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Sammanfattning 
 
Revisorn förväntas uppfylla flera roller. Dessa roller har dock en konkurrerande status och 
revisorn kan omöjligt uppfylla alla samtidigt. En revision kan därför principiellt aldrig 
utföras enligt idealfallet. Vi pekar ut hur rollernas konfliktsituationer kan aktualiseras som 
främst oberoendeproblem genom att studera restaurangbranschen där rollkonflikterna är extra 
tydliga. Oberoendeproblematiken är sedan tidigare väl känd och diskuterad, men vi hoppas 
att exemplifieringen med restaurangbranschen där över 70 % av företagen fuskar1, skall 
belysa effekten av problemen samt dess omfattning. Detta gjordes genom att intervjua 
personer i intresseorganisationer som är insatta i ämnet och revisorer som intresserat sig för 
dessa problem. Vi genomförde även en enkät för att mäta revisorns attityder som dessvärre 
inte gav så många svar som önskat. Problemområdet berör i huvudsak intäktsredovisning och 
manipulerade kassaregister. 
 
Vi analyserar orsaksfaktorer till varför revisionen i restaurangbranschen idag håller så låg 
kvalitet samt debatterar åtgärder för förbättringar i utvecklingen av god revisionssed. Vi vill 
med andra ord revidera revisorskåren. 
 
Våra motiv är att som objektiv observatör kunna bedöma problem och uttala oss om dem 
utan att angripas av argument som partställning. Vi hoppas därför kunna bidra med en 
ofärgad, men ändå provokativ bild till den diskussion som förs offentligt. Vårt syfte i denna 
roll är att informera, medla, samt minska förväntningsgapet. 
 
Ytterligare vill vi rubba det tvärsäkra och ifrågasätta befintliga förhållanden för att uppnå 
erforderliga förbättringar. Det finns en risk i att förlita sig till det man kan. Även om 
forskning anstränger sig för att vara objektiv, kan man i backspegeln se tidstypiska sanningar 
som med tiden avfärdas.2 Dessa tankar kan exemplifieras med: ”A thing is not right because 
we do it, a method is not right because we use it.” - John Aldair3 
 
Resultat: 
 

• Genom att ”godkänna” redovisning baserad på manipulerbara kassaregister tar 
revisorn inte hänsyn till kravet; tillförlitlighet på revisionsbevis. Kassaregister kan 
inte ge betryggande säkerhet utan bör jämställas med ett onumrerat kvittoblock 

• Det råder stor okunskap om hur kassaregister manipuleras och i vilken omfattning. 
Detta leder till att många revisorer och redovisningsekonomer  inte är medvetna om 
den risk de tar i kontantbranscher när de beräknar priset på sin tjänst. 

• Revisorsrollen är dåligt lämpad att avslöja fusk i restaurangbranschen p.g.a: De 
metoder som erfordras för att avslöja fusk, revisorns beroende till företagaren 
orsakad av en nära social relation, samt revisorns svaga incitament att avge oren 
revisionsberättelse när det är befogat. 

• För att ändra revisorers attityder bör RN pröva systemdokumentation och 
behandlingshistorik samt öka incitamentsstrukturen genom ökad revisionskontroll. 

                                                 
1 Tidbeck, J-O. (2005) 
2 Alalehto, T, et.al. (2003, sid 8) 
3 Härén, F. (2004, sid 31) 
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1 Inledning 
Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning. 
Revision ger trovärdighet åt företagets finansiella information. Revision är en förutsättning 
för ett fungerande näringsliv. Genom planering och genomförandet av revision ska revisorn i 
rimlig grad ha försäkrat sig om att det inte finns några väsentliga fel och förmedla detta 
vidare till läsarna av årsredovisningen genom revisionsberättelsen.4  

1.1 Bakgrund 
 
Det finns ett antal risker i revisionsarbetet, s.k. revisionsrisker. En revisor kan aldrig vara 
säker på att årsredovisningen är helt sanningsenlig. Särskilt svårt är det för revisorn när det 
reviderade företaget medvetet fuskat med bokföringen och döljer affärshändelser för att göra 
sig en ekonomisk vinning. Att sådana ekobrott förekommer är inget nytt och skapar stora 
svårigheter för revisorn då denne blir förd bakom ljuset och dessutom har som uppgift att 
genom revisionsberättelsen tillstyrka med betryggande säkerhet att sådana felaktigheter inte 
förekommer i företagens årsredovisning.5 Exempel på hur sådana händelser kan inträffa kan 
man tydligt se i kontantbranscher, där svarta pengar figurerar i form av transaktioner som 
inte redovisas. Dessa används till exempelvis svarta löner eller som ett sätt för företagaren att 
få en större disponibel inkomst eftersom denne inte betalar skatter och avgifter på dessa 
pengar. Sådana företeelser leder således till en snedvriden konkurrens eftersom företagen inte 
betalar lika stor andel av omsättningen i skatter och därför har lägre kostnader än de företag 
som driver verksamhet efter gällande lagar.  
 
Fusket är dessutom viktigt ur ett större samhälleligt perspektiv. Skattefusket medför att 
pengar tas från det allmänna till enskilda individer och skadar välfärden.6 Utbredd ekonomisk 
brottslighet undergräver medborgarens vilja att betala skatt7, minskar solidariteten och kan 
leda till att respekten för demokratiskt fastställda beslut grumlas.8 Dessutom medför 
nyttjandet av svart arbetskraft sämre arbetsvillkor och trygghet för anställda. Utöver det 
förekommer det att svartarbetare dessutom erhåller a-kassa medan de jobbar.9 Just fenomenet 
svart arbetskraft pekas ofta ut i media som ett betydande medel för skattefusk. Någon exakt 
statistik är svår att få fram, men svartjobb i olika former gör att samhället årligen går miste 
om cirka 50 miljarder kronor. Det är mer än försvarsbudgeten på 44,3 miljarder.10 Andra 
beräkningar pekar på att den svarta sektorn motsvarar cirka 5 % av landets BNP, alltså i 
runda tal 80 miljarder kronor.11 En annan undersökning hävdar att Sverige ligger i täten 
bland europeiska länder avseende svarta sektorns storlek.12 Orsaker till detta pekas ofta ut 
som för höga skatter på arbetskraft. Svart arbete innebär att företagaren har råd att anställa 

                                                 
4FAR. (2002) 
5 FAR. (2005, sid 301)  
6 Ringholm, B. (2004) 
7 Korsell, L. (2002) 
8 Schück, J. (2002) 
9 Beck-Friis, U. (2004) 
10 ibid 
11 Schück , J. (2002) 
12 ibid 
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fler.13 En annan aspekt är att kunderna själva accepterar skattefusk eftersom detta medför ett 
lägre pris, och att plånboken kommer i första hand.14 
 
Fusket inom restaurangbranschen beräknas av Länsstyrelsen till över 70 % av företagen och 
att det i dessa företag uppgår till mellan 40-60 % av omsättningen. Fusket uppskattas kosta 
staten cirka 12-15 miljarder kronor årligen,15 vilket i förhållande till tidigare nämnda siffror 
är en betydande andel. Orsaken till fuskets omfattning i restaurangbranschen är flera. T.ex. är 
Skatteverkets uppfattning att toleransen för svartjobb är hög där det finns många anställda, 
hög personalomsättning och gott om kontanter.16 Andra orsaker till det utbredda fusket inom 
branschen anses vara att det är nödvändigt att fuska för att slåss mot fuskande konkurrenter 
samt tillgången till manipulerbara kassaregister.17 Samtidigt skulle nog många anse det 
lockande att plocka ut lite extra fickpengar, vilket Pär Rönnberg syrligt påpekar som svar på 
denna hypotes med: ”Hur förklaras den inte ovanliga 4-5 månader långa utlandssemestern 
för krögarfamiljen med en samlad inkomst på 100 000 kronor per år? Resan till Arlanda sker 
givetvis i egen BMW.”18 Även om det finns mängder av krogar som sköter sina åligganden 
perfekt, kan man inte blunda för problemet.  
 
I åratal har restaurangbranschen genererat svarta pengar genom att manipulera med 
kassaregistret.19 Under lång tid var myndigheterna omedvetna om hur kassaregistret, navet i 
kontanthanteringen, utnyttjats för att bli själva hjärtat för den ekonomiska brottsligheten i 
branschen, det är de inte längre.20 Sedan ett flertal år tillbaka drivs flera projekt inom 
restaurangbranschen för att komma åt problemet, bl.a. Skatteverkets restaurangprojekt och 
Länsstyrelsens Operation krogsanering. Trots att Operation krogsanering pågått i tio år kan 
Länsstyrelsen dock inte se att det ekonomiska fifflet generellt sett har minskat, snarare 
tvärtom. ”Krögarna gör inte de enkla felen längre, de följer lagar och förordningar på ytan, 
vilket gör att fusket är svårare att avslöja idag” 21.   
 
En åtgärd som genomförts är t.ex. att användning av kassaapparat och att skriva ut kvitton 
sedan den 1 juli 2003 inte längre är frivilligt för restauranger med serveringstillstånd, 
eftersom det ansågs vara något som var bäddat för svarta kontantuttag.22 Att manipulera med 
dagens kassaapparater är avancerat men ändå en lätt match. Genom några enkla handgrepp 
eller programmeringar – ofta med hjälp av återförsäljarna - krymper de oseriösa krögarna de 
synliga intäkterna och stoppar delar av omsättningen i egen ficka. Ett kvitto är heller ingen 
garanti för att betalningen har registrerats i kassamaskinen.23  

                                                 
13 Schück, J. (2002) 
14 Pieplow, M. & Pieplow, W. (2004) 
15 Intervju Tidbeck, J-O. (2005) 
16 Beck-Friis, U. (2004) 
17 Alalehto, T. & Sund, B. (1999) 
18 Rönnberg, P. (2003) 
19 Brink, B. & Carlberg, P. (2005) 
20 ibid 
21 Västerbro, M. (2003) 
22 Wierup, L. (2002) 
23 ibid 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt god revisionssed ska en revision utformas så att revisorn kan bestyrka med 
betryggande säkerhet att årsredovisningen i sin helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
Betryggande säkerhet erhålls genom att revisorn inhämtar revisionsbevis i tillräcklig 
utsträckning så att han/hon kan dra dessa slutsatser. 
 
Att revidera ett företag med verksamhet inom restaurangbranschen innebär således för 
revisorn att denne kommer att bli tvungen att bedöma kontanta transaktioners trovärdighet. I 
en kontantbransch bör intäkterna vara mest revisionsvärda. Det bör idealt alltså vara där 
revisorn ska lägga störst fokus vid sin granskning. 24 Problemet är att en adekvat granskning 
skulle kosta mer än krögare i regel är villiga att betala.25 Om en företagare fuskar med 
kassahanteringen är dessutom denne benägen att dölja detta för revisorn. Utöver det kan man 
finna att Ekobrottsmyndigheten utreder brottsmisstankar om grova skattebrott och 
bokföringsbrott i företag som är verksamma i restaurangbranschen i Stockholms län. I 64 fall 
utav 65 har bolagens revisor lämnat rena revisionsberättelser.26  
 
Nya RS (revisionsstandard i Sverige) uppfattas ytterligare påverka arbetet för revisorn då 
denne enligt RS-RevU 1005 måste göra tydligare uttalanden om kontanta transaktioner. 
Eftersom inget kassasystem är helt tillförlitligt och revisorn inte kan vara på plats och 
granska kassahanteringen hela året finns det ingen möjlighet att vara säker på bokföringens 
riktighet.27 Det finns inte heller ännu en utarbetad praxis för vad som är tolererbara fel och 
var gränsen går för när revisorn skall anmärka.28 Detta följer av att det för en oren 
revisionsberättelse krävs bevis, vilka speciellt är svåra att få tag på om företagaren gör sitt 
bästa för att dölja dem när kassaregistren är manipulerbara och internkontrollen är 
bristfällig.29 
 
Man kan ur ovanstående resonemang hävda att revisorn på flera sätt kommer i kläm. Att bli 
förd bakom ljuset, och förekomsten av manipulerbara kassaregister försvårar granskningen, 
vilket gör revisorns uppgift att uttala sig än mer problematiskt. Samtidigt är revisorns 
arbetsgivare det enskilda företaget varför revisorn har ett incitament att skriva en ren 
revisionsrapport. Det skulle kunna leda till ifrågasättande av revisorns oberoende samt en 
risk att få en anmärkning av revisorsnämnden. Oberoendeproblemet är aktuellt vid revision i 
alla branscher, men eftersom restaurangbranschen utpekas som mer utsatt för fusk ställs 
problemet på sin spets i denna bransch. Detta medför att det vore enklare för revisorn att 
avböja företag i kontantbranscher, men vi utgår från att någon måste ta sig an uppdraget. 
 
Detta gör att revisorns roll och arbete kommer i fokus. Vi anser att det förefaller som om det 
råder ett gap, mellan förväntningarna på revisorerna från företag och samhälle samt mellan 
vad RS säger att revisorn skall göra, vad revisorn i praktiken gör/kan göra och vad som 

                                                 
24 Intervju Elofsson, S. & Åström, S. (2005) 
25 Intervju Bard, E. (2005)  
26 Intervju Elofsson, S. (2005)  
27 Intervju Åsheim, P. (2005) 
28 ibid 
29 Intervju Bard, E. (2005) 
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faktiskt skulle behöva göras. Revisorns roll och uppgifter har därför blivit centralt för vår 
uppsats. Som vi ser det har det uppstått en rollkonflikt på grund av olika intressen vilka 
aktualiserats av brister i revisorernas granskningar av restauranger vilket grumlar förtroendet 
för professionen.  

1.2.1 Problemformulering 

 
Hur kommer det sig att restaurangernas revisorer inte når upp till kontrollerande organs 
förväntningar på dem och varför har det blivit så? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera orsaksfaktorer till varför revisorer i så stor 
utsträckning avger rena revisionsberättelser i en bransch som restaurangbranschen där fusket 
är så uttalat och omfattande. Vidare vill vi debattera åtgärder för förbättringar i utvecklingen 
av god revisionssed.  

1.3.1 Avgränsning av syftet 

 
Det finns en mängd olika metoder som krögare använder för att fuska. Vi har dock valt 
fokusera på fusket med kassaregister då detta anses vara den mest utbredda metoden att 
skaffa svarta intäkter.  

1.4 Att läsa uppsatsen 

1.4.1 Läsanvisningar 

 
Kursiv text används i uppsatsen som förklarande av följande text syfte, eller som 
exemplifierande alternativt reflekterande info för att vi anser att dessa texter kan läsas just 
kursivt. Text med fetstil är markeringar för sådan info vi anser särskilt viktig. 
 
Bilagorna: 
I vissa fall har vi valt att placera text i bilagor då dessa är alltför omfattande och inte 
nödvändiga för alla läsare. Dessa innehåller nyttig information och finns till för de som 
finner behovet eller intresset av att fylla på med faktakunskap som komplettering för att 
kunna följa våra resonemang.  

1.4.2 Ordförklaringar & förkortningar 

 
• RS: Revisionsstandard i Sverige 
• FAR: Föreningen auktoriserade revisorer 
• SRS: Svenska revisorssamfundet 
• RN: Revisorsnämnden 
• EBM: Ekobrottsmyndigheten 
• SKV: Skatteverket 
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• Kassaregister: Kallas i folkmun kassaapparat och kan variera i utformning från de 
allra simplaste till avancerade pc-baserade system 

• God revisorssed: syftar främst på normer för revisorernas yrkesmässiga uppträdande 
• God revisionssed avser normer för hur revisionsuppdrag skall utföras 
• SUT: RN:s systematiska uppsökande tillsyn 
• Oegentligheter och fel i redovisning: Med oegentligheter menas avsiktliga fel. Fel 

avser oavsiktliga misstag i bokslutet. 
• SHR: Sveriges Hotell och Restaurangföretagare 
• Med revisor avses externrevisor 
• IFAC / ISA: International federation of accountants / International standards on 

auditing 
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2 Metod – ”substans före form” 
Kapitlets syfte är att redogöra för vilka vetenskapliga grundantaganden och 
tillvägagångssätt vi i arbetet förhållit oss till och hur detta kan påverka uppsatsen.  Detta för 
att assistera läsaren i bedömning av texten i aspekter såsom tolkning, tillförlitlighet och 
kritik. Vi har delat upp kapitlet i en del där vi utvärderar metoden främst för vår egen del för 
att öka kvaliteten på arbetet, och en del där vi beskriver förfarandet för att läsaren ska kunna 
bedöma arbetet. 

2.1 Vetenskapssyn 
 
De klassiska vetenskapssynerna är positivismen och hermeneutiken. Dessa kan beskrivas om 
än mycket förenklat som den säkra objektiva vetenskapen respektive den inkännande och 
tolkande. Vi ser hermeneutiken och dess modeller som den lämpligaste metoden för vårt 
arbete eftersom den har en mer processorienterad syn, vilket stämmer överens med vår 
uppfattning om inlärning. Däremot vägrar vi tro på en vetenskapssyns överlägsenhet och 
definitivt inte dess suveränitet. Eftersom vi inte ser positivism och hermeneutik som två 
diametrala motpoler på en linjär skala varpå vi ska placera vår flagga kommer vi pragmatiskt 
att mixa det säkra, inkännande, samt det kritiska förhållningssättet till vetenskap. Vi anser att 
det inte går att förlita sig till endast en syn om man vill ha ett adekvat svar på sitt problem. 
Som Einstein svarade då han fick frågan: Vad skiljer dig från oss andra? ”När andra letar 
efter en nål i en höstack letar de tills de hittat den. Jag letar tills jag hittat alla”. Eller när han 
lämnade ett identiskt prov till sina studenter, varpå de utbrast att det är samma frågor. Han 
svarade: ”Ja, men det är nya svar”.30 Detta säger kanske inte så mycket om hans benägenhet 
att se på saker med olika perspektiv, men väl om att man inte ska nöja sig med de enkla 
svaren samt att inlärning är en process. Sällan svarar en person exakt samma sak två gånger. 
Vi vill inte alls jämställa oss med Einstein men anser dessa idéer vara bra ideal.  
 
För övrigt ser vi det inte som ett självändamål för uppsatsen att vi ska lära oss, utan att andra 
också skall lära sig. Vi vill med arbetet skapa en grund varpå även andra kan generera 
kreativa idéer.  

2.2 Undersökningens utformning 
 
På ett sätt kan vi säga att vi är övervägande hermeneutiskt lagda, då vi strävar efter att se en 
större helhet i samhällsfenomen som förklaringsfaktorer i vår aktuella problemställning. Vi 
avser inte att bryta ner olika fenomen i delar för analys utan strävar efter att använda andras 
kunskap och tolka denna i ett större sammanhang. Detta gör vi för att vi själva ser en större 
mening i det förväntade resultatet om vi kan placera vår problemformulering i ett större 
sammanhang samt erhålla en meningsfull helhet snarare än att utreda enskilda strukturer eller 
teknikaliteter. Detta kan ge avkall på exempelvis validitet och innebär att uppsatsen bygger 
mycket på våra egna tolkningar och slutsatser vilket minskar reproducerbarheten. För att 
stärka uppsatsen ur detta hänseende avser vi att arbeta extra rigoröst med förstudierna som 
kommer få huvudrollen i vår uppsats. 
                                                 
30 Härén, F. (2004, sid 44)  
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Vi vill belysa att detta val motiverats med att vi anser att det inte går att fördjupa sig i 
problemet utan att det avgränsas. Problemet skulle i sådant fall snarare ha formen av 
problemlösning, vilket vi anser att mer tekniskt eller på andra sätt mer insatta kan göra bättre 
med sin överlägsna erfarenhet. Vi anser att problemet finns att studera på flera olika nivåer 
samt i olika perspektiv hos dessa intressenter och att det vore mindre vetenskapligt att 
djupdyka någonstans i dessa. Vi vill med vårt arbete bidra till en större helhetstolkning av 
dessa olika intressenters kunskap och åsikter snarare än att skaffa oss specialistkunskaper 
själva. Dessa insamlade kunskaper vill vi ställa i förhållande till varandra för att som 
”opartisk” observatör kunna medla mellan dessa och komma fram till en lösning där olika 
intressen möts. Detta hoppas vi vara vårt slutgiltiga bidrag. 
 
Vi ser undersökningen som en inlärningsprocess där all förkunskap och genererad kunskap 
kan och bör användas för vidare sökning av ny kunskap. Vi vill således hellre strukturera hur 
vi lär än strukturera vad vi skall lära eftersom vi inte kan förutse det. En konsekvens av detta 
är att vi måste vara medvetna om våra egna brister och kognitiva begränsningar. Vi har 
därför valt att grunda mycket av vår insamling av empiri på andras erfarenheter och slutsatser 
Detta tror vi ska maximera outputen av den totala mängd kunskap vi kommer att ta in. Med 
detta vill vi tydliggöra att vi inte strävar efter att jobba efter konventionella metoder. Vi har 
uppfattningen att ny kunskap kräver nya metoder.  
 
En konsekvens av ovanstående resonemang är att vi inte ser någon kunskap som helig eller 
färdig och vill inte låsa in den i en ”svart box”. Detta resulterar i en aversion mot att fastställa 
en enskild metod för att lösa problemet utan att ha den erforderliga förförståelsen som krävs 
för att skapa en förståelse. 

2.2.1. Fallstudier 

 
Fallstudiebaserad forskning används främst för att förstå fenomen som är helt eller delvis 
okända och som innehåller många olika variabler och samband, vilket gör dem komplexa till 
sin natur. I komplexiteten ingår att fenomenen är svåröverblickbara, svårförutsägbara och 
diffusa.31 Det fenomen som vi avser att studera är knappast okänt, men dock väldigt 
komplext och svåröverblickbart. Fallstudier innebär att ett eller flera ”fall” från verkligheten 
används som underlag för forskning. Vår avsikt är inte att studera ett fall enligt vanlig 
definition utan snarare att utifrån flera perspektiv och synvinklar studera ett fenomen från 
verkligheten. Det innebär att vi kommer att inhämta data från flera olika källor tills vi uppnår 
”mättnad”. Dessa källor har ett och samma syfte nämligen att bidra till en ökad förståelse 
över ett stort fenomen/problemområde.  
 
Efter denna beskrivning av vårt val av metod förefaller det dock som att vår studie inte ryms 
inom vad som normalt får anses vara en fallstudie. Vår studie har mer en karaktär av att vara 
”grävande” än teorigenererande/teoritestande som fallstudier brukar vara. Förhoppningsvis 
har vi skapat en studie som vidgar begreppet fallstudie eller alternativt kan benämnas som 
fältstudie eftersom empirin samlats från flera olika intressenter.   

                                                 
31 Gummeson, E. (2004) 
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2.2.2 Motivering för val av metod 

 
Eftersom vi valt en undersökningsmetodik där vi lagt en plattform för olika intressenter att 
lämna sin syn på problemet har vi en interaktiv uppsats där olika åsikter får mötas och där vi 
försöker vara objektiva diskussionsmoderatorer. Vi avser även producera ett material som är 
interaktivt i det avseendet att det kan fungera som ett verktyg för dessa intressenter när de 
behandlar problemet. Vi har även för avsikt att informera om parternas olika förväntningar 
för att öka förståelsen sinsemellan.  För att möjliggöra detta anser vi att arbete bör bygga på 
främst kvalitativ ansats och intervjuer. 

2.3 Insamling av empiri 

2.3.1 Urval 

 
De primära källorna består av intervjuer med personer som antingen aktivt arbetar med 
revision eller personer som på andra sätt i sitt arbete kommer i kontakt med problemen med 
kassahantering i restaurangbranschen. Dessa intervjuer var öppna och explorativa för att få så 
många aspekter som möjligt på händelser. Vi har även genomfört en attitydenkät för att 
undersöka vissa hypoteser som framkommit under arbetet avseende hur eventuella 
orsaksfaktorer påverkar revisionsberättelsen. 
 
De sekundära källorna består i hög utsträckning av litteratur, tidningsartiklar och rapporter. 
Vi letade med en grävande metodik. Rent konkret har detta inneburit att frekvent 
återkommande ord vid artikel och litteratursökningar har medfört djupare sökningar och 
återkommande namn som dykt upp tack vare sådana sökningar har gjort att vi kontaktat dem 
för eventuella intervjuer och samtal. Vi ansåg dock att det var svårt att hitta litteratur som 
behandlar just vår avgränsning. Mycket av vårt material var avsett problem i större företag 
eller handlade om restaurangbranschen allmänt utan revisionsaspekten på problemet. 

2.3.2 Intervjuer 

 
Intervjuer kan delas in i olika grupper efter graden av standardiseringsnivå. En hög grad av 
standardisering innebär bestämda frågor i bestämd ordning medan ostandardiserade 
intervjuer är mer fria vad gäller frågor och ordningsföljd. I beskrivningen av intervjuer görs 
även skillnad mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer. En standardiserad intervju 
är alltid strukturerad medan den icke standardiserade intervjun kan vara både strukturerad 
och ostrukturerad. Det som kännetecknar en strukturerad intervju är att intervjuaren i förväg 
bestämt intervjuns målsättning medan den ostrukturerade intervjuns inriktning är bredare och 
mindre fokuserat.32  
 
Vi använde oss av en typ av intervju som kan kategoriseras som ett mellanting av ovan 
nämnda beskrivning av standardisering och struktur. Vi hade på förhand bestämt att ställa 
vissa frågor och dessa frågor var oftast av allmän karaktär. De frågor som uppstod under 
intervjuns gång hade mer en karaktär av att vara fokuserade. Det väsentliga för oss var inte 
                                                 
32 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1992) 
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intervjuns uppbyggnad utan att de frågor som vi ställde gav svar som täckte vårt 
informationsbehov. Detta motiverar vi med att vi inte vet svaren på förhand och att dessa 
genererade följdfrågor.   
 
Eftersom vi valt att använda oss av flera överlappande perspektiv för undersökningen innebar 
att det att vi inte kunde använda oss av samma frågor till alla respondenter varför vi inte 
bifogat intervjumall. Vår kunskap om ämnet utvecklades också under arbetets gång och detta 
i sin tur har påverkat de frågor som vi ansåg mest lämpliga att ställa till våra respondenter. 
Detta kan ses som både en styrka och en svaghet. Styrka på det sättet att det ger en 
utvecklande och bättre förståelse av ämnesområdet samt det faktum att vårt bidrag till 
uppsatsen inte är svaren utan frågorna. Svagheten blir att det kan vara svårt att jämföra 
information från olika respondenter (reproducerbarhet).  
 
Vi valde främst att göra personliga intervjuer eftersom vi ansåg att det är en bra metod för att 
snabbt och enkelt att samla mycket data. Vi undvek att använda bandinspelning för att skapa 
en mer avslappnad och förtrolig miljö. Vi genomförde även några mail- och telefonintervjuer 
när situationen krävde det. Vi utnyttjade även möjligheten till att genomföra några 
uppföljande intervjuer då det uppkom nya frågor. Några respondenter ville säkerställa att vi 
uppfattat dem korrekt och fick därför kommentera en skriftlig sammanfattning av intervjun.    
 
Vi genomförde personliga intervjuer med följande personer: 
 

• Eva Bard, godkänd revisor på Ernst & Young 
• Peter Åsheim, auktoriserad revisor på Revisionsbyrån Allians PÅ 
• Martin Johansson, VD för SRS 
• Gunnar Levin, projektledare för skatteverkets restauranggrupp 
• Jan Olof-Tidbeck, samordnare för Länsstyrelsens ”Operation Krogsanering” 
• Sigurd Elofsson, ekorevisor EBM 
• Stig Åström, kammaråklagare EBM 
• Lars Wireup, journalist Dagens Nyheter 

2.3.3 Enkäten 

 
Enkäten gjordes i syfte att försöka belägga vissa hypoteser eller föraningar och utformades så 
att den skulle mäta revisorernas attityder. Då även revisorerna själva står för ett 
förväntningsgap och kan sägas vara partiska i frågan ställde vi inte frågor som gjorde anspråk 
på att resultera i objektiv fakta. Däremot var både frågorna och svaren utformade på ett sätt 
som medförde stort tolkningsutrymme. Endast 14 st. svarade av ca 155 st. tillfrågade. Vi har 
därför varit försiktiga att dra slutsatser från enkäten. Bortfallet tror vi beror på den 
arbetsbörda som föreligger för revisorerna samt att den i huvudsak skedde via E-mail istället 
för pappersform. 
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2.4 Praktiskt genomförande - Dagboken 
Eftersom vi valt att tackla problemet som en inlärningsprocess där vi använder ny kunskap 
till att avgöra var vi ska leta efter ny kunskap, anser vi att vi på detta sätt valt en metod. 
Detta medför att vi inte kan förutspå vart arbetet leder oss och dess påverkan på uppsatsen. 
Vi har därför för avsikt att föra dagbok, där vi löpande kommunicerar beslut och motiv allt 
eftersom de dyker upp. Fördelen med detta är att vi när som helst i arbetet kan tillämpa ny 
förförståelse utan att vara begränsad till beslut fattade på mindre utvecklade grunder. 
Nackdelen är brist på struktur. 

2.4.1 Dagboken  

Förstudier: 
Vårt uppsatsarbete började med att vi diskuterade uppsatsämnen med revisorer. Vi fann 
tillsammans med dem att de flesta ämnen är uttjatade. För att hitta ett intressant problem 
vände vi oss till fler revisorer för att fråga vad de upplevde som problematiskt. Detta 
resulterade i vårt aktuella problemområde. Detta följde vi upp med en fortsatt kontakt och 
fler frågor som skulle bygga upp vår förförståelse och hjälpa oss att bättre hitta metoder att 
undersöka problemet. 
 
Detta kompletterade vi med att söka efter artiklar, som med sin snabblästa form och i regel 
aktualitet gav oss relativt fort en mer nyanserad bild av hur flera intressenter ser på 
problemet. Dessa artiklar genererade också fler frågor men framförallt idéer på vilka 
betydande personer och aktörer vi borde vända oss till.  
 
Vi genomförde sedan intervjuer med dessa aktörer i syfte att finna intresseområden och för 
att få en förståelse i hur de olika aktörerna såg på, och påverkade problemet. Samtidigt 
jobbade vi med att fastställa arbetets syfte, vilket inte var helt lätt. Genombrottet kom när vi 
under en intervju blev ”ställda mot väggen” och insåg att det var dags att bestämma sig för 
ett syfte. Vi bestämde syftet efter uteslutningsmetoden av våra alternativ där vi valde det som 
vi ansåg genomförbart. 
 
Fortsatta studier: 
Nu var det på allvar dags att ställa vassare frågor och börja fundera över vart arbetet var på 
väg. Vi kunde i detta skede urskilja vissa faktorer som var särskilt intressanta varpå vi sökte 
litteratur inom dessa fält. Hela tiden förde vi anteckningar över alla de idéer som dök upp. Vi 
utredde också vilka teorier och vetenskaper som kunde användas för att behandla vårt 
problem. När detta var gjort kunde vi dela upp litteraturen efter teoretiskt område för att 
hinna förkovra oss så mycket som möjligt och specialisera oss. Vi fick därigenom större 
bredd på den teoretiska ansatsen samt två olika sätt att se på empirin. Efter att ha genomfört 
ett flertal intervjuer växte idén fram att genomföra en enkät. Syftet med enkäten vara att testa 
hypoteser som vi fått genom våra intervjuer. Detta föll inte så väl ut eftersom som 
svarsfrekvensen blev alltför låg.   
 
Analyser & Slutsatser: 
I analysfasen återgick vi till våra anteckningar och idéer. Vi anser att det är givande att 
reflektera igen när man har mer kunskap för att vidareutveckla eller förkasta idéer. Vi 
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upptäckte även vikten av att läsa igen då många texter är komplicerade och svåra att ta till sig 
i ett inledningsskede. Ovanstående gav oss en inblick i vår kunskapsutveckling, och vi kunde 
bedöma om informationen hade avtagande avkastning. Det gav oss en inblick i vår egen 
trovärdighet. 
 
Eftersom vi hade specialiserat oss fick vi undervisa varandra i våra olika perspektiv. 
Analysen och slutsatserna arbetades fram genom en dialog mellan oss båda där vi kritiskt 
förhöll oss till den andres idéer och formuleringar. Vi diskuterade framförallt hur idéerna 
förhöll sig till vårt syfte och om vi kunde belägga dem.  

2.5 Trovärdighet 
 
Trovärdighet kräver stabilitet, förutsägbarhet samt att uppfylla vissa speciella 
förväntningar.33 Inom samhällsvetenskaperna bedöms arbetets trovärdighet med bl.a. 
reproducerbarhet.34 Detta kräver av samhällsvetarna att de använder stabila, förutsägbara 
forskningsmetoder. Som exempel förväntas en revisor använda allmänt accepterade metoder 
för att säkerställa kvaliteten på sitt arbete. Vi ser dock inte likvärdiga risker i våra uttalanden 
som de en revisor gör och har valt att accentuera innovation före produktion. Vi anser att 
genom att agera förutsägbart och producera en reproducerbar uppsats har inte vi som 
”forskare” tillfört uppsatsen något. ”Vad vore vetenskapen utan sina genier, näringslivet 
utan sina entreprenörer etc...” 
 

                                                 
33 Broman, J. & Krantz, E. (2004, sid 10) 
34 Gummeson, E. (2004) 
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         ”Kultur” –         
Branschens normer 

”Lagstiftare” - Organisationer 

3 Teori och referensram 
Vi avser i detta kapitel att redogöra för vårt angreppssätt och den bakgrundsinformation vi 
förhåller oss till, samt vilka teorier vi använder för analysen av vår empiri. Det görs ingen 
uppdelning mellan teorier och referensram.  

3.1 Föreställningsram – ”Problemsyn” 
”Man kan inte bygga ett hus eller en bro utan att använda en byggnadsställning som 
egentligen inte ingår i konstruktionen.” - Albert Einstein35 
 
I boken ”Den reviderade revisorsrollen” använder författaren skråbegreppet (som innefattar 
revisorer och revisorsorganisationer) för att analysera revisorskåren. Vi anser att denna syn 
fokuserar för mycket teknikaliteter och har därför valt att se på kåren som en institution. 
(Begreppet utreds i stycke 3.6.1) Det är viktigt att använda institutionsbegreppet för att kunna 
förstå och analysera komplexiteten i vår problemformulering eftersom det ser till fler 
aspekter. Begreppet fungerar som ett ”verktyg” likt en slags lyftkran där vi ”zoomar ut” från 
de specifika teknikaliteterna för att få en bättre utsikt.36 En god insikt behövs likväl, men man 
bör inte riskera att bli en ”fackidiot”37.  
 
Med institutionsmodellen kan man se på kåren i nya perspektiv som tillåter nya tankesätt och 
lösningar. Vi vill med detta minska de s.k. ”latenta hämmarna” som filtrerar bort information 
som vi instinktivt inte anser viktig. Vi tror att vi och läsarna, med denna modell kan nå mer 
kreativa lösningar genom att frigöra oss från invanda kognitiva beteenden. Samtidigt 
möjliggör detta även en jämförelse mellan revisorskåren och andra institutioner, eftersom det 
går att bortse från särskiljande teknikaliteter genom att använda generella metaforer.  
 
Figur 1. Institutionsmodellen (med generella metaforer)38                                     

Poängen med denna modell är att den är både bra som kartläggning av olika faktorer och 
idégenerator via perspektivseende. Målet är att hitta lösningar även utanför invanda ramar. 
Övning: Testa din egen begränsning: 
       Förbind de nio punkterna med max 4 streck: Figur 2 - Boxen39  
                                                 
35 Norman, R. (2001, sid 211)  
36 Norman, R. (2001, kap. 12-13) 
37 Gilje, N & Grimen, H. (2003, sid 13-14)  
38 Egen Bearbetning  
39 Härén, F. (2004, sid 160)  

”Produkten” -                         
Revisionsberättelsen 

”Arbetare” - 
Revisorer 

”Råvara” – 
De granskade 

”Lagar” – 
Rekommendationer 
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3.2 Bakgrundsinformation 

3.2.1 Attribut för restaurangbranschen 

Fuskets sker i över 70 % av företagen och uppgår i genomsnitt till cirka 40 % av 
restaurangernas omsättning.40 Vi ska här kort förklara varför och hur fusket blivit så utbrett. 
Bedrägeri kan ses som funktion av motiv, tillfälle och kultur: 
 
Motiv på institutionell nivå: Enligt krögarna är konkurrensen största orsaken till fusket. Dels 
för att ”alla gör det” vilket ger snedvriden konkurrens,41 dels för att det skett en 
överetablering av restauranger, särskilt i Stockholm.42 I kampen om marginaler tillämpas då 
ofta illojala konkurrensmedel.43 
 
Tillfälle: Fifflet med kassaregister är en av förutsättningarna för fusket i branschen och anses 
av majoriteten av krögarna vara den vanligaste fuskmetoden.44 Manipulerade kassaregister 
anses effektivt att fuska med och svårt att avslöja eftersom det bara finns registrerat i köpare 
och säljares minne.45 Fusket är även svårt att avslöja p.g.a. att den informella och 
institutionella sociala kontrollen är låg. Företagen har ofta personal som föredrar att jobba 
svart,46 låg internkontroll och slutenhet i täta sociala nätverk inom företaget där ledningens 
planer har liten spridning. Företagen förutsätts dessutom vara svårare att kontrollera p.g.a. att 
de har färre intressenter.47 
 
Enligt SCB:s statistik från 1999 hade 15 347 av 16 283 restauranger färre än 10 anställda48 
och enligt SHR drivs ca. 50% av restaurangerna i aktiebolagsform.49 Ekobrott anses 
frekventare bland mindre företag än större p.g.a. starkare socialt band mellan företagaren och 
företaget. 
 
Kultur: Fifflet har blivit en social institution50 Företagare rationaliserar brottet. De ser det 
inte som brottsligt utan naturligt och nödvändigt, vilket är en neutraliseringsteknik. 51  
Två exempel på typiska hållpunkter för ekobrottslingar är:52 
 

• Ärlighet är bra, men affärer är affärer (affärsverksamhet har en egen moral) 
• Det är okej om man måste (…och eftersom ”alla gör det”…) (Situationsbetingad) 

 

                                                 
40 Intervju Tidbeck, J.O. (2005) 
41 Alalehto, T. (1999, sid 24) 
42 Edling, S. (1998) 
43 Alalehto, T. (1999, sid 24) 
44 Alalehto, T. (1999, sid 9-11) 
45 Alalehto, T. (1999, sid 255) 
46 Beck-Friis, U. (2004) 
47 Viitanen, J. (2000, sid 213) 
48 Persson, K. (2001, sid 6) 
49 Telesamtal Granhed, G. (2005) 
50 Alalehto, T. (1999, sid 31)  
51 Korsell, L. (2002) 
52 Alalehto, T, et.al. (2003, sid 24)  
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Detta påvisar s.k. institutionella (marknadsinterna) normer som skiljer sig från företagarnas 
vardagliga etiska normer och även om företagaren inte har kriminella eller riskbenägna 
tendenser så förstärks dessa i grupp.53 

3.2.2 Kassaregister – se bilaga 

 
Fusket via kassaregister – några exempel:54 

• Pengarna läggs direkt i lådan utan inslag eller kvitto 

• Dubbla kassor, en vit och en svart 
• Kunden ges en kopia av ett kvitto från tidigare inslag 

• Returförsäljning vid dagens slut (ibland raderas även text och belopp på rapporten 
och kontrollremsan som ev. kan avslöja fusket, slängs mot god redovisningssed) 

• Inslag när kassan står på övningsläge eller annan specialknapp (kvittot till kund ser ut 
som vanligt och det sker ingen registrering kontrollremsan)  

• Vissa varugrupper ingår inte i totalförsäljning 
• PC-register programmeras för att dölja andel av intäkterna 

3.2.3 Särskilt aktuella lagar och regler 

 
Bokföringslagen (BFL) 5 kap. 11 § - Krav på bokföringssystem: Företag skall upprätta 
sådana beskrivningar över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för 
att ge överblick över systemet (systemdokumentation). Företag skall också upprätta sådana 
beskrivningar över genomförda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att utan 
svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling (behandlingshistorik).  

 
BFNAR 2004:1 – Krav på kassaregister: Kassaregister är en del av ett bokföringssystem. 
Därför ska det företaget inneha en manual över kassaregistret samt en lista över de 
inställningar det haft d.v.s. behandlingshistorik.55 Sådana uppgifter finns i regel inte att 
tillgå.56 Denna rekommendation är ett förtydligande av BFN R 10 som återfinns i BFN:s 
äldre normgivning. Revisorerna har i stort sett inte lagt märke till rekommendation. 
Kontrollremsor skall behållas och vara intakta.57 Utan dessa uppgifter är verifieringskedjan 
bruten och revisorn kan omöjligt förlita sig till kassans rapporter. 
 
Aktiebolagslag (2005:551) 9 kap. Revision: 

• 3 § säger att revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring så ingående 
och omfattande som god revisionssed kräver. 

• 21-23 §§; Revisorn har en mandatperiod på 4 år, men uppdraget kan upphöra på både 
revisorns och klientens begäran i förtid. 

• 37 §; Revisorn har anmälningsplikt till skatteverket vid anmärkning i 
revisionsberättelsen (aktuellt vid väsentliga brott). 

                                                 
53 Alalehto, T. et.al. (2003, sid 25) 
54 Föreläsning  SKV, EBM & SRS. (2005) 
55 Intervju Åström, S. & Elofsson, S. (2005) 
56 Intervju Levin, G. (2005) 
57 Föreläsning med EBM & SKV (2005) 
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• 42, 44 §§ handlar om åtgärder vid misstanke om brott som anger att revisorn vid 
misstankar om brott har vissa skyldigheter och skall avgå inom fyra veckor. Exempel 
på dessa brott är försvårande av skattekontroll (10 § Skattebrottslagen) och 
bokföringsbrott (11 kap 5 § Brottsbalken). 

 
Alkohollagen:58 Sedan den 1 juli 2003 är restauranger m.fl. med serveringstillstånd, enligt  
alkohollagen, skyldiga att använda kassaregister för registrering av all försäljning.  

3.3 RS och aktuella revisionsproblem 
 
3.3.1 Revisionsstandard i Sverige (RS): Vi har valt att placera särskilt aktuella 
rekommendationer i bilaga för de läsare som har ett behov av att studera på dessa för att 
kunna följa vårt fortsatta resonemang och analysarbete. RS–RevU 1005 ”Särskilda 
överväganden vid revision av små företag”, är av stort  intresse. 
 
God revisionssed: God revisionssed innebär att revisorn skall: Med utgångspunkt i 
begreppen ”väsentlighet” och ”risk” och med tillämpning av professionella revisionsmetoder, 
skaffa sig tillräckliga underlag för sina uttalanden. 59  
 
De rekommendationer som bl.a. behandlas i bilagan ”Utdrag ur RS”: 

• RS 200 behandlar mål och generella principer för en revision 
• RS 209 behandlar förvaltningsrevision, (se särskilt avseende fullgörandet av 

bokföringsskyldigheten) 
• RS 240 behandlar oegentligheter och fel, (se särskilt revisorns ansvar) 
• RS 500 behandlar revisionsbevis, (se särskilt tillräcklighet och ändamålsenlighet samt 

13, 15 & 17 §§) 
• RevU 1005 Särskilda överväganden vid revision av små företag (en praktisk hjälp för 

revisorer av tillämpning av RS i småföretag) 
 
3.3.2 Revisionsproblem i restaurangbranschen: 
 
Revisionsrisken är hög i branschen eftersom många fuskar. Företagen har ofta dålig 
internkontroll eller rent av ”over riding” av internkontrollen när ägaren sköter kassan samt att 
kassafusket praktiskt är svårt att avslöja. 
Väsentligheten är hög i branschen eftersom intäktsposten är den vanligaste posten krögarna 
fuskar med och att denna post oftast är den största. 
Revisionsbevisen i branschen är dåliga avseende intäkterna eftersom alla kassaregister på 
marknaden är manipulerbara och därmed ej tillförlitliga. Dessutom sker försäljningen via 
många och små anonyma kontantbetalningar som inte är verifierbara via fakturor eller 
bankers utdrag av överföringar till företagets konto.60 Krögarna har även ett mycket stort 

                                                 
58 Föreläsning SKV. (2005)  
59 Cassel, F. (1996, s.65)  
60 Intervju Bard, E. (2005) 
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egenuttag av livsmedel och alkohol till sig själva och vänner61, vilket används som 
förklaringar vid avvikelser från standard vid revisorns analytiska granskning. 
 
Machiavellisk Intelligens & ”the confidence game”: Vid revision utför revisorn en 
analytisk granskning. Under denna kommer det ofta upp vissa avvikelser mot 
branschspecifika förväntningar. Av dessa anledningar ställer revisorn frågor om dessa 
avvikelser. För en granskad som fuskar gäller det då att vara listig och lura revisorn utan att 
denne anar oråd. 62 
 
Detta innebär att den potentiella bedragaren använder sin machiavelliska intelligens som 
består av förmågan överblicka de sociala relationerna i sin omgivning. Genom att via ”theory 
of mind” föreställa sig vad andra kan varsebli utifrån sin position i det fysiska rummet och 
vederbörandes begåvning beräknar bedragaren hur kontrollerande aktörer tänker. 
Detta måste besvaras med revisorns machiavelliska intelligens genom att denne ”läser av” 
bedragarens intentioner vilket leder till en motstrategi. För att förhindra eller övervinna 
denna motstrategi använder sig bedragaren av ”the confidence game” där denne försöker 
återvinna förtroendet genom att ge intryck av pålitlighet och uppriktighet. 
 
För att revisorns motstrategier skall vara effektiva krävs det att denne har kunskap om den 
granskades fuskmetoder samt metoder att övertäcka fusket. 
 
Krympning:63 Genom att balansera undandragandet på inkomstsidan och utgiftssidan kan 
krögaren minska beskattningsbar inkomst utan att rubba vissa nyckeltal som t.ex. den. 
bruttomarginal som granskas analytiskt av revisorn. 
 
Concerted ignorance: Innebär i korthet att alla (fuskande krögare) är införstådda i fusket 
men ingen talar om öppet om det.64  

3.4 Förväntningsgapet 
 
Utav flera definitioner av förväntningsgapet har vi valt Porters definition. Porter föreslår att 
gapet borde benämnas som ”förväntnings- prestations-gapet”. Definitionen av detta gap är 
skillnaden mellan allmänhetens förväntningar på revisorer och revisorers prestationer, som 
de uppfattas av allmänheten. Med denna definition skulle förväntningsgapet bestå av två 
viktiga komponenter.65 
 

• Rimlighetsgapet: gapet mellan vad allmänheten förväntar sig att revisorn ska prestera 
och vad de rimligen kan förväntas att prestera.  

• Prestationsgap: gapet mellan vad allmänheten rimligen kan förvänta att revisorn ska 
prestera och vad de uppfattas prestera. Prestationsgapet kan delas in i två 
undergrupper: 

                                                 
61 Alalehto, T. (1999, sid 21) 
62 Stycke influerat av Alalehto, T. (2003, särskilt sid 13-15)  
63 Alalehto, T. (2003, sid 35-36)  
64 Alalehto, T. (2003, sid 37) 
65 Porter, B. (1993)  
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• Bristfälliga standards: gapet mellan vilka skyldigheter som rimligen kan förväntas av 
revisorn och de existerande skyldigheter som definieras av lagar och 
revisionsstandards.  

• Bristfälliga prestationer: gapet mellan den förväntade prestationskvalitet på revisorns 
existerande skyldigheter och revisorns uppfattade prestation.66 

 
 
Uppfatta   Förväntningsgap     
 
 
 
         Prestationsgap      Rimlighetsgap  
   
 
 
 Bristfällig    Bristfällig     Orimliga  
 Prestation   standard    förväntningar 

   Revisorns       Rimliga  
   Existerande   förväntningar 
   skyldigheter1   på revisorns 
      skyldigheter2 
 
 
1 Skyldigheter definierade i lag och revisionsstandards  
2 Skyldigheter som är kostnadsfördelaktiga för revisorer att utföra 
 
Figur 3: Porters förväntnings- prestations-gap67 
 
Några orsaker till förväntningsgapet: 68 
 
• Revisionens inneboende begränsningar, att det ligger i revisionens natur att vara tvungen 

att förlita sig på vad som är sannolikt 
• Allmänhetens naiva, okunniga, missuppfattade och oskäliga förväntningar på revisionens 

funktion 
• Den evolutionära utvecklingen av revisorernas ansvar gör att det tar tid innan branschen 

svarar på förändrade förväntningar  

3.5 Revisorn som individ & konsekvenser av revisorsrollerna 
 
Revisorns oberoende:69 Revisorns roll är avsedd att granska företag för att ge trovärdighet 
och förtroende åt näringslivet. Detta innebär att idealrevisorn måste ha ett kunskapsövertag 
och ett overkligt etiskt förhållningssätt. En mänsklig revisor huruvida kan inte ha sådan 

                                                 
66 Porter, B. (1993)  
67 Porter, B. (1993) 
68 Shaikh, J. & Talha, M. (2003) 
69 Stycke influerat av Cassel, F. (1996) & Viitanen, J. (2000, sid 1)  

Uppfattad 
prestation 
hos revisorn 

Allmänhetens 
förväntningar 
på revisorn 
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kunskap överallt där det behövs och har som människa sällan tillräckligt altruistisk motiv. 

Detta exemplifieras med två citat:70 
 
- En revisor ska vara känslokall, djärv och stormrik. 
- En oberoende revisor är en död revisor 
 
Opinion shopping: Innebär i korthet att företag kontaktar ett antal revisorer och frågar vad 
de har för uppfattning i en komplicerad redovisningsfråga. Man spelar ut revisorerna mot 
varandra för att finna den revisorn som gör den mest välvilliga tolkningen av en 
rekommendation.71 Att revisorer konkurrerar med varandra genom att ha den mest liberala 
synen i svåra redovisningsfrågor utgör ett hot mot revisorns oberoende.72 Revisorns 
oberoende undermineras av den miljö där revisorn och klienten samspelar. Det är klienten 
som utser, betalar och likväl har möjligt att avskeda revisorn. Detta förhållande gör att 
klienten har möjlighet att hota med att dra in revisorns tjänster för att ”opinion shop”.73 Det 
är viktigt att revisorskåren ”håller emot” i en sådan svår fråga och inte låter mer spektakulära 
tillämpningar, som av svårförståeliga skäl accepterats i något enskilt fall, bli normgivande för 
vad som generellt kan tillåtas.74 
 
Revisorsrollerna:75 Revisorsrollerna är en konsekvens av de olika förväntningar som 
intressenterna ställer på revisorn. Det hävdas att skillnaden mellan dessa förväntningar 
medför att dessa roller inte är förenliga. Dock måste man förutsätta att de är det för att kunna 
göra prioriteringar dessa emellan. De revisorsroller som vi anser är mest aktuella för vår 
uppsats är: 
 
 

Konsulten – anställd av företaget  Polisen – ”anställd” av staten 
Utveckling & kontroll internt  Uppföljning & kontroll externt 
Mervärde  Kostnad 
Trygghetsskapande  Risk 

 
Figur 4 – Revisorns roller och dess konsekvenser76  
 
Kvaliteten på revisorns arbete: 
 
Revisorns kompetens -  kunskap och färdighet:  
För att revisorn skall kunna avslöja fusket, krävs det att denne uppmärksammar det. Revisorn 
måste utöver den revisionella kompetensen ha specifik kunskap om aktuella fuskmetoder. 
 

                                                 
70 Raspe, G. & Markland, B. (1995) 
71 Wennberg, I. (1988) 
72 Markland, B. (1996) 
73 Wolf, F et al. (1999) 
74 Tidström, G. (1989) 
75 Stycke influerat av Cassel, F. (1996) 
76 Egen bearbetning 
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Revisorns etik – bestäms av dennes motivation: 
Inom företagsekonomi talar man ofta om den ”rationella människan” som alltid strävar efter 
att maximera egennyttan genom s.k. ”rational choice”. Problemet kan dock inte beskrivas ur 
endast ekonomisk vetenskap utan sociologi och psykologi måste också beaktas. Dessutom 
bör man inte hantera dessa ämnen som vattentäta skott Vi vill skapa en mer nyanserad bild 
genom att addera den med ”emotional choice” och ”institutional choice”. Till den krassa 
beräkningen av egennyttan bör läggas egenskaper såsom altruism, plikt, skuld samt lagar och 
seder.77  
 
Rational choice: Enligt denna teori kan revisorns incitament att inte rapportera fusk förklaras 
med riskkalkylen:  
[förväntad vinst – (uppskattad kostnad vid avslöjande / Upplevd risk)] * riskbenägenhet78 
 
Emotional choice: Människor gör sällan fullt rationella val utan tar hänsyn till känslomässiga 
faktorer. Revisorn bör därför förväntas påverkas av bl.a. den allmänmänskliga aversionen 
mot konflikter och revisorns hänsynstagande till klienten.79 
 
Institutional choice: Enligt Talcott Parsons sker den fria viljans val innanför bestämda 
strukturella ramar.80 Enligt oss bör man därför även ta hänsyn till vad vi kallar ”institutional 
choice”. Utifrån dessa premisser agerar människor utifrån de lagar och seder som gäller. 
Revisorn påverkas således av revisorsinstitutionens moral och värderingar. Det kan t.ex. gälla 
revisorernas uppfattning om sin roll/ansvar eller dess yrkesstolthet, integritet, behov av 
anseende och kollegors syn på andra revisorer etc. 
 
Selektiv perception: En annan svaghet med teorin ”rational choice” är att den förutsätter att 
vederbörande har perfekt information. I stället styrs vi människor av vad vi vill se, vilket 
kallas selektiv perception.81  
 
Attityd och beteende – Kognitiv dissonans: Ett annat sätt att förklara varför revisorn inte 
följer de fastställda normerna och etiska värderingarna är ”kognitiv dissonans”. Denna teori 
hävdar att man vill att attityd och beteende ska sammanfalla. Därför tenderar människor att 
rationalisera specifikt beteende. Av denna anledning kan en generell attityd inte styra ett 
specifikt beteende.82 

3.6 Organisationerna 
 
RN ansvarar för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. 
Intresseorganisationerna FAR och SRS utvecklar huvudsakligen metodfrågor rörande den 
goda revisionsseden genom rekommendationer och liknande uttalanden. RN använder i stor 
utsträckning dessa rekommendationer som utgångspunkt för sina ställningstaganden. RN 

                                                 
77 Korsell, L. (2002) 
78 Influerat av Alalehto, T. (1999, sid 28) 
79 Cassel, F. (1996, sid 122) 
80 Sund, B. (2000, sid.333) 
81 Cassel, F. (1996, sid 122) 
82 Passer, M, Smith, R. (2004, sid 597) 
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skall dock genom föreskrifter, uttalanden och beslut i enskilda ärenden ansvara för att 
normeringen utvecklas på ett lämpligt sätt. Ytterst bestäms innehållet i god revisorssed och 
god revisionssed av domstolarna.83 
 
Tillsyn: RN utreder anmälningar mot enskilda revisorer och registrerade revisionsbolag. 
Anmälningar kan komma från bl.a. klienter, skattemyndighet samt EBM. Kvalitetskontroll 
sker även genom regelmässig tillsyn av samtliga av dessa organisationer. RN:s SUT-ärenden 
väljs ut antingen genom rena stickprov eller med ledning av särskilda riskfaktorer, såsom 
exempelvis att en revisor har ett onormalt stort antal uppdrag eller har varit föremål för 
upprepade disciplinära åtgärder. De disciplinära åtgärder RN kan tillgripa är erinran, varning 
eller upphävande av auktorisation. I december 2005 startade även RN:s kvalitetskontroll som 
bygger på besök hos revisorn.84 FAR & SRS har som regel att samtliga medlemmar skall 
genomgå kvalitetskontroll vart 5:e år.85 

3.6.1 Grundläggande organisationsteoretiska resonemang: 

 
Institutionalisering:86 Institutioner är de dynamiska spelregler som anger formen för 
mänsklig samverkan och styrs formellt via lagar och informellt via seder. Dessa spelregler är 
kopplade till samhällets (branschens) incitamentsstrukturen i form av belöningar och status. 
Vi anser även att den styr med bestraffningar. Institutioner ger således ramar för beteende 
genom att skapa och utesluta alternativ. Dessa ramar socialiseras sedan in i interna aktörers 
personlighet. 
 
Konsten att hantera spänningar:87 
 
Utveckling inom organisationer sker effektivt genom att skapa och utnyttja drivkrafter och 
spänningar genom att frottera sig med olik- tänkare och -tyckare. Drivkrafterna för 
utveckling är olika uppfattningar om möjligheter till förbättringar och utnyttjas genom att 
skapa öppna kommunikationskanaler och utnyttja andras synvinklar. Drivkrafter kan även 
skapas genom att inom sin organisation skapa utrymme för att ifrågasätta metoders 
lämplighet.  
 
Stabilitet inom organisationer uppnås genom spänningsreduktion där organisationen skyddar 
sig genom att försvara sitt ställningstagande.  
 
Avvägningen mellan dessa ytterligheter kan vara svår. Ett sätt att göra denna avvägning kan 
exemplifieras med en metaforen Kuhns paradigm, där vetenskaperna anses ha tidstypiska 
övertygelser som försvaras mot anomalier tills de fallerar och lojaliteten går över till nästa 
paradigm.88 

                                                 
83 http://www.rn.se/inforam.htm, besökt 2005 -11-12 
84 Mail-intervju, Johansson, M. (2005)  
85 FAR: Stadgar 49 § & Mail-intervju, Johansson, M. (2005) 
86 Sund, B. (2000, sid 331-333)  
87 Stycke influerat av Norman, R. (1975, särskilt kap 7.2) 
88 Gilje, N. & Grimen, H. (1992, sid 111-112) 



  25

4 Empiri 
Vi har i vår empiri gjort intervjuer med insatta parter från olika intressentgrupper, en enkät 
riktad till revisorer samt studerat litteratur och artiklar. Vi har valt att presentera empirin 
utifrån den struktur som vi kallar institutionsmodellen. 

4.1 Restaurangföretagen 

 
Tidbeck (samordnare för Länsstyrelsens ”Operation Krogsanering”) anser att alla fuskar 
mer eller mindre i restaurangbranschen, förutom de större kedjorna och att de restauranger 
som är medlemmar i SHR i allmänhet är något seriösare. På nationell basis uppskattar han att 
fusket i restaurangbranschen uppgår till 12-15 miljarder i minskade skatteintäkter och att 
fusket i Stockholm skulle utgöra ca 3-4 miljarder av detta. Hans erfarenhet är att 
restaurangägarna stoppar uppskattningsvis 40-60 % av dagskassorna i egen ficka. Wierup 
(journalist Dagens Nyheter) har en liknande åsikt. Han menar att i stort sätt fuskar alla krogar 
mer eller mindre och att branschen är dumpad. Johansson (VD för SRS) menar att det inte är 
något nytt att det finns problem i restaurangbranschen. Det är dock osäkert hur många 
restauranger som drivs som aktiebolag, vilket skulle kunna förklara till varför inte SRS 
reagerat tidigare. Levin (projektledare för skatteverkets restauranggrupp) uppskattar att det i 
Stockholms län finns mellan 7000-8000 företag som på något sett driver näringsverksamhet 
inom restaurangbranschen. Av dessa företag har ca 2800 serveringstillstånd. Han säger att en 
mycket snäll uppskattning är   att ca 70 % av krögarna på något sätt fuskar med sin 
verksamhet.  
 
Tidbeck anser att bristerna som leder till fusket till stor del beror på manipulation med 
kassaregister, men att det även handlar om svart/grå arbetskraft som är mycket svår att 
avslöja. Wierup ser krögarnas mycket låga moral som det största problemet.  
 
Levin berättar att kassaregistren utgör kärnan i försäljningsregistreringen och att de kan 
manipuleras på många olika sätt. Han nämner att det finns speciella program till 
kassaregistret som gör att innehavaren kan programmera kassaregistret i stort sett som han 
vill. Det handlar om att hur krögarna slår in (bongar) en försäljning, men framför allt hur de 
ändrar en redan inslagen försäljning. Detta kan göras på tre olika sätt:  
 
• Felslag, servitören har registrerat försäljning för fem personer, men det visar sig att de 

bara är fyra. 
• Direktfel, servitören råkar slå in en extra nolla och 50 kr försäljning blir 500kr istället.  
• Returförsäljning, innebär att försäljning som redan är registrerad ska tas bort p.g.a. något 

speciellt skäl, exempel att någon blev magsjuk och kom in dagen efter och ville ha 
pengarna tillbaka. (den svåraste orsaken för krögaren att förklara) 

 
Levin menar att man måste kunna godta en viss nivå på felkällorna, men att det allt som ofta 
handlar om en för stor omfattning för vad som kan antas vara trovärdigt. Med tillräckligt 
avancerade program behöver inte krögaren oroa sig över att behöva förklara returförsäljning 
utan kan skifta mellan dessa typer av registreringar i kassaregistret efter eget tycke och smak. 
Dessutom nämner Levin att det i vissa kassaregister finns hemliga knappar som har olika 
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funktioner beroende på vem som hanterar apparaten. Om t.ex. ägare med sin ”master”-
befogenhet i systemet trycker på knappen så kan valfri del av omsättningen krympas medan 
om servitören trycker så händer ingenting.  
 
För att dölja kassafusket krävs det att företagen ”krymper” verksamheten. Som vi nämnt 
tidigare anser Levin att de blivit allt skickligare på detta. Krögaren försöker således ge sken 
av att verksamheten bedrivs seriöst genom att redovisa normala nyckeltal, registrera samtliga 
försäljningar i kassaregistret och även tillhandahålla kvitton till kunderna när de begär ett 
sådant.89 
 
En annan företeelse Johansson berättar om handlar om en anmäld revisor som efter 
offentliggörandet av detta helt plötsligt fick fler förfrågningar än någonsin förut.  
 
För övrigt hävdar EBM att de inte har någon grund för att påstå att fusket skulle vara särskilt 
utbrett inom just restaurangbranschen. De kassaregister som används av restauranger för att 
möjliggöra fusk, d.v.s. att ”krympa” omsättningen, förekommer ju även hos andra företag 
inom kontantbranschen.90 

4.2 Revisorn 

 
Johansson på SRS menar att externrevisorer har haft för stor tilltro till vissa 
granskningsåtgärder, t.ex. att revisorer stirrat sig blinda på bruttovinstanalyser och inte 
förstått att krögarna krympt båda sidor. Externrevisorer har även för dålig kunskap om 
möjligheterna till att manipulera med kassaregister. Verkligheten och den tekniska 
utvecklingen har utvecklats fortare än de som granskar menar Johansson. Alalehto poängterar 
även han revisorns behov av kunskap om fusket.  Fiffeltekniker med kassaregister är svåra att 
avslöja eftersom revisorn inte har ett tekniskt kunnande om dess funktioner varpå denne är 
aningslös och inte anar oråd.91 Johansson menar att externrevisorn har svårt att se mönster. 
Han har lätt att bara se till sin klient och kan inte se problemen på en högre nivå. Johanssons 
uppfattning är de krögare som fuskar söker efter de mindre nitiska revisorerna som inte gör 
en fullständig granskning. Det betyder också att det är dessa revisorer som har störst 
möjlighet att upptäcka mönstren, men eftersom de inte gör en tillräcklig granskning så 
upptäcker de inte det som är uppenbart.  
 
Johansson menar att problemet inte kan skyllas på oseriösa revisorer. Han anser att det finns 
många seriösa revisorer som försöker göra sitt jobb med utförliga granskningar. Johansson 
anser att seriösa revisorer ser allvarligt på revisorsnämndens sanktioner men att det i dessa 
fall oftast handlat om uppenbart otillräckliga granskningsåtgärder. Det gör att 
revisorsnämndens sanktioner inte blir lika relevanta för problemområdet. Istället hävdar 
Johansson att det är SRS och FAR som får ta hand om ”knäckfrågor” genom att utforma 
rekommendationer och rutiner. Han anser även att SRS har en bra kvalitetskontroll som 
gallrar ut oseriösa revisorer. Ett problem som Johansson i stället belyser är att det inte funnits 

                                                 
89 Lund, L. (2002) 
90 Mail-korrespondens Åström, S. (2005) 
91 Alalehto, T. (2003, sid 60) 
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några klara riktlinjer för revisorernas arbetsmetoder att hålla sig till vad gäller 
behandlingshistorik och kassadokumentation.  
 
Sociala påtryckningar på revisorn 
 
Åsheim (auktoriserad revisor) menar att det finns en svårighet att tacka nej till företag som 
klienter. Med detta menar han inte förlusten av intäkter. Tvärt om anser han och flera med 
honom att de kan tänka sig att ”göra sig av” med klienter som medför stor risk i förhållande 
till den intäkt de genererar. 
 
Svårigheten består i stället i det tryck Åsheim tycker att man som revisor kan känna på sin 
person att ta klienter som man blivit rekommenderad för, eller där klienten uttryckligen 
efterfrågar just dig som revisor. Det kan då uppstå följdfrågor av typen av: ”Varför vill du 
inte ta mitt/hans/hennes företag?” Detta kan även ge negativa signaler till andra företag som 
på något sätt känner till valet av revisor, eller rent av har rekommenderat revisorn. Åsheim 
berättar att han varit med om att en företagsledare för ett stort seriöst företag frågat om han 
kunde utföra revision för företagsledarens svärmors företag. I det fallet åtog han sig 
uppdraget som sedan visades vara behäftat med diverse brister och risker. I andra lägen har 
företag ändrat inriktning till mer riskfyllda branscher eller flöden. Det är då mycket svårt att 
säga upp klienten. 
 
Åsheim berättar att det speciellt på små orter kan vara ett problem då rykten sprids om att 
revisorn nekat ett uppdrag. Konsekvenserna kan då bli stora för det företaget som blivit nekat 
då det kan ge ett intryck att revisorn anser att de inte ”sköter sig”. Det ger helt enkelt 
negativa signaler som revisorn kanske inte vill stå för. Vidare är det inte ovanligt att 
företagarna umgås i form av rotary-möten och liknande. Att då neka någon företagare p.g.a. 
av revisionsrisken kan leda till att antingen företagsledaren eller revisorn hamnar utanför 
gemenskapen. Detta är en social påtryckning som även går utanför revisorsrollen, vilket 
medför att revisorn påverkas som privatperson snarare än som professionell revisor, vilken 
kan vara svår att stå emot i vissa fall. Det finns ingen möjlighet att separera dessa roller. 
(Egen anteckning) 
 
Åsheim menar att en revisor många gånger kan tycka att det är svårt att neka en klient när det 
konstaterats att han har möjlighet att ta emot fler uppdrag. Att då neka uppdraget medför att 
revisorn måste ange förklaringar till företagsledaren som det inte alltid finns fog för. Åsheim 
ger som exempel att en redovisningskonsult ringer upp och anger acceptabla förutsättningar 
gällande ett företag och han går med på att träffa klienten. Vid mötet kan det framkomma 
uppgifter som skulle kunna medföra risk eller så finns inte personkemin där, vilket medför att 
han känner tvivel. I det läget är det svårt att inte ta emot företagaren utan en mycket bra 
förklaring, vilket då inte kan ges (Detta tolkar vi som att det är svårare för revisorn att neka 
ett uppdrag med motiveringen att han inte vill, snarare än motiveringen att revisorn inte kan).     
 
En annan liknande svårighet är att det finns sociala eller personliga omständigheter som 
revisorn tar hänsyn till. Det kan vara svårt att vara nitisk mot en företagare som gör så gott 
denne kan, med jobb ”över öronen” och inte riktigt har tiden att göra redovisningen på ett sätt 
som revisorn har instruerat. Att i det läget ge en oren revisionsberättelse till klienten är att 
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”slå bort benen”. I det läget kan det vara svårt av den medmänskliga orsaken att man ”inte 
har hjärta” att försätta klienten i en svår situation när denne egentligen har ett gott uppsåt, 
utan ger honom en chans till att rätta till problemet inför nästa revision och anmärker endast i 
revisions-PM. 
 
Det är inte ovanligt att klienten gråter ut och vädjar om att inte få en oren revisionsberättelse. 
Vid granskning av småföretag så granskar revisorn inte bara deras verksamhet utan många 
gånger deras liv. Konsekvenserna med en oren revisionsberättelse kan vara omfattande. Det 
är inte en ursäkt att inte utföra sin roll som revisor, men det är ibland en förklaring som 
påverkar ett felaktigt ställningstagande, för även en revisor har ett hjärta. Detta beteende 
beskrivs även av Alalehto som hävdar att det traditionellt handlar om affärsmässig lojalitet 
till sin uppdragsgivare och att revisorer har svårt att se när brott verkligen begås. D.v.s. de 
reagerar som myndighetsfolk överlag att företagaren gjort ett misstag som i princip bara 
kräver ett tillrättaläggande. Detta tillstyrker han med sina empiriska erfarenheter av revisorer 
(både auktoriserade och s.k. källarrevisorer) där han erfarit att de nog egentligen ser mycket 
mer brottslig verksamhet som de också godtar i sin revisionsberättelse än de egentligen 
rapporterar. 
 
Alalehto berättar att om brottet är av "ringa värde" blundar revisorer. Om brottet är av större 
dignitet påtalar de detta till ägaren och säger upp den affärsmässiga bekantskapen med någon 
slags förlikning i botten där revisorn i sin berättelse ger förmildrande omständigheter till 
överträdelsen. Han sätter sig själv i en dålig sits om det uppdagas, men då gäller det att det 
uppdagas, och ingen part har intresse av att berätta vad som egentligen skett. 

4.3 Organisationerna 

 
Tidbeck berättar att Länsstyrelsen började granska kassaapparater på de gemensamma 
inspektionerna som gjordes tillsammans med skatteverket. Till en början var det ofta så att 
dagskassan inte stämde med vad som hade bokförts den dagen. Ju mer Länsstyrelsen 
granskade desto oftare började dagskassorna och redovisningen att stämma överens, vilket 
gjorde att man blev något konfunderade. 2002 började skatteverket att förstå hur krögarna 
kunde manipulera med kassaregister och det stora genombrottet kom när skatteverket fick 
tillgång till ett manipuleringsprogram som avslöjade teknikerna. Det var också vid den här 
tidpunkten Länsstyrelsen kom fram till att det krävdes en fördjupad samverkan mellan EBM, 
Skatteverket och Länsstyrelsen för att kunna bekämpa denna brottslighet. Denna fördjupning 
mynnade ut i restaurangprojektet som drivs av skatteverket och som inriktar sig på den 
ekonomiska biten i Operation Krogsanering.  
 
Tidbeck berättar att Operation Krogsanering startades 2003 på initiativ från Landstingsrådet 
och syftar till att motverka fusk med svart arbetskraft, kassafusk samt illegal arbetskraft. 
Länsstyrelsen ansåg att myndigheterna generellt gjorde för lite åt ekonomisk brottslighet och 
att de även ansågs arbeta för enskilt. Länsstyrelsen är en s.k. tillsynsmyndighet och fungerar 
idag som samordnare av olika myndigheters medverkan i Operation Krogsanering. Varje 
myndighet har en kontaktperson som tillsammans med andra myndigheter utbyter 
information och erfarenheter.  
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Levin berättar att Skatteverkets restaurangarbete består av flera olika delar. Dels står 
Skatteverket till förfogande som sakkunniga för Operation Krogsanering som leds av 
Länsstyrelsen och dels driver de själva restaurangprojektet samt bistår även kommunernas 
alkoholhandläggare med ”krögarinfo”. Restaurangprojektet startade 2003. Sedan dess har 
skatteverkets kunskap utvecklas väsentligt, särskilt vad avser kassaregister samt hur 
manipulationen av dessa går till. 
 
Kravet för att få sälja kassaregister är att de går att manipulera och att säljaren är villig att 
instruera hur man gör. Ett stort problem för granskarna är att försäljare av kassaregister inte 
vill avslöja hur deras program möjliggör för manipulation av intäktsbokföringen eller lämna 
ut manualer. Kassaförsäljarna har ett ekonomiskt intresse av manipulerbara kassaregister och 
vill därför inte avslöja hur fusket går till. Många av de mesta användbara tipsen lämnas enligt 
Levin till Skatteverket av personer som blivit lurade, svikna eller på annat sätt känner sig 
besvikna på någon av de aktörer som verkar i krogbranschen. Det händer också väldigt ofta 
att signaturen ”ärlig skattebetalare” lämnar sina vardagsiakttagelser med hopp om åtgärd.  
 
Johansson berättar att SRS:s arbete med kassaregister började våren 2005 efter det att SRS 
fått klart för sig omfattningen av fusket, hur enkelt det är att manipulera ett kassaregister 
samt uppdagandet av dåliga revisioner av restaurangföretag. Problemet består till stor del av 
att kassaregister är så oerhört enkla att manipulera med. Revisionsinsatserna var inte 
tillräckligt effektiva, men Johansson poängterar även att det inte är säkert av revisionerna 
blivit bättre av större granskningar. Därför anser SRS att det är viktigt att informera om hur 
revisorn bör arbeta för att bättre avslöja fel och brister. Det var SRS som tog kontakt med 
EBM angående problemen med kassaregister. De har utöver det regelbundna kontakter tre till 
fyra gånger per år. Johansson framhåller att SRS inte fått någon information från SKM, vilket 
de önskat.  
 
Även de stora revisorsbolagen arbetar med dessa problem. Elofsson framhåller Öhrling Price 
Waterhouse Cooper som har rest runt till sina kontor i Sverige för att informera om 
kassaregistersproblematiken. 
 
Wierup har under de tre senaste åren som han granskat restaurangbranschen stött på flera 
förslag från politikerna, men han tycker sig inte kunna se att något hänt vare sig legalt eller 
reellt. Det har varken kommit till lagändringar eller en minskning av problemet. Tvärtom 
fortsätter kontrollanter att stöta på samma felaktigheter i större omfattning. Om detta beror på 
ökat fuskande eller bättre granskningar från myndigheterna har han ingen uttalad uppfattning 
om. Han ställer sig även tveksam till politikernas vilja att faktiskt åtgärda problemet. Han 
anser att de blundar för problemen och undviker dem trots att det borde vara uppenbart för 
dem om de bara öppnade tidningen. Han anser att om vi ska ha det här skattetrycket bör 
politikerna ha en ambition att se till att alla tvingas efterleva reglerna, vilket han är tveksam 
till om dem faktiskt ens försöker göra. 
 
Skatteverkets revision 
Levin berättar att en traditionell skatterevision inom restaurangbranschen gick fram tills 
något år sedan till på följande sätt: 
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Skatteverket kontrollerade med hjälp av företagets bokföring vilka som var leverantörer till 
företaget. Leverantörernas försäljning till det granskade företaget efterfrågades via 
förelägganden, undersöktes och jämfördes med bokföringen i det reviderade företaget. Med 
hjälp av företagets varuinköp kunde skatteverket omvänt räkna ut/uppskatta företagets 
omsättning. Detta jämfördes med bokföringen och fler undersökningar gjordes om det 
uppstod någon differens. SKV använde sig också av SRS branschstatistik (som sade att 
bruttovinsten borde ligga runt 60%). Detta fungerade någorlunda bra tills företagarna lärde 
sig att justera både varuinköpen och intäkterna så att bruttovinsten alltid hamnade runt 60 %. 
  
Med de traditionella revisionsmetoderna var det relativt enkelt att kunna bevisa 
bokföringsbrott, men SKV kunde ytterst sällan skaffa bevis som räckte för att fälla någon för 
skattebrott. Genombrottet för skatteverket kom när de började förstår hur företagarna 
manipulerade med kassaregistren. Detta skedde som vi nämnt tidigare efter att SKV fått tips. 
 
Den metod som skatteverket använder sig av idag är mer sofistikerad än tidigare. Levin 
berättar att de använder sig av kundräkning (antal besökare jämfört med antal inslagna 
försäljningar), eller att de letar efter små bevis på att fusk föreligger som att det t.ex. ligger 
kvar gamla rapporter i soporna som inte finns med i bokföringen. De utför även egna 
bruttovinstberäkningar i samband med genomförandet av revisioner för att kunna påvisa 
brister och göra uppskattningar av företags omsättning. De kontrollerar även vilken typ av 
kassaregister som finns, om det är en modell som SKV vet hur den fungerar samt kontrollerar 
bokföringen. Bokföringen är ofta ofullständig och/eller otillförlitlig. Det gör att den inte är ett 
bra instrument för granskning av verksamhetens intäkter. Det innebär även att den är ett 
dåligt verktyg för nyckeltalsgranskning. Det väsentligaste skillnaden är dock att skatteverket 
numera har större kunskap om hur kassaregistren fungerar och vad som är möjligt att 
åstadkomma genom manipulation. Det gör att skatteverket själva kan kontrollera 
kassaregistren för att se om någon manipulerat med dem. Dessutom menar Levin att det 
utökade samarbetet med EBM gett fler erfarenheter från branschen. Med den nya 
arbetsmetoden är det enklare att påvisa fusket och det räcker med att skatteverket kan visa att 
företagaren har manipulerat med kassaregistret för att denna ska kunna dömas för skattebrott. 
(ett straffrättsligt mycket värre brott än bokföringsbrott)  
 
Ett annat viktigt iakttagande är att när skatteverket gjort besök på krogarna är det alltid 
försäljningsrekord just den kvällen. Ett exempel på det är från förundersökningen av Snaps 
bar & bistro där helgförsäljningen vid endast 7 tillfällen mellan januari och augusti översteg 
5 000 kronor. På dagen för besöket uppgick försäljningen till 27 825 kronor.92 

4.4 Rekommendationer 

 
Bard (godkänd revisor) tycker generellt inte att det är så stora skillnader mellan RS och 
revisionsprocessen. RS innehåller många fler direktiv där revisorn är tvungen att utföra en 
granskning eller göra ett uttalande. Bard berättar att det vore viktigt att få tillgång till en mall 
för hur revisorn konkret ska gå tillväga vid revidering av kassaregister. Hon framhåller att det 
är viktigt att alla revisorer granskar på ett gemensamt sätt och att mallen utgör definitionen 

                                                 
92 Brink, B. & Carlberg, P. (2005) 
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av en tillfredsställande granskning. Olika prestationsnivåer innebär att seriösa revisorer inte 
kan granska med betryggande säkerhet p.g.a. kostnaden. Det skulle innebära att kunden 
skulle gå till en mindre noggrann revisor. Motsatsvis skulle det innebära att mindre 
revisionsbolag skulle känna sig tvingade att revidera företag inom kontantbranscher för att de 
är beroende av dessa revisionsintäkter. Därför anser hon att en granskningsmall skulle vara 
något önskvärt att ”luta sig mot”. 
 
Johansson berättar att SRS under hösten 2005 arbetat fram utbildningsmaterial till sina 
medlemmar/seminarier som särskilt behandlar intäktsredovisningen och 
kassaregistersproblematiken. Det ger information och rekommendationer om hur revisorns 
bör agera i framtiden. I detta material har SRS bl.a. belyst att intäkterna är en väsentlig post, 
att kassaregister är del av ett bokföringssystem samt hur kassaregistren  manipuleras.   
 
Åström och Elofsson (kammaråklagare respektive ekorevisor EBM) menar att den tekniska 
utvecklingen för kassaregister har skapat ett jätteproblem för revisionsbranschen. De påstår 
att nuvarande revisionssed inte hängt med utvecklingen. Åström har gjort en tolkning i 
bokföringslagen som han vidare utarbetat med bokföringsnämnden vilket resulterade i 
BFNAR 2004:1. Denna tolkning innebär att ett kassaregister är en del av ett 
bokföringssystem, vilket ställer krav på att det till kassaregistret ska finnas 
systemdokumentation och att krögaren kan redogöra för kassaregistrets behandlingshistorik. 
Effekten av denna tolkning av bokföringslagen är att ca 100 000 företag, verksamma inom 
kontantbranscher, borde anmälas för bokföringsbrott eftersom de inte har ett kassaregister 
som uppfyller kraven från bokföringslagen. För revisorn skulle det innebära att denne måste 
avge orena revisionsberättelser för ovan nämnda bolag, vilket i sin tur skulle göra att 
kreditinstituten skulle återkalla lån mm. Enligt Åström och Elofsson skulle många företag gå 
i konkurs. Detta är så klart en omöjlig situation menar Åström. Å andra sidan vore det ett 
brott att inte anmäla handlingar som faktiskt utgör lagbrott. Johansson berättar att tidigast 
2009 kan en lag om certifierade kassaregister komma att införas.(SOU 2005:35) För perioden 
fram till dess måste branschen komma på en lösning på det existerande problemet. Levin 
anser att SOU 2005:35 skulle innebära en lägre risk för revisorerna. Han tror också att SOU:s 
förslag skulle kunna vara tillräckligt för att komma åt problemet. Detta eftersom kontrollen 
av kassaregistret blir så pass mycket effektivare. Vidare skulle förslaget även ge effekter på 
skatteverkets revisioner. Idag får skatteverket inte göra överraskande besök utan tillstånd. 
Enligt SOU ska det bli tillåtet med sådana kontroller. 
 
Ett annat problem som Elofsson påpekar är att intäktsgranskningen tidigare var begränsat 
behandlad i rekommendationerna. FAR hade endast en rad om detta trots att intäkter är av de 
mest revisionsvärde posterna inom kontantbranscher. 

4.5 Intressenter och förväntningsgap 

 
Tidbeck säger att han inte har så mycket åsikter om revisorerna eftersom han anser sig själv 
för dåligt insatt i deras arbete. Han säger dock att de borde reagera mer frekvent än vad de 
gör. Att vara revisor och inte känna till problemen med kontanttransaktioner jämför han med 
att leva i någon form av drömvärld. Han säger sig också se det mänskliga i situationen. Även 
revisorn har en familj att försörja, vilket menar han, skulle förklara varför man 
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överhuvudtaget reviderar restauranger. Samtidigt reserverar han sig för att detta skulle vara 
en försvarlig ursäkt för revisorernas undermåliga insatser. 
 
Wierup är ganska kritisk till revisorernas granskningar och han säger sig ha låga 
förväntningar på revisorn. Hans erfarenhet från sina granskningar har gett honom insikt över 
vad revisorn faktiskt gör eller inte gör. Han säger sig inte ha någon större tilltro för 
revisionsberättelsen och att en ren revisionsberättelse inte får honom att sluta granska ett 
företag om han anser att det verkar suspekt. Revisionsberättelsen ser han inte som en garant 
för att verksamheten sköts enligt gällande lagar och rekommendationer. Wierup anser att 
utifrån det material han läst förefaller det mycket troligt att revisorerna av slarv eller tveksam 
moral undviker att uppmärksamma även de mest flagranta fall av ekonomisk brottslighet. 
Han påstår att i vissa fall har revisorerna skrivit rena revisionsberättelser, trots att det inte ens 
finns en löpande bokföring. Han upplever att revisorerna anser sig själva sitta säkert mot 
anklagelser, vilket skulle kunna vara en förklaring till deras beteende. Det förefaller naivt att 
inbilla sig att revisorerna själva är så aningslösa att de inte har insikt i problemet. Wierup 
menar att om resten av samhället inser problemet så borde även revisorerna göra det. I stället 
handlar det snarare om att det även finns revisorer som är oseriösa och ”ser mellan fingrarna” 
eller ”blundar helt” för problemen. Wierup tror att ett bra sätt att komma åt sådana revisorer 
vore att skärpa sanktionerna mot dem.  
 
Levin anser att granskning av intäkter är ett krävande jobb för revisorer, men anser att det går 
att lära sig. Han tycker det är rimligt att kräva mer av externrevisorernas granskning. Han 
jämför med skatteverkets kunskaper när de själva började granska kassaregister med den vad 
de kan idag. Levins åsikt är att om skatteverket kan göra en totalgranskning på ca 30 dagar 
vore det skäligt att anta att externrevisorerna borde kunna göra en bättre granskning än vad 
de faktiskt gör eftersom deras uppdrag ofta sträcker sig över flera år.   
 
Levin anser även att externrevisorn borde ha bättre koll på kassaregistren och dess problem. 
Han tycker att det borde kunna krävas att revisorn sätter sig in i vilken typ av kassaregister 
som företaget använder sig av och i alla fall försöka lära sig hur dessa fungerar (säkerställa 
kassaregistret). Detta skulle innebära att även revisorn skulle kunna göra en liknande 
bedömning som skatteverket gör angående manipulation. Levin tycker sig även kunna ana ett 
visst ointresse från revisorernas sida att hantera problemet. Åström och Elofsson anser att det 
är omöjligt för revisorn att granska något som kan manipuleras. Dessutom är de införstådda 
med att en revision som får kosta mellan 8000 och 12 000 kr inte kan möjliggöra tillräckliga 
granskningsinsatser. Däremot poängterar Elofsson att arvodesstorleken inte kan vara en 
ursäkt att underlåta att granska enligt god revisionssed. Levin anser även att externrevisorn 
borde sätta sig in mer i verksamheten och lära sig om företags brister och riskerna i den 
bransch de verkar i. Levin framhåller att intäkterna bör vara det som revisorn ägnar mest tid 
åt att granska i en kontantbransch, all annan granskning har inte så stor betydelse om man 
inte kan säkerställa intäkterna riktighet.  
 
Johansson säger att EBM och SKV ibland har en överdriven tro på vad revisorer kan 
upptäcka och prestera. 
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4.6 Revisionsberättelsen 

 
Johansson håller inte med Åströms tolkning av bokföringslagen. Han menar att EBM/SKV 
måste tillämpa mer sunt förnuft och att revisorerna inte kan anmäla alla företag inom 
kontantbranscher för bokföringsbrott bara för att det inte finns någon behandlingshistorik för 
kassaapparaten. Han anser även att revisorn inte kan avge orena revisionsberättelser av 
samma anledning.  
 
SRS har utvecklat icke-standardiserade revisionsberättelser. SRS har i sitt 
utbildningsmaterial utgett rekommendationer för revisorns uttalande i revisionsberättelsen 
där de tar i beaktande svårigheten att få revisionsbevis för fullständigheten i 
intäktsredovisning. Detta gäller om systemet för intern kontroll är bristfälligt och om annan 
granskning är otillräcklig. Detta påverkar revisionsberättelsen genom att revisionen inte kan 
anses ha utförts enligt god revisionssed och att revisorn därför skall uttala sig med 
reservation eller avstå att uttala sig.93 
 
Johansson menar att internationellt sett ska man ha klart för sig att Sverige har hög andel 
orena revisionsberättelser (15 %). Enligt honom finns det oseriösa revisorer som ”säljer 
namnteckningar” som av förklariga skäl står för många av de fuskande företagen. 

4.7 Kultursyn angående rekommendationer och lagar. 

 
Johansson menar deras rekommendationer kommer att innebära att revisorer upptäcker mer 
fusk. Fler företag kommer att få rätta sina årsredovisningar, vilket kommer att ge ökad 
omsättning och högre skatteintäkter. Det kommer även att innebära fler brottsanmälningar 
och fler skatterevisioner. Han resonerar även kring möjligheten att restaurangföretag för att 
undvika revision i framtiden kommer att drivas i andra bolagsformer. Johanssons uppfattning 
är att revisorn kommer att bli mer motarbetad/mindre önskad hos fuskande krögare i och med 
mer detaljerade granskningar som deras nya rekommendation innebär. SRS strävar efter att 
successivt höja ribban fram till 1 jan 2009. Revisorn får nya verktyg genom deras 
rekommendationer och sådana ger genomslagskraft.  
 
Wierup vill ha större krav på revisorernas insatser med större sanktioner för både revisorer 
och fuskande krögare. Överlag tycker han kontrollen är slarvig medan politikerna ser mellan 
fingrarna. Han anser att det förefaller som om det som främst behövs är en ändrad inställning 
till fusket.  

4.8 Enkäten – Se bilaga 

                                                 
93 SRS. (2005, kap.8, s.7)  
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5 Orsaksanalyser 
Vi har valt att strukturera analysen liksom empirin, efter institutionsmodellen. Eftersom 
revisorn är den som avger revisionsberättelsen har vi lagt störst fokus på denne. 

5.1 Restaurangföretagen 

 
Kassaförsäljare 
En orsak till att fusket är så omfattande är att kassaleverantörer hjälper krögare att fuska. 
Effekten av detta är att företagarna kan köpa teknisk- utrustning och expertis som hjälper 
dem att fuska som dessutom inte är tillgänglig för revisorer. Denna övertäckningsmetod som 
vi definierat som ”concerted ignorance” är ännu en form av ”the confidence game” och 
medför att revisorerna förblir aningslösa. Enda sättet för revisorn att få reda på hur man kan 
fuska med kassor är genom att köpa en egen och lära sig funktionerna. Detta är dock inte 
revisorns uppgift och eftersom expertisen inte heller är tillgänglig för denne fungerar 
metoden ”concerted ignorance” väl för krögarna. 
 
Krympning 
När SKV började granska restaurangföretagen märkte de att upptäcktsgraden minskade med 
tiden. Dock berodde det inte på att fusket minskade utan att krögarna tog hänsyn till vad 
SKV granskade och utvecklade fuskmetoderna. Krögarna använde särskilt metoden 
”krympning”. Detta visar hur den machiavelliska intelligensen tillämpas i branschen. 
Utvecklandet av metoder kan förklara varför revisorer har svårt att upptäcka fusket. Denna 
utveckling visar att SKV utför mer effektiva granskningar än revisorerna och att krögarnas 
beteende påverkas mer av SKV. Dessvärre indikerar detta att revisorernas granskningar inte 
har föranlett tillräcklig skrämseleffekt på krögarna, vilket enligt oss är nödvändigt för 
revisionens preventiva funktion.  

5.2 Revisorn 

 
Kompetens & kunskap 
Via krympning och kassaregistret har krögarna flyttat spår av fusket från bokföringen till 
kassaregistret. Detta medför att revisorn vid analytisk granskning får mycket svårare att 
upptäcka fusket eftersom revisorn är tränad att granska bokföringen och inte kassaregister. 
Krögarna använder således kassaregistren som bländverk för att lura revisorn som aningslöst 
går på denna variant av ”the confidence game”. 
 
Den tekniska utvecklingen har medfört nya tekniskt avancerade fuskmetoder. Det medför att 
revisorn utöver sin revisionella kompetens måste ha god kunskap om den aktuella 
teknologin. En revisor ska anlita experter då det behövs, men som Johansson uttryckte: ”Vi 
förstod inte att kassafusket var så omfattande och så lätt.” Revisorn gör inte en fördjupad 
granskning när denne inte anar oegentligheter. Revisorerna hade helt enkelt fel bedömning av 
den faktiska revisionsrisken och vad som var väsentligt att granska. Samtidigt kan vi i 
intervjuerna se att revisorernas aningslöshet har ifrågasatts. Wierup säger bl.a. att om hela 
samhället är införstådda med problematiken i restaurangbranschen är det rimligt att förvänta 
sig att revisorerna också är det. Det är svårt att uppskatta omfattningen av andelen revisorer 
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som slarvar med granskningen, men det är helt klart en delfaktor i orsaken till att revisorer 
inte avslöjar fusket. Detta fenomen kan vi endast förklara med att det finns en efterfrågan på 
mindre nitiska revisorer. Detta är vad som kallas ”opinion shopping”.   
 
Beroende 
Individnivå 
På individnivå är det emotionella beroendet betydande. Särskilt när klienten är ägarledda 
företag där klienten har en mycket stark finansiell och privat koppling till företaget. Revisorn 
kan därför inte undgå att hans granskning omfattar en privat person istället för ett känslolöst 
företag. Det är då svårt för revisorn att ställa sig objektiv p.g.a. empati.  
 
En revisor förväntas vara så pass självständig och objektiv att denne kan stå emot sådana 
påtryckningar. Eftersom detta är svårt bör man väga revisorns incitament för ett etisk 
agerande. 
 
Revisorns incitament att ej rapportera fusket: 

• Medkännande för klienten och den skada denne tar vid anmärkning/anmälan 
• Slipper konflikten och risken för ev. stämning från klienten 
• Fler jobb för oseriösa revisorer från fuskande företag (opinion shopping) 
• Revisorn riskerar ej sitt arvode 

 
Incitament att rapportera fusket 

• Risken att få straff från RN och straffets storlek 
 
Enligt denna uppställning är den enda anledningen för revisorn att agera etiskt en förväntad 
risk och ”kostnaden” för straff. Vår enkät visar att fem revisorer anser att risken att bli 
uppmärksammad av RN vid en undermålig granskning inte är hög mot 4 stycken som ansåg 
att den var hög. Samtidigt ansåg fyra revisorer att straffen inte är hårda. Dessa faktorer 
påverkar utifrån Åsheims kommentarer, revisorns beteende mer än det finansiella beroendet. 
Således har det finansiella beroendet underordnad betydelse. Men vi anser dock att det har en 
viss betydelse. Denna kan vi inte belägga på en individuell nivå men vi kan se orsakerna till 
detta på en kollektiv nivå. 
 
Kollektiv nivå 
På en kollektiv nivå kan vi se hur marknadens priskänslighet lyckats styra revisorers storlek 
på granskningen.  
 
Revisorerna ligger på gränsvärdena för vad som är minimikraven för tillämpning av god 
revisionssed. Detta är en konsekvens av att revisorn tvingas kompromissa mellan vad 
klienten är villig att betala och det pris andra revisorer är villiga att sälja sin tjänst för. Detta 
leder i sin tur till att konkurrensen styr granskningarna mot det lägsta pris revisorer kan 
tänkas ta. Då är det lätt att missbedöma risken både genom att sätta den på en för låg nivå 
och/eller att felbedöma huruvida granskningen har lett till att revisionsrisken är lägre än den 
planerade. Följden blir att revisorn agerar på ett sätt som föranleder att dennes arbete kan 
ifrågasättas. När detta sker systematiskt innebär det att standarden sjunker. En sådan 
kvalitetssänkning är allvarlig för revisorns ställning och allmänhetens förtroende. Speciellt 
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när uppmärksammade fall redan börja tumma på revisorskårens förtroendekapital. 
Framförallt visar resonemanget hur krögarna riskerar att köpa sina tjänster av de revisorer 
som gör den lägsta bedömningen av risk, eller rent av de revisorer som inte tar hänsyn till 
god revisionssed. 

5.3 Organisationerna 

 
Myndigheterna 
De myndigheter som ingår i Operation krogsanering har på senare år blivit allt mer 
framgångsrika i kampen mot den ekonomiska brottsligheten i restaurangbranschen. 
Framgångarna har berott på samarbetsformen där myndigheterna utnyttjade gemensamma 
resurser och erfarenheter. Flera av de personer som vi träffat har konstaterat att fusket i 
restaurangbranschen inte är någon ny företeelse. Detta till trots tog det fram till år 2002 för 
myndigheterna att gå samman för att stävja fusket. Konsekvenserna av myndigheternas sena 
reaktion har lett till att fusket har kunnat breda ut sig och att lagar och praxis för att stävja 
fusket inte kunnat utvecklas. Detta har medfört att varken SKV, EBM eller revisorerna vetat 
vilka regelbrott och tillämpliga lagar de skulle hänvisa till.   
 
SRS 
SRS blev först våren 2005 underrättad om problemet och detta på eget initiativ. Johansson 
uttrycker dessutom att de har för dålig kontakt med SKV och efterfrågar information 
därifrån. Anledningen till att SRS dröjde med att lämna ut riktlinjer avseende 
intäktsgranskning och kassaregister var att de inte fått tillräcklig info. SRS och EBM anser 
dock att de har god kommunikation, men denna tycker vi inte varit tillräcklig. Om SKV vill 
minska antalet ärenden bör de bättre dela information så att även revisorerna via SRS kan 
erhålla effektiva granskningsåtgärder. För att utvecklas effektivt i takt med omgivningen 
krävs att organisationen har öppna kommunikationskanaler. Därför vore det önskvärt att 
utveckla den befintliga kommunikationen särskilt från SKV till revisorerna. 
 
Utvecklandet av god revisionssed & RN 
RN har inte prövat något fall som rör systemdokumentation eller behandlingshistorik. Det 
har därför inte funnits ett incitament för revisorerna att anmärka i revisionsberättelsen då de 
inte sett en risk att ställas ansvariga. Revisorer jobbar utifrån väsentlighet och risk. Utifrån 
våra intervjuer framkommer åsikter om att revisorerna borde ha uppmärksammat eller rent 
inte kunnat undgå att uppmärksamma att krögare fuskar med kassaregister. Detta visar att de 
generella riktlinjerna att revisorer skall granska enligt god revisionssed inte efterföljs i 
specifika fall. För att kunna åstadkomma en effektiv förändring kan det därför vara 
erforderligt att RN prövar systemdokumentation och behandlingshistorik. Eftersom revisorer 
skall läsa RN:s disciplinbeslut leder detta även till att informationen sprids fort, vilket SKV 
och EBM inte lyckats med. 
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5.4 Rekommendationerna 

 
Under intervjuerna upptäckte vi en enighet bland respondenterna att en av huvudorsakerna 
till problemet att revisorerna inte upptäckte fusk med kassaregister var att det inte fanns en 
revisionsmall för just intäktsposten. Vi anser att denna brist påverkat revisionsinsatserna 
negativt dels genom att revisorn inte inser revisionsrisken och dels för att denne inte vet hur 
man faktiskt skall granska kassaregistrena. En annan orsak är att revisorerna inte vetat vilka 
lagar och rekommendationer som är tillämpliga. Revisorerna har tidigare inte tillräckligt 
informerats om vilka krav som ställts på kassaregister och hur de ska reagera på dess brister i 
uppfyllandet av rekommendationerna.  
 
Problem med intäktsgranskning 
Eftersom restaurangföretag i regel har dålig internkontroll måste revisorn använda sig av 
substansgranskning som består av analytisk granskning och detaljgranskning. Eftersom 
krögare ”krymper” verksamheten och bokföringen inte är tillförlitlig är endast 
detaljgranskningen genom observationer på plats en effektiv granskningsmetod. SKV visar 
dessutom tydligt effekterna av besök på plats där de ofta resulterar i ”rekordförsäljning”. 
Dessa erfarenheter måste revisorerna lära sig av och anamma då den ger en tydlig indikation 
på att fusk bedrivs och i vilken omfattning. Dessutom visar revisorn för företagaren att denne 
uppmärksammat fusket vilket ger en avskräckande effekt. 
 
Revisorns arbetsmetoder är dock mer begränsade än SKV:s då de skall granska hela 
verksamheten med avgränsningen väsentlighet och risk. Därför har det varit svårt för 
revisorerna att upptäcka fusket.  
 
Motstrategier 
Till stor del orsakas revisorernas klena resultat av krögarnas kunskapsförsprång om hur 
kassorna fungerar och huruvida de faktiskt använts till fusk. Med övertäckningsmetoderna 
kan däremot inte detsamma sägas. Att granska bokföringen är revisorns gebit. Vid den 
analytiska granskningen kan avvikelser mot branschindex uppstå varpå revisorn ska ställa 
frågor till den granskade. På dessa frågor använder den granskade sin machiavelliska 
intelligens. Denne använder t.ex. förklaringar såsom egenuttag, svinn, samt stölder från 
personalen, vilket är svårt att kontrollera för revisorn. Därför behöver revisorn mer effektiva 
analytiska granskningsmetoder. 
 
Nya tider 
SRS nya utbildningsmaterial tar hänsyn till ovanstående problem. De har fastställt att 
intäkterna är en väsentlig post och att revisorerna skall koncentrera väsentlighet och risk till 
denna post. De klargör vad BFNAR 2004:1 innebär och att alla kassaregister är 
manipulerbara. De tydliggör även att revisorns professionella skepticism bör stärkas och 
användas som vägledning vid revisorernas bedömningar med hänvisning till omfattningen på 
fusket samt möjligheten för företagaren att fuska obemärkt. Dessutom har SRS förenklat för 
revisorerna genom att utveckla riktlinjer för hur kassaregister kan granskas. SRS har även 
utvecklat standardiserade orena revisionsberättelser och diskuterar bedömningen om när 
revisorn bör uttala sig med förbehåll eller bör avstå från att uttala sig. Detta bygger på att nya 
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RS är tydligare på att revisorns skall anmärka när denne inte kan uttala sig på grund av 
begränsningar i revisionens inriktning och omfattning.  
 
En annan möjlighet att minska fusket är lagförslaget SOU 2005:35. Först om detta förslag 
införs kan revisorn förlita sig på kassaregistret som revisionsbevis. Dessutom kommer fusket 
att ”tvingas” tillbaka till mer osofistikerade metoder. 

5.5 Intressenter och förväntningsgap 

 
Något som tyder på att det råder ett visst förväntningsgap mellan revisorer och 
myndigheterna är att åsikterna går isär om vem som egentligen har möjlighet att utföra den 
bästa granskningen. SKV är förvånade över att externrevisorerna inte lyckas bättre med sina 
granskningar eftersom de oftast har ett uppdrag över flera års tid. Externrevisorer borde ha en 
annan syn på situationen. De borde kunna hävda att det är självklart att skatteverket är mer 
effektiva sin granskning eftersom de har möjligheten att granska ett företag under flera 
veckors tid. Det förefaller som detta gap kan sammankopplas med Porters prestationsgap. 
Det finns en tydlig skillnad mellan vad allmänheten förväntar sig att revisorerna ska prestera 
och vad de uppfattas prestera. Effekterna av detta förväntningsgap är att SKV kritiserar 
revisorernas granskningar istället för deras metoder. Detta gör att revisorerna inte tar till sig 
av kritiken eftersom den, från deras perspektiv, kan anses vara osaklig. Den medför dessutom 
att fokus läggs på revisorernas etik istället för revisorernas metoder, vilket i det här fallet 
ansetts vara en av de största bristerna.  
 
Vi ansåg det för svårt att studera restaurangernas förväntningar. Därför kan vi inte uttala oss 
om ett eventuellt förväntningsgap bland krögarna. Det gör även att vi inte kan analysera vad 
ett sådant förväntningsgap skulle få för effekt på revisorns agerande.  
 
Revisorns egna förväntningsgap 
Revisorerna har ett okunnighetsgap till sina egna rekommendationer. Det visar sig genom att 
de faktiskt inte uppmärksammat BFN R 10 och BFNAR 2004:1. De ser dessutom inte det 
som sitt ansvar att avslöja fusk, men samtidigt ser de det som ett problem att så få företag får 
orena revisionsberättelser. 

5.6 Revisionsberättelsen 

 
Det är svårt att peka ut hur revisionsberättelsen skall påverka sig själv. Vi har förutsatt att de 
andra faktorerna påverkar revisionsberättelsen. En faktor som vi däremot anat är att vissa 
revisorer anser det besvärande att revisionsberättelsen är för standardiserad och att de 
upplever ett stort gap mellan ren och oren revisionsberättelse samt att eventuella mellanting 
skulle vara önskvärt. 

5.7 Kultursyn angående rekommendationer och lagar 

 
Revisorernas kultur 
Revisorerna hävdar ofta klientens priskänslighet som skäl till omfattningen av granskningen. 
Elofsson hävdar att detta inte är relevant eftersom det inte är dennes problem att ta hänsyn 
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till. Revisorns ansvar är att göra en granskning enligt god revisionssed och det innebär att 
ifall omfattningen på granskningen ligger till grund för fakturering på t.ex. 30 000 kronor, 
medan kunden bara vill betala t.ex. 10 000 kronor, är det fortfarande revisorns plikt att göra 
den erforderliga granskningen. Det är inte förhandlingsbart, det finns inget ”ge och ta”. 
Enligt god revisionssed är det t.ex. inte tillåtet att avgå från ett uppdrag om revisorn bedömer 
att det inte är troligt att denne skall erhålla sitt arvode (utom vid vissa undantag). Detta borde 
analogitolkas att gälla även det faktiska arvodet så att revisorns beteende inte påverkas av 
den totala arvodesstorleken. 
 
Revisorns hänsyn till klientens priskänslighet tyder på att revisorernas kultur präglas av att 
efterfrågan tillåts styra över god revisionssed. Det finns därför inte en tillräcklig integritet i 
vissa delar av revisorskåren. Enligt vår teori om ”institutional choice” tar revisorer hänsyn till 
de spelregler som råder på marknaden och anser sig inte personligen kunna styra dessa utan 
anpassar sig. Därför anser vi att det krävs åtgärder från organisationerna som har större makt. 
Detta förstärks av våra respondenters utsagor om att revisorer faktiskt inte gjort det jobb som 
man kan kräva av dem. Vi anser att revisorskåren måste ta ställning till om de ska ansvara för 
polisrollen. Tidigare har de enligt oss inte tagit den rollen på allvar. Dock har SRS enligt oss 
gjort stora framsteg genom att de statuerar vad revisorn skall förväntas göra samt hur de ska 
agera. 
 
Branschens kultur 
Det går inte lita på någon som avser att fuska. Finns det ingen solidaritet med skattesystemet 
kan man räkna med att krögarna hela tiden kommer att utveckla nya metoder att fuska. Det 
finns ingen möjlighet att blockera alla brottstyper. Dock är det ingen som startar en seriös 
verksamhet för att fuska. Företagare vill nå framgång med så lite risk som möjligt. Detta 
påvisar att de styrs av ”institutional choice” där inte bara spelreglerna inom branschen styr 
deras val utan även hur kulturen påverkar deras val genom att de fostras till att fuska, vilket 
förklaras med socialisationshypotesen. 

5.8 Enkäten 

 
Då vi inte fick så många svar som vi önskade har vi varit försiktiga med att basera analyser 
på enkäten. 
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6 Våra Slutsatser 
Som vi tidigare nämnt har restaurangbranschen vissa särskiljande egenskaper. Dessa 
försvårar generaliseringar. Vi har därför delat upp kapitlet på slutsatsernas 
tillämpningsområde.  

6.1 Slutsatser relaterade till restaurangbranschen - 
Situationsproblem 
 
Okunskapen om kassafusket 
Kärnan i problemet med att revisorerna inte avslöjar fusket i restaurangbranschen är att 
varken revisorer eller myndigheter insåg i vilken omfattning och hur krögarna fuskade med 
kassaregister. 
 
Kassa = ett onumrerat kvittoblock 
Kassaregistren har fungerat som ett bländverk som invaggar revisorn i en falsk säkerhet. Vi 
vill som revisionsbevis jämställa säkerheten i kassaregistren med ett onumrerat kvittoblock 
som helt står under krögarens godtycklighet och ofta obskyra moral. Skulle en revisor 
godkänna ett onumrerat kvittoblock som god redovisningssed?  
 
Kassaregister kan inte ge betryggande säkerhet 
Alla revisorer med professionell skepticism till sina klienter bör därför kraftigt ifrågasätta 
klientens bokföring.  
 
En revisor med vetskapen att alla kassaregister är manipulerbara skall enligt oss uttrycka sig 
med förbehåll. Intäkterna som är en högst väsentlig post kan aldrig revideras med 
betryggande säkerhet eftersom verifieringskedjan är bruten. Revisorn kan utifrån sin 
granskning eventuellt bedöma om det är lägre sannolikhet för fusk än i andra företag, men 
inte erhålla betryggande säkerhet. Det krävs dessutom omfattande och väl anpassad analytisk 
granskning för att revisorn skall kunna bedöma sannolikheten för fusk då krögare har lärt sig 
att ”krympa” verksamheten. 
 
Revisorsrollen är dåligt lämpad att avslöja fusk i restaurangbranschen 
P.g.a. de metoder som erfordras för att avslöja fusk 
En annan svårighet för en revisor är att revisorsrollen försvårar för denne att utföra de 
granskningsmetoder som SKV visat vara effektiva som t.ex. att kolla i soptunnor efter 
kundkvitton. Detta skulle visa att de inte har någon tilltro till sin klient. Då uppfattas 
revisorsrollen snarare som en polis/åklagare. 
 
Ännu svårare vore det om revisorn skulle använda en annan av SKV:s metoder, nämligen 
anonyma inköp vid olika tillfällen för att se om löpnumret på kvittot är identiska. Detta 
avslöjar fusk. Revisorn uppfattas då som bedräglig av klienten och förtroendet för revisorer 
skulle bli mycket lågt om de skulle använda dessa metoder. Dessutom hävdar SKV att 
nyckeltalsgranskning är ineffektivt då bokföringen inte är tillförlitlig och företagarna alltmer 
lär sig att balansera fusket så att det inte ger utslag på redovisningen. 
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P.g.a. revisorns hänsyn till branschens faktiska omständigheter  
Teoretiskt sett är kassaregisterproblematiken ganska enkel. Kassaregister ger inte 
revisionsbevis som kan uppnå betryggande säkerhet, vilket ska påverka revisionsberättelsens 
utformning. I praktiken tar revisorer dock hänsyn till fler omständigheter p.g.a. de 
förväntningar som revisorns olika roller medför. En revisor förutsätter inte att företaget 
fuskar bara för att de kan. I praktiken vore det dock mycket olyckligt om de företag som 
faktiskt inte fuskar, trots att de har möjligheten, skulle drabbas av denna tuffare bedömning. 
Samtidigt är det deras skyldighet att använda kassaregister som motsvarar kraven på 
systemdokumentation och behandlingshistorik. Eftersom dessa krav aktualiserats sent och att 
rekommendationsenliga kassaregister inte finns att tillgå är det rimligt att ge företagen viss 
respit och uttrycka sig med förbehåll. Detta kräver att även EBM/SKV har förståelse för de 
avvägningar revisorn gör. 
 
Diskussion kring åtgärder avseende kassaregistersproblematiken 
Eftersom kärnan i problemet är den utbredda okunskapen krävs det att revisorerna utbildas i 
hur de skall granska kassaregister. SKV/EBM och SRS har idag god kunskap om 
kassaregister och alla revisorer som skall granska restaurangföretag bör ta del av deras 
erfarenheter. Vi anser att denna information bör ligga till grund för god revisionssed av 
restaurangföretag och att RN borde bejaka att denna efterlevs. 
 

6.2 Slutsatser relaterade till ägarledda småföretag: Teknikneutrala 
problem: 
En viktig faktor att poängtera som ligger till underlag för flera av följande resonemang är att 
restaurangföretag ofta är småföretag där det ofta inte finns en separation mellan ägare och 
ledning utan dessa två bolagsorgan är ofta samma person(er).  
 
Revisorns etik  
Revisorns efterföljande av befintliga lagar, rekommendationer, riktlinjer och normer kan 
sammanfattas som dennes etiska beteende. Revisorn beter sig etiskt när denne agerar i 
överrensstämmelse med god revisionssed. Vi har dock upptäckt att detta inte är ett helt lätt 
val för revisorn. 
 
Revisorsrollen är dåligt lämpad att avslöja fusk i ägarledda företag p.g.a.  
Revisorns sociala beroende 
Det är svårt för revisorn att skilja sin professionella roll från privatpersonen.  Detta medför 
att revisorn p.g.a. av allmän sympati tar hänsyn till diverse faktorer som kan leda till inte helt 
önskvärda beteenden. Det blir således en svår avvägning för revisorn när denne upptäcker 
oegentligheter eller fel eftersom revisorn har en social relation till ”företaget”. Det är då svårt 
för revisorn att frigöra sig från en förhandlingssituation där det inte finns ett ”ge och ta” 
eftersom denne har svårt att vara objektiv inför den granskade företagaren. 
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Revisorernas bristande etik 
Revisorerna har i flera fall bristande integritet och avger rena revisionsberättelser utan 
tillräckligt omfattande granskningar p.g.a. hänsyn till klientens priskänslighet. Revisorn tar 
då större ansvar för den granskades ekonomiska välbefinnande än sin revisionsberättelse. 
Även revisorn gör här en riskkalkyl mellan risken för att denne missat fel och att det 
upptäcks samt att revisorn blir anklagad och den ekonomiska vinningen för uppdraget.  
 
Revisorn har svaga incitament att avge oren revisionsberättelse 
Eftersom RN inte ses som ett stort hot har revisorer svaga incitament att vara nitiska. Vi 
anser att revisorerna är olika riskaverta och att de som inte vill ta risken som medföljer vid 
revision av restaurangföretag helt enkelt tackar nej till dessa uppdrag. 
 
Efterfrågan på dålig revision och finansiellt beroende 
I denna studie blir oberoendeproblemet extra flagrant eftersom fuskare inte har ett behov av 
en revisor. Endast staten har ett behov att revidera fuskande företag. Problemet med detta är 
att revisionen blivit efterfrågestyrt som vilken annan tjänst som helst. Det finansiella 
beroendet har systematiskt tillåtits att påverka revisionens kvalité i branschen. Så länge det 
finns en konkurrenssituation om uppdrag kan en revisor ej anses vara finansiellt oberoende. 
 
Revisorns och klientens konsensus i intressen 
Revisorns situation där denne utses av företagsledningen leder till en möjlighet att göra 
sådana kalkyler som är avhängiga deras goda inställning till revisorn. Konkret uttryckt kan 
inte revisorn vara för kritisk mot företaget om denne vill ha ekonomisk kompensation för sin 
insats eller behålla uppdraget följande år. Detta leder till en konsensus i både företagets och 
revisorns ekonomiska intresse över fusket och orsakar incitament till att inte rapportera fusk. 
 
Vi ifrågasätter möjligheten att utföra objektiva revisioner i ägarledda företag. Revisorn är per 
definition finansiellt beroende i dessa fall och kan omöjligt vara helt oberoende. Detta 
exemplifieras med det vedertagna ordspråket ”man biter inte den hand som föder”. Detta 
exemplifieras bra med att enligt ABL blir individens agerande ogiltigt om jäv föreligger. 
Detta är ett sätt att ”bygga bort” suboptimeringar som saknas i revisionssystemet. För att 
minska dessa problem måste revisorn likt krögaren uppleva en större risk än vinning för att 
kunna behålla sin integritet som profession. Detta innebär kraftigare sanktioner och större 
kontroll, vilket kan ifrågasättas om det är önskvärt och vad det innebär för revisorns 
situation. Det handlar om att förbättra incitamentsstrukturen för att höja förtroendet för 
revisorer samt att få bukt med de som revisorerna själva kallar rötäggen. 
 
Det blir här uppenbart att revisorn blir klämd mellan olika roller och får en utsatt position. 
Som vi ser det har revisorn idag, om denne vill vara klanderfri, ingen annan utväg än att 
avböja restauranger eller andra företag i kontantbranschen som kunder, vilket innebär att 
denne måste tacka nej till presumtiva intäkter. Samtidigt kan vi se att de revisorer som 
faktiskt antar dessa företag som grupp inte sköter sina åtaganden korrekt. Individerna har då 
skapat en dumpad marknad inom revision precis som krögarna. De har styrts av någon form 
av ”opinion shopping” och satt sin plånbok i främsta rummet. 
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Revision fungerar inte bra, men den fungerar (oftast) som den ska. Detta anser vi är 
konsekvensen av revisorns oförenliga roller. 
P.g.a. ovanstående resonemang kan man utläsa att revisorn har en svår situation. Dock bör en 
revisor se till att inte ta kunder vars kassaregisters rapporter inte är dugliga som 
revisionsbevis. Detta är ett effektivt sätt att ge restauranger incitament att skaffa utrustning 
som svarar mot BFN:s krav för god redovisningssed, men inte särskilt lönsamt för revisorn. 
Däri skulle vi vilja säga att problemet ligger. Även om de flesta revisorer antagligen inte har 
ett uppsåt, så är vi tämligen övertygade om att den risk (såväl medveten som omedveten) de 
tar vid avlämnande av revisionsberättelsen kan köpas till ett faktiskt underpris. I vissa 
specifika fall kan även sägas att viljan att sälja sin tjänst är större än lojaliteten med det 
svenska regelverket, vilket är en extrem manifestation av det problem som det finansiella 
beroendet kan skapa. 
 
Förslaget 2005:35 förefaller i och för sig kunna ha god effekt på fusket med kassaregister, 
men hur blir det med andra varianter av fusk och fusket i andra branscher? Den befintliga 
revisionsinstitutionen förmår inte skapa de incitament som krävs för att tillförlitligt styra 
revisorernas beteende. 
 
Vidare vill vi poängtera att vi ändå ar ett stort förtroende för att de flesta revisorer gör ett gott 
jobb och att det är lätt att argumentera när man tar en ställning.  
 
Revisorernas och redovisningekonomernas faktiska underpris 
Nedanstående modell visar hur revisorerna säljer sin engagemangsrisk till ett underpris. 
Denna risk förstärks även av Operation krogsanerings framgångar att avslöja fusk i 
restaurangbranschen, vilket kan leda till att även revisorn ifrågasätts enbart p.g.a. 
engagemanget i företaget. Modellen visar även effekterna av s.k. ”opinion shopping” där 
marknaden styr klienten mot revisorer som gör felaktiga bedömningar av faktisk risk och 
engagemangsrisken.  
   
   Risk          
 Revisor A:s riskaversion 
           Revisor B:s riskaversion 
        
Upplevd risk A   
Faktisk risk 
Upplevd risk B 
  Risk/Omfattning 
 på granskning i 
 restaurangbransch 
             X, Pris A, Pris B,        Y                      Arvode 
 
Figur 5: Revisorns riskaversion 
 
Modellen ska utläsas enligt följande: Den priskänsliga marknaden väljer revisorer med lägre 
riskaversion eftersom dessa är villiga att utföra en mindre omfattande revision. På 
utbudssidan styrs marknaden mot de revisorer som har en lägre bedömning av riskerna än 
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den faktiska. Modellen visar hur ”opinion shopping” och felbedömning av risken påverkar 
revisionen negativt och att det från revisorns sida finns utbud av både medvetet och 
omedvetet underpris på tjänsterna. Alla priser under ”Y” är underpriser. 
 
Konsekvenserna av brister i oberoendet och de oförenliga revisorsrollerna 
Att marknaden tillåts styra revisionskvalitén minskar förtroendet för revisorsrollen som 
kontrollant. En revisor som på det sättet är lojal mot sin klient erhåller förtroende från denne, 
men inget från de andra intressenterna och revisorn fyller då inte sitt syfte att inge förtroende 
för näringslivet. 
 
Det är en svårighet för revisorn att få förtroendet och behålla integriteten då företaget fuskar. 
Revisorn får inget förtroende när företagaren ser denne som ett hot. 
 
Diskussion om åtgärder mot problemet – revisorns mandatperiod 
Eftersom vi uppmärksammat att revisorerna har svårt att vara nitiska mot ägarledda företag 
bör dennes ställning stärkas mot företagen. Detta anser vi endast kan ske på kollektiv nivå då 
den enskilde revisorn har lite makt. Som åtgärd hänvisar vi till en debattartikel på SRS 
hemsida av Per-Olof Andersson, ordförande i SRS, där han anser att det skall vara svårare att 
godtyckligt avsätta revisorn. Detta medför att revisorn inte behöver ta hänsyn till företagets 
välvilja i samma utsträckning och förhoppningsvis att företagen blir utsatta för en seriösare 
revision. 
 
Det sociala beroendet är däremot svårare att stävja. Ingen kan tvinga en människa att vara 
objektiv inför något som man har en relation till. Däremot krävs kraftigare incitament för att 
revisorn skall värdera bort att vara mindre nitisk. Dessutom krävs att revisorn tydligare vet 
vilka riktlinjer denne skall förhålla sig till så att de inte kan rationalisera sitt beteende. 

6.3 Sammanfattning: 
 
Revisorsrollen och systematiska fel 
Revisionen fungerar som utpekat inte bra. Antingen är revisorsrollen dåligt formulerad och 
således uddlös eller så följer inte revisorerna denna (eller rent av både och). 
 
Systemfel 
Hur kan utvecklingen av god revisionssed skett så dåligt i restaurangbranschen? Vi har under 
uppsatsen hittat tre nyckelbehov för att stärka revisionskvaliteten: 
 
För att kunna påverka revisionskvaliteten måste det finnas: 
 

• Väl utvecklade metoder, riktlinjer för särskilda branscher och situationer 
• Att revisorerna har god kompetens och kunskap om aktuella riktlinjer (grundkrav och 

utbildning) 
• Goda styrmedel för revisorernas tillämpning av metoderna. Dessa innefattar den 

rationella bedömningen av egenintresset och revisorers värderingar.  
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7 Reflektioner och debatt 
I detta kapitel avser vi redogöra för de tankar och slutsatser som ej kunnat beläggas utifrån 
den empiri vi tagit del av, men som likväl är essentiellt för det arbete vi genomfört. Vi gör 
här inga anspråk på tillförlitlighet utan avses vara debatterande. 
 
Revisorns roller och revisionsbegrepp 
I vissa sammanhang likställs ibland revisorn med någon slags ”stålman”. Detta är 
uppenbarligen inte fallet. Revisorer är i högsta grad mänskliga och begår mänskliga fel, 
vilket vår uppsats visar. Det är inte acceptabelt att vara så naiv att man förväntar sig att 
revisorer efterföljer, har möjlighet att efterfölja eller ens bort efterfölja rekommendationer i 
alla lägen. Dock måste revisorsprofessionen ta problemet på allvar. Om revisorerna inte 
respekterar att ekonomisk information inte skall vara vilseledande kommer samhället inte ha 
respekt för dom.  
 
Antingen får revisorn avsvära sig polisrollen eller så krävs kraftfulla åtgärder om den 
kontrollerande funktionen skall tas på allvar. Detta kan uppfattas vara en provokativ åsikt 
men faktum är att i mycket begränsat antal fall avslöjas fusket av revisorerna. Därför krävs 
det att revisorskåren inser omfattningen av problemet att revisorer sällan uppmärksammar 
oegentligheter och att systematiskt fusk kan bedrivas oupptäckt i flera andra branscher. 
 
Revisorn har inte ansvar för att oegentligheter bedrivs, men de har ansvar för att bedöma 
väsentligheten och risk till en nivå där revisorn bör upptäcka väsentliga oegentligheter, vilket 
de i restaurangbranschen inte har gjort. Vi har pekat ut försvårande omständigheter för 
revisorer som orsaksförklaringar, men det åligger alla enskilda revisorer att göra en 
granskning enligt god revisionssed. Att hävda att revisionen generellt bör förbättras måste ju 
förutsätta att detta går. Att då använda förklaringar som den enskilde revisorn inte anses 
kunna påverka duger inte för de revisorer som vill agera med moral och etik.  
 
Om inte enskilda revisorer agerar etiskt bör revisorsorganisationerna ta tag i problemet. Om 
revisorsprofessionen skall ha tolkningsföreträde för vad som är god revisionssed anser vi att 
de bör förvalta förtroendet väl med tanke på den partsställning de faktiskt har.  
 
Det är revisorns ansvar att anmäla fusk som denne bort upptäcka. Vad revisorn borde 
upptäcka skall avgöras av en bedömning av väsentligheten och tryggas med en bedömning av 
risken. Dessa metoder är dock uddlösa om revisorn inte bedömer sitt underlag med 
professionell skepticism. Detta begrepp är dock väldigt tolkningsbart. Detta antyder en roll 
som kontrollant trots att revisorerna och revisorsorganisationerna hävdar att revision inte har 
ett egenintresse att hitta fel. Samtidigt anser de att skatteverkets förväntningar på revisorerna 
är oförenliga med deras ansvar och roll. Därför anser vi att det vore lämpligt att begreppets 
definition behandlas och riktlinjer utvecklas så att det nås en konsensus över dess innebörd 
mellan de olika intressenterna.  
 
Det förefaller även råda en förbluffande brist på konsensus hos revisorerna själva vad deras 
ansvar och roll är. Därför tycker vi att branschorganisationerna tydligare borde definiera och 
tolka olika befintliga begrepp som är essentiella för vad revisorn förväntar sig av sin och 



  46

andra revisorers insatser. Ett exempel på en sådan åtgärd är ett förtydligande i RS om vad 
som krävs av revisorn vid granskning av intäkter. T.ex. kräver nya RS (501 Del A) att 
revisorn ska delta vid lagerinventering när lagret utgör en väsentlig post. Eftersom intäkterna 
också är en väsentlig post, borde det vara god revisionssed att bättre kontrollera användning 
av kassaregister. Revisorn kan helt enkelt inte åberopa att denne litar på lämnade utgifter i en 
så betydande post. I så fall fyller revisionen bara en symbolisk funktion. 
 
Individuellt finansiellt beroende och orimlighetsbedömningar 
Vi har haft svårt att belägga ett finansiellt beroende på ett individuellt plan. Revisorn bedöms 
vara oberoende när denne utses av bolagsstämman, men inte när denne utses av VD:n eller 
styrelsen. Hur kan revisorn i så fall anses vara oberoende när stämman och styrelsen är 
samma person(er). Detta borde åtminstone peka på ett synbart beroende, men revisorerna 
själva anser inte detta är fallet. Dock hävdar revisor Filip Cassel94 att revisorerna påverkas av 
en viss bekvämlighet och feghet och döljer konflikter med de granskade. 
 
För att föra detta resonemang vidare kan man resonera kring en orimlighetsbedömning över 
att revisorerna inte upptäckt fusket. Detta kan t.ex. vara att kockar ofta har lön motsvarande 
en normal halvtidslön, men ändå glider omkring i en ny Mercedes Eller bara det faktum att 
revisorer litar till krögarnas utsagor när ca. 70 % av restaurangföretagen fuskar bort mellan 
40-60 % av omsättningen. Detta är dock bara indicier och det är svårt att belägga 
revisorernas dåliga granskningar. Däremot kan man resonera logiskt. 
 
Den utslitna knappen  
Om man går fram till kassan och ser en knapp utan utskriven funktion, men som ändå är 
alldeles utsliten med en blank fläck i mitten och lite smuts runt om kan vem som helst räkna 
ut att den där knappen är mer spännande än man kan luras att tro. Ett annat exempel är att 
personalen ovanligt ofta blivit anställd samma dag eller vecka som förklaring till att de inte 
har ett anställningsavtal eller redovisad löneutbetalning eller att restaurangen vid besök har 
fått utöka personalstyrkan väsentligt just vid denna tidpunkt. Poängen är att revisorerna inte 
bör vara så godtrogna i förhållande till sina klienter och att allmänheten inte bör vara så 
godtrogen i förhållande till revisorns professionella skepticism. 
 
Framtid & avslutning 
Nu har SKV/EBM god kunskap om problemet samt med vilka lagar man kan angripa det. 
SRS har även de god kunskap och har utformat utbildningsmaterial samtidigt som RS är mer 
utförlig för vad god revisionssed kräver. Det finns alltså goda möjligheter att kunna bekämpa 
problemet. Nu börjar nästa fas; att informera revisorerna om läget och hur de ska tackla det. 
Det gäller då att göra informationen tillgänglig och vi råder alla seriösa revisorer som 
reviderar företag i kontantbranschen att ta del av SRS seminarier. 
 

                                                 
94 Cassel, F. (1996, sid. 129) 
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8 Metodproblem 
När uppsatsen skrivits klart kan vi kritiskt peka på faktorer som minskar uppsatsens 
vetenskapliga kvaliteter. Vi skall här redogöra för de faktorer vi identifierat.  
 
Eftersom vi utgått från en dialektal ansats där orsak och verkan förväntas betinga varandra 
finns det på ett empiriskt plan inte en intelligent poäng i resonemanget; för att förstå helheten 
måste man förstå delarna. Av denna anledning har vi på koncentrerat oss på helheten varför 
vi haft svårigheter att belägga alla påståenden samt att uppsatsen kan uppfattas perifer. 
Dessutom blir uppsatsens kvalité avhängig vår analytiska distinktion mellan orsak och 
verkan.95 Vår argumentation huruvida är att ämnet beskrivs som en outforskad ”vit fläck” 
och vi tycker det är viktigt att göra skillnad på inledande forskning och vidare forskning. 
 
Eftersom vi i hög utsträckning sökt olika parters åsikter och synvinklar kan vi inte göra 
anspråk på exakta kunskaper utan har mer försökt kartlägga rådande förväntningar och dess 
konsekvenser. 
 
Dessvärre hade vi inte erfarenhet om vare sig hur revision av restauranger går till eller hur 
lagar och rekommendationer samt god revisionssed tolkas av de aktiva. Detta kan inga 
undersökningar avhjälpa, varför vi fått ta en annan inriktning än den vi velat. Eftersom vi inte 
har samma kunskap och erfarenhet av hur revisionsbranschen fungerar i realiteten bygger vi 
vår analys på vaga grunder.  
 
Empiriska begränsningar i uppsatsen är att det är svårt att få bra intervjumaterial från 
restauranger. Andra betydande aktörer såsom RN och FAR är dessutom mycket svåra att få 
till stånd intervjuer med. Av dessa anledningar har vi inte intervjuat dessa aktörer. Andra 
begränsningar är att vi i tid inte insåg vikten av de stora revisionsbolagens arbete med att 
utbilda sina revisorer. Därför saknas dessa i empirin. 
 
Att bygga antaganden och hypoteser på andras slutsatser kan ge vissa följdproblem. Dessa 
kan vara exempelvis dåligt genomtänkta, underbyggda eller rent av felaktiga. Detta gör att 
kvaliteten på vår uppsats blir avhängig vår förmåga att sovra och att extrahera information 
samt skapa en kontext. Det kan vara en svårighet att tolka en slutsats rätt när man inte tagit 
del av resonemanget bakom denna. Detta kan leda till att vi kan ha använt information på ett 
sätt som det inte varit avsett för. 
 
Lösning på ”Boxen”. (En av flera olika lösningar) 
 

 
                                                 
95 Influerat av Alalehto, T. (1999, sid 30)  
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10 Bilagor 

Bilaga 1 – Utdrag ur RS 
 
I denna bilaga kommer vi att beskriva svensk revisionsstandard. Vi kommer att inledningsvis 
göra en beskrivning av generella principer och mål som styr en revision. Vidare kommer vi 
att sedan ta upp de delar av RS som påverkar revision av kontanta affärshändelser.  
 
Revisionsstandard i Sverige 
 
FAR:s grundläggande revisionsrekommendation ”Revisonssprocessen” fick sin nuvarande 
form 1991. Den har sedan dess anpassats och byggts på efter utvecklingen inom 
redovisnings- och revisionsområdet. Studier visade ”Revisonssprocessen” hade god 
överensstämmelse med de internationella revisionsstandarderna ISA, men också att det fanns 
viktiga skillnader inom vissa områden. 1998 beslutade FAR:s styrelse att 
”Revisionssprocessen” skulle ersättas av ISA med nödvändiga anpassningar och tillägg 
beroende på svensk lagstiftning. Från och med räkenskapsåret som inleds efter den 31 
december 2003 ersattes ”Revisonssprocessen” med RS. RS baseras på ISA, som ges ut av 
IFAC, och följer dess struktur och numrering. Ändringar och kommentarer har gjorts med 
hänsyn till svensk lagstiftning. RS ska tillämpas vid revision av företags årsredovisning, 
bokföring och företagsledningens förvaltning.96  
 
Nya RS är mer standardiserad och detaljerad än sin föregångare avseende hur revisorn skall 
agera för att följa god revisionssed samt kräver mer kunskap om klientens affärer. Nya RS 
har även tydligare krav på formulering i revisionsberättelsen97 
 
RS 200 Mål och generella principer för en revision 
 
Denna del av RS är till för att fastlägga standarder för och ge vägledning om revisionens mål 
och de mest generella principer som styr en revision. Den lagstadgade revisionen har som 
övergripande mål att revisorn ska kunna lämna en revisionsberättelse. För att revisorn ska 
kunna uttala sig i revisionsberättelsen krävs granskning av årsredovisningen, bokföringen 
och företagsledningens förvaltning. Denna granskning gör att revisorn kan uttala sig om 
huruvida årsredovisningen har upprättats enligt lag om årsredovisning och på så sätt ger en 
rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige. Det 
görs även för att kunna ta ställning till om ansvarsfrihet kan beviljas för företagsledning samt 
för att kunna göra övriga uttalanden eller anmärkningar/upplysningar som lagstiftningen om 
revision kräver.98 Revisorns uttalanden ska inte ses som någon garanti från revisorn om 
företagets framtid eller om ledningens kompetens utan bör ses som något som ökar 
årsredovisningens trovärdighet.99  

                                                 
96 FAR. ( 2005, sid 283) 
97 Frisk, E. & Fagring, C. (2004) 
98 FAR. (2005, sid 301 p 2SE) 
99 FAR. (2005, sid 301 p 3) 
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Revisorn ska iaktta god revisorssed och de etiska regler som styr revisorns professionella 
ansvar. Exempel på sådana är: 
 

• oberoende 
• integritet 
• objektivitet 
• professionell kompetens och omsorg 
• tystnadsplikt 
• professionellt uppträdande 
• god revisionssed 100   

 
Revisorn ska utföra en revision enligt god revisionssed, vilket RS är ett uttryck för. Revisorn 
skall planera och genomföra revisionen med en professionellt skeptisk inställning. Det 
innebär att revisorn är medveten om att det kan finnas omständigheter som gör att 
årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter.101 Utifrån kraven i RS, lagar och 
särskilda föreskrifter ska revisorn bedöma vilka revisionsåtgärder som är nödvändiga för att 
utföra en revision enligt god revisionssed. Detta påverkar revisionens inriktning och 
omfattning, vilket avser de revisionsåtgärder som krävs för att nå revisionens mål.102     
 
Enligt god revisionssed ska en revision utformas så att revisorn kan bestyrka med 
betryggande säkerhet att årsredovisningen i sin helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
Betryggande säkerhet erhålls genom att revisorn inhämtar revisionsbevis i tillräcklig 
utsträckning så att han/hon kan dra dessa slutsatser. Betryggande säkerhet är kopplad till alla 
faser i revisionen. En revision innehåller dock inneboende begränsningar som påverkar 
revisorns möjlighet att upptäcka väsentliga felaktigheter. Exempel på sådana begränsningar 
är: att revisionens metodik går ut på att granska urval, inneboende begränsningar i 
redovisningssystem och system för intern kontroll, samt att de flesta revisionsbevisen är av 
sådan karaktär att de övertygar snarare än ger fullt bevis för ett visst förhållande.103 Det är 
viktigt att notera att det arbete som revisorn utför för att kunna dra slutsatser präglas av 
bedömningar. Detta gäller främst det arbete som krävs för att inhämta revisionsbevis och 
arbetet med att dra slutsatser från dessa.104     
  
RS 209 Granskning av styrelsen och verkställande direktörens förvaltning 
 
Tanken med denna standard är att ge vägledning om revisorns skyldighet att granska företags 
förvaltning enligt svensk lagstiftning. Standarden beskriver att i granskning av ett företags 
förvaltning har revisorn som uppgift att skaffa revisionsbevis för att kunna bedöma om någon 
åtgärd eller försummelse av styrelseledamot och/eller VD kan leda till ersättningsskyldighet 
gentemot företaget. Revisorn skall även bedöma fullgörandet av bokföringsskyldigheten samt 
om någon överträdelse gjorts av aktiebolagslagen, lag om årsredovisning och 

                                                 
100 FAR. (2005, sid 301 p 4SE) 
101 FAR. (2005, sid 301 p 5SE & 6) 
102 FAR. (2005, sid 301 p 7) 
103 FAR. (2005, sid 302 p 8 &9) 
104 FAR. (2005, sid 302 p 10) 
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bolagsordningen.105 Fullgörandet av bokföringsskyldigheten görs genom en prövning, samt 
vid väsentliga brister, styrelsens/VD ansvar för dessa brister. Bokföringsskyldighet innebär 
att verksamhetens förlopp ska kunna följas på ett rättvisande sätt. Det ställer krav på 
ändamålsenlig verifikationshantering, säkra system för redovisning och tillförlitlig bokföring 
och rättvisande bokslut. Om det uppstår brister kan ersättningsskyldighet bli aktuellt. Brister 
det i bokföringens fullgörande kan det påverka revisorns syn på om årsredovisningen 
upprättas enligt tillämplig lag samt huruvida balansräkningen och resultaträkningen kan 
fastställas. 106  
 
RS 240 Oegentligheter och fel 
 
Syftet med den här standarden är att ge vägledning om revisorns ansvar att vid en revision 
beakta att det kan förekomma oegentligheter och fel.107 Med oegentlighet menas avsiktlig 
handling av person/personer i företagsledningen, bland de anställda eller hos tredje part, som 
resulterar i felaktig information i årsredovisningen.108 Med fel menas felaktigheter i 
årsredovisningen som inte är avsiktliga.109 När revisionen planeras, ska revisorn bedöma 
risken för att oegentligheter och fel kan leda till att årsredovisningen innehåller väsentliga 
felaktigheter. Dessa felaktigheter ska revisorn förhöra sig om med företagsledningen.110 På 
grundval av revisorns riskbedömning ska revisorn planera en granskning som ger 
betryggande säkerhet för att felaktigheter (väsentliga för årsredovisningen) som beror på 
oegentligheter och fel upptäcks.111 Om det finns tecken på att oegentligheter och fel kan 
förekomma och revisorn bedömer att det påverkar årsredovisningen ska revisorn utöka 
granskningen på ett lämpligt sätt.112  
 
Revisorn är inte och kan inte vara ansvarig för att förhindra oegentligheter och fel. Det 
faktum att revision utförs kan dock ha en avskräckande verkan. 113 
 
Om revisor hindras av företaget att få fram tillräckliga bevis för att bedöma eventuella fel ska 
denne uttala sig med reservation eller avstå från att uttala sig p.g.a. begränsning i 
revisionsarbetets inriktning och omfattning.114 Detsamma gäller när oegentligheter och fel, 
som påtalats av revisorn till företagsledningen, inte rättas till.115  
 

                                                 
105 FAR. (2005, sid 305 p 13) 
106 FAR. (2005, sid 306 p 21) 
107 FAR. (2005, sid 331 p 1) 
108 FAR. (2005, sid 332 p 3) 
109 FAR. (2005, sid 332 p 4) 
110 FAR. (2005, sid 332 p 7) 
111 FAR. (2005, sid 332 p 9) 
112 FAR. (2005, sid 333 p 15) 
113 FAR. (2005, sid 332 p 6) 
114 FAR. (2005, sid 334 p 22) 
115 FAR. (2005, sid 334 p 21) 
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RS 300 Planering 
 
Denna standard är till för att ge vägledning om hur revisorn ska planera en revision. Revisorn 
ska planera revisionsarbetet så att revisionen utförs på ett effektivt sätt. 116 
 
De förhållanden revisorn tar hänsyn till när denne utarbetar den övergripande revisionsplanen 
innefattar bl.a.: 117 
 
Kunskap om verksamheten (utförligare beskrivet i RS 310 p 8 som inte tas upp i denna 
bilaga) 

• Allmän ekonomiska faktorer och branschförhållanden som påverkar företagets 
verksamhet  

 
Förståelse av redovisningssystem och system för intern kontroll  

• Revisorns samlade kunskap om redovisningssystem och system för intern kontroll 
och den betoning som denne räknar med att lägga på granskning av kontroller i 
förhållande till substansgranskning. 

 
Risk och väsentlighet (utförligare beskrivet i RS 400 som kort tas upp i denna bilaga) 

• Preliminär bedömning av inneboende risk och kontrollrisk samt identifiering av 
väsentliga granskningsområden. 

• Fastställande av väsentlighetsnivå för granskningen 
• Risk för förekomst av väsentliga felaktiga uppgifter eller oegentligheter (inklusive 

erfarenheter från tidigare perioder) 
 

Granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning och förläggning i tiden 
• Möjlig förändring av tonvikten på särskilda granskningsområden 
• Informationsteknologins påverkan på revisionen 

 
RS 500 Revisionsbevis  
 
Syftet med denna standard är att ge vägledning om kvalitet och kvantitet avseende de 
revisionsbevis som revisorn skaffar vid en revision av årsredovisning, bokföring, och 
företagsledningens förvaltning. Revisorn skall skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis för att kunna dra betryggande slutsatser att basera sina uttalanden i 
revisionsberättelsen på.118 Revisionsbevis inhämtas genom lämplig avvägning mellan 
granskning av kontroller och substansgranskning.119 Det är normalt så att revisorn anser det 
nödvändigt att förlita sig revisionsbevis som är av sådan karaktär att de snarare övertygar än 
att de ger fullt bevis för ett visst förhållande/påstående. Revisorn behöver normalt inte 
granska all information som är tillgänglig för att kunna göra sina uttalanden. Det går att dra 
slutsatser genom att göra bedömningar eller att använda sig av statistiska urvalsmetoder. 

                                                 
116 FAR. (2005, sid 344 p 1&2) 
117 FAR. (2005, sid 345-346 p 9) 
118 FAR. (2005, sid 373 p 2) 
119 FAR. (2005, sid 374 p 3) 
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Revisorns uppfattning om vad som är tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
påverkas av vissa faktorer.120 Exempel på sådana faktorer är: 
 

• Revisorns bedömning av den inneboende riskens nivå och karaktär i årsredovisningen 
som helhet, i saldon och grupper av bokföringsposter 

• Karaktären på redovisningssystem och system för intern kontroll samt bedömning av 
kontrollrisken  

• Hur väsentlig den post som granskas är 
• Erfarenheter från tidigare revisioner 
• Vilka resultat granskningsåtgärderna givit 
• Vilka källor den tillgängliga informationen kommer ifrån och hur tillförlitlig den 

informationen är121 
 
När revisorn skaffar sig revisionsbevis från granskning av kontroller ska revisorn bedöma hur 
tillräckliga och ändamålsenliga dessa revisionsbevis är som stöd för den bedömda nivån på 
kontrollrisken. Detta görs genom att revisorn skaffar sig revisionsbevis från 
redovisningssystemen och system för intern kontroll avseende dess egenskaper. De 
egenskaper som revisorn ska bedöma är utformning, att systemen är utformade för att 
förhindra och/eller upptäcka väsentliga fel, samt  funktion, att systemen fungerar effektivt.122  

 
När revisorn skaffar sig revisionsbevis från substansgranskning ska revisorn överväga hur 
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevisen från denna granskning är tillsammans med 
de bevis som hämtas från granskningen av kontroller, som stöd för räkenskapspåståendena. 
Som räkenskapspåstående räknas både direkta och underförstådda påstående av 
företagsledning som kommer till uttryck i årsredovisningen. De delas in i följande kategorier 
enligt 13: 
 

• Existens: En tillgång eller skuld existerar vid ett givet datum. 
• Rättigheter & förpliktelser: En tillgång eller skuld hänför sig till företaget vid ett visst 

datum. 
• Inträffande: En transaktion eller händelse som hänförs till företaget  ägde rum under 

perioden. 
• Fullständighet: Att det inte finns tillgångar, skulder, transaktioner som ej är bokförda 

eller poster som det inte lämnats upplysning om. 
• Värdering: Att en tillgång eller skuld är bokförd enligt lag och god redovisningssed. 
• Mätning: Att en transaktion är bokförd till rätt belopp och att intäkter eller kostnader 

är hänförda till rätt period. 
• Presentation & upplysning: En post är upplyst om den är klassificerad och beskriven 

enligt lag och god redovisningssed.123 
 

                                                 
120 FAR. (2005, sid 374 p 7&8) 
121 FARs samlingsvolym 2005 del 2, sid 374 p 9 
122 FARs samlingsvolym 2005 del 2, sid 374 p 10 & 11 
123 FARs samlingsvolym 2005 del 2, sid 375 p 13 
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15 & 17: Revisionsbevisets tillförlitlighet påverkas dels beroende på varifrån det kommer: 
om det är internt eller externt, och dels beroende på dess karaktär: skriftlig, muntlig eller 
visuell. Revisionsbevis är mer tillförlitliga när olika delar av det, från olika källor och av 
olika karaktär, stämmer överens. När revisionsbevis från olika källor inte stämmer överens 
behövs ytterligare granskningsåtgärder för att vinna klarhet om situationen. Revisorn har 
även som uppgift att beakta sambandet mellan kostnaden för att skaffa revisionsbevis och 
den nytta revisorn har av uppgiften. Kostnaden eller svårigheten med att skaffa 
revisionsbevis är dock inte ett giltig skäl till att underlåta en väsentlig granskning.124  
 
När det finns betydande tvivel om ett väsentligt påstående i en årsredovisning är det revisorns 
uppgift att skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att utesluta sådant 
tvivel. Om revisorn inte kan skaffa sig sådana revisionsbevis skall han eller hon uttala sig 
med reservation eller avstå från att uttala sig. 125  
 
Revisorn skaffar sig revisionsbevis genom följande granskningsåtgärder: 
 

• Inspektion: granska bokföringsposter, dokument eller materiella tillgångar. 
• Observation: Betrakta en process eller åtgärd som utförs av andra. 
• Förfrågan & bekräftelse: Att söka information hos kunniga personer internt i 

företaget samt även externt.    
• Beräkning: Att kontrollera den matematiska riktigheten i källdokument och 

bokföringsposter eller att utföra uträkningar själv. 
• Analytisk granskning: Att analysera väsentliga nyckeltal och trender samt att jämföra 

dessa med annan relevant information som avviker från förutsagda belopp. 126 
 
RevU 1005 Särskilda överväganden vid revision av små företag 
 
RS innehåller grundläggande principer och tillvägagångssätt som är tillämpliga vid revision 
av alla företag. Små företag ger dock upphov till särskilda överväganden vid revision. RevU 
1005 är ingen standard i samma bemärkelse som RS är utan ska mer ses som ett uttalande 
som har som syfte att lämna praktisk hjälp åt revisorer vad det gäller att tillämpa RS vid 
revisionen av små företag. RevU 1005 ska beskriva de egenskaper som revisorn normalt 
finner i små företag samt att ange hur dessa kan påverka tillämpningen av RS. Detta 
uttalande ställer inte några nya krav på revisionen av små företag och gör inte heller några 
undantag från kraven i RS.127  
 
RevU 1005 RS 320: Väsentlighet vid revision 
 
Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som 
användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av 
väsentlighet beror på postens eller felets storlek och omständigheterna kring utelämnandet 
eller felet. Revisorns väsentlighetsbedömning görs både vid planeringen av revisionen samt 

                                                 
124 FAR. (2005 , sid 375 p 15-17) 
125 FAR. (2005, sid 375 p 18)  
126 FAR. (2005, sid 376 p 19-25)  
127 FAR. (2005, sid 530 p1 SE-2) 
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vid utvärderingen av granskningens resultat. En vanlig metod för att bedöma väsentlighet är 
att använda en procentsats av ett nyckeltal i årsredovisningen som t.ex. omsättning eller 
balansomslutning. 128 
 
RevU 1005 RS 400: Revisionsrisk 
 
Med revisionsrisk menas risken för att revisorn gör ett oriktigt uttalande i 
revisionsberättelsen. Revisionsrisken består av tre komponenter och beräknas enligt formeln 
(IR*KR*UR). 
 
IR = Inneboende risk, vilket är risken för att det förekommer väsentliga fel i saldon eller 
transaktionsslag. 
KR = Kontrollrisk, vilket är risken för att fel inte uppmärksammas i tid via 
redovisningssystem eller via företagets internkontroll  
UR = Upptäcktsrisk, vilket är risken för att väsentliga fel inte upptäcks vid revisorns 
substansgranskning. 129 
 
RevU 1005 RS 500 Revisionsbevis 
 
I revisionen av små företag finns det särskilda svårigheter med att skaffa fram revisionsbevis 
som lever upp till påståendet om fullständighet. Detta beror huvudsakligen på att ägaren-
företagsledaren har en dominerande ställning och kan se till att vissa transaktioner inte blir 
redovisade. Det kan även bero på att företaget kanske inte har några interna kontroller som 
ger tillräckliga bevis för att alla transaktioner blir redovisade.130 Revisorn ska planera och 
genomföra revisionen med professionellt skeptisk inställning. Revisorn har rätt att betrakta 
uttalanden som sanna och bokföringen som riktig om bevis på motsatsen saknas131.   
 
En revisor i ett litet företag behöver inte utgå ifrån att den interna kontrollen är ofullkomlig 
vad det gäller fullständighet i väsentliga transaktionsslag, t.ex. omsättning. De flesta små 
företag har någon form av numeriskt baserade system för kontroll. När det finns system för 
att trygga fullständighet, kan revisorn skaffa sig revisionsbevis genom granskning av 
kontroller för att kunna avgöra kontrollriskens nivå och därmed substansgranskningens 
omfattning.132 Om det inte finns någon intern kontroll kan revisorn skaffa sig tillräckliga 
revisionsbevis enbart genom substansgranskning. Sådan granskning kan t.ex. innefatta att 
jämföra bokförda belopp med belopp som räknas fram utifrån sidoordnat redovisade 
uppgifter. Det kan även innebära att analytisk granskning, externa bekräftelser eller att 
stämma av mängden köpta och sålda varor.133  
 

                                                 
128 FAR. (2005, sid 536-537) 
129 FAR. (2005, sid 292)  
130 FAR. (2005, sid 539 p 61) 
131 FAR. (2005, sid 539 p 62) 
132 FAR. (2005, sid 540 p 63) 
133 FAR. (2005, sid 540 p 64) 
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RevU 1005 RS 709 Revisionsberättelsens utformning 
 
Målet för varje revision är för revisorn att kunna uttala sig i revisionsberättelsen. Detta görs 
efter att revisorn har skaffat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. I många fall i 
små företag kan revisorn lämna en revisionsberättelse utan anmärkning 
(standardutformning). I en del fall kan det dock finnas omständigheter som gör att revisorn 
måste avvika från standardutformningen. En begränsning i revisionens inriktning och 
omfattning är när revisorn inte har möjlighet att utforma och genomföra granskningsåtgärder 
för att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att bedöma 
årsredovisningen fullständighet. Sådana begränsningar kan leda till att revisorn uttalar sig 
med reservation eller att revisorn avstår från att uttala sig. Det sistnämnda görs bara om 
omständigheterna är sådana att de möjliga effekterna av begränsningarna är så pass 
omfattande att det inte är möjligt att ta ställning i revisionsberättelsen. 134 
 
Följande stycken är FARs exempel på delar av en revisionsberättelse som p.g.a. 
begränsningar i revisionen kan leda till att revisorn uttalar sig med reservation: 
 
Företagets bokförda försäljning inkluderar x kr som avser kontantförsäljning. Det fanns inte 
något system för att kontrollera sådan försäljning som vi kunde förlita oss på, och det fanns 
inte heller några tillfredsställande granskningsåtgärder som vi kunde genomföra för att få 
betryggande säkerhet för att all kontantförsäljning var korrekt bokförd.  
Bortsett från eventuella effekter av sådana justeringar som skulle kunna ha varit nödvändiga 
om vi kunna bilda oss en uppfattning om bokföringens fullständighet och riktighet när det 
gäller försäljningen, är årsredovisningen upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och 
ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige.    
 
Följande stycken är FARs exempel på delar av en revisionsberättelse som p.g.a. 
begränsningar i revisionen kan leda till att revisorn avstår från att uttala sig: 
 
Företagets försäljning har enbart utgjorts av kontantförsäljning. Det fanns inte något 
kontrollsystem för sådan försäljning som vi kunde förlita oss på, och det fanns inte heller 
några tillfredsställande granskningsåtgärder som vi kunde genomföra för att få betryggande 
säkerhet för att all kontantförsäljning var korrekt bokförd.  
Eftersom det förhållande som behandlas i föregående stycke har stor betydelse, avstår vi från 
att uttala oss i revisionsberättelsen.135 
 

                                                 
134 FAR. (2005, sid 544 p 90-91) 
135 FAR. (2005, sid 544 p 92) 
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Bilaga 2 – Förväntningsgap 
 
Definition av förväntningsgap 
 
Det finns en mängd olika definitioner av förväntningsgapet. Vi kommer att nedan redogöra 
för de mest allmänna definitioner som finns.  
 
Ett förväntningsgap uppstår när olika intressenters förväntningar på revisorn inte svarar mot 
vad revisorn faktiskt kan och får göra.136 En annan definition är att förväntningsgapet är 
skillnaden mellan vad allmänheten tror och förväntar sig att en revisor skall göra och vad 
revisorn faktiskt gör enligt god sed.137  
 
Bland forskare varierar delvis definitionen av förväntningsgapet. Liggio var den förste att 
1974 definiera förväntningsgapet för revision. Hans definition av förväntningsgapet är 
”skillnaden mellan nivån på den förväntade prestationen, som användare av finansiell 
information och revisorerna föreställt sig”. Cohen kommissionen vidgade 1978 definitionen 
genom att inkludera ”skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig och behöver och vad 
revisorer rimligen kan förväntas utföra”.138  
 
Orsaker till förväntningsgapet 
 
Revisorns arbete har många intressenter. Det innebär att revisorn har en konflikt inbyggd i 
sin roll. Intressenterna har nämligen delvis olika behov och förväntningar på revisorn.139 
Förväntningsgapet tar sig emellertid olika uttryck beroende på vems förväntningar som 
avses. En bakomliggande faktor, som delvis kan förklara förväntningsgapet, är att 
uppdragsgivare sällan har bildat sig en klar uppfattning om roll och maktfördelningen mellan 
bolag och dess ägare och på det sättet även har en oklar bild av revisorsrollen.140 
Förväntningsgapet mellan småföretagare och revisorer uppstår beroende på att förvånansvärt 
många småföretagare tror sig veta vad revisorn gör medan i de i själva verket har en mycket 
vag uppfattning om det. Detta ”okunnighetsgap” gör att företagarna är mindre mottagliga för 
den information som behövs för att motverka missförstånd. Företagarnas har sin del i 
förväntningsgapet genom att de tror att de vet vad revisorn gör eller att de struntar i att ta 
reda på det.141  
 

                                                 
136 FAR. (2002) 
137 EU:s grönbok. (1996) 
138 Koh, H-C. & Woo, E-S. (1998)  
139 FAR. (2002) 
140 Cassel, F. (1996)  
141 Wennberg, I. (1994) 
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Förväntningsgapet existerar p.g.a. flera olika anledningar och kan stolpas upp enligt 
följande: 
 
• revisionens inneboende begränsningar, att det ligger i revisionens natur att vara tvungen 

att förlita sig på vad som är sannolikt 
• allmänhetens naiva, okunniga, missuppfattade och oskäliga förväntningar på revisionens 

funktion 
• att utvärderingen av revisorernas prestationer görs med hjälp av information som inte 

fanns tillgänglig vid själva revisionen 
• den evolutionära utvecklingen av revisorernas ansvar gör att det tar tid innan branschen 

svarar på förändrade förväntningar  
• företagskriser som lett till nya förväntningar och krav på att någon ska kunna ställas till 

svars  
• revisionsbranschens försök att styra debatten av förväntningsgapet för att upprätthålla 

status quo 142    
 
Tidigare forskning om förekomsten av förväntningsgap  
 
Det finns en mängd olika studier kring förväntningsgapet och dess förekomst. Målsättningen 
med dessa har varit att frambringa revisorernas verkliga och förväntade ansvar/roll samt att 
lyfta fram de faktorer som bidrar till att förväntningsgapet existerar.143  
Vi kommer mycket kort att redogöra för en del forskning på området.  
 
I en undersökning som gjordes 1993 av Humphrey et all kom man fram till att det fanns en 
väsentlig skillnad mellan revisorer och dess intressenters förväntningar på revision. 
Resultatet visade att förväntningsgapet existerar, speciellt i delar avseende områden som är 
inbygga i revisorsfunktionen samt upplevda prestationer från revisorer. Förväntningsgapets 
kritiska områden var revisorernas roll som brottsbekämpare, revisorns oberoende, 
revisionsprocessen och revisorns ansvar mot tredje person.144  
 
Det har även bedrivits forskning vid Stockholms universitet inom området för 
förväntningsgapet. I en undersökning författarna fram till att det existerar ett förväntningsgap 
mellan revisorerna och dess klienter avseende revisorns arbetsuppgifter.145 I en annan studie, 
som beskriver vad som ingår i revisorns arbetsuppgifter och om det finns ett förväntningsgap 
mellan vad kunden tror att revisorn gör och vad denne i verkligheten gör, kommer författarna 
fram till att det till viss del existerar sådant ett gap.146    
 
Ett tecken på att förväntningsgapet vidgas är en ökad processbenägenhet mot enskilda 
revisorer eller deras byråer.147 Undersökningar har också visat att det råder stora skillnader 
mellan revisorer och jurymedlemmars åsikter om vad som är revisorns roll och ansvar. 

                                                 
142 Shaikh, J-M &. Talha, M. (2003)  
143 Koh, H-C. & Woo, E-S. (1998) 
144 ibid 
145 Bergström, A. & Kontrec, D. (2005)  
146 Gamrell, C. & Nilsson, B. (2004)  
147 Strandin, P. (1992)  
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Författarna menar att jurymedlemmar ser revisorerna som samhällets blodhundar och håller 
dem ansvariga för åtgärder som egentligen är företagslednings ansvar. I och med 
jurymedlemmarnas väsentliga roll i rättsliga tvister menar författarna att det är ett allvarligt 
bekymmer för revisionsyrket att det på det här området existerar ett förväntningsgap.148  
 
Enligt ovanstående genomgång av tidigare studier kring förväntningsgapet kan vi slå fast att 
det finns betydande bevis på att förväntningsgapet existerar. 
 
Porters förväntnings -prestations-gap 
 
Porter hävdar att de första definitionerna av förväntningsgapet som gjordes av Liggio och 
Cohen Kommissionen var allt för snäva. Med dessa definitioner fångas det inte upp att 
revisorer inte uppnår ”förväntade prestationer” (Liggios definition) eller vad de ”kan eller 
rimligen borde kunna” ( Cohens definition). Dessa definitioner tillåter inte undergruppering 
av prestationer. Det gap som ger upphov till kritik mot revisorer är prestationsskillnaden 
mellan vad allmänheten förväntas sig från revisorn och vad de uppfattar att de erhåller från 
dem. Porter föreslår därför att gapet borde benämnas som ”förväntnings- prestations-gapet”. 
Definitionen av detta gap skulle vara skillnaden mellan allmänhetens förväntningar på 
revisorer och revisorers prestationer, som de uppfattas av allmänheten. Med denna definition 
skulle förväntningsgapet bestå av två viktiga komponenter.149 
 

• Rimlighetsgapet: gapet mellan vad allmänheten förväntar sig att revisorn ska prestera 
och vad de rimligen kan förväntas att prestera.  

 
• Prestationsgap: gapet mellan vad allmänheten rimligen kan förvänta att revisorn ska 

prestera och vad de uppfattas prestera. Prestationsgapet kan delas in i två 
undergrupper: 

 
• Bristfälliga standards: gapet mellan vilka skyldigheter som rimligen kan förväntas av 

revisorn och de existerande skyldigheter som definieras av lagar och 
revisionsstandards.  

 
• Bristfälliga prestationer: gapet mellan den förväntade prestationskvalitet på revisorns 

existerande skyldigheter och revisorns uppfattade prestation, som förväntad och 
uppfattad av allmänheten.150  

 
För att testa strukturen av denna modell genomförde Porter en enkätundersökning. Denna 
undersökning gjordes till olika grupper som alla på något sätt påverkades av revisorns arbete. 
Undersökningen av utformad för att konstatera de olika gruppernas åsikter om revisorns 
existerande skyldigheter, kvaliteten beträffande dessa skyldigheter samt de skyldigheter som 
revisorn borde ha. Hennes empiriska studier bekräftade modellens struktur. Halva gapet 
kunde tillskrivas bristfälliga standards, 34 % resulterade från allmänhetens oskäliga 
förväntningar på revisorn och 16 % kunde härledas från undermåliga revisionsprestationer.  
                                                 
148 Frank, K et al. (2001)  
149 Porter, B. (1993)  
150 ibid 



  63

Porter menar att hennes modell förmedlar nya insikter om strukturen, sammansättningen och 
omfattningen av förväntningsgapet och signalerar en rationellt och omfattande metod för att 
minska gapet. Hon föreslår att så fort det finns en avvikelse upptäcks mellan allmänhetens 
förväntningar på revisorer och revisorernas uppfattade prestationer (d.v.s. när så fort 
allmänheten kritiserar revisorn för dess prestation eller utebliven prestation) ska uppdraget i 
fråga analyseras för att kunna identifiera vilken komponent i förväntningsgapet som den 
representerar. När man gjort detta ska lämpliga korrigeringsåtgärder implementeras. Porter 
menar att om professionen tar till sig denna modell för att minska förväntningsgapet kommer 
man att kunna göra stora framsteg vad det gäller att få allmänhetens förväntningar på 
revisorer och revisorers prestationer att närma sig varandra. Detta skulle leda till minskad 
kritik mot revisorernas arbete och färre rättsprocesser.151  
 
Allmänhetens förväntningar (EU:s grönbok) 
 
EU:s grönbok bygger på ett flertal studier och redogör bl.a. för hur den lagstadgade 
revisionen behandlas i de olika medlemsstaternas lagstiftning avseende revisorns roll, 
ställning och ansvar. Ett flertal studier har visat att det finns ett förväntningsgap mellan 
allmänheten och revisorn avseende revisorns uppgifter. Användarnas förväntningar och 
behov kan anses rimliga om revisorns uppgifter föreskrivs i lag, om det finns intressenter 
som är beredda att betala för tjänsterna och om det finns revisorer som är villiga att 
tillhandahålla tjänsten (till en rimlig kostnad) och som är behöriga att göra detta. Vad 
revisorer kan tillhandahålla beror inte enbart på vad kunderna är villiga att betala för, utan 
även revisorernas kunnande och inställning till risktagande. Allmänheten förväntar sig att 
revisorn skall hjälpa till med att skydda aktieägarnas, borgenärernas, anställdas och 
allmänhetens intressen genom att ge dem försäkringar inom nedanstående punkter.152  
 
Redovisningens exakthet 
 
Det verkar som att det finns en genomgående uppfattning hos användare av 
redovisningsinformation att en revision utan anmärkningar innebär en garanti från revisorns 
sida för att redovisningen är innehållsmässigt exakt. Denna förväntning bygger på två 
missuppfattningar. Att det är möjligt att göra exakta redovisningar och att redovisningen är 
revisorns ansvar och att det är revisorns ansvar och inte styrelsen att redovisningen godkänns 
samt för att den ger en sann och rättvisande bild.  
 
Företags fortlevnadsförmåga och solvens 
 
Ett flertal undersökningar har visat att en stor del av allmänheten förväntar sig att en ren 
revisionsberättelse skall innebära en garanti för att företaget i fråga har en sund ekonomi. 
Användare av revisionsberättelser förväntar sig att revisionsberättelsen skall innehålla 
revisorns åsikt om företagets solvens i de fall där kontinuitetsprincipen används. Även om 
varken styrelsen eller revisorn kan garantera att ett företags finanser i framtiden kommer att 
förbli sunda, förefaller det rimligt att kräva att styrelsen offentligt uttalar sig om företagets 
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fortlevnad de närmaste åren. Det förefaller även rimligt att kräva att revisorn offentligt uttalar 
sig om dennes värdering av styrelsens bedömning.  
 
Förekomsten av bedrägerier 
 
Traditionellt har revision förknippats med avslöjande av bedrägerier.  En undersökning som 
gjordes i slutet på 1980-talet visade att 75 % av allmänheten (majoriteten av dem med goda 
kunskaper inom ekonomi) ansåg att det var revisorns uppgift att avslöja alla typer av 
bedrägerier. Samma undersökning visade även att revisorn ansågs ha ansvar för att aktivt leta 
efter bedrägerier. Allmänheten förväntar sig att möjligheterna till bedrägerier skall 
minimeras. Det förefaller rimligt att styrelsen förväntas upprätta och underhålla system för 
intern kontroll för att bland annat minimera möjligheterna för bedrägerier. Det är också 
rimligt att förvänta sig att revisorn ska uttala sig i revisionsberättelsen om dessa system och 
om de fyller sitt syfte. Likaså förväntas revisorn stödja styrelsens arbete med att förebygga 
bedrägerier genom att kommunicera med styrelsen om eventuella svagheter i systemen.  
 
Företags uppfyllande av sina juridiska skyldigheter 
 
Den allmänna uppfattningen förefaller vara att det är revisorns uppgift att upptäcka brott mot 
bolagstiftningen. Det är dock inte rimligt att förvänta sig att revisorn ska göra bedömningar 
och uttala sig i frågor som ligger utanför hans kompetensområde, särskilt i dagens komplexa 
juridiska miljö. Dock bör man kunna hävda att revisorerna bör kunna acceptera att deras 
ansvarsområde kommer att växa i takt med att allmänhetens förväntningar på dem blir 
större.153  
 
Åtgärder för att minska förväntningsgap 
 
Förväntningsgapets existens får många olika effekter. Förväntningsgapet innebär ett stort 
problem för revisorerna eftersom deras trovärdighet och prestige blir mindre ju större gapet 
är. Detta berör även allmänheten, eftersom en marknadsekonomi inte kan fungera väl om 
allmänheten inte har förtroende för reviderade redovisningar.154 Vidare får förväntningsgapet 
ekonomiska effekter för revisionsbyråerna. Gapet medför t.ex. att byråernas rättsliga 
kostnader ökar markant och även att försäkringspremierna skjuter i höjden.155  
 
Som i de flesta fall när problem uppstår är sällan en åtgärd tillräcklig, utan de krävs flera som 
kompletterar varandra.156 Vi kommer nedan att redogöra för de mest allmänna åtgärder som 
rekommenderas av forskare och professionella organ.       
 
Utvidgad revisionsberättelse 
 
Många studier har gjorts angående revisionsberättelsens utformning och det budskap som 
den förmedlar. Uppfattningen om vad som är revisorns kontra företagsledningens ansvar 
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ändras med en utvidgad revisionsberättelse. Det visar sig också att beroende på hur 
revisionsberättelsen är formulerad påverkas sofistikerade användarnas syn på 
revisionsberättelsen uppgift.  
 
Forskarnas slutsats är att en utvidgad revisionsberättelse minskar förväntningsgapet på ett 
eller annat sätt och att man genom förändrad formulering av de områden i 
revisionsberättelsen som påverkar förväntningsgapet också kan minska gapet.157  
 
Utbildning 
 
Vissa undersökningar visar att användarnas kunskap påverkar storleken på 
förväntningsgapet, vilket antyder att det är ett mindre gap mellan revisorer och sofistikerade 
användare.158 Gapet fortsätter dock att existera både bland kunniga och mindre kunniga 
användare. Utbildning är ett effektivt sätt att ta i tu med förväntningsgapet. Forskning visar 
att ekonomistudenters åsikter angående revisorns ansvar och roll förändrades drastiskt efter 
att studenterna genomfört en revisionskurs. Åsiktsförändringarna rörde sig i riktningen mot 
revisorernas åsikter, vilket tyder på att förväntningsgapet i detta sammanhang kan minskas 
med utbildning.159 Detta har gett upphov till uppfattningen att förväntningsgapet troligen 
skulle kunna minskas om allmänhetens kunskaper om revisionens beskaffenhet och inbyggda 
begränsningar ökades genom utbildning.160 Detta skulle t.ex. kunna ske i Sverige genom en 
större spridning av FAR:s olika informerande skrifter om revision.161    
 
Utöka ansvarsområdet för revisorer 
 
Ett annat förslag för att minska förväntningsgapet är att utöka revisorns ansvarsområde. 
Vissa forskare hävdar till och med att revisorns ansvar bör uttryckligen inkludera ansvar mot 
aktieägare och finansiärer samt klargöra att revisorer har ett ansvar att upptäcka 
oegentligheter och brott. Ett annat förslag säger att revisorns ansvar borde utökas på fyra 
punkter: att tillsammans med företagsledningen utvärdera den interna kontrollen; rapportera 
efterföljandet av regler; direktrapportering mellan revisorer och tillsynsorgan; revisorer ska 
vara mer inblandade i interimsinformation. Samtidigt är forskarna ense om att det inte är 
rättvist för revisorerna att anta större ansvarsområde utan de får bättre försäkringsvillkor mot 
skadeståndsprocesser.162  
 
Etablera standards för väsentlighet  
 
Eftersom användare av ekonomisk information lägger stor vikt  på trovärdigheten i den 
information som revisorn granskat, anser vissa forskare att det finns ett behov för att skapa 
standards över hur revisorn ska bedöma väsentlighet. Sådana standards borde utarbetas 
tillsammans med revisions intressenter. De borde också göras så konkreta som möjligt t.ex. 
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genom att föreslå hur väsentlighet ska bedömas i olika konkreta situationer för olika konkreta 
företag.163  
 
Begränsa skadeståndsskyldighet   
 
Uppdragsbrevet kan användas av revisorn för att påverka kundens förväntningar. I 
uppdragsbrevet beskriver revisorn revisionens omfattning samt överenskomna villkor mellan 
kund och revisor. Via uppdragsbrevet kan revisorn minska förväntningsgapet avseende 
vilken part som är ansvarig och vilken part som är betalningsansvarig i en 
skadeståndskonflikt. För att minska förväntningsgapet blir det väsentliga hur man  formulerar 
sig i uppdragsbrevet. Det gäller att formulera sig kort och precist. Att framhäva vad som kan 
tänkas vara problemområden för revisorn och detaljerat beskriva  vad som gäller vid 
skadeståndstvister. Sådana formuleringar rekommenderas i revisioner där risken är högre än 
ersättningen.164  
 
Going concern standards 
 
Förväntningsgapet handlar ofta allmänt om revisorns prestationer, och i synnerhet om 
revisorns förmåga att bedöma företags möjlighet till framtida fortlevnad. Användare av 
ekonomisk information anser att i arbetet med kreditbedömning är information om företags 
fortlevnad mycket väsentlig. Tidigare har sådana bedömningar inte ingått i revisorns 
arbetsuppgifter, vilket skapade ett förväntningsgap. Detta har lett till att man i flera länder har 
gett ut standarder för hur revisorn ska genomföra och förmedla bedömningar för företags . 
Dessa standards behandlar revisorns skyldig att bedöma företags möjlighet till fortlevnad 
inom en viss tidsperiod. Revisorn ska även ta ställning till hur detta kan förmedlas. Syftet är 
att förbättra kommunikation mellan revisorer och användare av ekonomisk information och 
på det sättet minska förväntningsgapet.165  
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Bilaga 3 – Kassaregistersystem166 
 
Det finns följande typer av system för kassaregister: 
 
1. ROM-baserade (Read Only Memory) kassor, vilka idag dominerar marknaden pga. 
tradition och kostnad. Kunden kan modifiera enbart på grundval av bruksanvisning och 
manual. Dessa kassor innehåller en mikrodator, med eget operativsystem (inte Windows 
mm) skräddarsytt för restauranger.  
 
2. PC-baserade kassor/system, som följer datorn. Kan modifieras och programmeras till i 
princip vad som helst då arkitekturen är öppen. Detta är alltså PC med Windows mm, men 
med för restaurangändamålet speciell bildskärm och tangentbord varför det visuellt inte 
behöver avvika från de ROM-baserade kassorna.  
 
3. PC-system. Består av PC + printer. Inget särskilt kassaregister. Innebär ett vidare begrepp 
än 2 ovan, och avser främst de stora kedjorna med ett stort antal försäljningsställen från vilka 
data matas till en central enhet.   
 
4. Mass merchandise maskiner (”low-end”). Dessa säljs direkt till kund via t.ex. ONOFF. 
 
5. En enkel kassa vid disken, kopplad till en dator som finns någon annanstans och där vad 
som helst kan hända.  
 
Större restauranger har utrustning typ 1-3, pizzerior kan även ha typ 4.   
 
Medan de ROM-baserade kassorna grundprogrammeras i tillverkningslandet, med smärre 
tillägg utförda av leverantören i Sverige för anpassning till vår momssats, 50-öresavrundning 
mm, utförs programmeringen för PC-systemen ju helt i Sverige där program kan köpas eller 
hämtas via nätet. För de ROM-baserade kassorna är kassaregister och program helt 
integrerade, och man kan inte gå in och byta program. Vill man göra detta, får man även byta 
kassan. I PC-systemen kan man gå in och byta program när och hur som helst.  
 
Idag dominerar de ROM-baserade kassorna, p.g.a. tradition och låg kostnad. Men PC-
baserade system (2+3) ökar. Sharp säljer idag enbart ROM-baserade kassor i Sverige, men 
om något år börjar man sälja även PC-system. Om 5-10 år kommer PC-systemen att 
dominera, eftersom man slipper de funktionella inskränkningar som ROM-baserade kassor 
har. Med PC-system finns andra möjligheter att kommunicera med andra datorer, t.ex. för 
samverkan med lagerregister, försäljningsregister, kreditkortshantering.  
 
De ROM-baserade kassorna är möjliga att plombera, vilket är svårare eller omöjligt i PC-
systemen där datorerna kan finnas i andra lokaler eller t o m andra städer. T.ex. finns för 
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Kassaregistret är i regel grundprogrammerat av generalagenten. Återförsäljaren 
programmerar sedan registret efter kundens önskemål. Moderna kassaregister går att 
programmera på många sätt. Det går både att styra bort information och att lägga till 
information. 
 
Rekommendationer 
 
Enligt vad som inhämtats från Bokföringsnämnden är fåmansföretag i princip alltid skyldiga 
att spara kontrollremsor. Fåmansföretag uppfyller nämligen inte kravet på "väl fungerande 
system för intern kontroll" som är en förutsättning för att kontrollremsan inte skall behövas 
sparas. 
 
Referensgruppen har av en skattemyndighet blivit uppmärksammad på att det på marknaden 
nu börjats saluföras kassapparater som är så konstruerade att de enskilda inslagen inte kan tas 
fram i efterhand av användaren med hjälp av kassaapparatens rapportgenerator 
(kontrollremsa finns inte). Det har framkommit att sådana kassaapparater efterfrågas av 
företag i restaurangbranschen. Referensgruppen konstaterar att användningen av sådana 
kassaapparater omöjliggör en meningsfull intern och extern kontroll. Användningen av en 
sådan kassaapparat innebär därmed att kravet på "väl fungerande system för intern kontroll" 
inte kan anses vara uppfyllt. Härav följer att kassautslag från en så konstruerad 
kassaapparat inte utgör ett godtagbart underlag enligt BFL och enligt god 
redovisningssed. 
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Bilaga 4 - Enkäten 
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS  
UNIVERSITET 
Magisteruppsats 10 poäng - HT 2005 

Henrik Ingvarsson & Mikael Nordh 
 

 
Anonym enkät angående revision i restaurangbranschen 
 
Vi är två studenter från Stockholms Universitet som delar ut den här enkäten i syfte att svara 
på vissa frågeställningar angående revisorers attityder kring revision i restaurangbranschen. 
 
Över 70% av företagen i restaurangbranschen fuskar. Trots detta lämnas det i liten 
utsträckning orena revisionsberättelser.  
Syftet med uppsatsen är att analysera möjliga orsaksförklaringar till hur det kan ha blivit så 
här, och vad som kan göras åt det. 
Motivet är att skapa ett forum där intressenter kan yppa sin åsikt men framförallt att 
revisorerna kan berätta vilket understöd de behöver för att kunna göra effektiva 
granskningar. 
 
Enkäten besvaras Ja, Neutral (0) eller Nej. Eftersom vi inte har en graderad skala lämnar vi 
en rad för kommentarer till varje fråga som ni gärna får använda för att underlätta vår 
tolkning av resultaten. Det går även bra att använda baksidan, använd numreringen: 
 
     Ja         0         Nej 
 
(A) de granskade företagen 
 
(Arvode och revisionsrisk): 

A1 Får du i regel lägre arvode i krogbranschen än  
         i andra branscher  

 
 

A2 Anser du att det oftare krävs en argumentation om hur  
                    omfattande revision som krävs i restaurangbranschen  

 
 

A3 Anser du att arvodet i branschen står i en lämplig 
               nivå med hänsyn till revisionsrisken i branschen 

0 1 6 

1 0 6 

3 1 3 
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A4 Påverkar arvodesnivån i branschen i regel din egen insats  
         negativt i förhållande till den du anser erforderlig 

 
 

A5 Anser ni att befintliga revisionsmetoder räcker  
               till, vid granskning av restauranger? 

 
(Redovisning/Bokföring) 
 

A6 Anser du att redovisningen är svårare att verifiera 
            i restaurangföretag än andra företag. 
 
 
A7 Anser du att restaurangföretag överlag har sämre 
            bokföringsrutiner 

 
 

A8 Anser du att restaurangföretag mer ovilligt delar 
                              med sig av viktigt information överlag 
 
 

A9 Anser du att ev. dålig hantering av verifikationer 
                               tillåts påverka revisionen negativt 

 
(Kassaregister) 
 

A10 Hur länge har du känt till problemen med  
                                    Manipulerbara kassaregister……………………………………………… 
 

A11 Anser du att ni fått tillräcklig information sedan  
                                    detta problem blev väl känt 

 
 
(B) Revisorn  

 
(Ansvar) 
 

B1 Tycker du det är ett problem att fuskande krögare så  
            ofta får ren revisionsberättelse 
 
 
 

B2 Tar du själv restaurangföretag som kunder  

1 0 6 

4 0 3 

3 1 3 

1 1 6 

1 1 4 

2 1 4 

3 1 3 

9 4 0 

4 5 4 
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B3 Om nej varför? 
 
 
 
 

B4 Anser du att det är ditt ansvar att skaffa egen kunskap om 
teknisk problematik såsom den om manipulerbara 
kassaregister 

 
B5 Anser du att det är revisorsorganisationerna Far/SRS:s 

ansvar att utveckla metoder och riktlinjer om teknisk 
Problematik såsom ovan nämnda 

 
 

B6 Har du någon gång gjort förfrågning hos Skatteverket  
eller Ekobrottsmyndigheten inför en revision av ett 
restaurangföretag 
 
 

(Roll) 
 

B7 Anser du att din roll är att verka som konsult för det 
         granskade företaget 
 
 
 
B8 Anser du att din roll är att verka som kontrollant för att 
         upptäcka skattefiffel i redovisning/verksamhet 
 
 
 
 
B9 Anser du att det är skatteverkets uppgift att  
         leta efter skattefiffel i redovisning/verksamhet  

 
 
 
 
B10 Anser du att revisorer överlag upptäcker fel & oegentligheter 
         för sällan. 
 

 
 
 
B11 Anser du att revisorer borde upptäcka fler oegentligheter 
         än de gör idag m.h.t. nuvarande information från FAR/SRS 

2 1 9 

9 3 2 

6 4 3 

8 1 4 

6 3 6 

10 3 0 

3 2 7 

3 4 5 
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(Oberoende) 
 

B12 Anser du att det är problematiskt att vara beroende 
         av företaget för att erhålla revisionsarvodet 

 
 
 

B13 Anser du att en revisor kan hävda att denne är i en 
        oberoende ställning i vid revision av ägarledda företag. 
 
 
B14 Sker arvodesberäkning i regel mot timfakturering 

 
 
(Revisionsberättelsen) 
 

B15 Anser du revisionsberättelsen är för standardiserad 
 
 
 
 
B16 Anser du att det vore lämpligt att ”flagga” för osäkra  
        områden i redovisningen i revisionsberättelsen genom 
        att uttrycka sig med förbehåll 

 
 
 

B17 Anser du att det allmänt krävs för mycket ”på fötterna”  
         för att skriva en oren revisionsberättelse 
 
 
 
B18 Om du är osäker vid en granskning av ett företag, tycker  
         du då det känns tryggast att avge ren revisionsberättelse 

 
 
 
(C) Styrmedel: 

 
C1 Tycker du arbetsbelastningen avseende kraven på  
       vidareutbildning är ovanligt hög jämfört med andra 

                   professioner 
 
 
 

9 

0 0 13 

11 0 2 

12 0 0 

0 4 

4 4 5 

4 2 9 

3 4 6 

4 3 6 
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(Revisorsnämndens sanktioner) 
 

C2    Anser du att RN generellt är strikta i sin bedömning av 
   revisorers granskningar 
 
 
 

C3 Anser du att straffen från RN generellt är ”hårda” 
 

 
 

C4 Anser du att RN:s tillsyn är omfattande (att det är hög risk för 
       en revisor att bli granskad om vederbörandes insats inte följer god revisionssed)  

 
 
Läser och följer du aktivt rekommendationer: (lämna gärna kommentarer) 
 

C5 RS (Revisionsstandard i Sverige): 
 
 
 
 
 

C6 Från FAR: 
 
 
 
 
 

C7 Från SRS: 
 
 
 
 

C8 Från RN (revisorsnämnden): 
 
 
 

C9 Anser du att det är möjligt att ta till sig erforderliga  
              rekommendationer som ges ut av dessa organisationer 
 
 
 
 
 

5 4 3 

2 6 4 

4 3 5 

10 2 1 

7 3 3 

7 3 2 

7 3 3 

10 2 1 



  74

(Revisorsorganisationernas understöd) 
 

C10 Anser du att nuvarande information från RS, FAR/SRS  
               räcker som riktlinjer för granskning av restaurangföretag 

 
 
 
C11 Anser du att ni får tillräcklig information för att kunna 
          utföra en effektiv granskning i restaurangföretag 
 
 
 
C12 Om ja; anser du att denna kommer tillräckligt fort överlag 

 
 
 
(Myndigheternas understöd) 
 

C13 Anser du att ni får tillräcklig information om aktuella 
          problem såsom kassaregister från myndigheter 

 
 
 

C14 Om ja; anser du att denna kommer tillräckligt fort överlag 
 
 
 

C15 Anser du att kommunikationen idag med myndigheter som 
          Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten är tillräcklig  

 
 

(D) Förväntningsgapet: 
 
(Förväntningsgap) 
 

D1  Anser du att EBM / Skatteverket har rimliga förväntningar  
       på din granskning avseende att upptäcka fel och oegentligheter 

 
(Rimlighetsgap) 
 

D2      Anser du att det finns ett gap mellan vad allmänheten  
           förväntar sig att revisorn ska  prestera och vad de rimligen  
           kan förväntas att prestera avseende oegentligheter och fel        

 
 
 

2 6 3 

2 5 5 

0 5 1 

2 3 8 

2 3 0 

9 4 1 

4 3 5 

4 5 4 
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(Prestationsgap) 
 

Bristfälliga standards:  
 

D3 Anser du att det finns ett gap mellan de skyldigheter som  
         rimligen kan förväntas av revisorn och de existerande  
         skyldigheter som definieras av lagar och revisionsstandards. 

 
 
Bristfälliga prestationer:  
 

D4 Anser du att det finns ett gap mellan en förväntad  
         prestationskvalitet på revisorns nuvarande  skyldigheter  
         och revisorns uppfattade prestation  

 
 
(E) Lagar och rekommendationer 
 
(RS – Revisionsstandard i Sverige) 

E1 Förväntar du dig att RS:s tydligare riktlinjer kommer  
påverka din granskning av restaurangföretag 
 

 
E2 Förväntar du dig att det kommer att bli lättare att 

motivera en mer omfattande revision mht RS:s 
rekommendationer om revisorns arbete 

 
 
E3 Förväntar du dig att RS underlättar för dig att avgöra vad 

din granskning skall omfatta 
 

7 1 2 

7 2 2 

6 3 1 

4 5 3 

2 6 5 


