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SAMMANFATTNING  

Under de senaste åren har manipulering av kassaregister ökat och blivit mer datoriserat. 
Kontantbranschen är den bransch som främst berörs av ekonomisk brottslighet. Detta 
brott sker på många olika sätt, vilket dels kan bero på att det idag inte existerar någon 
regel som innebär att samtliga ska ha ett godkänt kassaregister. Genom det så kallade 
”Restaurangprojektet” som bedrivs i Stockholms län har det framkommit att 
grundläggande principer för bokföring av kontanta affärshändelser underlåtits i ett stort 
antal aktiebolag, detta utan att revisorn i bolaget har reagerat. Syftet med 
Restaurangprojektet är att med alla medel försöka komma åt skattefuskande 
restaurangägare i Stockholm. Sedan mars år 2005 pågår en utredning på EBM av cirka 
120 anmälda företag där brottsmisstankar om grova skattebrott och bokföringsbrott har 
anmälts. De anmälda företagen bedriver eller har bedrivit restaurangverksamhet i 
Stockholms län med en omsättning på mellan 2-20 miljoner kronor. Restaurangbranschen 
beräknas totalt undanhålla 15 miljarder kronor från beskattning årligen.  
 
 
Eftersom kassaapparater lätt har kunnat manipuleras föreslog regeringen våren 2005 efter 
en utredning att det skulle bli obligatoriskt med typgodkända kassaapparater. Tanken var 
att dessa skulle registrera försäljningen i ett certifierat kassaregister som uppfyller 
särskilda krav. Detta beslutades av riksdagen i januari 2006 och lagen börjar gälla från 
den första juli 2006 
 
Syftet med denna uppsats är att ur empiriskt underlag öka kunskapen om manipulation av 
kassaregister. Jag vill även belysa hur revisorer och myndigheter försöker åtgärda denna 
typ av brott.  
 
Undersökningen visade att revisorerna upplever en risk med kontanthantering i 
restaurangbranschen. De flesta var eniga om att det krävs välformulerade rutiner kring 
kassahantering, systemdokumentation samt möjlighet att titta på kontrollremsorna. I 
framtiden hoppas revisorer även på förbättrade kassaapparater där risken för 
manipulering är låg.  
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1. INLEDNING 

I kapitlet presenteras uppsatsens bakgrundsbeskrivning. För att göra läsaren införstådd i ämnet 
inleds kapitlet med en redogörelse av problemområdet samt de studier som tidigare gjorts på 
området. Denna diskussion leder in på uppsatsens syfte, avgränsning och avslutningsvis 
presenteras stycket med uppsatsens fortsatta disposition för att visa läsaren vad hon eller han har 
att vänta. 

1.1 BAKGRUND 

Ekonomisk brottslighet i sin helhet är ett omfattande och aktuellt problem. 
Kontantbranschen är den bransch som främst berörs av detta. Detta brott sker på många 
olika sätt, vilket bland annat kan bero på att det idag inte existerar någon regel som 
innebär att samtliga ska ha ett godkänt kassaregister. 
 
Restaurangbranschen beräknas totalt undanhålla 15 miljarder kronor från beskattning 
årligen. Detta motsvarar cirka 15 procent av hela det beräknade skattefelet i Sverige, 
varav 5 miljarder kan hänföras till Stockholms län. EBM:s insatser var tidigare 
koncentrerade till just Stockholm, men nu görs kontroller över hela landet med 
Stockholmprojektet som förebild.1  
 
Kontantbranschen är en av de sektorer som omfattas av dessa brott. Målet är att 
effektivisera kontrollen av näringsidkare inom kontantbranscherna för att förhindra 
uppkomsten av dessa brott. Med kontantbranscher avses vanligtvis de branscher där 
näringsidkare säljer varor och tjänster till allmänheten mot kontant betalning. 
Kontanthandeln är svår att kontrollera och är således mycket resurskrävande. Ett stort 
antal av näringsidkarna är verksamma i kontantbranschen. Risken för att bli kontrollerad 
är liten och därför är det relativt enkelt att kringgå skattelagstiftningen. Ses det ur ett 
allmänt perspektiv är det inte passande att ha regler som inte är kopplade med rimliga 
möjligheter till kontroll. Detta leder till möjligheten att Skatteverkets förtroende påverkas 
negativt.2

 

 
Under lång tid var myndigheterna omedvetna om hur kontanthantering i kassaregister 
missbrukades. Detta blev kärnpunkten för den ekonomiska brottsligheten i branschen. 
Det var inte förrän handläggarna på skatteverket fick ett anonymt brev med ett exemplar 
av datorgrammet Builder som de kunde ”knäcka koden” och förstå hur de fuskande 
krogarna använde sina kassaapparater. Det anonyma tipset och en kopia av en version av 
datorprogrammet förändrade situationen. Skatteverkets kontroll blev effektiv sedan de 
införskaffade ett originalprogram. Idag är detta deras viktigaste hjälpmedel vid 
granskning av ett beslagtaget kassaregister.3 

                                                 
1 Roos Ragnar, (2005),”Kriget mot fusket” Veckans affärer, nr 45 s.30  
2 SOU 2005:35, ”Krav på kassaregister – effektivare utredning av ekobrott”. 
3

 Brink Bosse, Carlberg Peter, (2005-04-07), ”Kassor krymper krogars intäkter”, Svenska Dagbladet 
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1.2 TIDIGARE STUDIER 

Eftersom denna undersökning fokuserar på revision av kontanthantering i 
restaurangbranschen är det lämpligt att titta på tidigare uppsatser för inspiration. Dock var 
det svårt att finna relevanta uppsatser inom ämnet. En begränsning i studien var det 
knapphändiga underlaget av tidigare studier och framför allt inom detta specifika område.  
 
En av de utvalda uppsatserna handlar om restaurangbranschens mörka baksida. Syftet är 
att försöka skapa en bättre uppfattning av problemen inom den svarta delen av 
restaurangnäringen. Detta betraktas utifrån ett ekonomiskt, juridiskt och till viss del ett 
moraliskt perspektiv. Genom att se problemet ur olika aspekter görs ett försök för att 
klargöra huruvida det är möjligt att reducera omfattningen av krognäringens svarta del. 
En av lösningarna på problemen skulle kunna vara olika former av schablonbeskattning, 
samtidigt som det skulle öka skatteintäkterna till staten.4 
 
Den andra studien fokuserar kring en fallstudie på ett aktiebolag med 
restaurangverksamhet i syfte att undersöka svarthandelns påverkan på resultatet. 
Författarna har gjort en uppskattning av det resultat som bolaget skulle uppnå med rent 
mjöl i påsen. Undersökarna har tagit fram det resultat bolaget skulle uppnå om de inte 
medverkat på den svarta marknaden. Det redovisade svarta resultatet var drygt tiotusen 
kronor, men det vita resultatet uppskattades till trehundrasextiotusen kronor. Anledningen 
till att de valt att fuska var att få mer pengar i fickan.5 

1.3 PROBLEMFORMULERING  

I Stockholms län har grundläggande principer för bokföring av kontanta affärshändelser 
frångåtts i ett stort antal aktiebolag, utan att revisorn i bolaget har reagerat.  
 
För närvarande pågår en utredning sedan mars år 2005 på EBM med brottsmisstänkta 
företag. Dessa är bland annat anmälda för grova skatte- och bokföringsbrott. Dessa 
bedriver eller har bedrivit restaurangverksamhet i Stockholms län, där mer än hälften är 
aktiebolag med en omsättning på 2-20 miljoner kronor. 
 
Av de anmälningar som inkommit från SKV till EBM, efter att skatterevisioner 
genomförts hos företagen, har i samtliga fall utom ett av bolagets revisorer lämnat rena 
revisionsberättelser för de berörda räkenskapsåren. 
 
Genom Restaurangprojektet har utredare lagt beslag på årsakter tillhörande revisorer vars 
granskning av kassaregistret har betraktats som bristfällig. Hur kan en revisor säkerställa 
att denne har en hög revisionskvalitet, finns det några kontrollpunkter? 
 

                                                 
4 Harlin,Niklas, Hellstrand Karin och Törnberg Carl-Adam, (2004), ”Restaurangbranschens mörka 
baksida, Tvingar systemet in krögare i en svart ekonomi och vad kan i så fall göras åt det”? 
5 Koivukoski Katja och Marufa Akhand Tanja, (2004), ”Svart blir vitt, En fallstudie rörande restaurang-
branschens svarthandel” 
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Förutom kontrollpunkter spelar kassaapparaten en viktig roll vid granskningen. Detta kan 
bero på förekomsten av manipulerbara kassaapparater och systemdokumentation. Finns 
det knep som kan användas för att upptäcka en manipulerad kassaapparat? 
 
Det faktum att kassakontrollremsorna inte har sparats motverkar kontroll. Hur ska nu 
revisorn bedöma den försäljningsintäkt som redovisats och fördjupa granskningsinsatsen? 
De problem som uppstår för revisorn är att kontanta affärshändelser inte lämnar något 
spår och att det inte finns någon motpart, bank eller utomstående som kan hjälpa till att 
verifiera affärshändelserna i efterhand. Utifrån Revisionsstandarden (RS) och revisorns 
uppgifter framgår det att revisorn i sin granskning av förvaltningen ska åstadkomma 
revisionsbevis för att kunna bedöma huruvida bokföringsskyldigheten (BFL) följts upp. 
Detta i sin tur ställer krav på ändamålsenlig verifikationshantering, säkra system för 
redovisning samt tillförlitlig bokföring och rättvisande bokslut. Om dessa krav inte 
uppfylls kan inte revisorn bedöma intäktsredovisningen som tillförlitlig.  
 
Utredare på EBM har behandlat systemdokumentation och menar att behandlingshistorik 
inte påträffats i något av de företag som ingår i de hundratal förundersökningarna. Detta 
trots att dokumentationskravet är reglerat enligt BFL. Tanken bakom detta är att 
kontrollera hur kontanta affärshändelser framställs på kassaapparatens rapporter samt att 
undersöka risken för oavsiktliga och avsiktliga fel i rapporteringen.  

1.4 SYFTE  

Syftet med denna uppsats är att ur empiriskt underlag öka kunskapen om manipulation av 
kassaregister. Jag vill även belysa hur revisorer och myndigheter försöker åtgärda denna 
typ av brott.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR  

Jag har valt att avgränsa undersökningen till restaurangbranschen och behandlar således 
inga andra kontantintensiva branscher. En avgränsning till Stockholms län har gjorts, 
eftersom det skulle vara alltför tids- och resurskrävande att undersöka hela landet. 
Experterna är eniga om att problemet är störst och värst i just Stockholms län. Även 
intervjuobjekten verkar i Stockholm. 

1.6 KLARHET FÖR LÄSAREN 

Denna studie skrevs i början av terminen med en medskribent. Av olika skäl valde jag att 
fullfölja uppsatsarbetet ensam efter att de empiriska studierna avslutats.   
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2.  METOD 

I kapitlet redogörs för uppsatsens vetenskapliga angreppssätt, undersökningsuppläggning, 
metodansats samt datainsamlingsmetod. Som avslutning redogörs även för alternativa metodval 
och hur de skulle ha kunnat påverka resultatet. Kapitlet är till för att visa läsaren hur jag gått till 
väga samt motivera de val som gjorts för att skapa trovärdighet. 

2.1  FORSKNINGSANSATS 

Inom vetenskapen talas det om två angreppssätt, induktiv och deduktiv metod där det går 
att få fram vetenskapliga kunskaper. Det som skiljer dessa två metoder ifrån varandra är 
kopplingen mellan teori och empiri. 
 
Den deduktiva metoden har sin utgångspunkt i existerande teori och syftet är att pröva 
teorin med den empiri som har samlats in.6 Utifrån teorin formas hypoteser som prövas i 
verkligheten. Genom rationell slutledning kan sedan teorin antingen förstärkas, avfärdas 
eller kompletteras.7  

 
Den induktiva metoden tar till skillnad från den deduktiva utgångspunkt i empirin och 
syftet är att framställa ny teori med den empiri som har samlats in.8 Det är vanligt att 
använda ett induktivt tillvägagångssätt vid kvalitativa undersökningsmetoder och i arbetet 
med fenomen som inte är utforskade.9 Den metod som är vanligast i realiteten är ett 
mellanting mellan de båda angreppssätten. Detta tillvägagångssätt kallas abduktion och 
tar utgångspunkt i empiriska undersökningar, men utelämnar inte studier för att skapa 
bättre förståelse.10  
 
I studiens inledningsskede saknades en klar problemställning. Den har under studiens 
gång blivit klarare allteftersom det empiriska arbetet fortskridit. Mina kunskaper inom 
området har förbättrats genom studier och de intervjuer som genomförts med 
revisionsbyråerna och SKV. Det teoretiska och empiriska arbetet har pågått parallellt 
under studiens gång. Därför avspeglar det abduktiva angreppssättet bäst det 
tillvägagångssätt som använts i undersökningen, där teorins uppgift bland annat varit att 
skapa bättre förståelse för det empiriska materialet. 

2.2  UPPSATSENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Vid insamling av material till uppsatsen i form av artiklar, litteratur och Internet, var jag 
noga med att ta med relevant information som berör problemområdet. Den information 
som använts anser jag vara tillförlitlig, eftersom insamlad fakta är hämtad från bland 
annat publikationer från FAR Förlag, relevanta Internetkällor samt vetenskapliga artiklar.  
                                                 
6 Artsberg K, (2003), s. 31 
7 Eriksson L-T & Wiedersheim–Paul F, (2001), s 220 
8 Artsberg K , (2003), s .31 
9 Halvorsen K, (1992), s.43 
10 Alvesson M & Sköldberg, (1994), s. 42 
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2.3  DATAINSAMLING  

Det talas om två typer av data, primärdata och sekundärdata. När undersökaren själv 
samlat in data kallas den för primärdata. Data som samlats in av andra personer, forskare 
och institutioner, kallas för sekundärdata.11 Fördelen med att använda primärdata är att 
den är mer användbar för den enskilda undersökningen då uppsatsforskaren kan anpassa 
den efter undersökningens syfte.12 Att använda material som inte är insamlat för den egna 
studien kan många gånger vara av god utredningsekonomi och kan ses som ett 
komplement till primärdata.13 Uppsatsens primärdata utgörs av kvalitativa data där ett 
antal kvalificerade revisorer genom samtal gett sin syn på kassahantering inom 
restaurangbranschen.  
 
Fördelen med ett samtal med respondenten jämfört med till exempel en 
enkätundersökning är att det finns möjlighet att ställa mer avancerade frågor samt 
följdfrågor. Nackdelen är att respondenten inte har tid att tänka igenom sina svar eller att 
respondentens svar kan färgas av hur frågan formuleras. Genom samtal uppkommer även 
risken att frågan blir vinklad om frågeställaren tvingas omformulera frågan. Att 
respondenten inte har tid att tänka igenom sina svar kan lösas genom att först skicka 
frågorna och sedan boka tid för samtal. Detta tillvägasätt har jag använt mig av i denna 
uppsats. Efter att ha tagit kontakt via telefon och bokat tid för samtal e-postade jag några 
dagar innan samtalet de frågor som skulle diskuteras med respondenterna. Nästa fråga var 
hur informationen från samtalen skulle behandlas: anonymt, konfidentiellt eller öppet. 
Beslut har därför tagits om att behandla informationen konfidentiellt. Att behandla 
informationen konfidentiellt innebär att undersökarna vet vem som har sagt vad, men 
ingen utomstående får ta del av vilken respondent som har sagt vad. Jag har uteslutit att 
behandla informationen öppet, det vill säga att i uppsatsen klargöra vem som sagt vad.   
 
De sekundärdata som använts i uppsatsen har främst inhämtats ur litteratur, publikationer 
och tidskrifter. Internet har också använts i stor utsträckning, där Google och Altavista 
har nyttjats som sökmotorer. Sökorden i samband med informationssökningen har bland 
annat varit ”Kassaredovisning”, ”Kontanthandel”, ”Ekonomisk brottslighet”. Mitt syfte 
med litteratursökningen har varit att få en teoretisk plattform och kunskap om vad som 
utgör grunden för revisorns roll och ekonomisk brottslighet.  

2.4  URVAL  

I kvalitativa undersökningar används oftast ändamålsenligt urval för intervjuer, vilket har 
använts i denna studie. Detta i sin tur innebär att intervjuaren inte är intresserad av att 
belägga samband mellan några variabler genom att undersöka en stor mängd individer 
som kan ge den information som personen i fråga är ute efter. En bestämd kunskap 
kommer på detta vis att erhållas.14 Denna studie är riktad mot revisorer, men jag kan 
omöjligt undersöka alla revisorer i Sverige, då varken tid eller resurser till detta finns. 

                                                 
11 Andersen I, (1998), s.50    
12 Lundahl U & Skärvad P-H , (1999), s.115ff      
13 Ibid, s 131 
14 Hartman, J, (1998),Vetenskapligt Tänkande, s.255  
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Innan jag påbörjar studien måste ett urval göras, avgränsa undersökningsområdet samt 
antalet objekt. Mitt intresseområde är begränsat till stockholmsregionen och därmed till 
urval som jag anser är till fördel för just denna studie. 
 
Studiens population har varit kvalificerade revisorer, vilka samtliga är verksamma i 
Stockholms län. Genom sökning på benämningen revisor på Gula sidornas webbsida har 
kvalificerade revisorer sökts fram. Därefter har telefonkontakt med slumpvis utvalda 
revisionsbyråer hållits för att söka lämpliga respondenter. Vid telefonkontakten har 
kvalificerade revisorer efterfrågats, vilka har uppdrag inom restaurangbranschen. 

2.5  INTERVJU 

Att använda sig av intervjuer är ett av många tillvägagångssätt vid materialinsamling. För 
att motivera val av intervjuer som materialinsamlingsmetod är det viktigt att studien 
behöver gå in på djupet istället för på bredden. Information bygger på färre 
intervjupersoner som ger en mer djupgående insikt om studieobjektet.15 Den vanligaste 
formen är den personliga intervjun där frågorna styrs av en intervjuare.16 
 
Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är inställd på att vara flexibel när det 
gäller frågornas ordningsföljd och att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer 
utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp. Svaren är öppna och betoningen ligger på 
den intervjuade som utvecklar sina synpunkter.17 
 
Att använda sig av intervjuer i en studie kan ses som ett enkelt val då en konversation ger 
en känsla av enkelhet, till skillnad från exempelvis enkäter som kräver grundlig planering 
vad gäller exempelvis frågeformuläret. Detta överrensstämmer inte med den reella 
verkligheten. Intervjuer kräver noggrann planering och genomförande.18 Planering består 
av förberedelser av bland annat intervjuguiden. För att kunna ställa frågor som ger den 
information studien kräver måste forskaren vara påläst inom ämnet. Intervjupersonerna 
måste ge ett informerat samtycke. Detta innebär att de är informerade om 
undersökningens generella syfte och är medvetna om vilka risker och fördelar det innebär 
med deltagande. Undersökningspersonerna deltar frivilligt i undersökningen.19 

2.6  METODKRITIK  

För att hela uppsatsen ska vara trovärdig är det viktigt att kritiskt granska de mättekniker 
som använts under arbetet. Detta görs för att uppnå tillförlitlighet i uppsatsens slutsatser. 
Vidare är det även viktigt med ett kritiskt förhållningssätt gällande det urval som gjorts 
samt metoden för detta urval. Jag kommer nedan att föra en kritisk diskussion med hjälp 
                                                 
15 ibid, s.132  
16 Christensen,  L, et al, (1998), Marknadsundersökning – en handbok, s.133  
17 Denscombe,M, (2000), Forskningshandboken - för småsakliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, s.135 
18 Denscombe, M, (2000), Forskningshandboken - för småsakliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, s.131 
19 Kvale,S, (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s.107  
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av två centrala begrepp angående valet av vald metod. Dessa två begrepp är validitet och 
reliabilitet. 

2.7  RELIABILITET OCH VALIDITET  

Vid forskningsmetoder inriktar sig validitet på frågan ”Mäter vi begreppets lämpliga 
indikatorer och får vi exakta resultat”? Validitet handlar om i vilken utsträckning 
forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra.20  
I en undersökning kan det uppstå mätfel och felet kan bero på mätinstrumentet eller 
användandet av instrumentet. Validitet och reliabilitet kommer att diskuteras närmare 
nedan.21 
 
En undersöknings validitet, även kallad giltighet, handlar om att egenskapen som 
undersöks ska stämma överens med undersökningsobjektet. Datan ska visa sanningen och 
verkligheten. Validiteten hos en mätmetod är i stort sett omöjlig att helt och hållet 
säkerställa. Det finns olika metoder för att bedöma mätmetodens validitet.22 Innehålls-
validiteten fås fram genom att analysera innehållet i instrumentet som ska användas. 
Instrumentet kan vara en intervjuguide och för att säkerställa validiteten bör analysen 
göras av någon utomstående. Orsaken är att man många gånger kan vara oförmögen att se 
sina egna fel och brister. Den samtidiga validiteten innebär att det resultat som fås 
jämförs med ett annat kriterium på det som ska mätas. Detta innebär att instrumentet 
måste testas på en grupp som den är avsedd för. God begreppsvaliditet innebär att 
undersökningens resultat överensstämmer med teorin. Den motsatta effekten kan bero på 
att teorin är felaktig.23 
 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet och anger om ett mätinstrument ger stabila samt 
tillförlitliga mätningar. Ett mätinstrument har hög reliabilitet om det vid upprepade 
mätningar av en variabel ger samma utfall. Ett resultat kan innehålla två olika värden; det 
sanna värdet och ett felvärde. Felvärdet uppstår om det brister i mätinstrumentets 
reliabilitet, men även av andra faktorer som exempelvis hör till respondenterna eller 
undersökningstillfället. Egenskaper hos en individ, såsom trötthet och motivation är 
exempel på faktorer som kan påverka mätvärdet.  
 
När empirin i en studie utgörs av intervjuer, som i denna uppsats, kan man inte få ett mått 
på reliabiliteten. Tillförlitligheten är relaterad till intervjuarens förmåga. För att öka 
reliabiliteten vid en intervju kan två personer närvara vid intervjun. Inspelning av 
intervjuer gör att forskaren kan gå tillbaka och lyssna på den lagrade informationen 
upprepade gånger för att säkerställa att innehållet har uppfattats på rätt sätt. Vid intervjuer 
minskar reliabiliteten vid intervjueffekter. Detta kan bero på att måttet kan stämma 
överens med verkligheten, men behöver inte ha med mätningen att göra.  
 

                                                 
20 Denscombe,M, (2000), Forskningshandboken - för småsakliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, s.283 
21 Lekvall, P & Wahlbin,C, (1993), Information för marknadsföringsbeslut, s.211  
22 ibid, s.211  
23 Lekvall, P & Wahlbin,C, (1993), Information för marknadsföringsbeslut, s.211ff  
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För att öka validiteten i undersökningen har jag valt att använda mig av givna metoder för 
att bedöma validiteten. Innehållsvaliditeten har studerats genom en analys av 
intervjuguiden och ett konstaterande av att frågorna gav den önskade informationen i 
samband med den första intervjun. Den samtidiga validiteten var svår att få fram i 
undersökningen då det inte fanns en likvärdig grupp att testa intervjuguiden på. Däremot 
har mätmetoden en god begreppsvaliditet, då det empiriska materialet överensstämmer 
med de utvalda teorierna.  
 
Reliabiliteten kan ifrågasättas vid tolkning av svar från intervjuer, på olika sätt av olika 
personer. De utvalda intervjupersonerna, har stor kännedom samt förståelse om 
undersökningsobjektet, vilket stärker reliabiliteten. Intervjuerna har genomförts på 
respektive respondents arbetsplats. Även detta ökar reliabiliteten i och med tryggheten i 
intervjuomgivningen. Med hänsyn till detta anser jag att reliabiliteten i undersökningen är 
hög.  

2.8  KVANTITATIV OCH KVALITATIV METOD  

En kvantitativ forskning är mer formaliserad och strukturerad, där statistiska mätmetoder 
spelar en stor roll. Kvalitativ forskning har nästan alltid presenterats i kontrast till 
traditionell eller naturvetenskapligt inriktad forskning. Inom kvalitativ forskning utgår 
man från att det finns många verkligheter, att världen inte är objektivt beskaffad utan 
snarare en funktion av varseblivning och samspel med andra människor. Utmärkande 
drag för kvalitativ metod är att undersökningen går på djupet och ger rikligt med 
information om ett mindre område, osystematiska och ostrukturerade observationer samt 
beskrivning av sammanhang.24 I denna studie har jag valt en kvalitativ undersökning, då 
jag har strävat efter en djupare förståelse för forskningsobjektet.  

2.9  KÄLLKRITIK 
Intervjuerna var personliga och öppna. Det som då kan inträffa är att egna åsikter kan 
påverka respondenten. Detta kan variera från person till person. Dock var 
intervjuobjekten experter inom sina respektive områden och bidrog med information som 
var nödvändig för uppsatsen. Intervjuobjekten bestod av sex revisorer från fyra olika 
revisionsbyråer och en som arbetar på Skatteverket. Respondenterna har dock inte 
besvarat alla frågor som ställts vid samtalen, vilket har lett till ett bortfall av svar. Som 
underlag har även böcker och artiklar bidragit till en stor mängd fakta kring ämnet. Jag 
har beaktat detta, särskilt artiklarna kan ha vinklats på olika sätt på grund av olika åsikter 
och perspektiv. 
 
Intervjuerna ska spegla revisorers syn på kassahanteringen i den kontantintensiva 
restaurangbranschen. För att erhålla ett kvalitativt förhållningssätt är det därför viktigt att 
lyfta fram revisorernas subjektiva åsikter. Det finns emellertid en viss risk med att 
respondenterna i för stor utsträckning speglar revisionsbyråns åsikter och policy, för att 
skydda den egna revisionsbyrån. Revisorerna ”vet” vad de ska svara istället för att ta 
personlig ställning till problemet.  

                                                 
24 Hartman, J, (1998),Vetenskapligt Tänkande, s.14  
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3. TEORI  

Det teoretiska kapitlet inleds med relevanta teorier för att få en förståelse för det undersökta 
problemområdet. Avsnittet börjar med en kort beskrivning av restaurangrevision, manipulering 
av kassaregister. Vidare beskrivs revisionens syfte, god revisorssed, god redovisningssed samt 
kassaregister inom kontantbranschen.  

3.1 REVISION AV RESTAURANGBOLAG 

Ett sätt att minska svarta inkomster kan vara att införa hårdare krav på kassaapparater i 
kontantbranscherna. Gemensamt för dessa branscher är att det görs en stor mängd 
transaktioner dagligen. Restauranger, liksom frisörer och städfirmor, är sådana företag.  
 
Av de anmälningar som inkommit från SKV till EBM efter att skatterevisioner 
genomförts hos företagen, hade cirka 30 av de totalt 120 anmälda fallen avsett 
brottsmisstankar som gällt gamla räkenskaper i aktiebolagen. Alla utom ett bolags 
revisorer hade lämnat rena revisionsberättelser.25 De flesta revisorer som har skrivit rena 
revisionsberättelser är kvalificerade och samtliga finns verksamma inom 
Stockholmsområdet.26 I samtliga förundersökningar har det påvisats oredovisade intäkter. 
Vid krograzzior har flera krympningar av manipulerade kassaregister konstaterats.27 
 
I mars år 2004 dömdes en pizzeriaägare av Sollentuna tingsrätt till tio månaders fängelse 
för bland annat grovt skattebrott. Detta till följd av att ägaren inte hade redovisat 
försäljningsintäkter på cirka två miljoner kronor. Restaurangägaren dömdes för 
oredovisade intäkter trots den befintliga och godkända redovisningen, eftersom det visade 
sig att han krympt omsättningen i företaget med närmare 50 procent i bokföringen.  
 
Det ovannämnda är ett genombrott för utredarna som tar itu med fusket i restaurang-
branschen. Skatteverket (SKV), länsstyrelsen i Stockholm och Ekobrottsmyndigheten 
(EBM), har genom det så kallade ”Restaurangprojektet” en riktad kraftsamling mot 
restaurangägare som skattefuskar i Stockholms län. Syftet med projektet är att komma åt 
skattefuskande restaurangägare i Stockholm. Detta har lett till att myndigheter och 
domstolar ökat straffåtgärderna för att minska det fusk som finns inom branschen i form 
av straffpåföljd, upptaxering, näringsförbud, skattetillägg, betalningssäkring och 
återkallelse av utskänkningstillstånd.28  
 
När myndigheter går in och granskar verksamheten underlättas arbetet om utskrifter från 
kassaregister finns, eftersom sådana anses ha en väsentlig roll i det underlag som ligger 
till grund för bokföringen. Den funktionen kopplas i många fall bort manuellt med hjälp 
av en omärkt knapp på kassaapparaten. Förundersökningen och åtalet är ett positivt 

                                                 
25 Åström, Stig, (2005), ”Kan vi lita på restaurangrevisionen”?, Balans nr 3, s.43f. 
26 Åström, Stig, (2005), ”Kan vi lita på restaurangrevisionen”?, Balans nr 3, s.43f. 
27 Åström, Stig, (2005), “Kan vi lita på restaurangrevisionen”?, Balans nr 3, s.43f. 
28 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____1310.aspx  Första domen i Restaurangprojektet, 
publicerad 2004-03-08, hämtat 2005-12-15  
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resultat av samarbetet som bedrivits av EBM, Länsstyrelsen i Stockholms län och SV. 
Det längsta fängelsestraffet än så länge för skattebrott inom restaurangbranschen är två 
års fängelse. Krav på certifierade kassaregister och ökade befogenheter för skattekontroll 
ska finnas för att underlätta utredning, vilket leder till ökad effektivitet för 
skattebrottsenheternas verksamhet. Kraven är viktiga för att kunna åtgärda fusket inom 
branschen även om det inte löser alla de uppkomna problemen.29  
 
Bland Stockholms restauranger har en stor mängd kassaapparater undersökts där 
utredarna kunnat påvisa att majoriteten av apparaterna varit manipulerade. Misstanken 
pekar också på att vissa serviceföretag hjälpt till att installera programmen i syfte att 
manipulera kassaapparaterna.  
 
Ovanstående belyser brister i bokföringen i form av att:  

    ingen kassabokföring har upprättats, 
  underlag har inte bevarats, exempelvis kassakontrollremsor, 
 kassakontot har under räkenskapsåret utvisat orimliga behållningar eller 

stora negativa saldon, 
 all försäljning genom kontanter, rikskuponger och kontokort har bokförts 

mot kassakontot. 
  

Utöver konstaterade fel i bokföringen kan det även finnas andra anmärkningsvärda 
faktorer i form av:  
   obetydliga löner har utbetalats och underlag för beräkningar av lönernas 

storlek saknas, 
  hela eller nästan hela omsättningen utgörs av försäljning mot kontokort, 
  låg eller negativ bruttovinst.  
 
Revisorns årsakt har tagits i beslag i ett fåtal förundersökningar för eventuell granskning. 
Utredarna har ansett revisorernas granskning som bristfällig i samband med 
dokumentation avseende granskningen av företagens hantering av kontanter och 
kassaregister. Förutom det kan det finnas en utförligare dokumentation över granskningen 
av andra poster i resultat- och balansräkningen.  
 
Om en revisor har bestämt sig för att kontrollera kassaapparaten hos en restaurang efter 
räkenskapsårets utgång kan till exempel denne be ägaren att ställa in kassaapparaten i 
övningsläge och utföra en försäljning.  Ett tecken på en felaktig programmering är om det 
står ”välkommen åter”, istället för ”övning” på kvittot. Revisorn kan också be 
restaurangägaren att utföra ett återköp och om det på tömningskvittot inte framgår att 
återköp har skett så finns något lurt bakom. En annan form av kontrollpunkt är att 
kassakontrollremsorna inte har sparats. Hur ska då revisorn bedöma den 
försäljningsintäkt som redovisats av bolaget och hur ska revisorn fördjupa 
granskningsinsatsen?  
 

                                                 
29 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____1308.aspx, Åtalas för misstänkt fusk med 
kassaapparater, publicerad 2004-03-26, hämtad 2005-12-15  
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Utifrån Revisionsstandarden (RS) och revisorns uppgifter framgår det att revisorn i sin 
granskning ska åstadkomma revisionsbevis för att kunna bedöma att 
bokföringsskyldigheten (BFL) följts upp. Detta i sin tur ställer krav på ändamålsenlig 
verifikationshantering, säkra system för redovisning samt tillförlitlig bokföring och 
rättvisande bokslut. Om dessa krav inte uppfylls kan inte revisorn bedöma 
intäktsredovisningen som tillförlitlig.30 
 
När en skatterevisor besöker en restaurang i samband med en skatterevision sker en 
genomgång av kassaapparatens programmering, funktionskontroll, inställningar och 
rapporter. Samtidigt har det oftast framkommit att restaurangägaren varken kan eller vill 
lämna ut information, ta fram rapporter eller behjälpa den funktionskontroll som revisorn 
ber om. Det saknas ofta dokumentationer om kassaapparatens funktion samt uppgifter om 
hur den är programmerad. Detta pekar på att den valda revisorn för bolaget måste ha 
likartade problem vid dessa kontroller. Något som kan gynna revisorn enligt RS är att han 
eller hon kan anlita en specialist i revisionsarbetet för att införskaffa sig ändamålsenliga 
revisionsbevis.31   
 
För varje affärshändelse som stämplats in finns en verifikation i kassaapparaten förutom 
uppgifter om motparten. Affärshändelserna finns bevarade på en kontrollremsa eller i ett 
journalminne. Vid dagens slut bearbetas uppgifterna om bland annat inregistrerad 
försäljning, korrigeringar och återköp. Om ett flertal kassaapparater är sammankopplade i 
ett nätverk sker då bearbetningen i en central masterkassa. Resultatet av denna 
bearbetning tas ut i form av ett Z-kvitto som har ett löpnummer med uppgifter om 
ackumulerad försäljning. Därefter används kassaapparaten som ett ADB-stöd i 
bokföringen och det ska finnas systemdokumentation och behandlingshistorik som 
omfattar de kassaapparater som har använts i verksamheten.32 Detta har medfört att BFN 
utkommit med en ny rekommendation om hur BFL:s krav kan uppfyllas, BFN AR 
2004:1. Denna rekommendation trädde i kraft 1 januari 2005.33  

3.2 MANIPULERING AV KASSAREGISTER 

Det har visat sig att landets tre största leverantörer av kassaregister har medverkat till att 
utveckla system vars syfte har varit att lura myndigheterna. Försäljarna medger att det 
ofta är ett krav att de ska leverera manipulerbara kassaregister till krögarna. 
 ”Och hjälper vi inte till får vi inte heller sälja några register.”, Kurt Wiklund, ansvarig 
försäljare på Casio, tycker det är trist att behöva medverka till krögarnas fusk. ”Men gör 
vi inte det går de bara till konkurrent. Det finns leverantörer som aktivt använder fusket 
som försäljningsargument.”34 
 

                                                 
30 Åström, Stig, ”Kan vi lita på restaurangrevisionen”?, Balans nr 3 2005, s.43-44.  
31 Åström, Stig, ”Kan vi lita på restaurangrevisionen”?, Balans nr 3 2005, s.44 
32 Åström, Stig, ”Kan vi lita på restaurangrevisionen”?, Balans nr 3 2005, s.45 
33 Åström, Stig, ”Kan vi lita på restaurangrevisionen”?, Balans nr 3 2005, s.45f  
34 Lundh, L, (2002), ”Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher - inriktning 
restauranger”, hämtad 2005-11-30, s.3 
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Utveckling av kassaregister har medfört att försäljarna använder manipulationen av 
apparaterna som ett säljargument. Företagsledaren erbjuds att redovisa önskvärd 
dagskassa. Utöver detta gör försäljarna kundanpassade lösningar.35 Återförsäljaren av 
kassaregister kan erbjuda en specialtillverkad nyckel och försäkrar att registren är 
programmerade på så sätt att det går att lägga pengar åt sidan utan risk för att bli 
upptäckt. Det går att skriva ut gästnotor i vanlig ordning, men försäljningen registreras 
inte på den remsa som myndigheterna får ta del av. Sådana nycklar kallas i branschen för 
träningsnycklar. Återförsäljaren anger bland annat att deras maskiner är konstruerade på 
så sätt att krögaren i lugn och ro efter stängning kan radera den försäljning som denne 
inte vill ska synas på kassaregistret.36 
 
Försök har gjorts för att få till ändringar gällande kassaregister, där motioner till 
riksdagen lagts fram, 1996/97: Ju15 och 1997/98: Lu208 som behandlat frågan om 
kassaregister. Lagutskottet har i betänkande 1997/98: Lu19 tillstyrkt sistnämnda motion 
med hänvisning till att branschsaneringsutredningen i sitt huvudbetänkande (SOU 
1997:111) föreslagit att det inom kontanthandeln införs ett krav på registrering av all 
försäljning i kassaregistret med en skyldighet att till kunden överlämna kvitton som 
framställts av kassaregistret.37  
 
Eftersom kassaapparater lätt har kunnat manipuleras föreslog regeringen våren 2005 efter 
en utredning att det skulle bli obligatoriskt med typgodkända kassaapparater. Tanken var 
att dessa skulle registrera försäljningen i ett certifierat kassaregister som uppfyller 
särskilda krav. Detta beslutades av riksdagen  i januari 2006 och lagen börjar gälla från 
den första juli 2006.38  

3.3 KASSAREGISTER INOM KONTANTHANDEL 

Kassaregister används för löpande registrering av försäljning i kontanthandel. Det finns 
inga direkta angivna riktlinjer om ett registers konstruktion, säkerhetsfunktioner eller 
vilka typer av ekonomiska rapporter som registret ska lämna. För kontanthandeln utgör 
registreringen i registret underlag för den interna kontrollen.39  
 
Ett journalminne kan vara kopplat till printerjournal, elektronisk journal eller ingen 
journal alls. Om det utgörs av en elektronisk journal sker registreringarna i ett minne i 
stället för att det skrivs ut på papper. Ett sådant minneskort kan lagra upp till 15 000 
rader. När minnet är fullt går det att skriva ut informationen på den ordinarie 
kvittoskrivaren. Det går också att tömma minnet utan att ta ut den information som 
lagrats. Det är också fullt möjligt att genom programmering automatiskt nollställa minnet 
                                                 
35 Lundh, L, (2002), ”Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher - inriktning 
restauranger”, hämtad 2005-11-30, s.2 
36 Lundh, L, (2002), ”Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher - inriktning 
restauranger”, hämtad 2005-11-30, s.2-3 
37 Lundh, L, (2002), ”Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher - inriktning 
restauranger”, hämtad 2005-11-30, s.3 
38 Roos Ragnar, (2005), ”Kriget mot fusket” Veckans affärer, nr 45 s.30  
39 Lundh, L, (2002), ”Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher - inriktning 
restauranger”, hämtad 2005-11-30, s.4 
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utan att informationen tas ut. Registret fungerar även utan minnesenhet och lämnar ingen 
information.40 
 
Ett kassaregister är i regel grundprogrammerat av generalagenten, där återförsäljaren 
sedan programmerar registret efter kundens önskemål. Moderna kassaregister går att 
programmera på flera olika sätt. Ett av dessa är att styra bort information och ett annat är 
att lägga till information. Det går till exempel;41   
 

  att förhindra att vissa nycklar kan användas vid returregistrering 
  att förhindra att returregistreringar kommer med på rapporter 
  att utesluta datum och tid på kontrollremsan  
  att utelämna tryck av grand total på rapporter 
  att utelämna tryck av löpnummer på kontrollremsan 
  att utelämna tryck av Z-nummer på tömningskvitto 
  att utelämna tryck av netto antal kunder  

 
Av BFL och förarbetena till denna lag framgår att lagstiftaren utgått ifrån att 
kassaapparater är konstruerade med kontrollremsa. Huvudregeln i BFL är att enskild 
verifikation ska upprättas för varje affärshändelse. Enligt BFL ska gemensam verifikation 
utgöras av kontrollremsan från kassaapparaten, kassarapporter eller andra handlingar som 
anger summan av de erhållna betalningarna. BFN har i sin rekommendation R2 uttalat 
följande:  
 
”För företag som använder endast en eller ett fåtal kassaapparater, ska den enskilda 
verifikationen bestå av kontrollremsor jämte tömningskvitton från kassaapparaterna. En 
förutsättning för att kontrollremsa ska kunna ersättas av kassarapport är att företaget 
har ett väl fungerande system för intern kontroll av att kassarapporten överensstämmer 
med kontrollremsorna.” 42 
 
Kontrollremsan är den enda handling som visar vad som har registrerats. Av denna kan 
revisorer se om det är ovanligt många nollslag och krediteringar. Möjligheten till 
efterhandskontroll som en sparad kontrollremsa ger kan inte erhållas på annat sätt. Enligt 
vad som inhämtats ifrån 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 ska behövas 
sparas.43  

                                                 
40 Lundh, L, (2002), ”Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher - inriktning 
restauranger”, hämtad 2005-11-30, s.4 
41 Lundh, L, (2002), ”Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher - inriktning 
restauranger”, hämtad 2005-11-30, s.5 
42 Lundh, L, (2002), ”Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher - inriktning 
restauranger”, hämtad 2005-11-30, s.9f 
43 Lundh, L, (2002),”Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher - inriktning 
restauranger”, hämtad 2005-11-30, s.9-10  
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3.4 REVISION  

Utifrån revisionsprocessen måste revisorn i varje bolag som saknar intern kontroll, 
använda nödvändiga granskningsåtgärder som erfordras under löpande räkenskapsår. 
Vanligtvis är det sådant som inte kan kontrolleras i efterhand, exempelvis 
betalningsströmmar, rutiner och underlag för affärshändelser. 
 
Revisorn har ansvaret att införskaffa bevis som är av värde. Revision innebär att med 
professionell inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, 
bokföring och förvaltning.44 

3.5 REVISIONENS SYFTE 

Syftet med revisionen är att granska bolagets ekonomiska läge som sedan ska resultera i 
revisionsberättelsen. Revisorns arbetsrutiner inbegriper verifiering, granskning och 
kontroll av företagets årsredovisning. Detta ska utarbetas i revisionsberättelsen som sedan 
kan läsas av allmänheten. Revisionen bidrar till att skapa en trovärdig ekonomisk bild och 
en bedömning av företagets delar, där revisionsberättelsen tillsammans med 
årsredovisningen fungerar som beslutsunderlag för företagets intressenter.45 

3.6 REVISIONSBERÄTTELSEN 

Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn ska lämna en 
revisionsberättelse, där revisorn granskar årsredovisningen, bokföringen och 
företagsledningens förvaltning.46 En oren revisionsberättelse kan medföra stor 
uppmärksamhet och är allvarlig om företaget har många aktieägare. Företag måste enligt 
lag revideras och är mer eller mindre beroende av att ha en ren revisionsberättelse. Detta 
för att få de olika intressegruppernas förtroende.47 Bedömer revisorn att företaget 
överhuvudtaget inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet, är han eller hon skyldig 
att skriva en avvikande mening i revisionsberättelsen, oavsett vad som står i 
årsredovisningen.48 

3.7 GOD REVISORSSED 

Genom FAR har yrkesetiska regler utarbetats och dessa regler får anses ge uttryck för 
FAR:s uppfattning om vad som är god revisorssed. Vidare gäller som en allmän plikt att 
revisorer ska utföra sina uppdrag omsorgsfullt. Detta i sin tur innebär att skyldigheten 
inte begränsas till egentliga revisionsuppdrag. Den är tillämplig på revisorns 
yrkesverksamhet, det vill säga även på andra närliggande uppdrag som förekommer inom 
ramen för revisorsyrkets utövande, som rådgivning och skattefrågor.49 

                                                 
44 Åström, Stig, (2005), ”Kan vi lita på restaurangrevisionen”?, Balans nr 3, s.43 
45 Moberg, K, (2003), Bolagsrevisorn - Oberoende, Ansvar och Sekretess, s.113 
46 FAR:s samlingsvolym, (2005), del 2, s.300-301. 
47 Power, Michael, (2001), The Audit Society Rituals of Verification, Oxford University Press Inc., New 
York, s.124 
48 Torén, M, (2004), ”Fortsatt drift – några reflektioner”, Balans, nr 10, RS 570 
49 SOU 1999:43, s.78. 
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3.8 GOD REVISIONSSED 

Revision i enlighet med god revisionssed innebär att planering och genomförande görs på 
ett sådant sätt att revisorn kan försäkra sig om att redovisningen inte innehåller väsentliga 
fel.50  

3.9 GOD REDOVISNINGSSED  

God redovisningssed är en rättslig standard som grundas på lag, praxis och 
rekommendationer. Med detta menas att man försöker bestämma god redovisningssed 
utifrån de ovan nämnda grunderna så långt som det är möjligt. Eftersom en lagtolkning 
inte räcker för att besvara en viss fråga, måste en utfyllande tolkning göras.51 God 
redovisningssed definieras i propositionen till 1976 års bokföringslag som:  
”En faktisk förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 
bokföringsskyldiga.”52  

                                                 
50 http://www.far.se/faq.asp?id=27, 2006-02-19 
51 FAR:s samlingsvolym 2005 del 1, s.459 och 1397 
52 Artsberg, K, Redovisningsteori;- policy- och - praxis, s.128  
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4.EMPIRI  

I detta kapitel redovisas resultaten av de intervjuer som genomförts med fem revisorer från fyra 
olika revisionsbyråer samt med en skatterevisor. Vid intervjuerna användes det formulär som 
finns som bilaga. Intervjuerna har samanställts utifrån uppsatsens problemformulering. 

4.1 PERSONLIGA INTERVJUER  

Målet med intervjuerna är att komma i underfund med revisorernas olika syner på 
granskning av kassahanteringen och systemdokumentation och de bakomliggande 
faktorer som driver denna. Detta kapitel inleds med analys av de faktorer som revisorerna 
har ansett vara de mest kritiska och viktigaste för att åstadkomma en hög 
revisionskvalitet. Efter att detta har klargjorts kommer jag att redogöra för de faktorer 
som har en stark inverkan på kassahanteringen. Kapitlet avslutas med att behandla de 
faktorer som har en mindre eller ingen påverkan alls på hantering av kassaregister i 
restaurangbranschen.  
 
Jag har valt att intervjua sex revisorer, varav en arbetar på skatteverket. Anledningen till 
att ha med en revisor från skatteverket är att de förutom att granska restaurangägarna 
även kontrollerar arbetssättet hos revisorer som är verksamma inom kontantbranschen.  
 
Respondenternas svar presenteras nedan, dock inte så att det framgår vem som sagt vad. 
Revisorerna benämns A, B, C, D, E och skatterevisorn. Nedanstående ordning på 
revisorerna har således ingenting med respondenternas ordningsföljd i de följande 
avsnitten.  
  

 Evesäter Malin, godkänd revisor, Nexia  

 Hafström Christina, auktoriserad revisor, Revisorspoolen  

 Rander Tomas, godkänd revisor, Randér  

 Selander- Sjöberg Inger, godkänd revisor, Revisorspoolen   

 Skatterevisor, Skatteverket, har valt att vara anonym   

 Viklund Ulf, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PWC) 

4.2 INTERVJU MED REVISORERNA  

4.2.1 REVISOR A 

Revisor A inledde samtalet med att berätta en del om kontantbranschen i allmänhet och 
nämnde då att kontantbranschen är föremål för diskussion då alltfler bolag och enskilda 
firmor har ombildats eller gjorts om till aktiebolag. Det är fortfarande samma regler som 
tidigare som gäller, till exempel att det ska finnas underlag i form av verifikationer. Men 
revisorerna har blivit noggrannare genom att framför allt se till att bolagen har 
kassaredovisning. Enligt bokföringslagen ska redovisningen kunna följas och det räcker 
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inte enbart med att redovisningskonsulten får underlag en eller två månader senare för att 
sköta bokföringen. Bokföringen ska skötas löpande, det vill säga senast påföljande dag. 
De kontroller som revisorer gör är först och främst att se till att likvida medel finns. Med 
detta menas att de redovisade likvida medlen ska stämma med postgirokonton och 
bankkonton. En revisors uppgift är inte att granska bokföringen för ett helt år, utan bara 
göra ett urval vid revideringen. Detta kan innebära slumpmässiga granskningar en månad 
för att samtidigt titta på alla kassakvitton under den månaden för att se att allt är i sin 
ordning. En bra kontrollpunkt är att se om det finns några konstiga tömningar på 
kassakonton. Det finns också andra sätt och metoder som revisorer kan använda sig av 
idag och som kan vara ett knep vid granskning av vissa restauranger. Revisorn kan 
besöka restaurangen som en kund utan att avslöja sig själv. Sedan kan kvittot användas 
vid granskning av bokföringen genom att leta efter det i redovisningen. Andra saker som 
kan dyka upp under besöket är att man kan se om antal anställda stämmer överens med 
det som har angetts i årsredovisningen. Ju mer inblick man får i verksamheten desto mer 
underlättas granskningen. 
 
Revisorn anser vidare att bruttovinst inte är ett instrument som han/hon kan förlita sig på. 
Detta beror på att en klient som inte har en bra kassahantering även kan låta bli att 
redovisa ett inköp från en leverantör och på detta sätt jämna ut det. Vid misstankar om 
felaktigheter vid kassahanteringen kan en revisor även titta på bankningen, det vill säga 
hur mycket företaget har satt in på kontot, och på detta sätt jämföra med kassan. En tydlig 
varningssignal som leder till granskning är fallet när en och samma person räknar kassan. 
Det som föredras är den så kallade tvåhandsprincipen, det vill säga att det är två personer 
som är inblandade. En person ska stämma av kassan och en annan ska göra en 
kontrollräkning. En annan varningssignal kring kassahantering är handskrivna kvitton. 
 
Att ha klienter inom restaurangbranschen innebär en högre risk. Detta gäller även företag 
inom städ- och taxiverksamhet. Revisor A nämner att det pågår ett antal granskningar på 
just restauranger runt om i landet från myndigheternas sida och att detta har lett till att en 
del restaurangägare har skärpt sig när det gäller bokföring och kassahantering. Det börjar 
mer och mer föras på tal att revisorer ska gå ut mer och se hur klienternas kassaapparater 
fungerar. Tyvärr har revisorer upptäckt att det har funnits kassapparater som bolagen har 
kunnat manipulera systematiskt. Det som kan underlätta upptäckten av manipulation är 
att revisorn känner till det system som klienten använder. Ett annat sätt att fuska är att 
ställa om kassan i övningsläge. På detta sätt får man ut ett kvitto men den inslagna 
transaktionen kommer inte att komma med i kassaredovisningen. Medvetenheten kring 
detta har dock ökat och fortsätter att öka. Revisor A säger att kontrollremsor inte 
kontrolleras systematiskt, speciellt inte då det är klienter som man är väl bekant med och 
deras rutiner. Då kan det räcka med Z-kvitton. Det har enbart hänt ett fåtal gånger att 
revisorn gått vidare och begärt att få in kvittorullen av dem. Detta kan vara fallet när 
revisorer har behov av att se tidpunkter för transaktioner som utförts och huruvida datum 
samt kvittonummer finns. Vad dessa kontrollremsor ska innehålla kommer det att finnas 
klarare och tydligare regler för. På sikt ska det exempelvis stå hur många gånger en 
kassalåda har öppnats. För många lådöppningar kan leda till misstanke om annat än bara 
växling.  
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I en oren revisionsberättelse skrivs det om de fel och brister som bolaget har, utifrån en 
bedömning som gjorts. Om det är enklare företeelser räcker det generellt att revisorn 
skriver ett PM till klienten. Revisorn kan även skriva en erinran. En revisor ska inför 
varje uppdrag i planeringsfasen ange ett väsentlighetskriterium som bottnar i hur bolaget 
ser ut i förhållande till omsättning, eget kapital och så vidare. Är felet större än det 
väsentlighetskriterium som angetts, så skrivs en oren revisionsberättelse. Om en revisor 
skriver en oren revisionsberättelse, ska denne också stämma av det med någon annan. 
Detta för att undvika att som revisor bli stämd av klienten om revisorn skulle råka skriva 
något fel. 

4.2.2 REVISOR B  

Revisor B menar att revisorers uppgift i samband med revisionsberättelsen är att fastställa 
att samtliga intäkter finns med. Därför blir det svårt när det rör verksamheter där det finns 
mycket svarta pengar i omlopp. Detta innebär ett problem i de branscher med högre risk 
på grund av den svarta försäljningen. Revisorn får oftast prata med företagsledningen 
som i sin tur ska informera om vilka rutiner som gäller kring försäljningen. Hur många 
kassaapparater finns det? Har alla anställda informerats och blivit utbildade på 
kassaapparaterna, använder alla dessa rätt med Z-utslag och X-utslag?  
 
Revisorn måste kunna uppskatta risken i verksamheten som granskas. Har restaurangen 
flera kassaapparater måste dessa gå att följa upp genom kassarapportering för varje 
kassaapparat. Vidare måste det även gå att identifiera från vilken kassakvittona kommer 
ifrån. Stämmer inte detta måste revisorn ta ställning till om företaget kan ha manipulerat 
kassan. Detta kan revisorer kontrollera på olika sätt bland annat genom att slå ut 
övningskvitton. I samband med ett inslaget köp ska det framgå på kvittot längst ner att 
det är ett övningskvitto. Det är lätt att gå in och ändra och istället skriva ”Ha en trevlig 
dag” eller ”Välkommen åter”. Ett sådant kvitto registreras bara på kvittorullen som 
kunden får och inte på den som sitter kvar i maskinen, det vill säga i kassaregistret. 
Revisor B nämner att PC-styrda kassapparater som finns idag är svårare att upptäcka 
manipulation hos, i samband med granskningen anlitas dock en expert. Enligt 
bokföringslagen (BFL) ska systemdokumentation finnas. På de allra flesta kassaapparater 
finns inte detta och det är framförallt leverantörerna som har det problemet. I dagsläget 
vid efterfrågan på systemdokumentation får man ofta som svar att sådan inte finns. 
 
En rimlig bruttovinst i en restaurang bör ligga mellan 50-60 % i omsättning. Ligger 
bruttovinsten under 50 % kan det tyda på att det kan finnas oklarheter på att bolaget 
köper in för mycket material och tar inte upp intäkterna. Revisorer utför grundläggande 
granskningsåtgärder och tittar inte enbart på om bruttovinsten ser bra ut. Det man som 
revisor framförallt går in och tittar på är rutiner som följs upp i form av stickprovskontroll 
för vissa dagar för att se att allt ligger rätt till. Kontrollen kommer att leda till att antingen 
ta bort misstänksamheten eller öka denna. Om misstänksamheten mot restaurang-
verksamheten ökar kan revisorn begära att få granska kassarullen. När 
kassaredovisningen sker löpande medför det större inblick för revisorn. Detta kan vara ett 
sätt för revisorer att upptäcka om kassan varierar stort mellan olika dagar eller om det 
sätts in mer pengar i kassan än vad som tillförts via försäljningen. Första kontrollen 
omfattar hur kassakontot ser ut. Därefter granskas enstaka kassaförsäljningar för att på så 
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sätt försöka återskapa och se vad som skett under en dag. Revisorerna ska följa upp att de 
kassakvitton som finns kommer ifrån de specifika apparaterna. Det går även att granska 
antalet lådöppningar. Ifall det är för många kassalådsöppningar för den angivna 
försäljningen som är relativt låg, kan det vara en indikation på att allt inte stämmer.  
 
En annan kontrollpunkt som granskas är om bolaget följer bokföringslagen. Har företaget 
gjort ett kassautslag ifrån en vanlig kassaapparat kan inte revisorn gå in och titta på exakt 
vilken försäljning som skett och heller inte antalet. I samband med det får revisorn 
indikationer på hur många försäljningar det handlar om och om det finns några 
krediteringar, samt antal kontant respektive kortköp. De kortbetalningar som kommer in 
ska stämma överens med summan från kontrollremsan. Detta följs upp genom att titta på 
om identifikationerna kommer ifrån rätt apparat. Under en månad kan revisorn göra en 
kontroll och titta på att kassautslagen följer en viss nummerserie. Att bara ha ett 
handskrivet papper som säger kontantförsäljning och kortförsäljning med totalsumma är 
inte korrekt bokfört. Kunden måste ha ett underlag för bokföring genom att sammanställa 
utslaget ifrån kassan och att kvittot därefter följs upp. Det här är en bransch som omfattas 
av förhållandevis stor svartförsäljning, vilket gör att en revisor kan bli tvungen att göra 
granskningsmoment i mycket större utsträckning. Detta kan innebära att revisorn besöker 
restaurangen utan att personalen vet om det.  

4.2.3 REVISOR C 

Revisor C börjar med att berätta om hur han/hon går tillväga vid en granskning av kund 
som är restaurangägare. En granskning koncentreras alltid på intäktsredovisningen. Det 
första som en revisor börjar titta på är siffrorna för att analysera hur bruttovinsten och 
andelen personalkostnader ligger mot branschen. Att klienten ligger på en normal nivå 
innebär dock inte att revisorn inte går vidare med granskningen. Utan därefter brukar 
revisorn be om att få en rutinbeskrivning över kassahanteringen för att få fram uppgifter 
som till exempel vem som står/är ansvarig för denna och om det finns någon som förutom 
den som räknar kassan även en som stämmer av denna. Nästa steg är att revisorn ber om 
kassans systemdokumentation samt manual över kassaregistret. I system-
dokumentationen kan revisorn se om kassaapparaten har ett elektroniskt minne eller ej. 
Ett elektroniskt minne innebär att det finns en större risk för manipulation av 
kontrollremsor, vilket man då ska ha i baktanke. Med dessa uppgifter som stöd kan 
revisorn sedan börja titta i bokföringen, där man normalt väljer att granska en månad då 
omsättningen är hög. Omsättningen för en restaurang kan variera stort om den är 
säsongsbetonad. Revisorn börjar kontrollera om det finns underlag för försäljningen i 
form av dagrapporter eller Z-remsor. Vidare kontrollerar revisorn till exempel Z-
numreringen för att säkerställa att alla dagar finns med. Sedan tar revisorn fram 
kontrollremsorna, som Revisor C tycker är de viktigaste underlagen som finns för en 
granskning, för att stämma av dessa mot dagrapporten. I samband med detta fås 
information om antalet lådöppningar. Ett högt antal lådöppningar brukar väcka 
misstänksamhet hos den granskande revisorn. Kontrollremsor visar även om returer och 
nollslag har gjorts. Vid enstaka fall har besök på restauranger gått ut på att räkna antalet 
gäster per dag för att kunna göra en uppskattning på intäkterna. 
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Att klienten bankar mellan jämna mellanrum anser revisorn vara av betydelse. Revisor C 
tycker att det visar på en bättre intern kontroll att det är en företagsledare som alltid 
räknar kassan, men inser samtidigt att det kan betyda en större risk för oegentligheter när 
ägaren står i kassan. Är det en restaurang med flera anställda har ägaren intresse av att ha 
en intern kontroll för att kunna följa upp intäkterna. 
 
Kontroll av kassaapparat är något som lyfts fram i samband med SKV:s granskningar av 
restauranger. Tidigare kontrollerade revisorn att kassarapport fanns då ägaren oftast 
saknade den kunskapen. Effekten har blivit att revisorer vid klientbesök börjat göra 
provslag i kassan för att kontrollera om transaktionen finns med på kontrollremsa. Om 
transaktion inte skulle finnas med finns bevis på att kassan varit manipulerad. Andra 
upptäckter som görs vid kontroll av kassaapparater är vanligt förekommande utslag av en 
kopia på senast inslagna kvitto, eller inställning av kassan på övningsläge. Då kunder 
anses vara högriskkunder blir det nödvändigt för revisorn att öka granskningsåtgärderna 
och uppmärksamma klienten för att undvika obehagligheter.  
 
För att kunna lämna en ren revisionsberättelse krävs enligt Revisor C bra rutiner kring 
kassan, systemdokumentation och möjlighet att se kontrollremsorna. Detta ska leda till att 
revisorn finner en säkerhet i de intäkter som redovisas. Om mindre differenser i kassan 
upptäcks lämnas en ren revisionsberättelse med ett PM till klienten. Stöd som finns för 
revision och som är av intresse i samband med granskning av restaurangverksamhet är 
praxis och beslut från RS. Det kan även hända att en revisor skriver en ren 
revisionsberättelse för att denne/denna känner en viss osäkerhet. Osäkerheten kan bero på 
att revisorn i alla avseenden inte vet om tillvägagångssätten av kontrollerna är korrekta.  
Denna osäkerhet och bristen på tillförlitliga kontrollsystem tydliggörs i RS RevU2005;  
 
”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 tillfredställande granskningsåtgärder som vi kunde genomföra för att få 
betryggande säkerhet för att all kontantförsäljningen var korrekt bokförd. Eftersom det 
förhållande som behandlats i föregående stycke har stor betydelse, avstår vi från att 
uttala oss i revisionsberättelsen.”53 

4.2.4 REVISOR D 

Revisor D inleder samtalet med att påpeka att kontanthantering medför en högre risk för 
bolaget om det är företagsledaren själv som är ansvarig och kan göra som denne vill. 
Samtidigt är det bra eftersom verksamhetsägaren slipper oroa sig för att några anställda 
stjäl pengar eller manipulerar kassan. Självklart är det också den personen som mest kan 
vinna på att manipulera. Detta är ett återkommande problem som existerar i nästan alla 
små företag och innebär en högre risk. Viktigt är också att bolaget följer de interna 
kontrollerna och att granskning av kassan ser rimlig ut. Finns det pengar vid 
bokslutsdagen brukar revisorn försöka få bolaget att göra en bankinsättning innan 
bokslutet.  
                                                 
53 FAR:s samlingsvolym, (2005), del 2, s.544. 
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Revisor D anser att en rimlig bruttovinst inom restaurangverksamhet bör ligga runt 50 %. 
Skulle bruttovinsten vara under 50 % har man en varningsflagga. Vid senast gjorda 
kundbesök hade kunden svårt med hantering av kassaregister då dessa ansågs vara 
avancerade. Vid begäran av manual erhöll revisorn denna direkt. Det är viktigt för 
revisorer att gå ut till verksamheten och titta hur rapporterna och manualerna ser ut.  Vid 
manipulering av kassaapparater är kunden sparsam med information om hur de är 
programmerade. Uppkomna problem som kan upplevas tungt för bolagen är när de visar 
kassaapparatens inställning. Vid granskning hos klient framkom ingen övningsnyckel, 
utan istället användes ett kort. Vid granskning av manualen fanns inget uttalande om 
övningsläge.  Leverantören har den möjligheten att undanhålla manualen.  Har revisorn 
eventuella frågor som berör kassaregister vänder de sig till leverantören. Oftast 
efterfrågas en specialist som utför kontroller på kassaregister. Kassaregister har inte varit 
möjliga att göra datakontroller på eftersom det inte har gått att spara information.  
 
Vid granskning av bolag görs minst ett besök per år hos klienten. Oftast görs besök vid 
bedömning om klienten tyder på hög risk. ”Vid val av uppdrag ser jag först och främst 
om jag har den kompetensen som krävs av mig som revisor.” Revisor D väljer i första 
hand bort restauranger då de kan anses som besvärliga eftersom krav på en expert som 
granskar alla kassaregister finns. Nya RS (RevU2005) rekommendationer och uttalanden 
har lett till att en förändring skett i revisionsberättelsen där revisorn friskriver sig från 
ansvaret. Vid påstående om att klienten har en kontant handkassa dokumenterar revisorn 
detta i revisionsberättelsen. Graden av anmärkning beror inte enbart på osäkerhet utan 
påverkas av olika faktorer. Skulle endast en faktor i form av saknad kassarapport 
förekomma, skrivs inte en oren revisionsberättelse. Självklart är fallet annat om 
exempelvis 10 rapporter saknas och ingen förklaring ges, då blir revisorn tvungen att 
skriva en oren revisionsberättelse.  

4.2.5 REVISOR E 

Revisor E hävdar att en klient med en lönsam verksamhet är lättare att granska. Revisorn 
nämner att vid senaste uppdrag av granskning av ett restaurangföretag genomfördes en 
noggrann kontroll för att göra klienten medveten om vilka regler som gäller. Vid 
granskning riktas frågor till klienten som gäller kunskap och erfarenhet kring 
kassaapparater samt restaurangverksamhet. Granskning av kassaapparaten sker löpande i 
en månad så att ingen dag saknas. Vidare görs stickprovskontroll. Några kontrollpunkter 
som revisorn frågar bolaget är hantering och vem som räknar kassan. Är det flera 
personer som räknar kassan bör signatur av kassarapporter ske löpande. Revisor E rättar 
sig efter nya regler som tillkommit och innebär en granskning av kassarapporter, att Z-
numren kommer i en obruten följd. 
 
Från SRS skrevs att revisorer ska gå ut och utföra olika kontroller. Vid misstanke om 
exempelvis bokföringsbrott eller bedrägeri anmäler revisorn inte omedelbart, utan 
klienterna ges en begränsad tid.  
 
Att bedöma om bruttovinsten för en restaurang är rimlig är svårt, men bör ligga runt 60%. 
En restaurang med alkoholservering kan ha betydligt högre bruttovinst än en 
lunchrestaurang. Det är viktigt att utföra interna kontroller eftersom bolagen numera lätt 
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kan programmera och göra felkorrigeringar. Kvittot ser ut som vanligt, trots att ingen 
transaktion har stämplats in. Vid besök hos leverantören för Casio påstods att kunden från 
och med nästa år inte kan programmera själv. Programmering genomförs enbart av 
leverantörerna. Vid varningssignaler granskar revisorn vilka nycklar som används och om 
övningsläge finns registrerat på kassaapparaten. Revisorn kontrollerar även vem som står 
bakom kassan, är det företagaren själv eller dennes anställda? Alla anställda ges inte den 
möjligheten till att bära på masternyckeln. Med nyckeln kan kassan ställas in på återköp 
som resulterar i en krediterad försäljning. Ett tömningskvitto som tas upp dag två i stället 
för dag ett, får revisorn titta om den verkar rimlig. Likartade bedömningar görs   
regelbundet . 

4.2.6 SKATTEREVISOR 

Revisorn från Skatteverket har varit projektledare för Restaurangprojektet som började i 
mars 2003 och skulle avslutas 2004. Eftersom projektet var framgångsrikt avslöjades 
också problemet med manipulerade kassaregister. Skatterevisorn anser att revisorer ska 
försöka närma sig kassaapparaten lite närmare. De allra viktigaste posterna i 
granskningen är kassa och kontanthantering, som revisorer inte har riktigt bra koll på. För 
att revisorer ska kunna skriva en ren revisionsberättelse måste det läggas ner mer energi. 
Det har också förekommit att revisorer friskriver sig med tanke på branschens 
opålitligheter. Skatterevisorn anser dock att det är bättre att revisorn avstår från uppdraget 
om denne inte kan göra den revision som verksamheten kräver.   
 
En rimlig bruttovinst enligt skatterevisorn kan variera, men det som SKV numera 
använder sig av är 60 %.    

När en skatterevisor besöker en restaurang i samband med en skatterevision sker en 
genomgång av kassaapparatens programmering, funktionskontroll, inställningar och 
rapporter. Samtidigt har det oftast framkommit att restaurangägaren varken kan eller vill 
ge information om uppgifterna, ta fram rapporter eller funktionskontroll som revisorn ber 
restaurangägaren att utföra. Det saknas ofta uppgifter, dokumentation om kassaapparatens 
funktion och uppgifter om hur den är programmerad. Detta pekar på att den valda 
revisorn för bolaget måste ha likartade problem vid dessa kontroller. Vidare nämner 
Skatterevisorn att enligt RS kan han/hon anlita en specialist i revisionsarbetet för att 
kunna införskaffa sig ändamålsenliga revisionsbevis. Det är inte svårt att hitta en person 
som är erfaren inom området, utan snarare en person med kunskap och pålitlighet. 
  
Det som en revisor numera är noga att påpeka om är systemdokumentation. Detta är nu 
reglerat, men Skatterevisorn nämner att det oftast är en punkt som glöms bort. I BFL 
finns krav på systemdokumentation gällande det specifika kravet i själva kvittoutseendet 
och vad som ska finnas med. Vid granskning av ett kassaregister nämner Skatterevisorn 
att servitörerna har vissa nycklar med en viss behörighet som gör att de kommer in i 
systemet. Hovmästaren har en, där endast denne kan utföra korrigeringar. En retur 
framgår inte i rapporterna men ibland kan dessa synas på kassaregisterjournalen. I 
samband med det får revisorn ta fram kontrollremsan och pricka av den så att den 
stämmer mot Z-kvitton. En revisor kan kontrollera kassan genom att först stämpla in en 
försäljning och därefter trycka på kvittokopia. Står det då inte att det är en kvittokopia, 
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utan istället ”välkommen åter” har revisorerna bra grund för misstanke av kassa-
manipulering. Transaktionen har inte registrerats eftersom det är en kvittokopia. 
Möjlighet finns också att installera kassaapparaten på träningsläge om bolaget får in ny 
personal. I samtliga fall visar det sig om bolaget använt träningsfunktionerna, om de inte 
väljer att helt koppla bort Z-nummerserien. Korrigeringar som utförs ska signeras och 
hänvisas till i form av verifikationer. Inom denna kontrollpunkt kan det bluffas precis hur 
som helst, trots att regler kring detta finns. Oftast redovisas all kortförsäljning på korrekt 
sätt. Innan en eventuell manipulation i kassaregistret upptäcks brukar en granskning av 
bankkonton, insättningar och uttag ske.  
 
En annan grundlig kontroll som kan göras är att räkna om kassan och nollställa registret. 
Revisorn fortsätter att sälja och tar sedan ut ett Z-utslag på kvällen med rätt löpnummer. 
När X-rapporten tas ut kan revisorn se om det exempelvis är högre omsättning än den 
normala. Detta är något som mer eller mindre har drabbat alla branscher med 
kontantverksamheter, framförallt är restaurangbranschen den som har drabbats mest. 
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 

Detta kapitel baseras på en analys av de empiriska, praktiska och teoretiska studierna för 
att besvara syftet med uppsatsen. Ändamålet med undersökningen har varit att skapa en 
uppfattning om manipulation av kassaregister inom restaurangbranschen samt de 
granskningsåtgärder som behöver vidtas. Analysen avslutas med slutsatser. 

5.1 DEN DOMINERANDE KONTANTEKONOMIN 

Sverige kännetecknas av höga skatter och avgifter där kontantekonomi är dominerande. 
Många restaurangägare drivs till att utföra illegala handlingar för att kringgå skatterna, 
vissa gör det med avseendet att överleva medan andra gör det för att utöka sina intäkter. 
Det som främst reflekterar manipulering av kassaregister är när verksamma redovisar den 
största delen av sina intäkter som betalningar med kort. Anledningen till att detta 
reflekterar fusket klart och tydligt är att det står i en klar kontrast till att vi i hög grad 
lever i en kontantekonomi.  
 
Staten och myndigheterna har åstadkommit stora framsteg med hjälp av sin ökade 
kunskap inom området. Men det kvarstår ännu mycket arbete för att uppnå målet. 
Anledningen är att det ständigt dyker upp nya sätt att kringgå lagen som till exempel de 
PC-baserade kassaregister som ännu inte kan förhindras från att manipuleras. Det som 
gör det så viktigt att försöka bekämpa denna typ av brott, är att det påverkar flera olika 
aktörer. Först och främst får inte staten in sina skattepengar vilket påverkar hela landet 
och dess medborgare. Samtidigt som staten har i uppgift att bistå med resurser till 
myndigheterna för att de ska motarbeta den stora förekomsten av denna typ av brott. 
Myndigheterna i sin tur använder stora resurser och mycket tid åt bekämpandet. På 
marknaden skapas det orättvis konkurrens och de anställda drabbas av de dåliga 
arbetsförhållandena samt tvingas att begå brott å sina arbetsgivares vägnar. 

5.2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISIONENS VÄRDE 
För att den redovisningsinformation som användaren tar del av ska ha något värde för 
beslutsfattande, krävs det enligt redovisningsteorin att den är relevant, tillförlitlig och 
jämförbar. Här spelar revisionen en stor roll som kvalitetsförsäkran och bidrar därmed till 
att användaren i högre grad kan lita på företagens siffror. 
 
Eftersom revisionens främsta syfte är att öka tillförlitligheten i finansiella rapporter bör 
det därför göras en ingående granskning av intäkterna. Både för att uppfylla syftet med 
revision och för att uppfylla god revisionssed. Dock får inte andra väsentliga poster som 
skatter och avgifter förbises. Jag anser därför att RS ska tillämpas vid granskningen av 
intäkter. Att intäkterna är väsentliga har därigenom konstaterats och bör granskas för att 
uppnå rimlig säkerhet att de är korrekt och fullständigt redovisade. 
 
Samtliga respondenter anser att revisorer har ett ansvar att utföra revision enligt god 
revisionssed. Däremot finns tveksamheter kring hur långtgående revisorns ansvar ska 
vara i samband med granskning av kassaregister. Revisionen ska baseras på att det 
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förekommer brister och oegentligheter i kassaregistren, därför är det viktigt att revisorn 
genomför revisionen med en professionell analytisk och kritisk inställning. De tillfrågade 
revisorernas gemensamma svar på att granskningen är nödvändig, var likartade. 
Dessutom ansåg merparten av de tillfrågade revisorerna, att restauranger är 
överrepresenterade i fråga om kassamanipulering. Under intervjuerna framkom det även 
att många revisorer överlag, undviker restauranger och företag med kontanthantering. 
Varje revisor får skapa sig en ram av vilka kunder han eller hon vill ha. Vidare påpekar 
de att de inte diskriminerar kunder som tros vara seriösa. Revisorerna får därför göra 
ägarna uppmärksamma på att en utförligare revision kommer att ske. Som revisor har 
man möjligheten att välja de klienter som man tror att det kommer att gå bra för vid en 
granskning samt har en god lönsamhet. 

5.3 KASSAMANIPULERING  

I Lundhs artikel, ”Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher – 
inriktning restauranger”, hävdar han att tillgången på manipulerade kassaregister har 
ökat.54 Konsekvenserna är att det har blivit lättare att lura myndigheterna. Utåt sett har det 
blivit lättare att göra ett seriöst intryck, samtidigt som man har haft möjligheten att 
programmera kassaregistren efter eget tycke. För att detta skall vara en rimlig 
förutsättning krävs det att försäljarna medverkar till ”kundanpassade lösningar”. 
Majoriteten av respondenterna hävdar att det inte framgick någon övningsnyckel vid 
granskningen av kassaapparater. En fråga som samtliga var ense om var planeringens 
betydelse vid granskningen. Detta innebär att man oftast gör kundbesök utan att förvarna 
kunden om detta. 
 
Skatterevisorn hävdar att när skatterevision genomförs i form av granskning och 
kontroller av kassaapparaten, har restaurangägaren ofta inte varit särskilt hjälpsam. Detta 
kan jämföras med teoriavsnittet och artikeln Balans, ”Kan vi lita på 
restaurangrevisionen”?, skriven av Åström som nämner samma problem. Fallet skulle 
kunna vara att revisorn ber restaurangägaren att ställa in kassaapparaten i övningsläge 
och utföra en försäljning. Då får man texten ”välkommen åter” på kvittot. Istället för 
övning har revisorn hittat ett fel i kassan. Ett annat uppkommande problem är 
försvårandet av verifiering av affärshändelser i efterhand, eftersom kontanta 
affärshändelser inte lämnar spår. Dessutom saknas en motpart, motsvarande bank eller 
någon annan utomstående som kan verifiera.  
 
Utifrån RS och revisorns uppgifter framgår det att revisorn i sin granskning av 
förvaltning skall åstadkomma revisionsbevis, för att säkerställa att BFL följts upp. Detta 
ställer i sin tur krav på ändamålsenlig verifikationshantering, säkra system för 
redovisning samt tillförlitlig bokföring och rättvisande bokslut. Om dessa krav inte 
uppfylls kan revisorn inte betrakta intäktsredovisningen som tillförlitlig. Respondenterna 
har inte mycket att säga till om de kontanta transaktionerna. Däremot kan revisorerna 
peka på de brister som finns inom den interna kontrollen. De granskar möjligheten till att 
slå ut övningskvitto eftersom det är lätt för bolagen att gå in och ändra till ”välkommen 
                                                 
54 Lundh, L, (2002), ”Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher - inriktning 
restauranger”, hämtad 2005-11-30, s 4.  
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åter” eller ”ha en trevlig dag”. Kvittot registreras bara på kvittorullen som kunden får och 
inte den som sitter i maskinen, det vill säga i kassaregistret.  
 
För att öka revisorns möjlighet att upptäcka manipulering har BFN utkommit med en ny 
rekommendation om hur BFN:s krav kan uppfyllas, BFNAR 2004:1. Denna 
rekommendation trädde i kraft 1 januari, 2005. Därför kunde respondenterna inte uttala 
sig om dess effekt. De ser dock positivt på rekommendationen och antar att den kommer 
att underlätta granskningen av kassaapparater. Detta är viktigt eftersom de blir alltmer 
komplicerade parallellt med den bristfälliga kompetensen bland expertisen.  
 
En svårighet som revisorerna nämner är stödet från leverantörerna vid leverering av 
kassaapparater. Vissa leverantörer har erkänt att kunderna kräver manipulerade 
kassaregister. Det förekommer även att försäljarna använder sig av detta som ett 
försäljningsargument. Försäljarna kallar detta för ”kundanpassade lösningar”.  

5.4 ALTERNATIVA GRANSKNINGSÅTGÄRDER 

Då staten upptäckte den stora mängden av svart handel som pågick inom just restaurang-
branschen startades en granskningsåtgärd som kallas för ”Restaurangprojektet”. Under 
den tid som projektet har pågått har det skett en stor förändring inom branschen. 
Restaurangägarna har skärpt sig både i fråga om kassahantering och anlitandet av 
arbetskraft. Samtidigt har projektet lett till att de granskande revisorerna har kunnat göra 
säkrare bedömningar. Tillkomsten av tidigare regler, lagar och rekommendationer har 
också underlättat.  
 
I samband med Restaurangprojektet har det visat sig att en stor del av fusket hade kunnat 
upptäckas, om revisorn hade ansträngt sig lite mer. Detta ledde till tillkomsten av nya, 
tydligare lagar, regler och rekommendationer inom området från både RS och BFL. Här 
håller respondenterna med om att uppmärksamheten vid granskning har ökat. Men 
samtidigt påpekar de att det även kan bero på att det numera finns klarare riktlinjer för 
tillvägagångssättet vid en granskning. Både revisorer och verksamhetsägare har en sträng 
kontroll på sig och detta gör att de strävar efter samma sak. Båda parterna vill undvika att 
hamna i onåd hos staten.  
 
Genom Restaurangprojektet har ett antal fall förekommit, där man har ansett att revisorns 
granskning och dokumentation varit bristfällig. Enligt de intervjuade revisorerna beror 
det på att det saknas tydliga regler kring detta. Samtliga revisorer ansåg även att de var 
särskilt noggranna vid revision av en klient inom restaurangbranschen. De revisorer som 
har skrivit rena revisionsberättelser, har visat sig vara ett tvärsnitt av revisorskåren. 
Företag måste enligt lag revideras och är mer eller mindre beroende av att ha en ren 
revisionsberättelse. Detta för att få intressegruppernas förtroende. Bedömer revisorn att 
företaget överhuvudtaget inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet, är han eller hon 
skyldig att skriva en avvikande mening i revisionsberättelsen, oavsett vad som står i 
årsredovisningen. Nya RS (RevU2005) har medfört till att revisorer numera allt oftare 
skriver en avvikande mening i revisionsberättelsen. De flesta av de intervjuade 
revisorerna är eniga inom denna punkt. De menar att de fel och brister som finns i bolaget 
skall tas upp i en oren revisionsberättelse, ifall någon skulle tänkas ändra sin bedömning 
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av företaget. En revisor tar hjälp av information från RS, FAR och tittar i lagen om de 
rekommendationer som finns. Ytterligare en revisor anser att det skall finnas rutiner kring 
kassan, systemdokumentationen och möjligheten att titta på kontrollremsorna. Saknas 
dessa skall inte en ren revisionsberättelse lämnas. Finns det mindre differenser i kassan 
kan revisorerna lämna en ren revisionsberättelse och därefter skriva ett PM till klienten. 

5.5 HUR KOMMER VI ÅT DEN SVARTA EKONOMIN? 

I princip finns fyra vägar: 
 

 Öka kontrollen, så att sannolikheten för att de som inte betalar sina skatter 
upptäcks. 

 Skärpa straffen, så att det är förknippat med en större risk att ägna sig åt någon 
form av svart ekonomi. 

 Sprida information, i syfte att förbättra skattemoralen och medvetenheten om 
varför det är viktigt att betala skatt, det vill säga få de skattskyldiga att tycka att 
det "är häftigt att betala skatt". 

  Sänka skatterna, så att det inte är lika lönsamt att försöka undkomma dem. 
 
De två första alternativen är en fullt möjlig väg och tillämpas redan i dag. 
Självdeklarationerna har automatiserats och det finns allt mindre utrymme för 
privatpersoner att dölja skattepliktiga inkomster och förmögenheter. Skattemyndigheterna 
genomför kontinuerligt kontroller av olika grupper. Faktum kvarstår att de kontroller som 
genomförs inte förmår stävja all svarthandel. Enligt skatterevisorn är det uppenbara 
problemet för skattemyndigheterna den stora kostnaden för att ”försöka” att upptäcka och 
bevisa alla oegentligheter. Jag tror att det stora problemet är "småfuskarna". De är svårast 
att upptäcka och utmärks av att inte undanhålla stora summor från beskattning. Men som 
trots detta skaffar sig konkurrensfördelar och extra inkomster gentemot de som inte 
fuskar, och som troligtvis också, totalt sett, undanhåller ganska stora summor från 
beskattning. Att till 100 procent komma åt denna grupp skulle kräva en kontrollapparat 
som kanske inte är önskvärd ur andra demokratiska aspekter.   
 
Det tredje alternativet är att informera om betydelsen av att betala skatt, det vill säga att 
försöka bygga upp en god skattemoral. Denna typ av aktiviteter har troligtvis begränsad 
effekt när det gäller att hindra dem som redan ägnar sig åt svart ekonomi, men eventuellt 
kan det avskräcka vissa som överväger att ”svarta”. De som arbetar med marknadsföring 
vet att det går att påverka folks beteende med en intensiv marknadsföring, men också att 
det kostar oerhört mycket. Traditionell marknadsföring handlar dessutom om att få 
konsumenterna att välja en vara eller tjänst som ger någon form av nytta. Att få 
människor att tacka nej till ökade intäkter är ett betydligt svårare marknadsföringsprojekt. 
Dessutom kan det vara extra svårt att nå framgång med denna metod i och med att 
skattemoralen redan är uppluckrad.    
 
Den metod som återstår är att åtgärda orsaken till den svarta ekonomin, nämligen det 
höga skattetrycket och de skillnader i beskattning som finns mellan olika inkomstslag. 
Rejäla sänkningar av olika skattesatser skulle omedelbart göra det mindre intressant att 
ägna sig åt skattefusk. Ett alternativ är att sänka skatterna selektivt, men om till exempel 
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en bransch skulle slippa skatt/få lägre skatt, skulle detta troligtvis sätta i gång en rättvise-
diskussion om varför vissa skall särbehandlas. Det är också mycket tveksamt ur ett 
konkurrensperspektiv. 
 
Av flera skäl förespråkar jag personligen skattesänkarvägen. Den är det enda realistiska 
alternativet om vi vill undvika ett samhälle, i vilket en allt större del av medborgarna 
tycker att skattebrott är lika oproblematiskt som att gå mot rött vid övergångsställen. En 
konsekvens av skattesänkningar skulle kunna vara att företagare i större utsträckning 
redovisar allt vitt. Trots sänkningen skulle förmodligen statens skatteintäkter öka, i och 
med att det inte skulle betraktas värt att fuska. Min bild är att många småföretagare 
egentligen vill göra rätt för sig och betala skatt. Men för att verksamheten ska gå runt 
känner de sig mer eller mindre tvungna att stoppa en del pengar i fickan. I dagsläget tar 
skattefuskarna en medveten risk, där de vet att handlingen är straffbar. Det faktum att 
fuskandet fortsätter innebär att rådande lagstiftning inte är avskräckande. Det som 
myndigheter bör göra är att antingen höja straffen för skattefusk i avskräckande syfte 
eller att man helt enkelt sänker skatten för att stimulera till ökad rättfärdighet.   
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel reflekteras nya kunskaper samt åsikter kring ämnet. 
 
Under uppsatsens gång och genom den insamlade kunskapen, har jag kommit fram till att 
ekonomisk brottslighet är av en komplex natur och uppenbarar sig i många olika former 
precis som manipulation av kassaregister. Härigenom anser jag att ekonomisk brottslighet 
bör bekämpas genom förebyggande metoder och därför bör man försöka hålla jämna steg 
med brottsligheten, eller om det går att försöka ligga ett steg före. En mer 
framtidsinriktad forskning kan möjligtvis ge mer värdefulla uppslag om vilka luckor eller 
sårbara ytor som håller på att utvecklas. 
 
I allmänhet är man medveten om att en överskridning av gräns leder till att ett brott 
uppstår och följden blir därmed ett straff. Manipulering av kassaregister är således illegalt 
och oärligt. Det här är ett etablerat och omfattande samhällsproblem som i egentlig 
mening inte enbart berör restaurangägarna utan även andra bakomliggande aktörer, såsom 
leverantörer av kassaapparater som även de har en stor skuld till detta. 
 
För mig är det ganska uppenbart att något brister i vårt samhälle när myndigheter och 
polisen samverkar utan att få bukt med all skattefiffel. Vad som behövs är nya lagar och 
förändringar som ska gynna samhället i stort. Näringsidkare, framförallt mindre, ska inte 
behöva känna att allt de tjänar går till staten. Detta skulle kunna fungera som en 
stimulansåtgärd samtidigt som det vore bra för landets välstånd. Små, - och 
egenföretagare är ryggraden i vårt samhälle. Den ekonomiska brottsligheten måste tas på 
största allvar och bekämpningen av sådan brottslighet prioriteras. Regelsystemet måste 
därför successivt anpassas i syfte att motverka ekonomisk brottslighet.  
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6.1  FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING  

När jag studerat ämnet har jag på grund av tids- och resursbrist avgränsat mig till 
stockholmsregionen. Därför skulle den första punkten vara läglig att fördjupa sig i. 
 

 Det skulle vara intressant att försöka granska hur revisorer skulle agera vid 
granskning av kassan i kontantbranscher i form av restauranger nationellt. 
Intressant är om de skulle skriva en ren eller oren revisionsberättelse. 

 
 Vidare vore det intressant att se hur revisorer granskar restauranger inom 

kontanthandel internationellt, vilka regler och praxis som finns kring den 
branschen.  

 
 Intressant vore också att se revisorer utföra uppdrag inom andra branscher i 

form av städ-, taxiverksamhet och granska om det förekommer manipulation 
av kassan samt svart arbetskraft. Revisorerna får i sina uppdrag bedöma vilka 
åtgärder som krävs för att minimera fusket.  
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR TILL REVISIONSBYRÅERNA  

Vad är en rimlig procentuell bruttovinstprocent i ett restaurangföretag? 
 
Jag vill veta vad Du som revisor ska göra för granskning i ett restaurangföretag för att 
säkerställa intäkterna? 
 
Om du får in ett nytt uppdrag, känner du att restauranguppdrag är sådana som Du helst 
inte vill ha? Just för att det känns som en risk med sådana uppdrag. 
 
Är det något annat som Du tycker är viktigt som Ni revisorer bör tänka på när det gäller 
varningssignaler?   
 
Hur stor acceptans har Du för att det kanske varit lite fel eller att till exempel ett par 
dagrapporter saknas? 
 
Hur ofta ska bolagen banka kontantkassan? 
 
Genom RS kan revisorer anlita en specialist i syfte att säkerställa revisionsbevis. Är det 
någonting som Du tror att du kommer att använda dig av i framtiden? 
 
När Du vid din granskning bedömer att lämna en oren och ren revisionsberättelse, hur 
mycket fel kan Ni godta?  
 
Vad är det Ni lutar er mot. Är det genom kunnandet eller praxis? 
 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller rutiner och interna kontroller i restaurangföretag? 
Är det några speciella eller generella händelser som ni kontrollerar där? 
 
Tycker Du att det är viktigt att åka ut till klienterna och titta på att kassaapparaten 
fungerar och att det finns systemdokumentation? 
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BILAGA 2:  INTERVJUFRÅGOR TILL SKATTEREVISORN 

Vid samtalet fick skatterevisorn till att börja med berätta lite allmänt om 
Restaurangprojektet eftersom det är därifrån idén kommit.  
 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller varningssignaler och vad ska revisorer vara 
uppmärksamma på när de är ute hos klienter och kontrolleras kassaapparater?  
 
Vad är en rimlig bruttovinstprocent i ett restaurangföretag? 
 
Hur kan revisorer upptäcka att det finns flera kassaregister och vad är det vanligaste sättet 
som bolagen fuskar på? 
 
Hur skall revisorer gå till väga för att upptäcka att en kassaapparat är manipulerad. 
 
Hur kontrollerar Ni att ett kassaregister varit manipulerat? 
 
Jag läste att genom RS finns möjlighet för revisorer att anlita en specialist i syfte att 
insamla trovärdiga revisionsbevis. Är det något som Du tror kan vara möjligt för 
revisorer att använda i framtiden?  

  



Stockholms Universitet  Revision av kontanthantering i Restaurangbranschen 
 
 

  

BILAGA 3: GRANSKNING AV KASSAREGISTER 

Ordlista för kassaregister 
Kassaregister är ett samlingsnamn för kassaapparater och kassasystem, inklusive till exempel 
taxameter. Kontrollremsa utgörs av dokumentation av den löpande registreringen i kassaregister 
i pappersform. Av kontrollremsa framgår normalt sett:  
 
• nyckelläge, till exempel registreringsläge (normalt), returförsäljning, övning, datum och 

klockslag för  registreringen 
• vilken kassörsnyckel/kod som använts 
• löpnummer för transaktionen 
• vilka artiklar som sålts och till vilket pris 
• totalt belopp 
• total moms 
• i regel även lådöppning utan att någon registrering skett 
 
Kontrollremsa: Kontrollremsan löper parallellt med kvittorullen (kundens kvitto). På 
kontrollremsan registreras allt i programmeringen med vald löpande information, till exempel 
nyckelns läge, löpnummer, artiklar och belopp.  
 
Journalminne: Är en elektronisk kontrollremsa som inte behöver vara löpande avläsningsbar.  
 
Tömningskvitto: Z-utslag, visar sammanställning i rapportform av de registreringar som 
skett efter förra Z-utslaget (ZZ används för perioder). 
 
Avläsningskvitto: X-utslag, visar sammanställning i rapportform av de registreringar som 
skett efter förra Z-utslaget (XX visar efter förra ZZ-utslaget). 
 
Löpnummer: Nummerserie för varje transaktion. 
 
Z-nummer:  Separata nummerserier för dessa utslag 
 
Grand Total (GT): Ackumulerad försäljning som inte ska gå att nollställa.55 
  

                                                 
55 Lundh, L, Användning av manipulerade kassaregister inom kontantbranscher - inriktning restauranger, 
hämtad 2006-01-03, s.4 
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