

den andra hälften trodde inte att så var fallet.  

Om vi sammanfattar ovan lutar skatteverket mot informella institutioner, visserligen finns det 

mycket lagar, regler, kontroller och sanktioner som tjänstemännen måste följa men trots detta 

tycks besluten variera. Mekanismerna, dvs. myndighetens beteende lutar mot ett adoptivt 

praxisbetonat beteende, även om de väljer att handla strategiskt så bygger dessa beslut oftast 

på kulturella eller historiska faktorer. Skatteverket uppfattades av respondenterna som delvis 

korrupt, sanktioner delas inte alltid ut, utan beror på person. Emellertid resulterar en brist på 

samarbete i en revision enligt många av våra respondenter. Detta skiftar vågen mot egennytta. 

Följaktligen består skatteverket enligt företagarna av informella institutioner, ett praxisbetonat 

beteende samt ett motiv som lutar mot egennytta.              

Institutioner med många krångliga och otydliga regler samt lagar med hårda straff och mycket 

kontroller där tjänstemännen inte anses överläggande, rättvisa, likabehandlande och i vissa 

fall korrupta resulterar i att företagarna saknar tillit till skatteverket. Företagarnas beskrivna 

syn på skatteverket är precis motsatsen till vad Rothstein (2003) skulle ha kallat för en 

universell institution. 

4.2 Företagarnas syn på restaurangbranschen 

Branschen anses allmänt hård och osäker med ett tufft företagsklimat där myndigheterna har 

mycket makt. Vidare så anses skattesystemet och skatteverket hårda. Reglerna anses vara 

många och krångliga, och det känns som att myndigheten försöker statuera exempel inom 

branschen. Det är svårt att tjäna pengar pga. dåliga marginaler som i sin tur beror på 

överetablering och en hög konkurrens. En av respondenternas svar på frågan om kontroller 

inom branschen citeras nedan: 

”Jag tror skatteverket tror bara i Sverige finns restaurang och pizzerior finns.” 

Respondenten menar att skatteverket bara kontrollerar restauranger och pizzerior, dvs. att 

branschen är hårt utsatt i form av kontroller. Det är svårt att anställa, restaurangbranschen är 
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ett osäkert yrke och svarta pengar är allmänt accepterat i branschen. Följaktligen blir det mer 

eller mindre omöjligt att vara ärlig och tjäna pengar. Vidare består branschen av många 

invandrare som inte har tillräckligt med kunskap inom bl.a. skattereglerna. 

4.2.1 Analys 

Enligt respondenterna är det svårt att tjäna pengar pga. låga marginaler som i sin tur beror på 

överetablering och en hög konkurrens. Detta går i linje med Alalehtos (1999, s. 19-20) studie 

där samma tre faktorer illustreras. Respondenterna menar att branschen är hårt utsatt av 

skatteverket i form av lagar, regler och kontroller, vilket bekräftar Alalehtos (1999, s. 275) 

studie. Författaren menar att branschen utsätts för en högre grad av sociala kontroller än 

flertalet andra branscher. 

Att svarta pengar är vedertaget i branschen beskrivs av Alalehto (1999, s. 275) som menar att 

skattefusk är en naturlig del i verksamheten. Följaktligen blir det mer eller mindre omöjligt att 

vara ärlig och tjäna pengar. Som förklaring skriver Alalehto (1999) att om man jämför 

restaurangbranschen med andra branscher, så är restaurangbranschen en hårt utsatt bransch 

utifrån ett makroperspektiv (Savelsberg & Brühl 1994). Detta tvingar de små krögarna att 

adoptera ett kriminellt beteende (Alalehto 1999).  

4.3 Företagarens beteende & motiv 

Respondenterna menar att svarta pengar oftast handlar om överlevnad. Vidare tror de att 

majoriteten av restaurangägarna gör svarta pengar. På frågan om skatteverkets sätt att handla 

har någon påverkan på företagarens beteende blev svaret: 

”[…] men det känns som att i vilket fall att när dom tror att vi gör svart, varför ska vi inte göra svart?” 

Försöker skatteverket sätta dit företagaren så kommer företagaren att göra mer svarta pengar. 

En respondent menar att denne kommer att åka på en skattesmäll förr eller senare, vilket 

resulterar i att personen gör svarta pengar fram tills dess. 

Förvisso menar en av respondenterna att det säkert finns restaurangägare som inte får dåligt 

samvete, men att majoriteten av företagarna mår dåligt över sitt beteende. Dock menar 

respondenterna att det inte blir något kvar om de ska jobba ärligt. En av respondenterna menar 

att denne försöker att vara lite fair, dvs. att respondenten sköter svarta pengar snyggt. En 

annan företagare menar att det är viktigt att betala skatt men att de höga skatterna har gått till 

överdrift. En av respondenternas svar på frågan om huruvida skatteverket påverkar personen i 

frågan om svarta pengar följer nedan: 
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”I mitt fall när jag gjorde det [svarta pengar], var det bara för att jävlas mot skatteverket, det känns jätteskönt 

att göra det för mig.” 

Eftersom restaurangägarna inte vill förlora gjorda investeringar fortsätter de med sitt 

beteende, att det inte finns så många andra jobb enligt restaurangägarna påverkar också. 

Vidare så jämför sig företagarna med vanliga anställda vilket rättfärdigar de svarta pengarna. 

Argumentet lyder som sådant att företagarna tror sig betala mer i skatt. Exempelvis säger en 

företagare att vad denne gör inte känns kriminellt eftersom det är pengar som personen har 

kämpat för. Samtliga respondenter säger att de jobbar mycket. 

Eftersom nästan alla restauranger gör svarta pengar så påverkar det respondenterna, 

företagarna rättar sig helt enkelt efter branschen. Tre av respondenterna visste om de 

manipulerade kassaregistren som har förekommit i branschen. Respondenterna säger att det är 

dumt att ifrågasätta skatteverket, att vara otrevlig mot dem resulterar i att de blir hårdare mot 

företagaren. Samtliga respondenter ger sken av att ett samarbete med skatteverket 

förekommer eftersom företagaren tjänar på det. 

Vidare är företagarna måna om sitt rykte eftersom ett dåligt rykte resulterar i hårdare 

kontroller. Skatteverkets metoder är förutsebara vilket resulterar i att företagarna anpassar sig 

efter skatteverket. Vid kontroll vet t.ex. en företagare att det är fritt fram att göra svarta pengar 

i tre månader framåt, en annan respondent menar att om denne anpassar sig efter skatteverkets 

schablontabeller så låter skatteverket företagaren vara i fred.  

Respondenterna menar att branschens tuffa klimat medför att svarta pengar är en förutsättning 

för att tjäna pengar. Vidare menar de att höjda eller sänkta skatter helt enkelt skulle resultera i 

ett justerande av beteendet, höjd skatt skulle resultera i mer svarta pengar och det omvända 

gäller vid en lägre skatt.  

Andelen svarta pengar varierar band respondenterna, siffror som har nämnts är: 1-2 procent, 

2-3 procent, 5-10 procent till 50 procent av omsättningen.  

4.3.1 Analys 

Majoriteten av restaurangägarna gör svarta pengar, vilket gör svarta pengar accepterat i 

branschen, vilket i sin tur påverkar den enskilde företagaren. Detta resulterar i att det blir 

enklare att göra svarta pengar eftersom många andra gör det. Det strategiska valet bygger 

oftast inte på formella incitamentsystem, utan vad aktören tror den andra aktören kommer att 

göra i det givna sammanhanget (Morrow 1994, s. 76). Förenklat betyder det att regler och 
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lagar spelar en mindre roll, företagarna väljer att göra svarta pengar eftersom de tror att andra 

inom restaurangbranschen gör det. 

Efter en kontroll vet t.ex. en företagare att det är fritt fram att göra svarta pengar i tre månader 

framåt, en annan företagare menar att om denne anpassar sin omsättning efter skatteverkets 

schablontabeller så låter skatteverket respondenten vara i fred. Skatteverkets förutsebarhet 

framkallar strategier och/eller skapar praxis inom branschen eftersom företagarna kan göra 

rimliga kalkyleringar på hur skatteverket kommer att agera i det givna sammanhanget (Peters 

1999; North 1993). 

En företagare menar att alla restaurangägare vill göra rätt för sig, företagarna får dåligt 

samvete av att göra svarta pengar men det blir inget kvar om de ska jobba ärligt. 

Redogörelsen ovan beskrivs av Levi (1991, s. 139-140) som en s.k. dualnyttofunktion där 

individen avväger vad som är moraliskt riktigt med sitt egenintresse. Företagarna gör även en 

avvägning om de svarta pengarna är värt besväret, här tänker företagaren i strategiska termer i 

form av utbyte (Rothstein 2003, s. 67). Avvägningen görs mellan att åka fast och göra svarta 

pengar. Ett exempel är frågan om höjda eller sänkta skatter som endast skulle resultera i ett 

justerande av respondenternas beteende när det gäller svarta pengar 

Rothstein (2003, s. 72) skriver att det förvisso kan finnas aktörer som inte får dåligt samvete, 

men skälet till ett fortsatt orätt handlande är nödvändigtvis inte att individen har en moralisk 

defekt (Rothstein 2003, s. 14). Eftersom restaurangägarna finner de svarta pengarna 

accepterat i branschen så rättar sig företagarna efter den gängse praxisen (Rothstein 2003, s. 

67). Vidare så menar företagarna att de svarta pengarna inte känns kriminella eftersom det är 

pengar som personen har kämpat för, dvs. att företagarna anser att de jobbar mycket hårdare 

än allmänheten. Detta förklaras av Rothstein (2003, s.70) som att individer gör en egen 

tolkning av hur verkligheten är utformad och agerar därefter.  

Förutom anledningen ovan så beror många restaurangägares kriminella beteende på 

egennytta. En anledning är att företagarna inte vill förlora gjorda investeringar, eller att det 

inte finns andra jobb, därför fortsätter de med sitt beteende. Skälet till de svarta pengarna är 

således materiell nytta (Rothstein 2003, s. 69) och för att överleva i en hård bransch (Alalehto 

1999). 

Många av anledningarna till att respondenterna gör svarta pengar beror på att det inte 

förekommer någon tillit till skatteverket, dvs. eftersom skatteverket inte anses vara en 

universell institution. Exempelvis menar en respondent att personen kommer att få sanktioner 



 31 

för eller senare, vilket resulterar i att respondenten gör svarta pengar nu. Ett annat exempel är 

att eftersom skatteverket antar att företagaren gör svarta pengar, resulterar det i att denne gör 

svarta pengar. 

4.4 Relationer & tillit  

Svarta pengar anses undermedvetet i branschen och ingen pratar om det men alla vet att det 

finns. Företagarna pratar om svarta pengar öppet med personer som de litar på och 

respondenterna litar på de personer som de har känt länge och känner bra. Dock pratar 

företagarna om skatteverket med alla i branschen. Tre av företagarna känner de flesta 

restaurangägare, resterande företagare känner vissa ägare men vet om eller är bekant med de 

andra. Tillit till skatteverket förekommer inte hos några av våra respondenter. Exempelvis så 

ansåg en av företagarna att restaurangbranschen är överetablerad, på frågan om vad som kan 

göras, om skatteverket kan göra något blev svaret: ”Dom har gjort tillräckligt”. Detta säger 

respondenten med en stor avsky i ansiktet. 

Vidare så ger samtliga respondenter konkreta exempel på andra restaurangägare som 

respondenterna använder sig av för att beskriva hur branschen fungerar men kanske främst 

hur skatteverket jobbar. 

4.4.1 Analys 

Företagarna pratar endast om svarta pengar med personer de litar på, men alla företagarna tror 

sig veta att svarta pengar finns. Social tillit, grundas på en personlig övertygelse byggd på en 

bestämd verklighetsuppfattning (Rothstein 2003, s. 154), dvs. företagaren bygger sin tillit på 

hur den tror verkligheten är. I denna studie tycks tillit grunda sig i förvärvad information, då 

det handlar om personliga erfarenheter (Newton 2002, s. 18). Eftersom företagarna tror att 

alla fuskar skulle detta medföra att tillit inte förekom. Emellertid är respondenternas tillit 

generellt hög till andra restaurangägare. Vidare så känner de flesta restaurangägarna varandra 

och är bekanta med eller vet vilka de andra är. Detta borde resultera i ett högt socialt kapital 

(Rothstein 2003), eftersom socialt kapital bygger på summan av antalet sociala kontakter en 

individ har, multiplicerat med graden av förtroende i dessa relationer (Rothstein 2003, s. 112). 

Dock är så inte fallet i denna studie, vilket kommer att behandlas ytterligare i diskussionen.  

Tillit till skatteverket förekommer inte hos några av respondenterna. Förutom att samtliga 

respondenter explicit säger att de inte litar på skatteverket, målar de upp en horribel bild av 

skatteverket vilket tyder på att respondenterna verkligen tycker så. Social tillit, som benämnt, 

ovan grundar sig i förvärvad information, i detta fall rör det sig både om en personlig 
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erfarenhet (Newton 2002, s. 18) och en kollektiv erfarenhet (Uslaner 2002). Faktum är att 

samtliga respondenter ger konkreta exempel på andra restaurangägares erfarenheter av 

skatteverket.  

4.5 Det var bättre förr 

Det var bättre förr blev svaret när frågan om företagaren trivdes i branschen ställdes. Den 

uppfattningen tycks många av respondenterna dela. Alla respondenter menar att nivån på 

svarta pengar har sjunkit om man jämför idag med för 10-20 år sedan. Orsaken är som nämnt 

tidigare hårdare kontroller samt nya lagar och restriktioner. Förr i tiden handlade de svarta 

pengarna om lyx, idag är situationen omvänd, idag handlar svarta pengar om överlevnad. En 

respondent menar att när restaurangägarna gör svarta pengar så förstör de för branschen 

eftersom skatteverket ökar sina kontroller. Detta beskrivs mer utförligt av en annan 

företagare, respondenten menar att en brist på kontroll från skatteverket på 90-talet resulterade 

i oförsiktiga krögare som gjorde mycket svarta pengar. Detta uppmärksammades av 

allmänheten och myndigheterna vilket idag har resulterat i hårdare kontroller i branschen.  

Samarbete förekommer med de restauranger som är närliggande, och med de som företagaren 

känner, förutsatt att tillit finns. Tre av företagarna tipsar inte andra företagare om hur man gör 

svarta pengar, en av respondenterna tipsar endast de restaurangägare som denne känner och 

delar erfarenheter med. Två av företagarna menar att restaurangägare inte förstör för varandra 

inom branschen, medan två företagare menar att det förekommer. 

4.5.1 Analys 

Alla respondenter menar att nivån på svarta pengar har sjunkit om man jämför idag med för 

10-20 år sedan. Orsaken är som nämnt hårdare kontroller samt nya lagar och restriktioner. En 

respondent menar att när restaurangägarna gör svarta pengar förstör de för branschen eftersom 

skatteverket ökar sina kontroller. Rothstein (2003) beskriver detta som att individer agerar 

enskilt vilket till synes är fördelaktigt, men som över tid har negativa konsekvenser för 

kollektivet. Vidare så hävdar Rothstein (2003, s. 65) att om formella institutioner inte 

effektivt upptäcker och bestraffar brott så kan de inte påverka beteenden.  

Rothstein (2003, s. 11) skriver att samarbete bygger på tillit. Det samarbete som förekommer 

är med de personer som företagaren känner, förutsatt att tillit finns. Det är först då man varnar 

andra aktörer i branschen om eventuella kontroller.  
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5. Diskussion 

Denna studie är genomförd ur företagarnas syn, dvs. att den bild som respondenterna 

illustrerar av skatteverket inte nödvändigtvis behöver vara sann. Emellertid är det hur 

individen tycks uppfatta sig bli behandlad som är av intresse (Peters 1999). Skatteverkets 

tjänstemän anses inte överläggande, rättvisa, likabehandlande och i vissa fall anses de 

korrupta. En offentlig institution med ovan anförda egenskaper anses inte vara en universell 

institution. Vidare så litade ingen av respondenterna på skatteverket och orsaken tycks ofta 

grunda sig på kollektivt samt personligt förvärvad information (Uslaner 2002; Newton 2002, 

s. 18) som bygger på dåliga erfarenheter (Uslaner 2002). 

Vilken kombination av de tre dimensionerna har då den icke-universella institutionen enligt 

Rothstein (2003)? Företagarna ansåg att skatteverket består av institutioner med informella 

rutiner, mekanismerna anses praxisbetonade, dvs. de anpassar sig efter branschens standard, 

samt att motiven lutar mot egennytta.  

Denna studie har konstaterat att skatteverket inte är en universell institution samt har 

identifierat kombinationen av de tre dimensionerna som skatteverket besitter. Men hur ser det 

sociala kapitalet ut inom restaurangbranschen? Företagaren bygger sin tillit på hur den tror 

verkligheten är konstruerad (Rothstein 2003, s. 154). Respondenternas tillit är generellt hög 

till andra restaurangägare, vidare så har de stora sociala nätverk inom branschen. Följaktligen 

borde det existera socialt kapital. Emellertid tror samtliga respondenter att majoriteten av 

restaurangägarna gör svarta pengar och att samtliga respondenter själva handlar med svarta 

pengar. Det visar att tilliten på grund av det olagliga beteendet, dvs. handla med svarta 

pengar, inte finns. Detta missvisande resultat kan med viss tankeakrobatik härledas till att de 

svarta pengarna är allmänt accepterade i branschen, vilket resulterar i att det knappt anses 

ohederligt att göra svarta pengar. Detta resulterade i att huruvida respondenterna tror sig ha 

tillit till de andra restaurangägarna eller inte, spelade mindre roll i sammanhanget.  

Resonemanget ovan stämmer överens med Rothsteins (2003) enhetliga ansats där offentliga 

institutioner som inte anses universella resulterar i att socialt kapital förstörs eller är icke-

existerande i den rådande kontexten. Tilliten till varandra bland företagarna i fråga om svarta 

pengar är icke-existerande eftersom alla tror sig veta att majoriteten av företagarna i 

branschen handlar med svarta pengar. Dock är tilliten till varandra som kollegor och 

konkurrenter inom samma bransch bestående. 
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Om denna studie jämförs med Pattersons (1999) studie, där missgynnade grupper som lever 

under icke fungerande offentliga institutioner har en låg social tillit, så är utfallet i båda 

studierna detsamma. Detta trots att förhållandena vid en första anblick ser omvända ut enligt 

resonemanget ovan. 

Frågan blir då vilken påverkan skatteverket har på företagarnas beteende och motiv. 

Skatteverkets beteende har resulterat i att företagarna skapar strategier och/eller praxis inom 

branschen eftersom de kan göra rimliga kalkyleringar på hur skatteverket kommer att agera 

(Peters 1999; North 1993). Företagarna väljer att gå efter olika avvägningar, en form är 

dualnytta, där företagaren väger vad som är moraliskt riktigt med egennytta (Levi 1991). En 

annan form är när avvägningen görs mellan att åka fast och göra svarta pengar (Rothstein 

2003, s. 67), vilket i allra högsta grad är beroende av grad av kontroll och sanktioner. Vidare 

så väljer företagarna att göra svarta pengar för att alla andra i restaurangbranschen gör det 

(Morrow 1994, s. 76).  

Oftast beror företagarnas beteende på förutsättningarna i branschen och eftersom den 

kännetecknas av låga marginaler, överetableringar samt hög konkurrens så är det svårt att vara 

lönsam. Många av anledningarna till att respondenterna gör svarta pengar är en direkt följd av 

att det inte förekommer någon tillit till skatteverket, dvs. att myndigheten inte är en universell 

institution. Vidare så är branschen utsatt för en hög grad av kontroller och höga skatter enligt 

respondenterna, vilket i sin tur tvingar de små krögarna att adoptera ett kriminellt beteende för 

egennyttans skull (jmf. Alalahto 1999).  

Nivån på svarta pengar har sjunkit om man jämför med för 10-20 år sedan vilket anses vara 

resultatet av hårdare kontroller samt nya lagar. Således har kontroller och sanktioner minskat 

de svarta pengarna, vilket går i linje med Allingham och Sandmos (1972) artikel. Orsaken till 

de ökade restriktionerna tycks bero på historiska faktorer. En brist på kontroll under 90-talet 

resulterade i mycket svarta pengar. Med andra ord beror de hårda kontrollerna på att 

företagarna agerade enskilda vilket till synes var fördelaktigt då. Över tid har det haft negativa 

konsekvenser för restaurangbranschen i sin helhet (Rothstein 2003) och idag drabbar det även 

individen (Lichbach 1997), helt enkelt en social fälla. Bilden som målas upp idag är lik den 

Alalehto (1999) illustrerar i frågan om att företagarna tvingas begå brott för att överleva.  

Denna studie visar att de hårda kontrollerna beror på den sociala fällan. Fenomenet beror på 

att enskilda individer har satts i ett scenario där de har kunnat komma undan med ett 

kriminellt beteende så pass länge att det idag inte endast anses vedertaget att göra svarta 

pengar utan även anses vara accepterat. Visserligen är det så att krögaren tvingas begå brott 
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istället för att stiga av det sjunkande skeppet i många fall, men inte för att företagaren vill 

bestå som krögare (Alalehto 1999, s. 276), utan för att det inte finns plats för dem i dagens 

samhälle i form av andra jobb. 

6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka den enskilda företagarens syn på skatteverket och 

övriga företagare inom restaurangbranschen samt hur dessa faktorer påverkar företagarens 

inställning till skattefusk. Studiens frågeställning är enligt följande:  

1. Vad påverkar den egna företagarens inställning till skattefusk? 

Frågeställningen har brutits ned i tre undersökningsfrågor för att kunna besvaras, frågorna är 

som följer:  

1.1 Hur upplever den egna företagaren offentliga institutioner? 

En universell institution kännetecknas av en grundläggande känsla av rättvisa, överläggning, 

opartiskhet samt öppenhet. Emellertid visar denna studie att skatteverket inte kan anses 

universell eftersom det brister i egenskaperna ovan. Följaktligen ska det förstöras eller saknas 

socialt kapital i en sådan offentlig institution inom den rådande kontexten. Detta medför att 

samtliga respondenter tror att majoriteten av restaurangägarna gör svarta pengar. Att 

respondenterna själva gör svarta pengar visar att tilliten i form av det olagliga beteendet, dvs. 

att handla med svarta pengar inte finns. Således överensstämmer denna studies resultat med 

Rothsteins (2003) enhetliga ansats. 

1.2 Hur upplever den egna företagaren den egna branschen? 

Det olagliga beteendet har oftast sin grund i förutsättningarna inom branschen. Eftersom 

branschen kännetecknas av låga marginaler, överetableringar samt hög konkurrens tvingar 

detta de små krögarna att adoptera ett kriminellt beteende för att överleva. Vidare så väljer 

företagarna att göra svarta pengar för att alla andra i restaurangbranschen gör det, vilket visar 

vilken påverkan de andra företagarna i branschen har på den enskilde företagaren.   

1.3 Vilka är motiven bakom den egna företagarens beteende? 

Många av anledningarna till att respondenterna gör svarta pengar är en direkt följd av att det 

inte förekommer någon tillit till skatteverket, dvs. att myndigheten inte är en universell 

institution. Skatteverkets beteende resulterar även i att företagarna skapar strategier och/eller 
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praxis när de handlar med svarta pengar inom branschen, eftersom myndighetens beteende är 

förutsebart, dvs. att företagarna går efter två former av avvägningar. En form är när avvägning 

görs mellan att åka fast och göra svarta pengar, vilket i allra högsta grad är beroende på grad 

av skatteverkets kontroll och sanktioner. Den andra formen är en dualnytta där moral avvägs 

mot egennytta, dvs. företagarna väljer att göra svarta pengar pga. att de vill överleva i den 

hårda branschen.  

Avslutningsvis menar samtliga respondenter att en hög grad av kontroller och hårda 

sanktioner har minskat mängden av svarta pengar. Orsaken till den höga graden av kontroll 

och sanktion tycks bero på historiska faktorer. Anledningen till detta förefaller vara 

avsaknandet av kontroll på 90-talet som resulterade i mycket svarta pengar. Med andra ord 

beror de hårda kontrollerna på att företagarna agerade enskilda vilket till synes var 

fördelaktigt då men över tid har haft negativa konsekvenser för restaurangbranschen i sin 

helhet och som idag även drabbar den enskilde företagaren. Detta scenario är ett exempel på 

en social fälla. 

7. Begränsningar 

Studiens begränsningar består främst av att urvalet av respondenter är gjort i en och samma 

stad, vilket leder till att samtliga respondenter har haft kontakt med samma skattekontor och 

samma tjänstemän på skatteverket. Det faktum att samtliga respondenter har 

invandrarbakgrund gör också att studien begränsas. 

8. Studiens bidrag och vidare forskning 

Studiens bidrag till befintlig teori består främst av att studien tar sin utgångspunkt i den egna 

företagaren och de beslut som denne ställs inför. På så sätt är studien intressant ur en 

företagsekonomisk synvinkel till skillnad från tidigare forskning på området som främst har 

tagit sin utgångspunkt i statsvetenskaplig, sociologisk eller nationalekonomisk teori. Dessa 

tidigare studier har främst fokuserat på medborgares relation till skatteverket och viljan att 

betala skatt. Denna studie har anpassats från att vara applicerbar på samhällsstrukturer och 

dess medborgare till att kunna appliceras på specifika branschstrukturer och enskilda 

företagare.  

Studiens praktiska relevans beskriver främst vikten av tillit, sociala nätverk och samarbetens 

betydelse för skapandet av effektiva grupper av människor och organisationer. 
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Vidare forskning inom ämnet skulle kunna studera andra branscher för att undersöka om 

relationen mellan företagare och skatteverket ser likadant ut där. Av intresse vore även att 

studera om andra branscher har lika stor inverkan på den egna företagaren som 

restaurangbranschen har visat sig ha på den enskilde företagaren. Det finns även utrymme för 

att bredda forskningsfrågan till att inkludera andra institutioner i form av andra myndigheter i 

samhället och deras påverkan på den egna företagaren. Det finns även möjlighet att applicera 

Rothsteins (2003) teorier på organisationsstrukturer där institutionerna består av 

ekonomistyrning/ledning och individerna av medarbetare. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Frågeformulär 

(AA) – Frågan avser skatteverket (institution) 

(A) – Frågan avser företagarens verklighetsuppfattning på övriga institutioner (ej 

skatteverket). 

(B) – Frågan avser företagarens verklighetsuppfattning av restaurangbranschen (strukturer). 

(C) – Frågan avser företagaren verklighetsuppfattning av andra företagare. 

(D) – Frågan avser den enskilde företagaren självuppfattning och dennes motiv. 

(E) – Frågan avser relationen mellan institutioner och restaurangbranschen (strukturer). 

(F) – Frågan avser relationen mellan restaurangbranschen (strukturer) och den enskilde 

företagaren (individen). 

(G) – Frågan avser relationen mellan den enskilde företagaren (individen) och andra 

företagare. 

(Q) – Frågan avser relationen mellan andra enskilda företagare och restaurangbranschen 

(strukturer) 

(XA) – Frågan avser relationen mellan institutioner och socialt kapital. 

(X) – Frågan/nyckelordet avser socialt kapital (tillit och nätverk av relationer). 

(Y) – Frågan/nyckelordet avser den sociala fällan. 

(Z) – Frågan avser relationen mellan socialt kapital och den sociala fällan. 

Skatteverket 

Öppna frågor 

Hur skulle du beskriva skatteverket som myndighet? Varför? (A) 

Vad tycker du om skatteverket? Varför? (A) 

Hur skulle du beskriva relationen mellan skatteverket och restaurangbranschen? Varför? (E) 

Hur skulle du beskriva relationen mellan restaurangbranschen och ditt företag? Varför? (F) 
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Varför tror du att skatteverket tycker att restaurangbranschen är en utsatt bransch i frågan om 

skattefusk? Varför? (A, B, D) 

Sökande frågor 

Vad tror du skatteverket tycker om restaurangbranschen? Varför? (A, B, E) 

Hur tror du skatteverkets regler och rutiner påverkar restaurangbranschen? Varför? (A, B, E, 

X, Y) 

Hur uppfattar du skattelagstiftningen och skatteverkets regler? (A, B) På vilket sätt påverkar 

de dig? (D, E, F, X, Y, Z) 

Har du förtroende för skatteverket? Varför? (A, X) Hur påverkar (svaret) ditt sätt att agera? 

(Y, Z) 

Tror du att skatteverket behandlar alla lika? Alla branscher lika? Alla restaurangägare lika? 

Varför? (A, B, C, D, E) Hur påverkar (svaret) ditt sätt att agera? (D, F, X, Y, Z) 

Berätta hur skatteverket genomför kontroller? Varför? (A, B, X) Hur påverkar (svaret) ditt sätt 

att agera? (F, X,Y, Z) 

Uppfattar du de anställda på skatteverket som korrupta, samarbetsvilliga, informativa, 

sakliga? (A, B, X) Varför?  Hur påverkar (svaret) ditt sätt att agera? (D, E, F, Y, Z) 

Vad kan skatteverket enligt dig ytterligare göra för att minska problemen med skattefusk i 

restaurangbranschen? (A, B, C, D, F, G, X, Y, Z) 

Nyckel ord 

Likabehandling – saklig – korrupt- förtroende - tillit – samarbetsvilliga – förutsebarhet – etik 

– moral – formell – informell – sociala normer – incitamentstyrt – situationsberoende – regler 

– lagar. (A, B, C, D, E, F, X, Y, Z) 

Restaurangbranschen 

Öppna frågor 

Hur skulle du beskriva restaurangbranschen och andra restaurangägare? Varför? (B, C, F, G, 

X, Y, Z) 

Vad tycker du om restaurangbranschen och andra restaurangägare? Varför? (B, C, G, X, Y, Z) 
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Hur skulle du beskriva relationen mellan andra restaurangägare och restaurangbranschen? 

Varför? (B, C, G, Q, X, Y, Z) 

Hur skulle du beskriva relationen mellan andra restaurangägare och dig? Varför? (C, D, F, G, 

X, Y, Z) 

Sökande frågor 

Har du förtroende för branschen och andra restaurangägare? Varför? (B, C, F, G, Q, X) Hur 

påverkar (svaret) ditt sätt att agera? (Y, Z) 

Förekommer det någon form av samarbete mellan restaurangägarna? (B, C, F, G, Q, X) Hur 

påverkar (svaret) ditt sätt att agera? (Y, Z) 

Vilken typ av relation har du med de andra restaurangägarna? (B, C, D, F, G, Q, X) Hur 

påverkar (svaret) ditt sätt att agera? (Y, Z) 

Hur ser sociala normer och kulturen ut i restaurangbranschen? (B, C, D, F, G, Q) Hur 

påverkar det (svaret) dig? (X, Y, Z) 

Påverkas restaurangbranschen av ditt beteende? (B, D, F, X, Y, Z) Påverkar ditt beteende 

andra restaurangägare? (C, D, G, Q, X, Y, Z)  

Nyckelord 

Praxis – Förutsägbarhet – adoptivt beteende – situationsanpassat – rationellt beteende – 

strategiskt beteende. (B, C, D, F, G, Q, X, Y, Z) 

Den enskilde företagaren 

Öppna frågor 

Vad säger du om jag säger svarta pengar? Varför? (A, B, C, D, X, Y, Z) 

Vilken påverkan har skatteverkets regler och rutiner på dig i frågan om svarta pengar? 

Varför? (E, F, X, Y, Z) 

Vad är svarta pengar för dig? (D) 

Vilken påverkan har andra restaurangägare på dig i fråga om svarta pengar? Varför? (B, C, D, 

X, Y, Z) 

Vad säger du om jag säger samhällsansvar i fråga om skatt och företagande? Varför? (A, B, 

C, D, E, F, X, Y) Hur påverkar (svaret) ditt sätt att agera? (F, Y, Z) 
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Sökande frågor 

Redovisar du all din omsättning? (D) 

Varför redovisar du (inte) all din omsättning? Vad beror det på? (A, B, C, D, E, F, X, Y) Hur 

påverkar (svaret) ditt sätt att agera? (F, Z) 

Hur ser straffen ut för skattefusk? (A, D) 

Påverkas du av straffen, dvs. skulle hårdare/lägre straff ändra ditt beteende? (A, D) Varför? 

(A, B, C, D) På vilket sätt skulle ditt beteende ändras? (X, Y, F, E) Varför? (Z) Hur påverkar 

(svaret) ditt sätt att agera? (Z) 

Skulle du ändra ditt beteende om alla inom din bransch redovisade allt? (A, B, C, D, E, F, Y) 

Varför? (X, Y, Z) 

Spelar etik och moral någon roll i sammanhanget? Varför? (A, B, C, X, Y) Hur påverkar 

(svaret) ditt sätt att agera? (D, E, F, G, Y, Z) 

Hur ser din tillit ut i allmänhet? (E, F, G, Q, X, Y, Z) 

Nyckelord 

Etik – moral – självuppfattning – göra rätt – dualnytta – situationsanpassat – egennytta – 

egenintresse – straff – kontroll - tillit. (A, B, C, D, E, F, G, Q, X, Y, Z) 

Socialt kapital 

Nätverk av relationer, tillit samt förtroende, ömsesidig bekantskap och institutionella 

rättigheter, rättvisa, omutbarhet och likabehandlande. 

Den sociala fällan 

Samarbete, verklighetsuppfattningar, hur andra agerar i sammanhanget samt socialt kapital 

(tillit, förtroende och nätverk av relationer) 
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10.2 Bilaga 2: Kategorisering av svar 

 

1. Företagarens verklighetsuppfattning av skatteverket (institution).   

2. Företagarens verklighetsuppfattning av övriga institutioner.  

3. Företagarens verklighetsuppfattning av strukturer.   

4. Företagarens verklighetsuppfattning av andra företagare.   

5. Företagarens självuppfattning och företagarens motiv. 

6. Kontroll & sanktioner. 

7. Socialt kapital 

8. Sociala fällan 

 


