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Sammanfattning 
 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revision av företag inom 

restaurangbranschen ser ut och få ökad förståelse för svårigheterna. Dess 

syfte är även att söka information om hur den interna kontrollen sköts i 

företag i restaurangbranschen. Denna studie skall presentera intressanta 

åsikter om hur revision inom restaurangbranschen kan underlättas. 

Bakgrund:  Att bevaka företagets tillgångar kan vara ett problemområde vilket kan 

existera i samtliga verksamma företag. Hos dessa utgör oftast intäkterna 

den största posten i företaget och det är därför viktigt att företaget har 

kontroll på denna post. Restaurangbranschen är en av de mest 

fuskbenägna branscherna, detta visar Skatteverkets granskning. Det finns 

en problematik med att se till att alla kontanter från försäljning verkligen 

hamnar i kassan. För att förebygga detta är det bra att ha ett system för 

intern kontroll. 

Metod:  I denna studie har den kvalitativa metoden använts för att uppnå 

uppsatsens syfte och besvara problemformuleringen. Studiens primärdata 

är baserade på personliga intervjuer med fem kvalificerade revisorer, som 

har erfarenhet av restaurangbranschen. Utöver detta har två 

restaurangägare och två skatterevisorer intervjuats för att få en djupare 

förståelse. 

Slutsats:  Det praktiska tillvägagångssättet vid revision av företag inom 

restaurangbranschen skiljer sig inte jämfört med andra branscher mer än 

att större fokus läggs på intäktsredovisningen. Med anledning av att 

restaurangbranschen i majoritet utgörs av mindre restaurangföretag som 

anses ha en större problematik med att ha en god intern kontroll utgör 

substansgranskning i regel tillvägagångssättet vid revision av företag 

inom restaurangbranschen. Det mesta tyder på att restaurangföretagets 

behov av systematisk intern kontroll beror till stor del av dess omsättning 

och ägarens roll i företaget. Den rimligaste tolkningen är att 

kontanthantering är det huvudsakliga bakomliggande problemområde 

inom restaurangbranschen. 
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Abstract 
 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate auditing in the catering 

industry and to gain better understanding of the difficulties faced. Its 

purpose is also to seek detailed information on how a restaurants internal 

control is handled. This study will present interesting views on how the 

auditing process can be simplified in the catering business. 

 

Background: To monitor the company's assets can be a problem area which can exist 

in all operating companies. In these are usually revenues the major part 

within a company and it is therefore important that the company has 

control on this record. The catering business is one of the most cheating 

prone businesses; this is shown in a review done by the Swedish Tax 

Agency. There is a problem to ensure that all cash from sales actually 

end up at checkout. To prevent this, it is beneficial to have a system of 

internal control. 

 

Method: In this study, the qualitative method has been used to accomplish the 

purpose of the thesis and answer the problem statement. The studies 

primary data are based on face-to-face interviews with five qualified 

accountants, who have experience in the catering business. In addition to 

this, two restaurant owners and two tax accountants were interviewed in 

order to gain a deeper understanding of all the issues involved. 

Conclusion:  The practical approach in auditing firms in the catering business is no 

different compared to other businesses except greater focus on revenue 

recognition. Given that the majority of the catering business consists of 

smaller restaurant companies, they are considered to have a major 

problem with having a well functional internal control is substantive 

testing in general practices relating to the audit of companies in the 

catering industry. Most indications are that the restaurant company's need 

for systematic internal control depends to a large portion of its sales and 

owner's role in the company. The most reasonable interpretation is that 

cash management is the main underlying problem area in the catering 

business. 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till undersökningen och följs upp av en 

problemdiskussion som avslutas med studiens forskningsfrågor. Vidare tas syfte upp 

vilket tillsammans med dessa forskningsfrågor kommer att fungera som vägledare 

genom arbetet. Kapitlet avslutas med undersökningens avgränsningar och en 

disposition. 

  

 

1.1 Bakgrund 

Att bevaka företagets tillgångar kan vara ett problemområde vilket kan existera i 

samtliga verksamma företag världen över. En studie mellan åren 2002 och 2004 visar att 

14 av 64 företag som deltog i studien har haft problem med bedrägerier inom företaget 

under denna period (Rae och Subramaniam, 2008). Intäkter utgör ofta den största posten 

i ett företag och det är därför viktigt att företaget har kontroll på denna post (Larsson 

och Raspe, 2006). Intäkter i en näringsverksamhet är alla inkomster vilka uppkommer 

från försäljning (SKV, 2011). Kontantbranschen är en verksamhet där försäljning sker 

med kontanter eller kortbetalning. Den del av branschen som löper störst risk är den 

med mest kontanttransaktioner och där det är små belopp. (FAR, 2007a) Svenskar 

betalar helst med kontanter när summan understiger 123 kr (Riksbanken, 2010). Utifrån 

denna beskrivning är restaurangbranschen en bransch som löper stor risk för oseriösa 

företagare.  

Kontanthantering innebär alltid en risk för ekonomisk brottslighet och för problem med 

stora oredovisade intäkter (Eko, 2010a). Revision inom kontantbranschen har 

diskuterats flitigt de senaste åren och det finns flera skäl till detta. Revision av 

kontantbranschen försvåras av att kontanter är väldigt svåra att spåra eftersom 

transaktioner kan göras utan att lämna några spår efter sig (FAR, 2007a). Revisionen 

underlättas inte av att den interna kontrollen kan vara svag och bristfällig i många fall. 

(FAR, 2007). 
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Restaurangbranschen är en av de mest fuskbenägna branscherna, detta visar 

Skatteverkets granskning av 1000 restauranger mellan åren 2006 – 2008. Denna 

granskning ledde till höjningar på ungefär 1 miljard kronor av skatter och avgifter. 

(SKV, 2010a) Problem med skattefusk leder till att ”förtroendet för skattesystemet 

påverkas negativt och att seriösa företag får illojal konkurrens” (FAR, 2007, s.5). För 

att motverka detta har staten, SKV och FAR under de senaste åren försökt göra det 

svårare för fuskare och lättare för SKV och revisorer att gå in och granska om företag 

undanhåller intäkter och skattepengar.  

Det regeringen har gjort är att införa lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa 

branscher även kallad lagen om personalliggare. Denna utformades för att motarbeta 

svartarbete inom restaurang- och frisörbranschen. Den motverkar företag att kunna 

undanhålla intäkter då fler ”vita” jobb kräver att företaget redovisar mer ”vita” intäkter 

(SKV, 2008). Lag (2007:592) om kassaregister trädde i kraft 1 januari 2010 och tar upp 

att alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontantbetalning måste ha ett 

certifierat kassaregister. Lagens syfte är enkelt uttryckt att gynna de seriösa företagen 

och göra det svårare för de oseriösa (SKV, 2010f). Bakgrunden till kassaregisterlagen är 

att SKV upptäckte manipulerade kassaregister och att oseriösa företag kunde utnyttja 

detta. Ett certifierat kassaregister och en certifierad kontrollenhet skall nu försvåra detta 

(SKV, 2010f).  

FAR som är branschorganisationen för revisorer och rådgivare har även lagt vikt vid 

detta problem och 2007 gav FAR Förlag ut boken Revision av företag i 

kontantbranschen. Boken tar upp hur revisorer kan planera, genomföra och rapportera 

på ett korrekt sätt. Den innehåller också en checklista som är ett bra verktyg vid revision 

av företag med kontantförsäljning. (FAR, 2007) Revision av kontantbranschen har 

innan dessa förändringar varit svår för revisorer som funnit att tidigare instruktioner 

varit otillräckliga (FAR, 2007).  

Det har belysts att det finns flera svårigheter med den externa granskningen av 

restauranger och därför är det intressant att se hur den interna kontrollen kan se ut i 

denna bransch. En problematik är att se till att alla kontanter från försäljning verkligen 

hamnar i kassan. För att förebygga detta är det bra att ha ett system för intern kontroll. 

Med det menas att ha riktlinjer och rutiner för att uppnå målet som företagsledningen 
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har satt upp (FAR, 2007) . Målet som ledningen satt upp är att ”så långt det är praktiskt 

möjligt, säkerställa att verksamheten sköts väl och effektivt” (FAR, 2007, s.14).  

1.2 Problemdiskussion  

I kontantbranscherna sker det i regel mängder av transaktioner dagligen och dessa sker 

till stor del med kontanter. Utmärkande för kontantbranschen är dessutom att företagen i 

regel är små. (FAR, 2007) Vid köp är det företagens skyldighet att erbjuda kunden 

kvitto men beloppet vid varje betalningstillfälle är ofta till ett sådant litet belopp att 

kunden saknar intresse av kvitto (Regeringen, 2005). Restaurangbranschen är en 

bransch där ovan beskrivning passar in. 

Efter Skatteverkets granskningar av företag i Sverige har det visat sig ha en ökad risk 

för skattefel i branscher där kontanthandel är vanligt förekommande. Vilket även visade 

att det finns ett samband mellan företagets storlek och oredovisade inkomster. Ju mindre 

anställda i ett företag inom dessa branscher desto större risk för medvetna skattefel. 

(SKV, 2010a) Är konkurrensen stor inom branschen ökar dessutom intresset för 

skattefusk (FAR, 2007). Restaurangbranschen är en bransch som i allra högsta grad 

präglas av stor konkurrens, ofta få anställda i företaget samt att kontanthandel är vanligt 

förekommande. 

Efterföljandet av bokföringsregler och den interna kontrollen inom kontantbranschen 

har ofta en tendens att vara svag eller bristfällig. Detta beror till viss del på att antingen 

företagets ägare eller företagsledning inte kan eller vill bidra till en förbättring eller att 

det rör sig om avsiktlig manipulering av bokföringen. En av revisorns uppgifter innebär 

att kunna visa en rättvisande bild av företagets ekonomiska resultat och inom 

kontantbranschen är ett av de främsta problemen för att kunna garantera 

fullständigheten i företagets intäktsredovisning. (FAR, 2007)  

Efter granskningar av kassaregister inom restaurangbranschen har det visat sig att 

manipulering av kassasystem är möjligt. Dessa granskningar av kassaregister har även 

visat att manipulationer förekommer och att det sker med äldre, enklare kassasystem 

och i PC-baserade system. (SKV, 2010b) Revision av företag i kontantbranschen kan 

därför vara omfattande. Specifikt för kontantbranschen är att undersökningsplikten för 

revisorn innebär att både kontrollera löpande och efter bokslutsdagen. Detta för att 
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underlätta för revisorn att påtala brister i god tid samt att kunna ge en ren 

revisionsberättelse. (FAR, 2007) 

Syftet med lagen om personalliggare för företag inom restaurang- och frisörbranschen 

är att förebygga svartarbete. Lagen innebär att företag löpande måste anteckna i 

personalliggaren vilka som deltar i verksamheten, dock finns undantag från 

skyldigheten av att föra personalliggare. (SFS 2006:575) För att försvåra 

undanhållandet av intäkter och för ökade kontrollmöjligheter infördes lag om certifierat 

kassaregister (SKV, 2010d). Lag (2007:592) om kassaregister omfattar alla företag som 

säljer varor eller tjänster mot kontantbetalning och dessa måste ha ett certifierat 

kassaregister. Däremot utgör en viktig del av de föreskrivna kraven på kassaregister att 

dem inte skall gå att manipulera eller förändra utan att det upptäcks vid en kontroll. 

(SKV, 2010e och SKV, 2009)  

Problemdiskussionen har lett fram till följande forskningsfrågor; 

 Vilket tillvägagångssätt använder sig revisorn av för att söka kontroll över 

kontanthanteringen hos företag inom restaurangbranschen? 

 Finns det en problematik med hur intern kontroll sköts hos företag inom 

restaurangbranschen? 

 Vilka åtgärder kan underlätta för revidering av företag inom 

restaurangbranschen? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revision av företag inom 

restaurangbranschen ser ut och få ökad förståelse för svårigheterna. Dess syfte är även 

att söka information om hur den interna kontrollen sköts i företag inom 

restaurangbranschen. Denna studie skall presentera intressanta åsikter om hur revision 

inom restaurangbranschen kan underlättas.  

1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till det område som berör revision av kontanthantering i 

restaurangbranschen. Studien är avgränsad inom Jönköpings län då respondenterna är 

verksamma inom detta geografiska område. Studiens insamling av empirisk information 
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från revisorerna har avgränsats till större revisionsbyråer. Vår inriktning på den interna 

kontrollen är främst fokuserad på kontroll av kontanthanteringen i dessa företag. 

1.5 Disposition 

Här nedan följer uppsatsens disposition som förklarar hur studien gått tillväga för att 

behandla och besvara studiens forskningsfrågor.  

 

 

Inledning

•Det första kapitlet innehåller en inledning som består av en allmän
bakgrund och problemdiskussion kring problemområdet. Detta leder
fram till studiens problemformulering och syfte.

Metod

•Metoddelen av arbetet finns i andra kapitlet och där återfinns det
vetenskapliga synsättet, teoretiska tillvägagångssättet, metodvalet och
kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet.

Referensram

•Kapitel tre behandlar studiens teoretiska referensram. Denna innehåller
en vetenskaplig beskrivning av kontantbranschen vilket ligger till grund
för analysen senare i uppsatsen.

Empiri

•I kapitel fyra presenteras uppsatsens empiri. Empirin består av
intervjuerna som utförts med två skatterevisorer, två restaurangägare
och fem revisorer från de större revisionsbyråerna i Jönköping.

Analys

•I kapitel fem diskuteras resultatet av intervjuerna som framkom i
empirikapitlet. Detta sker genom att jämföra resultatet av intervjuerna
med den referensram och teori som framkom tidigare i studien.

Slutsats

•I kapitel sex läggs slutsatserna av studien fram och här presenteras
även några områden som kan anses vara intressanta utgångspunkter för
vidare forskning inom ämnet.
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2Metod 

 

I detta kapitel klargörs för det vetenskapliga synsätt som tillämpats samt det metodval 

och praktiska tillvägagångssätt som har använts vid genomförandet av uppsatsarbetet. 

Kapitlet avslutad med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

 

 
2.1 Vetenskapligt synsätt 

Den empiriska världen och som den betraktas kan antas vara på ett visst sätt enligt 

ontologiska föreställningar när det berör studieobjektets natur. Den empiriska 

verkligheten kan exempelvis vara objektiv och oberoende av människan och dennes 

mätningar samt observationer av olika fenomen. (Bengtsson, 2008) ”Den empiriska 

världen kan också antas vara subjektiv, där människor agerar utifrån uppfattningar om 

företeelserna snarare än utifrån dess faktiska tillstånd” (Bengtsson, 2008, s.19). 

Redovisningsforskning anses ofta ha en koppling till den naturvetenskapliga 

(positivistiska) metoden, den benämns av Ryan, Scapens och Theobald (2002) som 

”mainstream accounting research”. Kunskapsuppfattningarna inom denna metod är 

uppdelade i tre kategorier. De tre kunskapsuppfattningarna är den positivistiska, 

tolkande och kritiska (Ryan, Scapens och Theobald, 2002). Med en positivistisk ansats 

innebär det att studiens objekt skall vara identifierbar, konkret och den skall även gå att 

dela upp i olika beståndsdelar. Det skall vidare finnas en klar skiljelinje mellan det 

empiriska materialet och teorin. (Ryan, Scapens och Theobald, 2002. Bengtsson, 2008) 

Den tolkande kunskapsansatsen och dess forskning försöker förstå den sociala 

konstruktionen som människan påverkar och verkar inom, denna inkluderar att forskare 

försöker förstå redovisningsprinciper (Ryan, Scapens och Theobald, 2002). I denna 

ansats är det viktigt att förstå hur praxis skapas och hur meningsfullhet uppkommer när 

det kommer till redovisningsprinciper (Bengtsson, 2008). Den kritiska ansatsen har som 

avsikt att värdera de företeelser som observeras betydligt mer än den tolkande ansatsen. 

Hos dessa företeelser vill den kritiska ansatsen upptäcka inneboende konflikter och 

motsättningar och i denna ansats behöver inte forskaren vara värderingsfri. (Bengtsson, 

2008) Denna uppsats har som avsikt att vara tolkande men den kan begränsas då en helt 

värderingsfri syn är svårt att uppnå när verkligheten tolkas. Ryan, Scapens och 
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Theobald (2002) menar att när en posivitist arbetar med en eller flera fallstudier får 

slutsatserna betraktas som förbättrade hypoteser.  

2.1.1 Fallstudie 
 

Fallstudier är undersökning som fokuserar på en eller ett fåtal fall. En av de 

huvudsakliga fördelarna med fallstudier är att det ger forskaren en möjlighet att använda 

flera olika forskningsmetoder. Fallstudien fungerar i synnerhet bra när forskarna inte har 

någon större kontroll över händelserna utan tillvägagångssättet handlar om att 

undersöka hur granskningen går till från de olika revisorernas perspektiv. (Denscombe, 

2009) Ett problem med fallstudier är att det är svårt att dra generella slutsatser från 

resultatet (Holme och Solvang, 1997). Denna uppsats använder sig av en beskrivande 

fallstudie av tre olika fall som ingår i uppsatsen syfte. Dessa tre fall studeras för att få en 

djupare bild av samma område och hur de ser på restaurangbranschen. De fall som 

studeras är revisorns, företagarens och skatteverkets roll gentemot syftet. Denna studie 

kommer att undersöka praxis och jämföra det mot revisorernas tillvägagångssätt. De 

slutsatser som kommer ur denna studie är inte till för att generalisera hela marknaden 

men genom att undersöka de större revisionsbyråerna hoppas studien komma väldigt 

nära praxis då dessa anses leda marknaden.  

2.2 Teoretiskt tillvägagångssätt 

Induktiv- och deduktivmetod är två huvudmetoder att ta sig an samhällsförhållanden på 

ett teoretiskt sätt (Holme och Solvang, 1997). Att tillämpa den strategi som ger den 

bästa beskrivningen av verkligheten är det teoretiska tillvägagångssättets huvuduppgift 

(Jacobsen, 2002). Holme och Solvang beskriver teorier som att ”teorier är för oss mer 

eller mindre komplexa uppfattningar som finns utvecklade rörande sammanhang och 

förhållanden mellan företeelser och som vi önskar att pröva mot den konkreta 

samhällssituationen” (Holme och Solvang, 1997, s.50). Vilken metod som väljs 

påverkas väldigt mycket av teorins form. Teorins form kan variera, från diffusa och 

oprecisa till väldigt precisa och helt formaliserade. Den deduktiva metoden är mer 

formaliserad än den induktiva metoden. Samtliga teorier är inte empiriskt prövbara. 

(Holme och Solvang, 1997) Här nedan följer en illustration av två figurer för att ge en 

överblick av det deduktiva och induktiva angreppssättet;  
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Figur 1:1 Deduktion (Carlsson, 1991)   Figur 1:2 Induktion (Carlsson, 1991) 

 

Figur 1:1 visar att forskaren med en deduktiv strategi först väljer att koncentrera sig på 

en teori eller hypotes, nästa steg är sedan att pröva denna teori eller hypotes. 

Tillvägagångssättet sker med olika frågeställningar för att testa samma teori eller 

hypotes. Den insamlade empiriska data ger sedan underlag till om hypotesen eller teorin 

stöds. (Carlsson, 1991) 

Figur 1:2 visar att forskarens första steg med en induktiv strategi är insamlandet av 

empirisk data som sedan skall analyseras. Detta sker på grundval av vad forskaren har 

tänkt ställa upp för hypotes. Analysen av empirisk data ger underlag för hur teorin eller 

hypotesen sedan utformas. (Carlsson, 1991) 

Denna studie har inte en renodlad deduktiv eller induktiv ansats. Studien har till stor del 

en deduktiv ansats fast med inslag av en induktiv. Detta eftersom teorierna inte helt 

styrde vilken information som samlades in på grund av att vad som kunde påverka vilka 

möjligheter till förenkling som existerade inte var känt. De empiriska data som 

samlades in under de öppna, dock till viss del styrda, intervjuerna fick till stor del styra 

slutsatserna. Analysen belyser det insamlade empiriska materialet. Analysen har för 

avsikt att återgå till de teorier som behandlats och pröva dem gentemot respondenternas 

resonemang och undersöka hur pass teoretiskt underbyggda de är. (Holme och Solvang, 

1997) 

Induktion 

Empiriska data 

ger underlag för 

teori eller hypotes 

Deduktion 

Teori eller hypo-

tes 

prövas genom 

empiriska data 



  

 
9 

2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod  

2.3.1 Kvantitativ metod  

Vid kvantitativ forskning används ett standardiserat upplägg och ny kunskap under 

insamlandet av information får inte leda till ändring av undersökningens planering eller 

upplägg (Holme och Solvang, 1997). En central del av kvantitativ metod är att den 

insamlade informationen skall kunna bearbetas till statistiska enheter. Resultat från 

undersökningarna grundar sig på ett stort antal individer för att få en mer korrekt bild av 

verkligheten. Undersökningsresultaten säkerhet kan kritiseras då det är lätt att tolka mer 

av den insamlade informationen än det finns grund för. (Holme och Solvang, 1997) 

2.3.2 Kvalitativ metod 

När forskaren använder sig av kvalitativa metoder fokuseras på att få en djupare 

förståelse av problemområdet. För att kunna få en djupare förståelse är det viktigt att 

forskaren kommer så nära inpå som möjligt av det som studeras. (Repstad, 2007) 

”Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och dennes 

speciella livssituation” (Holme och Solvang, 1997, s.82). Det som skiljer kvalitativ mot 

kvantitativ metod ligger förenklat menat på tyngdpunkten i forskningen, i den 

kvalitativa metoden på ord och i den kvantitativa metoden på tal och siffror (Repstad, 

2007). Det viktiga inom kvalitativa metoder är att forskaren skapar sin egen uppfattning 

och tolkning av den insamlade informationen och att den inte omvandlas till siffror 

(Holter, 1982; återgivet av Holme och Solvang 1997) Det är viktigt att den som 

intervjuas har stor frihet att utforma sina egna uppfattningar (Laursen, 1979, återgivet av 

Holme och Solvang 1997). Under undersökningens gång kan forskaren exempelvis 

komma till insikt att vissa frågeställningar glömts bort, formulerats fel eller att svar på 

en viss fråga leder till följdfrågor. I och med kvalitativa metoders flexibilitet underlättas 

möjligheten för forskaren till ändringar av frågeställningen under undersökningens 

gång. (Repstad, 2007; Holme och Solvang, 1997)  

2.3.3 Val av ansats 

Till denna studie har kvalitativ metod valts i form av intervjuer i strävan efter en djupare 

förståelse för forskningsobjektet. Detta för att ett induktivt angreppssätt valts för att 

närma sig problemet. De respondenter som intervjuades gav sina egna uppfattningar 

kring ämnet med minsta möjliga påverkan av forskarnas egna åsikter. Detta verkställdes 

exempelvis genom att inte avbryta den intervjuade när denne på eget initiativ förlängde 
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sitt svar på en fråga och då yttrar sig om andra frågor i den förberedda, dock endast 

vägledande, mallen med frågor. Det är viktigt att inte avbryta den intervjuade vilket kan 

leda till att personen blir osäker eller irriterad och därmed mindre samarbetsvillig 

(Repstad, 2007). Hade kvantitativ metod använts skulle detta innebära fördefinierade 

svarsalternativ som leder till en ytlig förståelse vilket inte ansågs optimalt för studiens 

syfte (Holme och Solvang, 1997). 

2.4 Datainsamling  

Sekundärdata är information och material som andra forskare och organisationer har 

samlat ihop och bearbetat. Denna finns redan tillgänglig och kan vara artiklar, tidigare 

publicerad data och litteratur. (Sekaran, 2003) Enligt Rienecker och Jørgensen (2008) är 

sekundärdata till för att skapa en bakgrund, förstå, utvärdera och tolka utifrån den 

(Rienecker och Jørgensen, 2008). Stor del av studiens sekundärdata är hämtad från FAR 

Förlag och SKV. Under studiens gång har Regeringens propositioner och utredningar 

använts, där det tagits en närmare titt på ändringar som påverkat kontanthandeln. 

Primärdata innebär att ny data samlas ihop till forskning. Det finns framför allt tre sätt 

att samla in ny data, detta är genom direkt observation, intervju och experiment. 

(Arbnor och Bjerke, 2008) Denna studies primärdata består av intervjuer som gjorts för 

att få in det data som behövts för att svara på problemformuleringen. Djupintervjuer 

som förklaras efter urval ger ett djup som är nödvändig för studien och där 

respondenterna får redogöra sin uppfattning och kunskap om forskningsområdet.   

2.4.1 Urval 

Det ställdes vissa urvalskriterier på de respondenter som kunde tänka sig att ställa upp 

på en intervju vilket innebar att personen i fråga skall ha insyn i problematiken runt 

studiens frågeställningar. För att en revisor skall uppfylla studiens urvalskriterier 

krävdes att denne var godkänd eller auktoriserad, dessutom skall revisorn ha erfarenhet 

av revision inom restaurangbranschen. Fyra av de större revisionsbyråerna kontaktades 

med anledning av att dem anses som ledande och därför sätter praxis inom branschen 

vilket är studiens syfte att undersöka. För att få en annan infallsvinkel kontaktades SKV. 

I sökandet efter en lämplig respondent hos SKV var kriteriet att denne har erfarenhet av 

skatterevision av kontanthantering inom restaurangbranschen. I sökandet efter 

respondenter inom restaurangbranschen kontaktades restaurangers ägare där 
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restaurangstrukturen ansågs passa studiens syfte och att ägaren hade god insyn i 

företagets interna kontroll.  

2.4.2 Intervjuer 

Ett tillvägagångssätt vid materialinsamling är att använda sig av intervjuer, vilket 

motiveras av att studiens syfte är att gå in på djupet och inte bredden. För att gå in på 

djupet är kvalitativa intervjuer en lämplig metod. (Hartman, 1998) Kvalitativa intervjuer 

är idag den vanligaste formen vid insamling av kvalitativ data (Ryen, 2004). 

Kvalitativa intervjuer har använts i denna studie för att kunna ta reda på och få en så 

korrekt bild av verkligheten som möjligt. Det har använts ett semistrukturerat upplägg 

vilket innebär att det har utarbetats ett fåtal huvudsakliga frågeställningar och ett antal 

uppföljningsfrågor förbereddes men att dessa inte styrde intervjun. Frågorna var öppna 

men för att kunna jämföra svaren mellan de olika respondenterna är det viktigt att 

frågorna följer det genomtänkta upplägget. Frågorna som användes som underlag till 

intervjuerna återfinns i bilaga 1. Det är av stor vikt att en kvalitativ intervju är flexibel 

för att kunna nå en djupare förståelse för forskningsobjektet. (Repstad, 2007) Enligt 

Ryen (2004) är det väldigt viktigt att inte störa eller avbryta den intervjuade personen i 

onödan och dessutom skall personliga åsikter hållas inne av intervjuaren för att i minsta 

grad påverka respondentens svar. För att undvika irrelevant prat är det viktigt att 

intervjun är grundligt planerad (Repstad, 2007). Ännu en fördel med denna metod är att 

få information som inte finns tillgänglig i andra källor (Sekaran, 2003). Denna 

intervjumetod har kritiserats för att den anses lägga allt för stort fokus på enskilda 

personers åsikter (Repstad, 2007). Enligt Ryen (2004) är ett vanligt nybörjarfel när 

kvalitativa intervjuer utförs att intervjuaren drar sig för att ställa frågor som denne tror 

kan upplevas som obehagliga för den intervjuade. 

De tillfrågade företag som förfogade över lämpliga respondenter kontaktades via e-post, 

telefon eller besök hos företaget och när förfrågan om intervju ställdes informerades 

dessa personer alltid om projektets syfte samt en kortare sammanfattning om intervjuns 

utformning. Det är viktigt att informera respondenten om projektets syfte vilket ger 

denne en möjlighet att avböja för intervju (Ryen, 2004). Samtliga respondenter som 

ställde upp för intervju gjorde detta frivilligt. Ett undantag för hur respondenter 

kontaktades var med SKV där personligt kontaktnät utnyttjades i form av att 

författarnas kontaktperson i sin tur hänvisade till lämplig respondent. Vidare kontakt 
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med Skatteverkets respondenter skedde via e-post och telefon där projektets syfte och 

intervjuns utformning presenterades. För att hitta lämpliga respondenter inom företag i 

restaurangbranschen kontaktades dessa genom besök på dess arbetsplats och där 

efterfrågades en restaurangägare med god insyn i företagets interna kontroll. När 

respondenterna godkänt upplägget avtalades en tid för intervju. Samtliga intervjuer ägde 

rum på respondenternas respektive arbetsplats förutom en intervju som gjordes per 

telefon med en av företagsägarna med anledning av att personen varken arbetade eller 

var bosatt i Jönköping. Om intervjun blir lyckad eller inte kan påverkas av platsen för 

intervjun och det är fördelaktigt att den äger rum på den intervjuades arbetsplats (Ryen, 

2004). I telefonintervjuer kan vissa personer ha svårare att prata om känsliga ämnen för 

att respondenten inte får samma personliga kontakt. Intervjuaren förlorar chansen att se 

hur respondenten reagerar och hur denne använder sitt kroppsspråk. (Jacobsen, 2002) I 

genomförandet av telefonintervjun kändes det som respondenten svarade väldigt 

öppenhjärtligt.  

För att kunna lägga fokus på vad respondenten sa användes en bandspelare som spelade 

in hela intervjun. Det finns en risk att engagemanget i intervjun minskar och 

uppföljningsfrågor uteblir om intervjuaren väljer att för hand anteckna vad som sägs. 

Efter intervjun kunde författarna upprepade gånger lyssna på vad som sagts och välja ut 

relevant information och samtidigt ta lärdom av upplägget som intervjuare. En nackdel 

med att använda sig av bandspelare är att gester och ansiktsuttryck inte kommer med 

och därför kan exempelvis ironi missuppfattas när man efteråt lyssnar igenom intervjun 

på bandspelaren. En annan nackdel är att en del individer inte känner sig bekväma när 

de blir inspelade och på så sätt blir något hämmade. Det är viktigt att klargöra att det 

inte finns någon risk att den inspelade intervjun kommer i orätta händer samt att 

inspelningarna raderas omedelbart efter projektets slut. (Ryen, 2004) 

2.5 Tillförlitlighet 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer och att den intervjuade återger exakt samma 

svar på samma fråga vid skilda tillfällen är inte trovärdigt då nya erfarenheter och 

situationer påverkar personens sätt att se på saker och ting. Detta utgör ett problem för 

studiens tillförlitlighet och det är upp till författarna att se till att den insamlade 

informationen sker på ett korrekt sätt och är relevant för studiens problemställning. 

(Trost, 2010) Respondentens möjlighet till att vara anonym ökar studiens tillförlitlighet 
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då det kan öppna för respondenten att tala fritt. Studiens tillförlitlighet stärks även 

genom intervjuer med erfarna respondenter som besitter god kunskap om studiens 

problemställning. Bandspelare användes under samtliga intervjuer av respondenter 

vilket ökar studiens tillförlitlighet eftersom exakt ordval och citat kan återspeglas 

upprepade gånger. Aktuella och relevanta informationskällor i form av artiklar och 

aktuell litteratur har använts till denna studie vilket även ökar studiens tillförlitlighet. 

Respondenternas svar från intervjuerna kan tolkas olika av författare vilket minskar 

studiens tillförlitlighet eftersom en likadan studie vid annat tillfälle inte kommer att ge 

exakt samma utfall. Det är endast en liten del av populationen som undersöks och det är 

därför svårt att dra tillförlitliga slutsatser. Studiens tillförlitlighet påverkas dessutom 

utav att respondenternas svar då dem kan ge svar om känslig information som förväntas 

av dess arbetsgivare trots personens anonymitet. För att minska fel och 

missuppfattningar har respondenterna via e-post fått styrka författarnas tolkningar av 

intervjuerna som återfinns i bilaga 4 och 5. Där fick respektive respondent möjlighet att 

läsa igenom och reflektera över författarnas tolkningar för att komma med eventuella 

synpunkter på de tolkningar som gjorts. Detta fungerade bra och alla respondenter 

bekräftade författarnas sammanfattningar vilket ger uppsatsen ytterligare tillförlitlighet.   

2.6 Källkritik 

För att samla in nödvändig information har det främst hämtats data från intervjuer till 

denna studie och detta har skett med experter inom sitt område. En risk vid personliga 

och öppna intervjuer är att egna åsikter påverkar respondenten (Ryen, 2004). Det utgör 

en risk att respondentens svar speglar verksamhetens åsikter och policy, detta för att 

skydda sin yrkesidentitet istället för att ta personlig ställning till problemet. Studiens 

data har även till stor del hämtats från institutionella och organisatoriska källor och 

författaren bör då utgå från ledfrågan ”Kan den institution som författat källan ha ett 

egenintresse av att förvanska information?” (Jacobsen, 2002, s.210). FAR Förlag och 

SKV är exempel på institutioner och tas information från dessa bör den kritiskt 

granskas. Detta för att de inte är objektiva källor då de har incitament att framföra sina 

egna åsikter. 
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3Referensram 

 

I detta kapitel byggs referensramen upp vilken ger underlag för analys av empirin. 

Referensramen behandlar ämnesområdena revision och kontantbranschen i syfte att ge 

en övergripande bild av ämnet. Vidare avslutas kapitlet med en teoretisk referensram. 

 

3.1 Revision 

Revision är “att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma 

och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (FAR, 2006, s.11). 

Revision har som huvudsyfte att kvalitetssäkra information som företag lämnar om sin 

ekonomiska situation och på deras förvaltning. Revision behövs i alla företagsformer 

där ägarnas ansvar är begränsat till det satsade kapitalet. Detta begränsade ansvar 

innebär särskilda krav på hur ekonomin skall redovisas utåt. (FAR, 2006) Revision ger 

ökad trovärdighet åt företagets finansiella information. Revisionen genomförs och har 

stor betydelse för ägarna och andra intressenter som kreditgivare, leverantörer, kunder, 

anställda, stat och kommun (FAR, 2006). Revisionen regleras i Revisionslagen 

(1999:1079) och kraven på en revisor i dennes yrkesroll regleras i Revisorslagen 

(2001:883). Dessa sammanfattas och en utförlig beskrivning av revisorns arbetssätt och 

tillvägagångssätt återfinns i nedanstående stycken. 

3.1.1 Revisionslagen och Revisorslagen 

Revisionslagen (1999:1079) och revisorslagen (2001:883) är primärt de lagar som 

reglerar revisionen. Revisionslagen har ett starkt samband med bokföringslagen genom 

att den är tillämplig på företag som enligt 6 kap. 1 § BFL (1999:1078) är skyldiga att 

avsluta bokföringen med en årsredovisning. (Westermark, 2005) Av 5 § revisionslagen 

(1999:1079) framgår vad revisorn skall granska och granskningen skall vara så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver. God revisionssed har lagstiftaren 

låtit revisorsorganisationerna formulera och utveckla. Organisationerna utgörs av FAR 

och RN. Uttrycket god revisionssed innebär på vilket sätt en revision skall genomföras. 

(FAR, 2006) ”Det handlar om kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme” (FAR, 

2006 s.112). God revisionssed får inte misstas att vara samma som god revisorssed eller 

god redovisningssed. God revisorssed handlar om yrkesetiska regler för revisorer, där 
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en viktig etisk regel är att tillämpa god revisionssed. ”God sed i Sverige bygger i allt 

väsentligt på internationell god sed” (FAR, 2006 s. 112). ISA som ges ut av 

revisionsorganet IFAC
1
 är det regelverk som den svenska revisionsstandarden är 

baserad på (FAR, 2010b). Målet med en revision är att revisorn skall lämna en 

revisionsberättelse. I denna återkopplas hela granskningen och revisorn uttalar sig om 

årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och VD:s förvaltning av företaget. (FAR, 

2006)   

3.1.2 Revisorns arbete 

Revisorn kan ses som en opartisk medarbetare i företaget. Revisorn skall opartiskt 

kunna intyga att den ekonomiska informationen är rättvisande och att ledningen 

förvaltar företaget på ett tillförlitligt sätt. Revisorns roll utvecklas ständigt genom 

förändringar i lagstiftningen, globaliseringen och samhällets utveckling mot ett 

tjänstesamhälle. Dessa faktorer har gjort att revisorn kan ses som en kvalificerad 

samtalspartner eller kompetent ekonomisk rådgivare. Här kan revisorn hjälpa till med 

sin kompetens och bli en värdefull resurs genom att oberoende se till företagets bästa. 

Revisorn kan genom sin insyn i företaget hjälpa till med förslag på förändring och kan 

även vara ett bra redskap exempelvis när företaget vill ha stöd i kontakt med banker och 

myndigheter. (FAR, 2006 och Meyer, 2010) 

Revisorstiteln är inte skyddad men att inte berättigat utge sig för att vara auktoriserad 

eller godkänd revisor är straffbart. För att bli godkänd eller auktoriserad av RN krävs att 

olika krav är uppfyllda. För godkänd revisor behövs en kandidatexamen i 

företagsekonomi eller liknande, utöver det måste individen ha 3 års arbetserfarenhet och 

dessutom klarat revisorsexamen. Auktoriserad revisor kräver universitets- eller 

högskoleutbildning på 240 poäng med företagsekonomi som huvudämne och minst fem 

års praktiskt arbete. För att kunna ansöka om att bli auktoriserad revisor krävs godkänt 

på revisorsexamen och det högre revisorsexamensprovet. (FAR, 2006 och RN, 2010) 

Revisionsarbetet inleds med en planering där en riskbedömning görs av företaget och en 

analys av hela branschen görs för att få en uppfattning av vilka komplikationer som kan 

uppstå vid revisionen. Den information som framkommer blir grunden till en preliminär 

bedömning av klienten och uppdraget. Granskningen fortsätter genom att samla in 

                                                 
1
 IFAC står för International Federation of Accountants 
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information om företagets ekonomi och dess rutiner vad gäller bokföringen. För att 

kunna bevisa att redovisningen ger en riktig och rättvisande bild granskar revisorn 

redovisningen genom exempelvis substansgranskning eller en granskning av företagets 

kontroller. För att detta skall vara möjligt måste revisorn ha en bra insikt i företagets 

verksamhet. Målet med en revisionsgranskning är att göra ett uttalande om 

årsredovisningen och bokförningen i en revisionsberättelse. (FAR, 2006) 

Granskningsmomentet är väldigt viktigt därför följer en förklaring av vad 

substansgranskning, intern kontroll och revisionsrisker innebär. 

3.1.3 Intern kontroll, substansgranskning och revisionsrisk 

Intern kontroll är företagsledningens verktyg för att kunna styra företaget mot uppsatta 

mål och för att hantera risker i företaget (FAR, 2006). ”Ett bra system för intern kontroll 

minskar risken för att fel i det dagliga arbetet, såväl avsiktliga som oavsiktliga, leder 

till fel i redovisningen eller förluster för företaget” (FAR, 2006, s.32). Alla fel och 

brister kan inte fångas upp och intern kontroll är kostsamt och därför måste den vägas 

mot den minskade risken företaget kan erhålla (FAR, 2006). 

Granskning av hur den interna kontrollen ser ut i företaget analyseras i planeringsfasen. 

Denna analys är dock inte tillräcklig för att få ett hållbart underlag till årsredovisningen. 

Revisorn måste följa upp denna granskning och verifiera att den fungerar som 

företagsledningen har beskrivit och att den efterlevs av företagets anställda. Detta görs 

genom att kommunicera med anställda, observera arbetet de anställda gör och testa 

olika kontrollmoment för att se hur kontrollen fungerar. (FAR, 2006) Att granska ett 

företag med bristande kontroll i verksamheten innebär att revisorn måste utföra mer 

omfattande granskningsåtgärder för att säkerställa att alla räkenskaper återspeglas på 

rätt sätt i bokföringen. (FAR, 2007) 

Substansgranskning innebär att revisorn granskar olika delposter i företagets 

redovisning. Den kan användas som ett komplement till den interna 

kontrollgranskningen eller utgöra den huvudsakliga granskningen då små företag i 

allmänhet ofta saknar en fungerande intern kontroll. (FAR, 2007) Substansgranskning 

kan ske på två sätt, antingen genom detaljgranskning eller analytisk granskning. 

Detaljgranskning innebär att substanserna bakom de olika resultat- och balansposterna 

granskas. Dessa substanser kan bestå av enskilda transaktioner och saldon, inventering 

av lager eller andra underliggande dokument. Avsikten med analytisk 
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substansgranskning är att säkerställa att den finansiella informationen är korrekt genom 

en jämförelse mellan utfall och en oberoende bedömning beräknat från hypotes eller 

nyckeltal för olika år eller för andra företag i branschen. Nyckeltalen går att använda för 

att hitta tänkbara riskområden som kan behöva ökad granskning. (FAR, 2006) 

Revisionsrisk är den risk att revisorn skall göra ett felaktigt uttalande i 

revisionsberättelsen. Ett revisionsuppdrag är begränsad i form av tid och pengar och det 

är då viktigt att revisorn avgör vad och hur mycket som skall granskas. Detta görs med 

utgångspunkt i lagar och revisionsstandarder. Revisionsrisken skall vara på en 

tillfredsställande låg nivå och detta är revisorns uppgift. (FAR, 2006) 

Revisionsrisken (RR) består av tre andra risktyper, Inneboende risk (IR), Kontrollrisk 

(KR) och Upptäcktsrisk (UR). Dessa ingår i revisionsriskmodellen där sambandet 

beskrivs RR = IR * KR * UR. Den inneboende risken är den generella risken i respektive 

bransch och verksamhet, det vill säga om den innehåller exempelvis svårvärderade 

tillgångar och skulder, eller innebär en hög grad av komplexitet. Kontrollrisken är 

risken för att väsentliga fel som kan uppstå inte förhindras eller upptäcks av företagets 

egna interna kontroller. Den tredje risken, upptäcktsrisken, beror på hur omfattande 

granskningsarbete revisorn har utfört och hur stor chansen då är för att granskningen 

som revisorn gjort inte har upptäckt väsentliga fel. (FAR, 2007 och FAR, 2006) 

3.1.4 Revisionsbevis 

Revisionsberättelsen baseras på de olika revisionsbevis som revisorn samlat in. Det är 

revisorns uppgift att skaffa sig ändamålsenlig och tillräcklig information för att kunna 

stödja de uttalande som görs i revisionsberättelsen. (FAR, 2007) I RS 500 p.15 beskrivs 

vad som påverkar revisionsbevisets tillförlitlighet. Det är ”dels varifrån det kommer, 

internt eller externt, dels av dess karaktär: visuell, skriftlig eller muntlig” (FAR, 2010b, 

s.282). Ett externt bevis exempelvis en bekräftelse från en tredje part anses mer 

tillförlitligt än det revisionsbevis som har ett internt ursprung. Om ett revisionsbevis 

stämmer överens med flera olika källor får det en mer övertygande verkan. Hittar 

revisorn två bevis som inte stämmer samman är det upp till revisorn själv att avgöra 

vilka ytterligare granskningsåtgärder som skall göras för att undersöka varför dessa inte 

är förenliga. Kostnad är en punkt som bör betraktas gentemot nyttan av den inhämtade 

informationen men den är inte en giltig grund för att underlåta att nödvändig granskning 

sker. (FAR, 2010b)  
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Revisionsbevis som kommer från en granskning av ett företags interna kontroller måste 

utreda utformningen av den interna kontrollen och funktionen hos densamma. Bevis 

från substansgranskningen måste vara tillräckliga och ändamålsenliga för att ge stöd för 

räkenskapspåståendena. Med räkenskapspåståenden menas de uppgifter och påståenden 

som företagsledningen lämnar i årsredovisningen, exempelvis att de påstår att varulagret 

är av en viss storlek. Revisorn bör skaffa ett revisionsbevis per räkenskapspåstående 

enligt p.14 RS 500. (FAR, 2010b)   

Båda dessa granskningsmetoder måste samla tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis för att stödja den bedömda nivån av kontrollrisken i företaget. För att få 

in dessa revisionsbevis har revisorn flera olika granskningsåtgärder att använda. När de 

olika åtgärderna används beror på vilka tidsperioder revisionsbevisen som söks finns 

tillgängliga. Dessutom beror åtgärderna på bevisets karaktär och behov av granskning. 

De olika granskningsmetoderna är: inspektion, observation, förfrågan och bekräftelse, 

beräkning samt analytisk granskning. I fall där revisorn inte har möjlighet att införskaffa 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis, har revisorn som skyldighet att i 

revisionsberättelsen anmärka om detta. (FAR, 2010b och FAR, 2007) 

3.1.5 Revision inom kontantbranschen 

Revision av företag i kontantbranschen är ett särskilt kritiskt område där revisorerna 

enligt Revisionsnämndens praxis måste ägna vissa faktorer särskild uppmärksamhet. En 

korrekt granskning som följer god redovisningssed innebär och kräver att revisorn är väl 

insatt i BFL:s regler och BFN:s allmänna råd, rekommendationer och uttalanden. Detta 

för att kunna göra en ingående kartläggning och bedömning av företags interna kontroll 

och hur bokföringslagen efterföljs. En viktig del av revisionen är att kontrollera att 

företaget redovisat sina intäkter på ett korrekt och fullständigt sätt. Att som revisor inte 

betrakta de särskilda revisionsriskerna som är förknippade med restaurangverksamhet är 

riskfullt för revisorn om inte detta påpekas i revisionsberättelsen. (FAR, 2007) Detta har 

visat sig i ett fall där revisorn dömdes för medhjälp till bokföringsbrott, med anledning 

av att revisorn avgett en ren revisionsberättelse som inte var korrekt (Svea hovrätt, 

2003). Revisorn har flera risker som generellt kan hänföras till revision av 

kontantbranschen och dessa är att ”kontanthandeln är svårkontrollerad eftersom 

kontanta transaktioner kan genomföras utan att lämna spår efter sig, den interna 

kontrollen av kontantmedelshanteringen kan vara svag eller bristfällig, alla kassasystem 
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kan manipuleras, samt efterlevnaden av regler om bokföring kan vara bristfällig.” (FAR, 

2007. s.8) 

Dessa risker framkommer i FAR förlags utarbetade bok om Revision av företag i 

kontantbranschen, vilken är skriven för att underlätta och avhjälpa de brister som 

existerar vid revisionen av företag inom denna bransch. Intern kontroll är en central del 

av det revisorn granskar och när den inte fungerar blir det avsevärt svårare att samla in 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Av de fyra riskerna som framkommit i 

boken Revision av företag i kontantbranschen går alla dessa att hänföras till den 

inneboende risken och kontrollrisken på grund av att dessa är generella risker i 

kontantbranschen. Upptäcktsrisken i revisionsriskmodellen måste då vara mycket låg 

för att väga upp de andra två faktorerna som är höga risker. Det betyder att revisorn kan 

behöva utföra mer omfattande revisionsåtgärder för att säkerhetsställa fullständigheten i 

företagets intäktsredovisning. (FAR, 2007) 

Hur accepterandet, bibehållandet av uppdrag och planeringen genomförs regleras i RS. I 

RS måste revisorn betrakta olika delar som är tillämpliga på granskningen av intäkter. 

RS att en granskning skall göras med hänsyn till väsentlighet och i kontantbranschen är 

det mest väsentliga och svåraste att granska huruvida intäktsredovisningen är 

fullständig. Intäkter är som regel en viktig post att granska i alla företag. Dock finns 

ingen standard som specificerar hur en intäktsgranskning skall gå till utan revisorn är 

tvungen att tillämpa flera olika RS. Viktiga avsnitt i RS vid en granskning av företag i 

kontantbranschen återfinns i bilaga 2. (FAR, 2007) 

När revisorn kommer till genomförandet är det svårigheten med framför allt att förvissa 

sig om att intäkterna har redovisats och att alla kontanta affärshändelser har redovisats 

korrekt. Detta skiljer en revision av kontantbranschen från revision av andra företag. 

Utöver detta kan det finnas motsättningar från företagsledningen som försvårar en 

vanlig revision och revisorn måste vidta extra revisionsinsatser. Dessa insatser är 

viktiga att de görs såväl löpande som på bokslutsdagen för att eventuella brister hos 

klienten kan påvisas innan räkenskapsåret är slut. (FAR, 2007) 

FAR har för att underlätta granskningen i kontantbranschen tagit fram en checklista för 

det praktiska arbetet (se bilaga 3). Denna blir som en grund för revisorn men måste 

anpassas och kompletteras med andra substansgranskningsåtgärder för att täcka upp alla 
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delar hos de enskilda klienterna. Checklistan består av fem delar som revisorn normalt 

bör betrakta vid första revisionen. Listan går igenom accepterandet och bibehållandet av 

uppdrag och fortsätter med en kartläggning och bedömning av företagets rutiner. Den 

tredje delen innehåller granskningsåtgärder avseende kassaregisterhantering vilken har 

underlättat med stor anledning av kassaregisterlagen från 2010. De sista delarna är 

kompletterande analytiska granskningsåtgärder avseende intäktsredovisningen och en 

sammanfattande slutsats. Under den analytiska granskningen kan revisorn undersöka 

omsättning utifrån inköp eller försäljningsstatistik i jämförelse med bokförd omsättning. 

En möjlighet finns även att jämföra företagets nyckeltal mot branschens genomsnittliga 

nyckeltal. Under denna del kan en rimlighetsbedömning göras, en bedömning av 

företagets omsättning med hänsyn till dess storlek. Detta kan göras genom exempelvis 

restaurangens storlek, öppettider och andra rimlighetsfaktorer jämfört gentemot 

intäktsredovisningen. Checklistan bör användas vid efterföljande revisioner men kan då 

begränsas om företagets kassaregistersystem och interna kontroll inte har förändrats 

under året. (FAR, 2007) 

3.2 Kontantbranschen 

Företag i kontantbranschen benämns som näringsidkare som säljer varor och tjänster till 

allmänheten mot kontant betalning (SOU 2005:35). Med kontanter avses sedlar och 

mynt, postväxlar, checkar och övriga betalningsanvisningar vilka med detsamma kan 

omsättas i pengar (SOU 1997:111). Restaurangbranschen utgör endast en liten del av 

kontantbranschen och andra exempel på branscher inom detta område är frisör- och 

taxibranschen, dagligvaruhandeln, detaljhandeln och begagnatmarknaden. Det finns 

dock undantag i dessa branscher då exempelvis alla branscher inom detaljhandeln inte 

är kontantbranscher, handeln kan ske via Internet och företaget hanterar därför inte 

kontanter. Det som utmärker kontantbranschen enligt (SOU 1997:111) är att företagen 

dagligen har ett flertal transaktioner till huvudsakligen enskilda konsumenter och till 

mindre belopp där betalning ofta sker med kontanter, detta bidrar starkt till att köparen 

ofta saknar intresse av kvitto. Det finns dock undantag där kunden i stort sett alltid har 

intresse av kvitto och det är i regel vid köp som avser större belopp, exempelvis vid köp 

av datorer eller konst (FAR, 2007). Detta för att kunden behöver kvittot som bevis vid 

ett eventuellt återköp, byte av vara eller som garanti (SOU 2005:35 s.69-70). Revision 

av företag i kontantbranschen är ett uppmärksammat problem på senare år och många 
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försök till ökad kontroll har åstadkommits (FAR, 2007). I januari 2007 infördes lag om 

personalliggare vilken innebär att företaget löpande måste anteckna vilka som deltar i 

företagets verksamhet. Denna lag gäller företag som bedriver sin verksamhet inom 

restaurang- eller frisörbranschen. I januari 2010 trädde lag om kassaregister i kraft, 

vilket innebär att samtliga företag som säljer varor eller tjänster mot kontantbetalning 

måste besitta ett certifierat kassaregister. (SKV, 2010f). Ett certifierat kassaregistret 

ökar kontrollmöjligheterna samt försvårar undanhållandet av intäkter (SKV, 2010d). 

Det certifierade kassaregistret består av två delar, den ena delen är en certifierad 

kontrollenhet och den andra delen är en för marknaden godkänd kassaapparat. (SKV, 

2010f). Det är Skatteverkets uppgift att se till att de näringsidkare som omfattas av 

denna lag även efterföljer dess skyldigheter. Efterföljer inte näringsidkaren sina 

skyldigheter kan en kontrollavgift tas ut och beloppet varierar beroende på vilken 

skyldighet som inte uppfylls och i vilken grad överträdelsen har begåtts. (SFS 

2007:592) 

3.2.1 Intern kontroll i företag 

Företag med bristande intern kontroll kan lida skada genom förvaltningsmässiga 

problem, exempelvis genom oavsiktlig eller uppsåtlig förskingring (FAR, 2007). Enligt 

Winicur (1993) kan en ökad intern kontroll uppnås genom att dela upp ansvarsområden. 

En grundregel för ökad intern kontroll är enligt Winicur (1993) att samma person inte 

skall ansvara för både intern kontroll av kontanthanteringen och bokföringen. Winicur 

(1993) menar att denna grundregel motverkar problem med förskingring eftersom det 

krävs två personer istället för en att utföra brottet. Skatteverkets granskningar har visat 

på ett samband att mindre antal anställda innebär större risk för medvetna skattefel i 

företag där kontanthandel är vanligt förekommande (SKV, 2010a).  

För att underlätta den interna kontrollen använder sig företag av redovisningssystem. 

Risken för att fel i redovisningsdata inte upptäcks och sedan revideras är ofta hög i 

mindre företag. Detta för att system för intern kontroll i mindre företag ofta är 

otillräcklig för att kunna bekräfta intäktsredovisningen. Brister i företagets interna 

kontroll leder till ökad inneboende risk och kontrollrisk vid revision (FAR, 2007). I 

mindre företag står ägaren ofta ansvarig för kontanthanteringen vilket bidrar till 

begränsade möjligheter av intern kontroll. Svag och bristfällig intern kontroll kan till 

viss del uppvägas med en kompetent redovisningsbyrå. (FAR, 2007) 
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3.3 Teoretisk referensram 

3.3.1 Intressentmodellen 

Sveriges lagstiftning har en vid definition på vilka utöver ägarna som är intressenter vid 

en revision av ett företag. Bland dessa intressenter ingår samhället, anställda och övriga 

borgenärer. (Regeringen, 1975. S. 242 och Smith, 2006) EG:s redovisningsdirektiv 

uppger att intressekretsen är "alla parter som berörs av företags verksamhet" 

(Europeiska kommissionen, 1996. s.4). Den lagstadgade revisionens primära funktion är 

att ge trovärdighet åt den ekonomiska information som företagsledningen redovisar, 

vilket innebär att revisionen blir väldigt central och viktig för alla intressenter 

(Regeringen, 2000). För att binda ihop dessa faktorer finns revisionens intressentmodell 

vilken förklarar vilka intressenter som har nytta av ett företags revision. Intressenterna 

är många och alla har olika informationsbehov. Det är stor sannolikhet att 

informationsbehovet varierar inom samma ”grupp” på grund av deras olika kunskaper 

inom redovisning. Nedan i figur 3:1 följer den revisions intressentmodell som är den 

mest allmänt vedertagna och hämtad från Fars litteratur. 

 

 

Figur 3:1 – Intressentmodell från Revision, en praktisk beskrivning 2005. s.15  

Ägarna har enligt Smith (2006) olika intressen av revisionen beroende på om dem är 

med i företagsledningen. I en enskild firma, handelsbolag eller ett aktiebolag med en 
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eller ett fåtal ägare har ägaren intresse av redovisningen mer som en företagsledare än 

som en extern ägare (Smith, 2006). Ägaren i dessa företagsformer har ofta en bra 

överblick över verksamheten och har då inte samma kontrollbehov som en passiv ägare 

(FAR, 2005). En extern ägare behöver revisionen oftast för två syften. Det ena är att få 

insyn och bekräftelse på hur företagsledningen skött företaget och det andra syftet är att 

få ett underlag för om styrelsen skall få behålla sin post eller bytas ut. Revisorns uppgift 

gentemot ägarna är att se till att informationen från företagsledningen är tillförlitlig och 

rättvisande. I detta ingår en kontrollfunktion till företagsledningen och ägarna. Revisorn 

rapporterar till företagsledningen om det sker eller har skett några oegentligheter i 

företaget. Rapportering sker även till ägarna på årsstämman där kontrollen ingår i 

granskningen av förvaltningen. (FAR, 2005) Det andra syftet är för beslut om att köpa, 

behålla eller sälja aktier i börsnoterade företag (Regeringen, 2008, s.245). Investerarna 

använder också revisionen som en kontrollfunktion vilket bidrar till att de kan lita på 

redovisningen och att den är rättvisande, det vill säga ”framtagen enligt vissa allmänt 

accepterade spelregler, är avgörande för både redovisningens prognosrelevans och 

dess återföringsrelevans” (Smith, 2006, s.20). Staten och kommunen är stora 

intressenter i ett företags redovisning men inte av den anledning att bedöma företagets 

framtidsutsikter som investerarna utan för att bedöma att det skattepliktiga resultatet har 

beräknats i enlighet med god redovisningssed (Smith, 2006). Företagen själva har givits 

uppgiften att svara för uppbörden av skatter och avgifter till staten. Detta görs från 

företagens egen redovisning och då har SKV ett stort intresse i att det har utförts en 

oberoende kontroll av dessa finansiella uppgifter (FAR, 2005). Revisorn fungerar som 

en garanti för ett effektivt beskattningssystem där en oren revisionsberättelse 

rapporteras till SKV för att avgöra om det har någon skattemässig betydelse 

(Regeringen, 2008. s.146).  

3.3.2 Revision och revisionsbevisteori 

Enligt Flint (1988) har revision och granskning varit en funktion som använts inom alla 

utvecklade samhällen, särskilt under de senaste hundra åren. Även att det finns 

oundvikliga begränsningar i olika länder har den bakomliggande filosofin varit 

konstant. Revisionen syfte är att undersöka och granska företagets handlingar (eller 

passivitet), beslut, prestationer, uttalanden eller rapporter från specifika personer med 

definierade ansvarsområden. Detta för att sedan jämföra dessa åtgärder med normer för 
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att bilda och uttrycka en åsikt om resultatet som kommer från utredningen, 

granskningen och jämförelsen. (Flint, 1988) Kvalitén på företagens räkenskaper är av 

största intresse för användarna av denna. Det viktigaste som företaget tillsammans med 

revisorn måste förmedla med räkenskaperna är pålitlighet och trovärdighet. (Flint, 1988)  

Allt som ingår i revisionsgranskningen exempelvis ledningen, prestation, 

åstadkommande, utdrag av händelser och tillstånd eller redovisning av fakta om någon 

av dessa ingår i arbetet med att bekräfta revisionsbevisen hos klienten. En relevant 

grundprincip enligt Flint (1988) är standarder för ansvarsskyldighet som innebär bland 

annat att ansvarigas skötsel, prestationer och kvalitén på informationen måste kunnas 

mätas och jämföras med standarder som är allmänt kända. Detta ligger till grund för den 

särskilda analysen som revisorerna måste göra för att bestämma vilka bevis som måste 

erhållas för att uppfylla revisionens funktion. Revisorn skall utföra dessa granskningar 

och skaffa tillräckliga revisionsbevis som följer de standarder som är erkända och 

följaktligen skall ha fastställts av en erkänd normgivare. (Flint, 1988) I Sverige är 

standarden RS och statens myndighet för revisorsfrågor är RN.  

En ytterligare grundprincip är att en revision ger ekonomisk eller social nytta enligt 

Flint (1988). Detta innebär att revisionsbeviset begränsas till att den ekonomiska och 

sociala nyttan måste överstiga de ekonomiska och sociala kostnaderna för revisionen. 

Detta gör att revisorer måste överväga alternativa källor av bevis vilket medför att 

revisorn måste välja noggrant på vad som är väsentligt och vad som inte är mer än 

intressant eller önskvärt. (Flint, 1988) Tid och omkostnader är en viktig faktor och en av 

grundprinciperna som revisorn måste tänka på. Detta innebär att revisorn måste 

uppskatta om ytterligare kontroller och tester till en ökad säkerhet motiverar den 

kostnad och tid som det tar att skaffa ytterligare bevis. Revisorn måste också överväga 

om det finns alternativa bevis som skulle ge samma eller tillräcklig trygghet enligt Flint 

(1988). Att inhämta relevanta och sakliga revisionsbevis är det centrala i 

utredningsprocessen. Om revisionsbevisen inte är tillräckliga, bristfälliga eller 

begränsade skall revisorns yttrande eller rapport påtala dessa brister. (Flint, 1988) 

Revisorn söker inte bara tillräckliga bevis som utgör grunden för deras yttranden eller 

rapporter utan revisorn måste också uppfylla behoven och förväntningarna hos de 

personer som kommer att använda revisionen. Det som söks generellt är en experts 

professionella utlåtande. Revisionsbevis ligger till grund för revisorns yttranden och 
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Agent
Restaurangen/VD

Kontrollant
Revisor

Principal
Ägaren

eftersom det är ett professionellt utlåtande som efterfrågas är det upp till revisorns 

personliga omdöme att bedöma om det finns tillräckliga bevis för att ge ett utlåtande 

eller en rapport. (Flint, 1988) En revisors utlåtande skall vara en experts utlåtande och 

skall därför vara baserat på kunskap, utbildning och erfarenhet av revision enligt Flint 

(1988).  

3.3.3 Principal – agent teori 

Denna teori grundar sig på separationen av ägarskap och förvaltning av företag. Ägare 

och förvaltare av företag är inte alltid samma person utan förvaltaren kan vara anlitad. 

Principalen kan vara företagets ägare och agenten kan exempelvis vara en anlitad 

verkställande direktör se figur 3:2. (Artsberg, 2005) Principal-agent problem 

uppkommer när ägarskap och förvaltning av företaget är separerade och det finns en 

risk att den anlitade förvaltaren agerar i eget intresse istället för ägarens. Teorin bygger 

på att agenten, som förvaltar företaget, har ett informationsmässigt övertag gentemot 

principalen. Denna obalans av information kallas asymmetrisk information. Ett 

fulländat kontrakt kan aldrig uppnås mellan principalen och agenten på grund av att 

enligt teorin ser båda parter efter egna intressen främst. Det kan dessutom vara kostsamt 

att genom olika kontrakt se till att agenten ser efter principalens intressen främst. 

Principalen kan välja att granska agenten för att se till att denne agerar efter principalens 

intresse, detta kan dock vara kostsamt för principalen
2
 (Jensen och Meckling, 1976) 

Granskning kan ske genom att agenten själv rapporterar till ägaren eller att en 

oberoende part gör det, exempelvis en revisor. Rapporterar agenten själv till principalen 

finns en risk att information snedvrids till agentens fördel. Sker granskning genom att 

en ”oberoende” part anlitas kan det ifrågasättas hur pass oberoende den är eftersom 

denna part genomför ett uppdrag som betalas av agenten. Revisorns roll handlar om att 

reducera informations- och agentproblemet. (Douma och Schreuder, 2002)  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Även kallat agency cost 
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Agent
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Figur 3:2 Aktörerna i principal-agent teorin (Egen figur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:3 Aktörerna i principal-agent teorin i en mindre ägarledd restaurang (Egen 

figur). 

I denna studie existerar ett agentförhållande mellan staten och företag inom 

restaurangbranschen och revisorns roll som beskrivs i figur 3:3. Denna modell utgår 

från att det är en mindre ägarledd restaurang. Staten tar rollen som principal genom 

indrivandet av skatter och avgifter hos företag inom restaurangbranschen och dessa tar i 

sin tur på sig rollen som agent genom sina skyldigheter att betala in dessa till 

principalen. Detta stöds genom att företaget har ett informationsmässigt övertag 

gentemot staten och att det dessutom finns en risk att företaget agerar i eget intresse 

istället för statens, exempelvis undanhållande av intäkter vilket leder till minskad skatt 

och avgifter. Oavsett om krav för revisor föreligger eller om anlitandet av revisor sker 

på egen hand av företaget kommer revisorerna att ta en roll som kontrollsystem. 

Revisorn granskar företaget för att bland annat kontrollera att företaget inte undanhåller 

information eller använder informationen felaktigt för sitt eget intresse. Detta kan 

exempelvis göras genom att kontrollera att inkomstredovisningen stämmer (FAR, 

2007). Figur 3:3 visar en koppling mellan revisorn och staten, denna koppling består av 

den anmälningsplikt som revisorn har vid misstanke om brott.  
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4Empiri 

 

I detta kapitel presenteras studiens empiri vilken är baserad på svar från de 

respondenter som intervjuades. Intervjuerna är underlag till att besvara studiens 

forskningsfrågor samt att uppnå dess syfte. Respondenternas intervjusvar redovisas 

sammanfattningsvis. Vad respektive respondent svarat finns i bilaga 4 och 5, 

intervjufrågor som ställdes vid intervjutillfället finns i bilaga 1. 

 

 

4.1 Revisorer 

Intervjuer med revisorer gjordes med respondenter från större revisionsbyråer i 

Jönköping och samtliga valde att vara anonyma. Revisor 1 och 2 respresenterar samma 

revisionsbyrå och intervjuades tillsammans. Vad respektive revisor svarade under 

intervjun framgår i bilaga 4 och 5. Nedan följer en kortare presentation av revisorerna 

följt av en sammanfattning av samtliga respondenters intervjusvar med det som anses 

relevant för studiens syfte. 

 

Revisor 1 – Anonym  

Kvalificerad revisor sedan 1983 och verksam på en av Jönköpings större 

revisionsbyråer. Huvudansvarig för ungefär 200 uppdrag med varierande storlek och 

inom ett flertal branscher. 

Revisor 2 – Anonym  

Revisorsassistent och verksam på en av Jönköpings större revisionsbyråer. Har arbetat i 

tre år och sex månader med små, medel och stora bolag inom ett flertal branscher. 

Revisor 3 – Anonym  

Auktoriserad revisor och är verksam på en av Jönköping större revisionsbyråer. Har 

arbetat som revisor i minst 25 år och har varit auktoriserad revisor sedan början av 90-

talet. Arbetar huvudsakligen med ägarledda företag och har kunder i ett flertal 

branscher. Har god erfarenhet av revision inom restaurangbranschen. 

Revisor 4 – Anonym  



  

 
29 

Godkänd revisor och är verksam på en av Jönköpings större revisionsbyråer. Började 

arbeta som revisor för åtta år sedan och har varit godkänd sedan två år tillbaka. Arbetar 

med 25-30 egna kunder och är med i flera större team som revisionsansvarig där både 

noterade företag och större koncerner ingår. Har erfarenhet av revision inom 

restaurangbranschen. 

Revisor 5 – Anonym  

Godkänd revisor och verksam på en av Jönköpings större revisionsbyråer. Har varit 

godkänd revisor i 25 år under sina 31 år som revisor. Arbetar mestadels med små och 

medelstora bolag och har ungefär 120 klienter. Har god erfarenhet av revision av företag 

inom restaurangbranschen. 

4.1.1 Respondenters inställning till revision inom 
restaurangbranschen 

Samtliga respondenter svarade under intervjun att det inte görs någon större skillnad på 

att revidera ett företag inom restaurangbranschen jämfört med ett företag inom en annan 

bransch. Revisor 4 förklarar att samma mallar och metodik följs som i övriga branscher. 

Revisor 1 och 2 tillägger även att det inte görs någon skillnad på restaurangbranschen 

och kontantbranschen utan att de endast går under benämningen kontantbranschen. 

Vidare förklarar revisor 1 och 2 att ”det är ingen skillnad med att revidera en 

restaurang eller en kiosk”. Dessutom tar samtliga revisorer upp att det går att se en 

förhöjd risk i kontant- och restaurangbranschen på grund av hanteringen av kontanter. 

Revisorerna förklarade att det därför behövs läggas större vikt på företagens 

intäktsredovisning. Revisor 5 förklarar att trots en förhöjd risk i kontant- och 

restaurangbranschen leder detta oftast inte till att revisorn lägger ned mer tid 

sammanlagt på revisionen jämfört med i andra branscher utan däremot läggs större 

fokus på vissa delar. Kassahantering, personalhantering och att företag sköter skatter 

och avgifter samt att dessa betalats in och i tid läggs det fokus vid i revision av företag i 

restaurangbranschen förklarar revisor 5. Revisor 1 och 2 förklarar att lager skall 

granskas i ett företag inom restaurangbranschen men att det skiljer sig något mot många 

andra företag i andra branscher eftersom detta oftast utgörs av ett ”färsklager”. Revisor 

4 förklarar att kundfordringar som vanligtvis granskas behöver oftast inte granskas av 

den enkla anledningen att många företag inom restaurangbranschen inte har några 

kundfordringar att granska. Samtliga revisorer förutom 1 och 2 tar upp att det som kan 

vara problematiskt i just restaurang- och kontantbranschen är att säkerställa att alla 



  

 
30 

intäkter är instämplade och bokförda. Vidare menar revisorerna på att det som företaget 

redovisat oftast stämmer och menar på att om ett företag väljer att undanhålla intäkter 

stämmer ändå det som företaget har redovisat och lämnat in för granskning. Revisorerna 

påpekar att en viktig aspekt är att de måste kunna arbeta i förtroende av sina kunder.  

4.1.2 Tillvägagångssätt och granskningsmetoder 

Revisor 4 menar att tillvägagångssättet för revisorer vid revision av företag inom 

restaurangbranschen utgår från praxis en stor del för kontanthanteringen men att för ett 

flertal revisorer spelar kunnande i många fall en större roll. Revisorerna förklarar att det 

läggs större vikt på företagens intäktsredovisning och ett hjälpmedel som används är en 

framtagen checklista. Revisor 1, 2 och 4 beskriver att den checklista som de använder 

sig av är baserad på den checklista framtagen av FAR men med egna tillägg och 

uppställningar. Det som skiljer sig med den checklista som revisor 1 och 2 använder sig 

utav gentemot den checklista som revisor 4 använder är att deras checklista har tillägg 

av vad som står i ISA. Revisor 3 och 5 däremot utgår mer från revisionsbyråns 

respektive revisionsprogram och förklarar att stora delar av vad FAR:s checklista tar 

upp ingår i dessa revisionsprogram. Revisor 4 förklarar att denna checklista genomgås 

grundligt första året med kunden och där mest fokus läggs på företagets kassarutiner. År 

2 fokuserar revisorn mest på vad som avviker från år 1. Exempelvis när 

kassainventering görs och samma kassasystem med funktioner som tidigare använts 

utnyttjar revisorn förra årets information om ingenting avviker från tidigare år. 

Analytisk granskning är något som samtliga intervjuade revisorer anser vara ett 

användbart verktyg som de arbetar mycket med och har stor tillit för. I denna 

granskningsmetod kontrollerar exempelvis revisorn nyckeltal och där bruttovinstprocent 

är ett viktigt nyckeltal att granska. Bruttovinstprocenten kan jämföras med tidigare år 

eller med företag i samma bransch för att få fram vilka siffror som kan anses rimliga. 

Revisor 4 förklarar att om bruttovinstprocenten är avvikande från tidigare år eller mot 

andra företag inom samma bransch kan det vara en tydlig indikation på att någonting 

troligtvis är fel och behöver granskas ytterligare. Revisor 5 däremot är mer precis och 

förklarar att om denne finner avvikelser på över 2 % i bruttovinstprocenten försöker 

revisorn att ta reda på orsaken till förändringen hos företagaren. Revisor 3 anser att 

bruttovinsten speglar hela företaget och det går att se hur allting hänger ihop från kassa 

till bokföring och att detta speglas i bruttovinsten, ”det blir som en följetång av allting, 
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gör företaget fel eller fuskar med någonting syns detta oftast i bruttovinsten”. Vidare 

förklarar revisor 3 att en rimlig bruttovinst kan vara allt ifrån 52 % till 67 % men att det 

till stor del på vad det är för typ av restaurang, exempelvis om det är en lunchrestaurang 

eller en restaurang som säljer mycket dryck samtidigt som mat serveras.  

Revisor 1 och 2 förklarar att i den analytiska granskningen kan de med hjälp av 

revisionsprogrammet analysera exempelvis företagets försäljning över försäljningsåret. 

Revisor 3 menar att deras revisionsprogram främst är inriktat på risk för fel. I 

systemdokumentationen ingår exempelvis att revisorn kontrollerar kassarutinerna eller 

vilka kassaapparater och bokförningsprogram som används. Revisor 3 menar att viss 

fokus läggs på de kassarutiner företaget har, exempelvis vem som står i kassan eller 

vem det är som räknar kassan. Revisorn tillägger även att denne har en uppfattning om 

att revisorer i allmänhet inte besitter den detaljkunskap som krävs för att kontrollera 

kassasystem på ett korrekt sätt. Revisor 5 tar upp att andra substans- och analytiska 

granskningar som görs är granskning av dagsrapporter och att dessa jämförs med 

tidigare år och månader. Revisor 4 menar att när intäkterna skall säkerställas i ett 

företag inom restaurangbranschen görs oftast en substansgranskning där exempelvis Z-

rapporten
3
 kan jämföras med kontokortskvitton och vidare följas upp mot 

bankinsättningar. För att följa med i utvecklingen påpekar revisor 1 och 2 att det är 

viktigt att löpande hålla sig uppdaterade om förändringar, exempelvis utvecklingen av 

bruttovinster eller nyheter i datasystem.  

4.1.3 Intern kontroll 

Samtliga revisorer anser att det är viktigt att företaget har en god intern kontroll men 

påpekar samtidigt att de flesta företag inom restaurangbranschen har en bristfällig intern 

kontroll. Revisor 1 och 2 menar att detta delvis beror på att många restauranger är 

familjeföretag där det finns stor tillit för varandra att medvetna fel inte begås och den 

interna kontrollen kan därför ifrågasättas. Revisor 3 påpekar att i fall med företag där en 

aktiv ägare styr den dagliga verksamheten anser revisorn att den interna kontrollen även 

kan ifrågasättas. Revisorn anser att den interna kontrollen kan ifrågasättas i dessa fall 

eftersom den aktiva ägaren hanterar de flesta viktiga transaktioner, ”man kan ju säga att 

den interna kontrollen är suveränt bra eller jättedålig beroende på hur man ser på 

                                                 
3
 Rapport på kassans försäljning 
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saken”. Revisor 4 förklarar att den interna kontrollen oftast är bristfällig i mindre bolag 

för att antalet personer i verksamheten är för litet och menar att den interna kontrollen är 

som bäst där företag har en stor ekonomiavdelning som ständigt ”dubbelkollar” 

varandra. Vilket oftast finns i främst större företag och revisor 1 och 2 tar även dem upp 

att i regel är den interna kontrollen bättre i dessa större företag. Dessutom tar revisor 1 

och 2 upp att de förlitar sig mycket på den interna kontrollen i större företag och den 

kan utgöra större delen av revisionen. Revisorerna menar att granskningen anpassas 

efter hur pass god den interna kontrollen är. Revisor 3 tar upp att en bristfällig eller 

nästintill obefintlig intern kontroll i ett företag kan ligga till grund för en oren 

revisionsberättelse. Dessutom påpekar revisorn att dennes förtroende för ägaren spelar 

in en stor roll vid revision. Revisor 1 och 2 anser även att det är möjligt att relativt 

snabbt identifiera om företaget har en god intern kontroll, är den interna kontrollen 

bristfällig använder sig revisorerna nästan enbart av substansgranskning. Revisor 5 

lägger stor vikt vid att den interna kontrollen är god och arbetar därför mycket med att 

försöka informera ägarna i restaurangbranschen om hur det kan uppnås. Revisorn kan 

dock endast påpeka brister. Det är sedan ägarnas ansvar att informera personalen hur allt 

bör fungera och skall gå till, exempelvis kan det handla om att slå in rätt koder i kassan. 

Revisorn anser att många ägare i restaurangbranschen inte har den kunskap som krävs 

för att uppnå en god intern kontroll och ägarna informeras därför i ett förebyggande 

syfte. När revisor 4 kontrollerar företagens rutiner och interna kontroller är det främst 

kassarutinerna som det läggs mest fokus på och det kan exempelvis vara när företaget 

sätter in pengarna på banken och om denna insättning bokförs dagen efter. Revisor 5 

som har jobbat under en längre tid med många av sina kunder anser att denne har 

lyckats förbättra den interna kontrollen hos dessa företag vilket har visat sig i och med 

bättre kvalité på materialet som kommit in från kunderna vid nästa revision. 

4.1.4 Revisionsbevis 

Revisor 5 förklarar att revisionsbevis som granskas i restaurangbranschen inte skiljer 

från andra branscher mer än att det läggs lite mer vikt vid att granska kassan. Revisor 4 

förklarar att finna tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis samlar revisorn in 

bevis för kortköp och kassainsättningen granskas. Revisor 5 tar även upp att de 

balansposter som finns dokumenteras, helst med externa uppgifter med exempelvis 

kontoutdrag, fakturor och momsdeklarationer. Revisor 3 förklarar att det finns många 
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olika revisionsbevis att granska hos företag inom restaurangbranschen exempelvis 

lagerintyg på att det som redovisats stämmer, kontrollera i ett register vem som äger 

lokalerna och uttalanden från företagsledningen. Substansgranskning sker på utsatta 

balansposter som kassa och varulager och som dessutom företagsledningen måste lämna 

intyg på. Revisor 1 och 2 förklarar att om revisionsbyråns checklista, baserad på FAR:s 

checklista men med egna tillägg och uppställningar, har genomgåtts på de 

systemtekniska delarna anses tillräckliga revisionsbevis föreligga. Dessutom tillägger 

revisorerna att tillräckliga revisionsbevis föreligger när revisorn själv anser att detta är 

fallet. Revisor 1 och 2 förklarar att om det finns brister i företaget som granskas görs en 

övervägning om dessa brister är acceptabla och revisorerna beskriver denna 

övervägning som väldigt svår. Dessutom medger revisorerna att dem är särskilt 

försiktiga med brister när det gäller företag inom restaurangbranschen. Om brister 

föreligger och beslut för om en ren eller oren revisionsberättelse skall lämnas är 

acceptansen för fel ett väsentlighetsmått och är oberoende av vilken bransch det berör, 

däremot om brott föreligger är ”varje krona väsentlig”. Om revisorn upptäcker fel men 

som inte är tillräckliga för en oren revisionsberättelse kan dessa fel istället tas upp i en 

erinran i revisionsberättelsen. Revisor 4 menar på att den största acceptansen för fel vid 

granskning av bokföringen är med skatter och avgifter för revisorn skall enligt lagen 

skriva en oren revisionsberättelse om dessa skatter och avgifter lämnats en dag försent. 

Om exempelvis företagaren skött skatter och avgifter prickfritt under flera år anser 

revisorn att det är orimligt att använda sig utav den tyngsta åtgärden en revisor kan ta 

till endast för att företagaren missat detta en gång. Revisor 3 förklarar att i de flesta 

revisioner som leder till att en oren revisionsberättelse lämnas är det oftast på grund av 

att skatter och avgifter inte är rapporterade eller inbetalade i tid och att årsredovisningen 

inte är inlämnad i tid. Revisor 4 förklarar att på dennes revisionsbyrå får inte en oren 

revisionsberättelse lämnas utan att en delägare på revisionsbyrån har gått igenom 

materialet och gjort ytterligare en bedömning. Det är med andra ord alltid minst två 

personer som är inkopplade när en oren revisionsberättelse lämnas men i vissa fall kan 

det vara tre stycken.  

4.2 Skatterevisorer  

Intervju med skatterevisorer gjordes med Tommi Georgievski och Frederic Wall. Vid 

intervjutillfället intervjuades Georgievski och Wall tillsammans. Nedan följer en kortare 
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presentation av Georgievski och Wall följt av en sammanfattning av intervjusvaren med 

det som anses relevant för studiens syfte. 

Skatterevisor Tommi Georgievski 

Sektionschef på en av de tre revisionssektionerna hos SKV i Jönköping och ansvarig för 

de som arbetar med kontanthandeln i Jönköping. I denna grupp ingår Georgievski och 

fem andra medarbetare. Georgievski har varit anställd hos SKV i åtta år och under 

denna tid arbetat med kontanthandel i fyra år. 

Skatterevisor Frederic Wall 

Skatterevisor hos SKV i Jönköping. Arbetsområde är kontanthandel vilket innefattar 

restaurangbranschen. Arbetar med revision, personalliggare, kassaregistertillsyn och är 

med i den regionala kassametodgruppen hos SKV. Wall har varit anställd hos SKV i tio 

år och under denna tid arbetat med kontanthandel i snart sex år. 

Sammanfattning av intervju med skatterevisorer 

Intervjun inleds med att Georgievski och Wall förklarar tillvägagångssättet vid 

undersökning av ett företag inom restaurangbranschen. Skatterevisorerna förklarar att 

det finns många olika delar, exempelvis är första steget ofta att externa tips kommer in 

till SKV, exempelvis orena revisionsberättelser. En annan del är att SKV blir 

kontaktade av andra myndigheter eller att personalliggarkontroller och kassatillsyn görs. 

Vid kassatillsyn gör SKV enklare kontroller och även fast det är en enklare kontroll kan 

skatterevisorn ändå få indikationer på att någonting är fel, dessutom görs provköp vid 

vissa tillfällen. Dessa enklare kontroller utgör även en viktig del av skatterevisorernas 

uppdrag, vilket innebär att informera företagaren hur denna kan eller bör gå tillväga om 

inte personen har tillräcklig kunskap inom ett visst område. Nästa steg är en 

förgranskning där en rimlighetskontroll görs på de uppgifter som lämnats till SKV, 

exempelvis hur mycket företaget redovisat eller om omsättningen är rimlig i förhållande 

till de observationer som SKV har gjort. Skatterevisorerna använder sig till viss del av 

att granska bruttovinsten för att kontrollera restauranger och 60-70 % är en rimlig 

bruttovinst men att den i vissa fall kan vara något högre eller lägre. Alltför stor fokus 

läggs inte på att granska bruttovinsten men om denna är exempelvis orimligt låg kan 

detta vara en indikation på att någonting kan vara fel. Efter denna kontroll görs en 

bedömning av skatterevisorn ifall ärendet skall gå vidare eller inte. Georgievski tillägger 
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att detta arbetssätt är från 1 januari 2010, då lag (2007:592) om kassaregister trädde 

kraft, och vissa delar användes tidigare men det som skiljer det tidigare arbetssättet mot 

dagens är att SKV hade en insamlad kunskap om kassaregister. Med denna kunskap 

kunde SKV ”sikta” in sig på specifika kassaregister som de hade erfarenhet av att 

möjligheter för manipulering existerade. Viktigt att notera är att kassaregisterlagen inte 

är en skattelag tillägger skatterevisorerna. Idag finns även register på vad företagaren 

har för kassaregister och på vilket ställe, detta hade SKV problem med att kontrollera 

innan 1 januari 2010. Detta eftersom tidigare gick det att få fram information om vilket 

kassaregister företagaren använde sig av från alkoholrapporter, med andra ord endast 

från de restauranger med alkoholtillstånd eller som sökt alkoholtillstånd och exempelvis 

är det många restauranger som inte innehar detta tillstånd. Dessa alkoholrapporter var 

dock SKV tvungna att begära in från kommunen eftersom denna myndighet ansvarade 

för tillstånden. SKV jobbar mycket för att upptäcka eventuella fel eller brister i de nya 

kassaregister som kommit och som tidigare nämnt har de fått börja om på ”ruta ett”. 

Skatterevisorerna tillägger dock att kontrollen på längre sikt med stor sannolikhet 

kommer att bli bättre än tidigare.  

 

Vad berör skatterevisorns tillvägagångssätt finns det ingen exakt mall för hur denna 

skall gå tillväga utan det bygger mycket på personens egen erfarenhet, däremot finns det 

olika stadier för tillvägagångssättet som exempelvis förhandsgranskning. I just 

kontantbranschen är det väldigt mycket ”magkänsla” och egna erfarenheter som styr 

tillvägagångssättet eftersom personen snabbt kan få en uppfattning om hur situationen 

är i företaget. Arbetssättet kan även skilja sig i en region från en annan, exempelvis kan 

en region utföra alla sorters kontroller som revisioner, tillsynsbesök, personalliggare 

men i andra regioner kan en grupp endast arbeta med personalliggare. Det sistnämnda 

arbetssättet är mer vanligt i de större regionerna. Tillsynsbesök eller särskilda 

kontrollåtgärder som det även kallas innefattar exempelvis provköp, kassainventering 

och kundräkning. SKV:s arbete innebär inte endast att kontroller görs utan en annan stor 

del är även att informera, exempelvis om en ny lag kommer att införas informerar SKV 

företagarna om denna och ser till att de förstår vad den innebär till fullo. De kontroller 

som görs består mestadels av oanmälda försök där SKV möter de personer på plats i 

företaget. Däremot om SKV har ett revisionsbeslut med sig eller om en 

kassainventering skall genomföras måste ägaren alltid meddelas om detta innan.  
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Vidare fortsätter skatterevisorerna med att förklara att det som är speciellt med 

kontantbranschen är att främst intäktssidan och inte kostnadssidan granskas. Innan 1 

januari 2010 hade SKV upptäckt flera olika sätt att manipulera kassan, exempelvis de 

väldigt avancerade kassasystemen, PC-baserade, där det i efterhand gick att köra ett 

program som möjliggjorde för radering av delar av eller hela kvitton och trots detta 

stämde journalen. IT-tekniker hos SKV kunde hitta loggfiler och tillfälligt sparade eller 

raderade filer för att hitta raderade kvitton. SKV upptäckte dessutom att företagaren ofta 

slängde den elektroniska journalen. Elektronisk journal är samma sak som 

kontrollremsa med skillnaden att det sköts elektroniskt. Om företagaren struntade i att 

spara kontrollremsan utan endast hade rapporten vid dagens slut kunde returslag ha 

gjorts utan att det detta syntes på kvittot. Vidare upptäckte SKV att ett flertal 

restauranger tog för vana att slå in 12 % moms som gäller för avhämtning av mat istället 

för 25 % moms som gäller vid servering av mat. För att kontrollera detta jämför SKV på 

hur stor procent som är servering och avhämtning och om detta är rimligt. Vilket 

tillvägagångssätt skatterevisorn kommer att använda efter 1 januari 2010 är ännu oklart 

men det pekar mot kundräkningar, vilket innebär att räkna kunder som sedan kan 

jämföras med företagets kassaregister för att kontrollera om företagaren registrerat 

försäljningen. Kundräkningar är i nuläget det enda sättet att kontrollera att alla 

försäljningar registrerats. 

 

Skatterevisorerna utnyttjar rapporterade orena revisionsberättelser till viss del genom att 

en bedömning görs av vad som har rapporterats och därefter görs en förgranskning om 

nu skatterevisorn anser att det är ett objekt som det kan bli ”talan om revision på”. Det 

skall dock tilläggas att i denna typ av revisioner handlar det ofta om större belopp att det 

blir tal om en höjning alternativt att ingen åtgärd vidtas. Berör revisionen 

bokföringsbrott med att företagaren undanhållit intäkter är beloppen ofta större och 

ingen acceptans för fel ges av skatterevisorn. Däremot när beloppets bestämmande görs 

kan viss acceptans finnas om företagaren har goda skäl till varför saker och ting har gått 

fel. Revisioner där mindre fel som beloppsmässigt inte har stor betydelse görs ingen 

revision eftersom den är kostsam och tidskrävande för både SKV och företagaren. I 

dessa fall är det istället bättre att informera företagaren om fel i ett förebyggande syfte. 

Skatterevisorerna tillägger dock att en kontrollavgift många gånger tas ut istället för att 
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göra en fullständig revision. Skatterevisorerna förklarar även att de nya lagarna som 

tillkommit på senare tid har bidragit till viss acceptans men att acceptansen för fel 

”tynar” bort med tiden. 

 

Den interna kontrollen i företag anser skatterevisorerna är väldigt viktigt och att den ger 

tydliga indikationer på att företagen försöker att göra rätt för sig. Skatterevisorerna 

menar att en bristande intern kontroll kan bero på okunskap men ofta är fallet att 

företagaren ignorerar bristerna. Vid fall av okunskap försöker SKV att informera och 

hjälpa företagaren. Om företagaren har koll på företagets rutiner eller inte är något 

skatterevisorn märker av snabbt med viss erfarenhet. Skatterevisorerna anser att det är 

stor skillnad på företag med aktiva och passiva ägare. I företag med passiva ägare är 

dessa oftast mer måna om att ha en fungerande intern kontroll. Skatterevisorerna 

förklarar att störst fokus i dessa företag läggs på att försäkra sig om att personalen inte 

undanhåller intäkter. Även om ägaren är med i driften av verksamheten kan 

kassahantering vid vissa tillfällen lämnas över till personalen och då är det viktigt att 

rutiner finns för att kontrollera att allting stämplas in. Skatterevisorerna förklarar att 

företag ofta inte har koll på tillvägagångssätt för att kontrollera detta. Vidare förklarar 

skatterevisorerna att en bristande intern kontroll kan ligga till grund för det beslut som 

sedan fattas vid revisionen. 

4.3 Restaurangägare 

Intervjuer med restaurangägare gjordes med Andreas Larsson (Karlssons Salonger) och 

Günter Cakar (En Italienare & en Grek). Vad respektive ägare svarade under intervjun 

framgår i bilaga 5. Nedan följer en kortare presentation av Larsson och Cakar följt av en 

sammanfattning av intervjusvar från båda intervjuerna med det som anses relevant för 

studiens syfte. 

Andreas Larsson (Karlssons Salonger) 

VD i moderbolaget Allrest Group AB och dessutom en av tre ägare i detta bolag. Allrest 

Group driver bland annat Karlssons Salonger i Jönköping AB som har ungefär 35 

stycken anställda. 

Günter Cakar (En Italienare & en Grek AB) 
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Äger och driver restaurangen En Italienare & en Grek AB i Jönköping tillsammans med 

släktingen Andreas Cakar. Det är sju stycken (inkl. ägarna Cakar) som arbetar och är 

anställda i företaget. Restaurangen drevs från början som ett handelsbolag men drivs 

numera som ett aktiebolag.  

 

Sammanfattning av intervju med restaurangägare 

En skillnad mellan dessa ägare är framförallt att Larsson driver Karlssons Salonger som 

en passiv ägare till skillnad mot Cakar som är en aktiv ägare. Med passiv ägare menas 

att ägaren inte är med i den dagliga driften av verksamheten och aktiv ägare är 

motsatsen till detta. Detta medför vissa skillnader i intervjusvaren. Karlssons Salongers 

bokföring sköts av en ekonomichef på huvudkontoret i Skövde och sedan granskas 

denna av en större revisionsbyrå. Ägarna för En Italienare & en Grek har däremot valt 

att använda sig av en mindre revisionsbyrå. Cakar anser att den personliga kontakten 

med revisorn är viktig och att detta är lättare uppnå med en revisor hos en mindre 

revisionsbyrå och på sätt ger en ökad trygghet. Revisorerna för både En Italienare & en 

Grek och Karlssons Salonger arbetar kontinuerligt med att informera ägarna om 

utvecklingen av lagar och föreskrifter. Dessutom förklarar Cakar att huvudnyttan med 

revisionen av restaurangen är när bokslut gjorts och genomgås tillsammans med 

revisorn och exempelvis jämförs kostnader, omsättning och vinstmarginal med tidigare 

år. Utöver detta förklarar Cakar att revisorn även hjälper till med att lägga upp en 

budget för kommande år. Larsson förklarar att nyligen gjordes en stor utredning av 

revisionsbyrån där exempelvis kassahanteringen grundligt granskades genom att se över 

bland annat kassarutiner. Efter denna utredning kom revisionsbyrån med flera tips och 

idéer om vad och hur vissa delar kan förbättras. Larsson förklarar att revisorns arbete 

ses som ett ”extra kvitto” på att allting är som det skall. Med andra ord en extra kontroll 

för de passiva ägarna utöver den interna kontrollen.  

 

Den interna kontrollen skiljer sig en del restaurangerna emellan just för att Karlssons 

Salonger har passiva ägare och En Italienare & en Grek har aktiva ägare. Larsson anser 

att det är av väldigt stor vikt att den interna kontrollen inte är bristfällig eftersom ägarna 

inte är med i den dagliga verksamheten. Vidare anser Larsson att den interna kontrollen 

i Karlssons Salonger är god och tillägger ”förtroende är bra, kontroll är bättre”. För att 

underlätta den interna kontrollen i Karlssons Salonger finns inbyggda system för att 
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kontrollera exempelvis lönsamheten från dag till dag eller timme för timme om detta 

önskas. Larsson och övriga ägare av Karlssons Salonger kontrollerar även verksamheten 

genom olika nyckeltal där det läggs mycket fokus på bruttovinsten, men nyckeltal för 

att kontrollera personalkostnader anses också väldigt viktiga. Larsson menar på att det 

inte går att kontrollera varenda krona utan att om nyckeltalen stämmer är ”allting som 

det skall vara”. Cakar förklarar att den interna kontrollen i En italienare & en Grek 

främst består av att kontrollera kassa och anställda vilket även är svårhanterligt. Cakar 

förklarar att den interna kontrollen i stort sett är att någon av ägarna alltid är på plats 

och ser över verksamheten. Även fast förtroende finns för de anställda innebär det en 

för stor risk att låta dem sköta kassahanteringen helt och därför sköts detta till största del 

av ägarna, däremot räknas kassan alltid av ägarna. Ägarna för båda restauranger lyfter 

fram att kassahanteringen och de anställda är det som läggs mest fokus på för att 

kontrollera verksamheten och är även det svåraste att kontrollera. 

 

Vidare anser Larsson att staten inte har en större påverkan på hur företaget drivs men 

tillägger att dem kan gå in och kontrollera om de anser att någonting inte ser ut att vara 

som det skall i företaget, ”vi har så pass bra kontroll på våra företag så vi ser till att 

inte hamna där”. Med den goda interna kontrollen menar Larsson att de inte påverkas 

märkbart av staten utan mer att de sätter upp ”spelreglerna”. Vidare anser Larsson att 

han och övriga ägare har högre krav på Karlssons Salonger än vad staten och revisorn 

har. Cakar däremot anser att trycket på dem ökar ständigt och det är inte bara från SKV 

utan även från exempelvis hälsomyndigheten och tillståndsenheten. För att hantera det 

ökade trycket vänder sig ägarna för En Italienare & en Grek till revisorn för att be om 

tips idéer på hur de bör gå tillväga. 
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5Analys 

 

 

I detta kapitel presenteras studiens analys vilken är en sammankoppling mellan 

referensramen och empirin. Detta kapitel kommer sedan att ligga till grund för studiens 

slutsatser. 

 

 

5.1 Revision inom restaurangbranschen 

Revision av företag i kontantbranschen är ett särskilt kritiskt område där revisorerna 

enligt Revisionsnämndens praxis måste ägna vissa faktorer särskild uppmärksamhet. 

(FAR, 2007) Revisor 4 menar att tillvägagångssättet för revisorer vid revision av företag 

inom restaurangbranschen utgår från praxis en stor del för kontanthanteringen men att 

för ett flertal revisorer spelar kunnande i många fall en större roll. 

I RS 320 är det uttryckt att en granskning av revisorn skall göras med hänsyn till 

väsentlighet och i kontantbranschen är det mest väsentliga och svåraste att granska 

huruvida intäktsredovisningen är fullständig. (FAR, 2007) FAR (2007) tar upp risker 

hänförda till revision av kontantbranschen som att kontanthandel är svårtkontrollerad 

eftersom kontanta transaktioner kan genomföras utan att lämna spår efter sig och att 

efterlevnaden av regler om bokföring kan vara bristfällig. Revisorerna stärker detta 

genom uttalanden om att det läggs större vikt på intäktsredovisningen i företag inom 

kontant- och restaurangbranschen och detta med anledning av att det finns en förhöjd 

risk i och med kontanthanteringen. Dessutom påpekade revisorerna att det vid revision 

inte görs någon skillnad på kontant- och restaurangbranschen utan att båda går under 

benämningen kontantbranschen. Vidare menar revisorerna på att det som företaget 

redovisat oftast stämmer och menar på att om ett företag väljer att undanhålla intäkter 

stämmer oftast det som företaget har redovisat och lämnat in för granskning. 

Revisorerna påpekar att en viktig aspekt är att de måste kunna arbeta i förtroende av 

sina kunder. 

Revision av företag i kontantbranschen är ett uppmärksammat problem på senare år och 

många försök har gjorts för att uppnå ökad kontroll (FAR, 2007). I försök till ökad 
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kontroll har ett flertal lagar tillkommit som exempelvis lag om kassaregister eller lag 

om personalliggare. Lag om kassaregister trädde i kraft i januari 2010 och har haft en 

stor påverkan på företag inom restaurangbranschen. Skatterevisorerna påpekade att ett 

certifierat kassaregister ökar kontrollmöjligheterna samt försvårar undanhållandet av 

intäkter. Samtliga revisorer förutom revisor 3 tog upp att dem upplever att 

kassaregisterlagen som trädde kraft i januari 2010 har skärpt kraven på företagarna 

genom att skärpa kraven för kassasystemen och dessutom underlättat revisorns arbete. 

Restaurangägare Cakar påpekade att denne har märkt av ökade kontroller från SKV där 

de exempelvis kontrollerar att restaurangen verkligen har installerat det kassasystem 

som rapporterats. Skatterevisorerna påpekar att med de nya kassasystemen godkända av 

SKV ”loggas” alla transaktioner och revisor 3 och 4 påpekar att det skulle kunna 

underlätta revisorernas undersökning av företag inom restaurangbranschen om även 

dem fick tillgång till denna information. Med skärpta krav på företagarna anser 

revisorerna ha bidragit till en ökad trygghet vid revision av intäktsredovisningen av 

företag inom restaurangbranschen. Däremot påvisas av revisorerna att inom en snar 

framtid kommer troligtvis företagen att hitta nya sätt att kringgå lagen för de nya 

certifierade kassasystemen. SKV arbetar kontinuerligt med att samla information om de 

nya kassasystemen och utifrån detta anser SKV att ökad kontroll kommer att uppnås 

med tiden. Vilket håll det kommer att utvecklas åt går endast att spekulera i men i 

nuläget tyder det mesta på att de nya lagarna och SKV:s kontroller upplevs haft en 

positiv inverkan på kvalitén i intäktsredovisningen hos företag i en utsatt bransch. 

Däremot kvarstår ett av de största problemområden med kontanthantering i och med att 

företagarna enkelt kan välja att inte slå in en försäljning i kassan vilket är svårupptäckt. 

Under studiens gång framkommer att detta är ett problemområde som SKV arbetar 

mycket med och kan endast upptäckas med kundräkningar. Samtliga revisorer påpekar 

att försäljning som inte registreras är i princip omöjlig att upptäcka om inte liknande 

granskningsmetoder används som SKV och dessa tillämpas inte av revisorerna med 

kostnadsskäl som främsta anledning. Revisorerna påpekar även att en viktig aspekt är 

att de måste kunna arbeta i förtroende av sina kunder. Om företagaren inte registrerar all 

försäljning påpekar revisorerna att det som företaget har bokfört och lämnat in för 

granskning oftast stämmer. Problematiken är att det ofullständiga inlämnade redovisade 

materialet ser korrekt ut vid en granskning och att de intäkter som inte är bokförda hos 

en företagare kan kräva mycket tid och resurser av revisorn för att upptäckas. 
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Exempelvis om ett företag bokfört 500 000 kr i försäljningsintäkter och företaget utöver 

detta har 200 000 kr i försäljningsintäkter som däremot inte har registrerats i 

kassasystemet kommer revisorn att granska de 500 000 kr som är bokförda och det 

kommer att se korrekt ut när revisorn granskar. De 200 000 kr i försäljningsintäkter som 

inte har registrerats är väldigt svårt för revisorn att upptäcka. Utgångspunkten för 

revisorn är att allting är redovisat och flertalet av revisorerna kräver dessutom intyg på 

att underlaget för revision är korrekt. En fullständig revision där revisorn granskar om 

företagaren har undanhållit intäkter utöver vad som redovisats är en väldigt kostsam 

process vilket medför att tillvägagångssättet vid revision gör att endast det som 

redovisats granskas om inte misstankar om brott uppstår under en granskning. 

Revisor 5 påpekar att en annan åtgärd som skulle kunna underlätta för både revisorer 

och företagare är om endast en momssats istället för två infördes inom 

restaurangbranschen. Båda restaurangägarna ställer sig även dem positiva till detta 

förslag och anser att det skulle underlätta arbetet något. Cakar tillägger att vid en lägre 

momssats innebär detta även en mindre risk för ägaren eftersom kontanthanteringen 

minskar i form av moms som skall betalas in till staten. Utöver detta har revisor 4 en 

teori om att utvecklingen går mer mot IT-revision
4
 och detta med anledning av att denne 

upplever att användandet av kontanter ständigt minskar. 

5.2 Tillvägagångssätt och granskningsmetoder inom 
restaurangbranschen 

En checklista för det praktiska arbetet har utarbetats av FAR för att underlätta 

granskningen i kontantbranschen för revisorn. Denna checklista kan revisorn utgå ifrån 

men den måste anpassas och kompletteras med andra substansgranskningsåtgärder för 

att täcka upp alla delar hos de enskilda klienterna. (FAR, 2007) Revisorer 1, 2 och 4 

påpekar att en checklista har utarbetats som hjälpmedel för att det läggs större vikt på 

företagens intäktsredovisning inom restaurangbranschen. Revisor 3 och 5 arbetar inte 

med en checklista utan deras arbete består av att arbeta utifrån revisionsprogrammet och 

menar på att detta program täcker upp större delar av FAR:s checklista. Revisorerna 

framhåller att checklistorna är baserade på FAR:s checklista men att egna tillägg och 

uppställningar har tillämpats för att anpassa sig till de företag som revisionsbyråerna 

                                                 
4
 Kontroll av IT 
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arbetar med, exempelvis om ett flertal kunder är internationella företag. Revisorerna 

påpekar att om checklistan används genomgås detta grundligt första året och följande år 

granskar revisorn främst vad som avviker från tidigare år. Det mesta tyder på att 

tillvägagångssättet med checklista och revisionsprogram är enhetligt för revisorerna 

med hur dessa nyttjas. Detta tyder i sin tur på att information från 

branschorganisationen FAR har nått fram till revisorerna och tillvägagångssättet kan 

anses ha sin grund i skriften Revision av företag i kontantbranschen framtagen av FAR. 

För att kunna bevisa att redovisningen ger en riktig och rättvisande bild granskar 

revisorn redovisningen genom exempelvis substansgranskning eller en granskning av 

företagets interna kontroller. Det är då nödvändigt att revisorn har god insikt i företagets 

verksamhet. (FAR, 2006) När revisorn utför en substansgranskning innebär detta att 

delposter i företagets redovisning granskas (FAR, 2007). Samtliga revisorer uppger att 

en detaljgranskning, som är en del av substansgranskning, ofta sker på utsatta 

balansposter som kassa och varulager i företag inom restaurangbranschen. Revisor 4 

uppger även att detaljgranskning kan bestå av att exempelvis Z-rapporten jämförs med 

kontokortskvitton och vidare följs upp mot bankinsättningar. Revisorerna påpekar att 

intyg lämnas av företagsledningen på att dessa utsatta balansposter är korrekta och 

fullständiga. Detta intyg fungerar som en säkerhet för revisorerna som arbetar mycket i 

förtroende av sina kunder. Substansgranskningen kan utgöra den huvudsakliga 

granskningen eller som ett komplement till den interna kontrollgranskningen med 

anledning av att mindre företag i regel saknar en god intern kontroll. (FAR, 2007) 

Revisorerna påpekar att med viss erfarenhet snabbt går att identifiera hur pass god den 

interna kontrollen är och innehåller den brister använder revisorerna nästan enbart 

substansgranskning. Substansgranskning kan ske på två sätt, antingen genom 

detaljgranskning eller att göra en analytisk granskning. Delar av detaljgranskning har 

tagits upp tidigare i detta stycke, analytisk granskning däremot består till stor del av att 

granska nyckeltal och jämföra dessa med tidigare år eller andra liknande företag inom 

branschen. Nyckeltal går att använda för att hitta tänkbara riskområden som kan behöva 

ökad granskning. (FAR, 2006) Samtliga revisorer framhåller att analytisk granskning är 

ett användbart verktyg vid revision av företag inom restaurangbranschen och att det 

dessutom används flitigt. Revisorerna påpekar att den analytiska granskningen sker till 

stor del utifrån revisionsprogrammet. I denna analytiska granskning arbetar revisorerna 

främst med nyckeltal och där påpekar revisorerna att bruttovinstprocent är ett väldigt 
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viktigt nyckeltal att granska i företag inom restaurangbranschen. Revisorerna påpekar 

att bruttovinstprocenten kan jämföras med tidigare år eller med företag inom denna 

bransch för att få fram vilka siffror som kan anses rimliga. Revisor 4 betonar att om 

bruttovinsten är avvikande kan detta vara en indikation på att någonting troligtvis är fel 

och behöver granskas ytterligare. Det mesta tyder på att bruttovinstprocenten är ett 

viktigt nyckeltal att granska för revisorer, skatterevisorer och restaurangägare. Bland 

restaurangägare finns indikationer på att bruttovinsten utnyttjas på olika sätt beroende 

på företagets storlek. I större restaurangföretag där en fungerande intern kontroll råder 

är bruttovinsten ett verktyg för ägare att kontrollera verksamheten. I ett mindre 

restaurangföretag tyder det mesta på att bruttovinsten inte kontrolleras löpande av 

restaurangägaren utan att den istället endast diskuteras med revisorn vid genomgång av 

företagets årsredovisning. 

Revisionsberättelsen baseras på de olika revisionsbevis som revisorn samlat in. Det är 

revisorns uppgift att skaffa sig ändamålsenlig och tillräcklig information för att kunna 

stödja de uttalanden som görs i revisionsberättelsen (FAR, 2007). Flint (1988) 

understryker att det viktigaste som företagen tillsammans med revisorn måste förmedla 

med räkenskaperna är pålitlighet och trovärdighet. Revisorerna förklarar att 

revisionsbevis som granskas i restaurangbranschen inte skiljer sig från andra branscher 

mer än att det är viktigt att granska kassahanteringen. Vilka och hur revisionsbevis skall 

granskas och jämföras skall bestämmas av standarder som är allmänt kända enligt Flints 

(1988) revisionsteori. Revisorn måste bestämma vilka bevis som är de viktigaste och de 

som måste erhållas för att uppfylla revisions funktion (Flint, 1988). I Sverige bestäms 

standarden av RN och presenteras i RS. För kontantbranschen finns det ingen 

förbestämd mall på vilka RS som skall användas vid revision av företag inom 

restaurangbranschen. FAR framhåller däremot avsnitt i RS, vilka återfinns i bilaga 2, 

som dem anser väga tyngst vid granskning. För att samla in tillräckliga och 

ändamålsenliga bevis menar revisorerna att dem försöker granska revisionsbevis genom 

att samla in bevis från externa källor exempelvis från kontoutdrag och fakturor. Detta 

bekräftas i Flints (1988) teori där det uttrycks att alternativa källor är viktiga delar i 

revisionen.  

Med anledning av att ingen förbestämd mall existerar på vilka RS som skall granskas är 

det därför upp till respektive revisor att avgöra vilka RS som anses viktiga. Revisorn 
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utgår då mycket från egna erfarenheter vid granskning av företag inom 

restaurangbranschen. Det mesta tyder på att faktorer som spelar in på vilka RS som 

granskas kan bero på restaurangens storlek eller hur restaurangens system för intern 

kontroll ser ut. 

Revisor 3 lyfter fram att de som revisorer inte kan veta vem som kommer använda 

årsredovisningen. Revisor 3 fortsätter med att revisorn måste fokusera på samtliga 

intressenter som kan tänkas läsa årsredovisningen och att granskningen verkligen är 

korrekt utförd. Detta är också den lagstadgade revisionens primära funktion, att ge 

trovärdighet åt den ekonomiska informationen företagsledningen redovisar (Regeringen, 

2000). Enligt den svenska lagstiftningen kan exempelvis samhället, anställda och övriga 

borgenärer ingå som intressenter förutom ägaren (Regeringen, 1975). Revisorns 

intressentmodell (Figur 3:1 s.22) är en passande modell för att se vilka som kan ha nytta 

av en revision av ett företag. Modellen visar på flera olika intressenter som kan ha nytta 

eller använder revisionen. Revisor 3 menar att årsredovisningen alltid måste 

kontrolleras noggrant eftersom du som revisor exempelvis inte vet om företagaren 

månaden efter skall sälja företaget och tänkt använda årsrapporten som underlag vid 

försäljning. Bland intressenterna för revisionen kan det uppstå konflikter. Konflikterna 

kan exempelvis bero på att en part inte vill leva upp till den andres syfte med 

revisionen. Ett exempel kan vara att en mindre restaurang vill ha så lite extern kontroll 

som möjligt för att utöka möjligheterna till att manipulera och ägarna vill därmed inte 

förlora den egna kontrollen över verksamheten utan bara försvåra för den externa 

granskningen. Med anledning av detta uppstår en konflikt med SKV/staten som kräver 

att korrekt belopp på skatter och avgifter betalas och företagets bokföringsmässiga 

resultat är det som bolagskatten beräknas utifrån. Det ingår i revisorns uppgifter i 

revisionen att anmärka om företaget inte uppfyllt sina skattemässiga skyldigheter eller 

om det går att misstänka ekonomiska brott. I denna situation uppstår en konflikt om 

revisorn har svårigheter med att utföra en korrekt revision och detta kan påverka 

samtliga intressenter för revisionen. SKV menar också på att revisorn har en viktig roll 

med att fungerar som en del i ett effektivt beskattningssystem där en oren 

revisionsberättelse rapporteras till SKV för att avgöra om det har någon skattemässig 

betydelse (Regeringen, 2008).  
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5.3 Intern kontroll  

Den interna kontrollen är ett verktyg för att nå uppsatta mål och hantera risker i 

företaget och ”Ett bra system för intern kontroll minskar risken för fel i det dagliga 

arbetet, såväl avsiktliga som oavsiktliga, leder till fel i redovisningen eller förluster för 

företaget” (FAR, 2006 s.32). FAR (2007) tar även upp att om företaget har en bristande 

intern kontroll krävs det mer omfattande granskningsåtgärder av revisorn för att 

säkerställa att räkenskaperna är återspeglade på rätt sätt i bokföringen. Revisor 1 och 2 

stärker detta påstående och antyder att granskningen anpassas efter hur pass god den 

interna kontrollen är och mindre omfattande granskningsåtgärder krävs vid god intern 

kontroll. Vidare tar FAR (2007) upp att små företag i allmänhet ofta saknar en 

fungerande intern kontroll. Utöver detta påpekar revisor 3 att en bristfällig eller 

nästintill obefintlig intern kontroll i ett företag kan ligga till grund för en oren 

revisionsberättelse. Samtliga revisorer anser att det är viktigt att företaget har en god 

intern kontroll men påpekar samtidigt att de flesta företag inom restaurangbranschen har 

en bristfällig intern kontroll. Revisor 1 och 2 uppger däremot att de förlitar sig mycket 

på den interna kontrollen i större företag inom restaurangbranschen. Revisor 1 och 2 tar 

även upp att den bristande interna kontrollen i företag inom restaurangbranschen delvis 

beror på att många restauranger är familjeföretag där tillit för övriga familjemedlemmar 

”ersätter” den interna kontrollen. Enligt revisorerna är det möjligt att relativt snabbt 

identifiera om företaget har en god intern kontroll och är den interna kontrollen 

bristfällig använder sig revisorerna nästan enbart av substansgranskning. Denna 

substansgranskning kan användas som ett komplement till den interna 

kontrollgranskningen eller utgöra den huvudsakliga granskningen eftersom mindre 

företag i allmänhet ofta saknar en fungerande intern kontroll (FAR, 2007). En 

grundregel för ökad intern kontroll är enligt Winicur (1993) att samma person inte skall 

ansvara för både intern kontroll av kontanthanteringen och bokföringen. Revisor 4 

styrker detta genom sitt uttalande om att den interna kontrollen oftast är bristfällig i 

mindre bolag för att arbete som en medarbetare utför kontrolleras för dåligt och menar 

att i större företag sker löpande kontroller. Det mesta tyder på att om en restaurangägare 

är med i den dagliga driften och dessutom sköter all kontanthantering anses den interna 

kontrollen vara bristfällig ur ett externt perspektiv. Detta eftersom all kontroll över 

verksamheten sköts av denna ägare och det finns därför ingen som ”dubbelkollar” 

genom att exempelvis attestera kassaräkningen. Eftersom den interna kontrollen består 
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av en person är det svårt som en extern part att förlita sig på restaurangens interna 

kontroll och därför från en revisors perspektiv kan den anses vara obrukbar vid en 

granskning. Även om restaurangens interna kontroll kan anses bristfällig ur ett externt 

perspektiv kan restaurangägaren själv anse ha god kontroll över verksamheten. För att 

förtydliga behöver funktionen av den interna kontrollen inte vara obrukbar ur 

restaurangföretagets synvinkel.  

5.3.1 Intern kontroll i företag inom restaurangbranschen 

Den interna kontrollen är en viktig del i restaurangägarnas arbetssätt, för med en 

bristande internkontroll kan en restaurang lida stora ekonomiska förluster genom 

exempelvis oavsiktlig eller uppsåtlig förskingring (FAR, 2007). Företagsägarna i denna 

studie skiljer sig markant åt vilket spelar in på hur den interna kontrollen ser ut i de 

olika bolagen. Hos Karlssons Salonger är det en passiv ägare, med detta menas att 

ägaren inte är verksam i den dagliga verksamheten, vilket gör att den interna kontrollen 

får en väldigt stor roll och dem investerar mycket tid och pengar på att den skall vara 

bra. Studiens andra restaurang är En Italienare & en Grek som har aktiva ägare, vilket 

menas att ägarna är delaktig i den dagliga verksamheten. Ägarna förklarar att den 

interna kontrollen består enbart av att någon av ägarna alltid är på plats och ser över 

verksamheten. Detta speglar väldigt bra hur det ser ut i samhället, när det är en mindre 

restaurang består oftast den interna kontrollen av ägaren som driver verksamheten. 

Detta bekräftas av revisorerna i studien där de anser att den interna kontrollen oftast är 

bristfällig i mindre bolag för att antalet anställda i verksamheten är för få och 

revisorerna menar att intern kontroll fungerar bäst i större restauranger som har en egen 

ekonomiavdelning som ständigt dubbelkollar sig själva. Skatterevisorerna lägger även 

vikt vid den interna kontrollen och menar att den ger tydliga indikationer på att 

företagaren försöker göra rätt för sig och de ser också sambandet att passiva ägare är 

mer måna om att ha en fungerande intern kontroll. Båda studiens restaurangägare anser 

att det svåraste med den interna kontrollen är att hantera de anställda och kontrollera 

kassan. Här skiljer sig metoderna som restaurangerna använder för att avhjälpa dessa 

risker. Hos En Italienare och en Grek ligger väldigt mycket ansvar på de båda ägarna då 

de alltid sköter kassahanteringen och försöker vara med i verksamheten så mycket som 

möjligt. Karlssons salonger kontrollerar verksamheten genom olika nyckeltal, 

exempelvis med bruttovinsten. Deras lönsamhet kan kontrolleras hela vägen ner till att 



  

 
48 

se skillnader per timme och per kassa för att se om det sker några konstiga avvikelser. 

Karlssons ägare menar att det inte går kontrollera varje krona utan det handlar mer om 

att upptäcka avvikelser i nyckeltalen. Den interna kontrollen är ofta en svår avvägning 

för ägaren om hur den skall vara strukturerad och hur säker den skall vara för att de 

skall känna sig trygga i sin verksamhet. Detta problem är väldigt mycket styrt av hur 

stor omsättning restaurangen har, ju större bolag desto större är behovet av en väl 

fungerande intern kontroll. Detta underlättar inte bara revisorns granskning av företaget 

utan det framkommer även att SKV känner sig tryggare med en restaurang som har en 

väl fungerande intern kontroll. Det finns möjlighet att utföra liknande interna kontroller 

hos En Italienare & en Grek som Karlssons Salonger däremot kan detta ses som alltför 

tidskrävande och kostsamt för restaurangen i förhållande till dess storlek. Med 

anledning av att restaurangägarna är med i driften av verksamheten hos En Italienare & 

en Grek kan detta antas minimera de största riskerna med att inte ha ett system för intern 

kontroll.  

5.4 Restaurangers ägarförhållande 

Studien ville undersöka vilken roll revisorn och staten har gentemot två restauranger 

som har olika ägarförhållande. Teorin vilken studien har sin utgångspunkt i är principal 

– agent teorin. För principal – agent teorin grundar sig i separationen av ägarskap och 

förvaltning av restaurangerna (Artsberg, 2005). Principal-agent problem uppkommer 

när det finns en risk att den anlitade förvaltaren agerar i eget intresse istället för 

principalens (Jensen och Meckling, 1976). Principal – agent teorin är anpassad till ett 

företag som har en passiv ägare vilket är fallet hos Karlssons Salonger. För att anpassa 

teorin till studiens andra restaurang (En Italienare och en Grek) som är ett ägarlett 

företag tog författarna fram en teori som finns återgiven i figur 3:3 (se s.25) Den skulle 

antas passa en ägarledd restaurang då den utgår från att principalen utgörs av staten och 

att ägaren förflyttats till att bli agenten.  

I den ursprungliga principal – agent teorin (figur 3:2 s.25) som Karlssons Salonger 

passar in i går det se att revisorns roll handlar om att kontrollera restaurangen och hur 

verksamheten styrs åt ägaren. Detta bekräftas av studiens intervjuade revisorer som 

menar att när en revision görs åt en passiv ägare är den en trygghet för dem att allt 

stämmer. Det framkommer även att revisionen kan bli något mer noggrann för den sker 

mer som en revision är tänkt att användas. Svårigheter som framkommer med revisorns 
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Agent
Restaurangen/VD

Kontrollant
Revisor

Principal
Ägaren

roll gentemot en passiv ägare är att det är svårt att veta hur insatta de är i verksamheten. 

Revisor 5 menar att restauranger med passiva ägare har bättre intern kontroll och fler 

rutiner och att det då är revisorns uppgift att granska att dessa rutiner följs. Detta styrks 

av Karlssons Salongers ägare som nämnde att företagets revisionsbyrå nyliggen gjorde 

en omfattande utredning av de interna kontrollerna i företaget. Detta visar på att 

revisorns roll fungerar som den är tänkt enligt lagen, alltså som en kontrollant av 

företagets redovisning, kontrollsystem och förvaltning.  

I Karlssons Salonger är det ägarna som sätter press och har krav på restaurangen vilket 

speglar hur principal - agent teorin fungerar. Restaurangen utsätts för mycket kontroller 

från ägarna genom ekonomichefen som noggrant övervakar exempelvis vinstmarginalen 

för att minska de informationsmässiga övertaget som restaurangen har. Statens roll 

gentemot restaurangen är inte stor påstår Karlssons ägare och förklarar att de har högre 

krav på verksamheten än de krav som staten sätter upp och fortsätter med att staten 

endast sätter upp ”spelreglerna”. Dessa spelregler kan vara lagar, kontroller från SKV 

eller andra myndigheter. Denna information gjorde att figur 3:2 (se s.25) kunde 

utvecklas något för att mer spegla verkligheten. Den nya figuren 5:1 som återfinns 

nedan visar att statens roll, ringen som omsluter modellen, är att sätta upp reglerna för 

de områden som aktörerna verkar inom. Statens roll i denna figur finns med för att visa 

på de stora skillnaderna på statens roll i ett företag med passiv ägare och dennes roll 

gentemot en mindre ägarledd restaurang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:1 Aktörerna i principal-agent teorin (Egen figur). 

 

Sta-

ten 
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I studiens andra ägarförhållande med en ägarledd restaurang utgår analysen från figur 

3:3 (se s.25) som författarna anpassat till ett ägarlett företag. Staten får i denna teori 

rollen som principal genom indrivandet av skatter och avgifter. Detta bekräftas av 

ägaren på En Italienare och en Grek som säger att trycket har ökat på ägarna från staten. 

Inte bara genom nya lagar och kontroller från SKV utan restauranger måste leva upp till 

fler krav även från exempelvis hälsomyndigheten och tillståndsenheten. 

Restaurangägaren får rollen som agent genom sina skyldigheter att betala in och rätta 

sig efter dessa krav från principalen. Detta stöds genom att företaget har ett 

informationsmässigt övertag gentemot staten och risken finns att företaget använder 

detta övertag och agerar i sitt eget intresse istället för statens, exempelvis undanhållande 

av intäkter vilket leder till minskad skatt och avgifter. Företagaren har alltid ett 

informationsmässigt övertag mot staten då det är endast de själva som hanterar 

redovisningen och rapporterar denna.  

Revisorns roll gentemot restaurangen antogs vara som ett kontrollsystem enligt teorin. 

Revisorn granskar redovisningsmaterialet och företagets rutiner för att kontrollera att 

det inte undanhålls information. Revisorerna i denna studie framhåller att i ägarledda 

företag sker mer substansgranskning men det beror på flera faktorer. En revisor betonar 

att en granskning av förvaltning av en restaurang blir ganska ”krystad” när det som i ett 

ägarlett företag är samma person som är ägare och företagsledare. Ägaren för En 

Italienare och en Grek menar att de vill ha ut så mycket de kan av sin revisor eftersom 

trycket på ägarna ökar. Ägarna anser därför att de är i behov av att kunna rådfråga en 

kompetent och extern part för att hantera det ökade trycket. Det som ägarna för 

närvarande får ut av revisorn är till större del en analys av företagets räkenskaper som 

underlättar företagets möjligheter till framtida ökade vinster. Ägaren fortsätter och 

menar att det är en svår balans i att veta hur mycket man kan kräva av sin revisor. Detta 

går i linje med den diskussion som förts angående revisorns utvidgade roll som 

rådgivare (Regeringen, 2000). Om ett mindre företag inte har tillräcklig 

företagsekonomisk kompetens är det en fördel att kunna använda företagets revisor 

istället för att ta in en ytterligare extern part som inte har översikt över företaget. För att 

få figur 3:3 (se s.25) att stämma bättre överens med verkligheten bör tilläggas att 

revisorn även kan fungera som rådgivare för mindre ägarledda restauranger, detta 

illustreras i figur 5:2 nedan. 
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Figur 5:2 Aktörerna i principal-agent teorin i en mindre ägarledd restaurang (Egen 

figur). 

 

Restaurangägarna som intervjuats i denna studie får anses bekräfta de två teorierna och 

deras olika ståndpunkter, men med vissa förändringar som gör att teorierna blir mer 

verklighetsanpassade. Dessa visar på att revisorn kan få en annan roll när den arbetar åt 

en mindre ägarledd restaurang gentemot en större restaurang med passiv ägare, vilket är 

intressant när studien undersöker revisorns tillvägagångssätt i restaurangbranschen. 

Istället för att fungera som ett kontrollsystem åt ägaren kan revisorns uppgift utöver den 

lagstadgade granskning i en mindre ägarledd restaurang få en rådgivningsroll.  
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6Slutsatser 

 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser vilka är baserade på vad som kommit 

fram ur analysen. I linje med studiens syfte, som presenteras i början av detta kapitel, 

kommer slutsatser att försöka besvara studiens problemformulering. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revision av restaurangbranschen ser ut 

och få ökad förståelse för svårigheterna. Problemformuleringen som användes för att 

besvara studiens syfte var följande, Vilket tillvägagångssätt använder sig revisorn av 

för att söka kontroll över kontanthanteringen hos företag inom restaurangbranschen? 

Det mesta tyder på att det är problematiskt för revisorn att få kontroll över 

kontanthantering hos restaurangföretag med anledning av bland annat den osäkerheten 

att restaurangföretag inte redovisat samtliga intäkter. Det praktiska tillvägagångssättet 

vid revision av företag inom restaurangbranschen skiljer sig inte jämfört med andra 

branscher mer än att större fokus läggs på intäktsredovisningen. Det finns indikationer 

på att Skatteverket har underlättat för revisorer genom att kontrollera och informera 

företagarna kontinuerligt och därmed medverka till en fullständigare intäktsredovisning. 

Det mesta tyder däremot på att revision inom restaurangbranschen kan skilja sig med 

anledning av hur god revisorn anser att restaurangföretagets interna kontroll är. Hur den 

interna kontrollen ser ut kan till stor del bero på restaurangens storlek. Om den interna 

kontrollen inte anses vara tillräcklig och användbar vid revision utgörs 

tillvägagångssättet av substansgranskning. Med anledning av att restaurangbranschen i 

majoritet utgörs av mindre restaurangföretag som anses ha en större problematik med att 

ha en god intern kontroll utgör substansgranskning i regel tillvägagångssättet vid 

revision av företag inom restaurangbranschen.  

Finns det en problematik med hur intern kontroll sköts hos företag inom 

restaurangbranschen? Det mesta talar för att det finns en problematik med intern 

kontroll i framförallt mindre företag inom restaurangbranschen. Problematiken med 

mindre restaurangföretag är att den interna kontrollen ur ett externt perspektiv kan anses 

bristfällig i de fall där restaurangägare är med i den dagliga driften och sköter 

kontanthanteringen. När den interna kontrollen består av en person är det svårt som 
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extern part att förlita sig på restaurangens interna kontroll och därför från en revisors 

perspektiv kan den anses vara obrukbar vid en granskning. Även om restaurangens 

interna kontroll kan anses bristfällig ur ett externt perspektiv behöver funktionen av den 

interna kontrollen inte anses vara obrukbar ur restaurangföretagets synvinkel. Det mesta 

tyder på att restaurangföretagets behov av systematisk intern kontroll beror till stor del 

av dess omsättning och ägarens roll i företaget. Är ägaren inte delaktig i den dagliga 

verksamheten och omsättningen är hög finns ett större behov för systematisk intern 

kontroll. Däremot om ägaren är delaktig i restaurangens verksamhet och har en mindre 

omsättning utgörs istället den interna kontrollen av ägarens deltagande i driften. Detta 

eftersom ägaren kan kontrollera verksamheten på plats.  

Med anledning av bristfällig intern kontroll blir kontanthanteringen svårkontrollerad i 

restaurangföretag. Det mesta tyder på att det mest problematiska med en god intern 

kontroll i restaurangföretag är att kontrollera kassahantering och anställda. Den 

rimligaste tolkningen är att kontanthantering är det huvudsakliga bakomliggande 

problemområde inom restaurangbranschen. 

Vilka åtgärder kan underlätta för revidering av företag inom restaurangbranschen? 

Revisionsprogram som är ett av revisorernas största hjälpmedel vid revision av företag 

inom restaurangbranschen utvecklas kontinuerligt och denna utveckling underlättar för 

revision inom restaurangbranschen. En aktuell fråga är införandet av endast en 

momssats inom restaurangbranschen istället för två där momssatsen idag gör skillnad på 

servering och avhämtning av mat. Det har framkommit av SKV, revisorerna och 

restaurangägarna att ett införande av en momssats har fått ett positivt bemötande av 

samtliga parter. Framtiden för betalningsmedel ser även ut att gå mot minskad 

kontantbetalning med anledning av ökad kortbetalning hos restaurangföretagen. Denna 

utveckling kan underlätta för revidering av företag inom restaurangbranschen eftersom 

ett av de största problemområden i form av kontanthantering kan komma att få en 

minskad påverkan. Inga praktiska åtgärder som kan vidtas för att underlätta revidering 

av företag inom restaurangbranschen har påträffats under studiens förlopp. 

6.1 Förslag till vidare studier 

Den här studien har behandlat revision av företag inom restaurangbranschen och hur 

den interna kontrollen ser ut i dessa företag. Ett förslag till fortsatta studie kan vara att 
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fördjupa sig i strukturen och nyttan av restaurangers interna kontroller. Vidare kan det 

vara intressant att undersöka hur revisorn ser på och arbetar med den interna kontrollen i 

restauranger där ägaren utgör den interna kontrollen med att vara delaktig i den dagliga 

driften gentemot restauranger där ägaren inte deltar i den dagliga driften och har en väl 

strukturerad intern kontroll i restaurangen. Vidare kan det vara intressant att undersöka 

hur revisorns roll utvecklas och i vilken utsträckning denne används som en extern 

rådgivare i mindre företag eftersom i mindre företag kan det förekomma brist på 

ekonomisk kompetens. 
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Bilaga 1 Intervjuformulär 

Intervjufrågor till revisorer 

 

 Befattning och huvudsakligt arbetsområde? 

 

 Hur länge har ni arbetat som revisor? 

 

 Kan ni beskriva era erfarenheter av revision hos företag i restaurangbranschen? 

 

 Är det någon skillnad att revidera företag i restaurangbranschen jämfört med 

andra branscher?  

 

 Vad ligger till grund för er utvärdering av en potentiell revisionsklient verksam 

inom restaurangbranschen? Omprövas befintliga klienter löpande?  

 

 Hur ser ni på revisionsrisken i restaurangbranschen? Den inneboende risken, 

kontrollrisken och upptäcktsrisken. Hur mycket mer jobb kan det vara för att få 

en låg sammanlagd revisionsrisk? 

 

 Vilka punkter fokuserar ni på vid revision av företag i restaurangbranschen? 

 

 Vad gör ni som revisor vid granskning av ett restaurangföretag för att säkerställa 

intäkterna? 

 

 Hur stor acceptans har ni vid granskning av bokföringen vid bedömningen om 

en ren eller oren revisionsberättelse skall lämnas? 

 

 Vilka hjälpmedel använder ni i en revision av restauranger/kontantbranschen? 

(Styr kunnande eller praxis tillvägagångssättet?) 

 

 Hur pass användbar är checklistan som ett hjälpmedel? 

 

 Hur viktigt är det att en verksamhet har en tillförlitlig intern kontroll? 

 

 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?  

 

 Besitter ni den kunskap som krävs för att kontrollera att kassasystem och 

systemdokumentation sköts på ett korrekt sätt? 

 

 Hur går ni tillväga för att finna tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis i 

restaurangbranschen för att kunna understödja uttalanden i revisionsberättelsen? 

 

 Är det någon skillnad vid revision av ägarledda företag jämfört med företag som 

har skilt ägande och management? 
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 Hur tror ni framtiden ser ut för företagens redovisning och revision i 

restaurangbranschen? Vilka åtgärder anser ni kan vidtas för att underlätta 

revisionen inom denna bransch? 

 

 Har ni något ni vill tillägga eller är det något som ni anser är viktigt som vi har 

inte tagit upp? 

 

Intervjufrågor till respondenter vid Skatteverket 

 

 Befattning och huvudsakligt arbetsområde? 

 

 Hur länge har Ni arbetat hos SKV? 

 

 Vilket tillvägagångssätt har ni vid undersökningen av ett företag inom 

restaurangbranschen?  

 

 Görs det någon skillnad på ett ägarlett företag eller ett som anlitat en förvaltare 

till exempel en verkställande direktör?     

 

 Vad tittar ni extra på för att ta reda på om företaget har undanhållit intäkter? 

 

 Hur går ni tillväga för att finna giltiga och tillräckliga revisionsbevis i 

restaurangbranschen ifall ärendet eventuellt går vidare till en rättsprocess?  

 

 Hur utnyttjar ni revisorns arbete hos företagaren? Gör ni utförligare kontroller av 

företaget om de inte innehar en revisor? 

 

 Hur hanteras ett företag när revisorn har rapporterat en oren revisionsberättelse?  

 

 Hur viktigt för er är det att det finns en bra intern kontroll hos företagaren? 

 

 Hur har de nya lagarna påverkat ert arbete? (Exempelvis lag om kassaregistret, 

lag om särskild skattekontroll i vissa branscher även kallad lag om 

personalliggare etc.) 

 

 Har ni något ni vill tillägga eller är det något som ni anser är viktigt som vi har 

inte tagit upp? 

 

Intervjufrågor till restaurangägare 

 

 Vilken position har du i företaget? 

 

 Antalet anställda i företaget?  

 

 Vilken företagsform driver ni företaget i? Passiv el. aktiv ägare? 
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 Har ni en redovisningsbyrå eller vem har hand om er bokförning?  

 

 Använder ni en av ”big four” som revisionsbyrå eller en mindre revisionsbyrå? 

 

 Hur ser den interna kontrollen ut i ditt företag?  

 

 Vilka är svårigheter med att hantera företagets interna kontroller?  

 

 Har din revisor eller redovisningsbyrå kontrollerat eller påpekat något om 

företagets interna kontroll?  

 

 Hur stor vikt lägger ni på att ha en väl fungerande intern kontroll?  

 

 Vilka hjälpmedel används för att underlätta företagets interna kontroll?  

(Rutiner) 

 

 Hur drar ni nytta av revisionen i ert företag?  

 

 Vilka risker ser du hos ditt företag?  

 

 Hur ser ni på statens och revisorns roll i ert företag?  

 

 Hur ser ni på att det skulle bli en momssats i er bransch?  

 

 Har ni något ni vill tillägga eller är det något som ni anser är viktigt som vi har 

inte tagit upp? 
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Bilaga 2 Viktiga avsnitt i RS 

 

”Centrala RS vid granskning av företag i kontantbranschen 

 De avsnitt i RS Revisionsstandard i Sverige som kan sägas väga tyngst vid 

granskningen av företag i kontantbranschen är följande: 

RS 209 Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning  

RS 240 Oegentligheter och fel  

RS 250 Revisorns skyldighet att ta hänsyn till lagar och föreskrifter vid en revision  

RS 310 Kunskap om verksamheten  

RS 400 Riskbedömning och intern kontroll  

RS 401 Revision i en datoriserad informationssystemmiljö  

RS 500 Revisionsbevis “  

(FAR, Revision av företag i kontantbranschen. 2007. Sida 11)  
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Bilaga 3 FAR checklista 

 

Checklista 
Revision av företag i kontantbranschen 
 

 
Upprättad av Datum 

  

Uppdaterad av Datum 

  

Företag Räkenskapsår 

  

 

Exempel på granskningsåtgärder 

Grundläggande frågor 

1 Hur många kassaregister har företaget? Antal:______ 

 Kommentar Ref: 

  Ja Nej ET 

2 Finns rutinbeskrivning över kassahantering? [ ] [ ] [ ] 

3 Uppfyller företaget de krav som ställs enligt  
BFN R 2 Gemensam verifikation? 

[ ] [ ] [ ] 

4 Sker bokföringen av kontanta affärshändelser i registreringsordning 
senast påföljande arbetsdag? 

[ ] [ ] [ ] 

Sammanfattande kommentar Datum Signatu
r 

Referen
s 

    

Kassaregistersystem 

5 Är kassaregistren Ja Nej ET 

 a) ROM-baserade (traditionella)? [ ] [ ] [ ] 

 b) PC-baserade? [ ] [ ] [ ] 

 c) anslutna till datorer?   [ ] [ ] [ ] 

6 Finns systemdokumentation (manual, handbok eller liknande) för 
kassaregistrens programmering (se BFNAR 2004:1)? 

[ ] [ ] [ ] 

7 Finns möjlighet till manuell hantering av t.ex. prissättning? [ ] [ ] [ ] 

8 Har det gjorts en anpassad programmering efter företagets behov? [ ] [ ] [ ] 
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9 a) Förekommer köp av begagnade kassaregister?  

b) Hur har man i så fall säkerställt att nollställning av registren skett 
och att gamla inställningar har tagits bort? 

[ ] [ ] [ ] 

 Kommentar Ref: 

10 Får företaget dokumenterat gjorda programmeringar? 

Exempel på frågor: 

[ ] [ ] [ ] 

 a) Finns olika artiklar/artikelgrupper för registrering? [ ] [ ] [ ] 

 b) Finns dokumentation av momskodning? [ ] [ ] [ ] 

 c) Finns dokumentation av textändring av varugrupper? [ ] [ ] [ ] 

 d) Finns sammanställning över vilka rapporter som kan tas ut? [ ] [ ] [ ] 

11 Har företaget dokumenterat gjorda programmeringar, inställningar 
och förändringar samt kan kassaregistret producera 
behandlingshistorik enligt BFNAR 2004:1? 

[ ] [ ] [ ] 

Sammanfattande kommentar Datum Signatu
r 

Referens 

    

Rutiner kring kassahantering 

12 Identifiera kedjan – exempel på frågor att följa upp: Ja Nej ET 

 a) Ansvarar ägaren själv för kassahantering/bokföring? [ ] [ ] [ ] 

 b) Hur många personer är inblandade? [ ] [ ] [ ] 

 c) Vem gör vad? 

 Kommentar Ref: 

 d) Vilka kontrollfunktioner finns internt? 

 Kommentar Ref: 

 e) Ger kassaregistret uppgift om antalet tömningar och sker kontroll 
av att alla tömningar redovisas? 

[ ] [ ] [ ] 

 f) Går det att på annat sätt ha kontroll över antalet tömningar?  

 Kommentar Ref: 

 g) Är det olika/flera personer som 

 • programmerar kassan? [ ] [ ] [ ] 

 • handhar kassan (sköter betalningar)? [ ] [ ] [ ] 

 • räknar och stämmer av kassan? [ ] [ ] [ ] 

 • tar fram underlag/dagsrapporter till bokföring? [ ] [ ] [ ] 

 • sköter bokföringen av transaktionerna? [ ] [ ] [ ] 

13 Gör en preliminär bedömning av företagets interna kontroll utifrån 
detta. 

 Kommentar Ref: 
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14 Finns det en skriftlig rutin över registrering i kassaregister för de 
anställda? 

[ ] [ ] [ ] 

 Exempel på ytterligare frågor att följa upp: 

 a) Finns rutiner för hantering av returer/minusslag? [ ] [ ] [ ] 

 b) Hur vanligt förekommande är returer/minusslag? 

 Kommentar Ref: 

 c) Hur hanteras pengarna/kassalådan (står lådan öppen eller ska 
den stängas och registreras antal lådöppningar)? 

 Kommentar Ref: 

15 a) Upprättas kassarapporten med tömningskvitton försedda med 
löpnummer som underlag? 

[ ] [ ] [ ] 

 b) Är löpnummerserien obruten? [ ] [ ] [ ] 

16 a) Finns en förteckning över vilka som har olika typer av nycklar till 
kassaregistren? 

[ ] [ ] [ ] 

 b) Har endast behöriga personer nycklar till kassaregistren? [ ] [ ] [ ] 

17 Finns skriftliga rutiner för hur dagstömning skall ske? [ ] [ ] [ ] 

 Exempel på ytterligare frågor att följa upp: 

 a) Finns fastslagen rutin för hantering av 
kassadifferenser/felräkningspengar? 

[ ] [ ] [ ] 

 b) Hur ofta förekommer felräkningar? 

 Kommentar Ref: 

 c) Hur hanteras felräkningar (får den anställde själv svara för 
eventuella differenser)? 

 Kommentar Ref: 

18 Stämmer underlagen mot redovisningen? [ ] [ ] [ ] 

 Exempel på ytterligare frågor att följa upp: 

 a) Hur hanteras eventuella kassadifferenser i redovisningen? 

 Kommentar Ref: 

 b) Följs differenser upp? [ ] [ ] [ ] 

 c) Bokförs kassadifferenser löpande? [ ] [ ] [ ] 
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19 Förs pengar över till förvarings-/kassaskåp under dagen? [ ] [ ] [ ] 

20 Finns lämpliga rutiner så att all kontantförsäljning redovisas? [ ] [ ] [ ] 

21 Finns lämpliga kontroller av att kontanta utbetalningar endast avser 
företagets verksamhet och godkända transaktioner? 

[ ] [ ] [ ] 

22 a) Gör företaget regelbundna kassainventeringar? [ ] [ ] [ ] 

 b) Stäms den inventerade kassabehållningen av mot bokföringens 
saldo? 

[ ] [ ] [ ] 

Sammanfattande kommentar Datum Signatu
r 

Referens 

    

Granskning av kassarutiner vid besök 

  Ja Nej ET 

23 Finns kontrollremsor/journalminne? [ ] [ ] [ ] 

24 Har kontroll skett av att kontrollremsor/journalminne kommer från 
företagets kassaregister (identitetskontroll)? 

[ ] [ ] [ ] 

25 Arkiveras kontrollremsor/innehåll i journalminne enligt BFL/BFNAR 
2000:5 och BFNAR 2000:6? 

[ ] [ ] [ ] 

26 Får kunden regelmässigt kvitto? [ ] [ ] [ ] 

27  a) Har provköp, inklusive retur, samt övningsförsäljning och 
jämförelse med kvitto och kontrollremsa gjorts? 

[ ] [ ] [ ] 

 b) Vid returförsäljning, är nycklar i returförsäljningsläge? [ ] [ ] [ ] 

28 Kontrollera att bokföring av kontanta transaktioner sker nästföljande 
dag. 

 Kommentar Ref: 

29 Kassabok 

 a) Förs kassabok/journal dagligen? [ ] [ ] [ ] 

 b) Är kassaboken/journalen uppdaterad? [ ] [ ] [ ] 

 c) Stäms saldot av löpande mot huvudboken? [ ] [ ] [ ] 

30 Kassarapporter, kvitton och kassautslag 

 a) Uppfylls kraven i BFL/BFNAR 2000:6? [ ] [ ] [ ] 

 b) Överensstämmer underlagen med bokföringen? [ ] [ ] [ ] 
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 c) Uppfyller utslagskvitton Folkhälsoinstitutets krav? [ ] [ ] [ ] 

 d) Kontrollera antalet lådöppningar.  Är antalet rimligt? [ ] [ ] [ ] 

 e) Kontrollera antalet rättelser och rättade belopp. Är detta rimligt? [ ] [ ] [ ] 

 f) Framgår Grand Total? [ ] [ ] [ ] 

31 Personalliggare 

 a) Behöver företaget hålla och föra personalliggare? [ ] [ ] [ ] 

 b) Finns personalliggare? [ ] [ ] [ ] 

 c) Hur många anställda är i tjänst idag? 

 Kommentar Ref: 

 d) Förteckna och jämför med avlöningslistor. 

 Kommentar Ref: 

Sammanfattande kommentar Datum Signatu
r 

Referens 

    

Granskning av kassarutiner vid eller efter besök 

 Uppföljning av dessa frågor kan med fördel göras i efterhand mot 
bokföringen.  

Ja Nej ET 

32 Stämmer en summering av samtliga enskilda poster på en 
dagskontrollremsa med tömningskvittot? 

[ ] [ ] [ ] 

33 Begär ett utslag för den senaste månaden och stäm av mot 
bokföringen. 

 Kommentar Ref: 

34 Har bokförd omsättning för en period stämts av mot tömningskvitton 
och/eller Grand Total för samma period? 

[ ] [ ] [ ] 

35 Är dagens försäljning rimlig jämfört med ett snitt per dag? [ ] [ ] [ ] 

36 Gör ett stickprov av dagsrapporterna för x antal dagar i följd och 
kontrollera följande: 

 a) Finns det underlag till alla poster enligt dagsrapporten 
(kontoslippar, underskrivna underlag för returer/återköp etc.)? 

[ ] [ ] [ ] 
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 b) Stämmer dagsrapporten med saldo enligt tömningskvitto 
avseende kontantförsäljning, försäljning mot bankkort/American 
Express/Diners Club, försäljning av presentkort, utgående moms 
etc.? 

[ ] [ ] [ ] 

 c) Framgår kassaidentitet av tömningskvitton? [ ] [ ] [ ] 

 d) Stämmer en summering av enskilda kassaapparaters försäljning 
med totalförsäljningen enligt dagsrapporten? 

[ ] [ ] [ ] 

 e) Har tömningskvitton per kassaregister en obruten nummerserie? [ ] [ ] [ ] 

 f) Är antalet lådöppningar rimligt jämfört med total försäljning? [ ] [ ] [ ] 

 g) Är dagens kontanta försäljning insatt på bank? Finns det 
underlag för insättningen? 

[ ] [ ] [ ] 

 h) Har dagsrapporterna bokförts senast påföljande arbetsdag? [ ] [ ] [ ] 

Sammanfattande kommentar Datum Signatu
r 

Referens 

    

Sammanfattning – bedömning av hantering av kassaregister 

37 Alla kassaregister går att manipulera! Finns det tecken 
som tyder på att så har skett hos detta företag? 

Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar    

38 Övriga iakttagelser och bedömningar avseende 
kassaregistret. 

Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar     

Analytiska granskningsåtgärder 

39 Beräkna omsättningen utifrån försäljningsstatistik eller 
inköp och jämför med bokförd omsättning 
(påläggskalkyler, svinn måste beaktas). 

Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar     

40 Utnyttja icke-ekonomiska parametrar för att 
kontrollberäkna omsättningen, t.ex. genom att utgå från 
drivmedelsförbrukning i ett åkeri, förbrukning av 
råvaror, gjorda inköp, utgifter från kassasystem, 
öppettider, personalschema, bokningskalender etc. 

Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar        

41 Sammanställ information från kassasystem (och/eller 
andra system som genererar försäljningsstatistik) för 
jämförelse med inköpskostnader. Restauranger tar 
t.ex. fram statistik där försäljning av öl, vin och sprit 
särredovisas. Bedömning kan även göras av om 
uppgifterna överensstämmer med bokförd omsättning 
och eventuellt även med annan inköpsstatistik (ibland 
kan det finnas möjligheter till externa bekräftelser 
avseende inköpsstatistik etc.).  

Datum Signatu
r 

Referens 

Kommentar    
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42 Kartlägg relationen mellan betalkorts- och 
kontantförsäljning och gör en rimlighetsbedömning mot 
förhållandena i branschen och över tiden i företaget. 
Jämför t.ex. kontanthandeln vid besök med 
kringliggande jämförbara dagar. Relationen varierar 
normalt inte så mycket. 

Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar    

43 Jämför företagets nyckeltal med branschstatistik och 
branschnyckeltal och sök svar på variationer som är 
svårförklarliga. Beräkna t.ex. lokalhyra, antal arbetade 
timmar, körsträcka eller drivmedelsinköp (nyckeltal kan 
fås från t.ex. branschorganisationer eller 
kartläggningspromemorior som utarbetats av 
Skatteverket). 

Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar    

44 Gör bruttovinstkontroll per varugrupp och jämför 
bruttovinst/varukostnad på enskilda produkter eller 
varuslag i bokföringen mot fysisk kontroll av vara och 
inköpsfaktura. 

Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar    

45 Gör en rimlighetsbedömning av intäktsredovisningen 
utifrån antal kassaapparater, öppettider, 
personalschema, bokningskalender osv. 

Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar    

46 Gör en rimlighetsbedömning av redovisad försäljning 
jämfört med löneredovisningens uppgifter om antalet 
anställda, lönekostnader e.d. 

Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar    

47 Gör bruttovinstjämförelse av utfallet mot budgetar, 
kalkyler, tidigare års utfall, variationer mellan olika 
månader och motsvarande uppgifter för liknande 
företag. 

Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar    

48 Om möjligt, gör en rimlighetsbedömning av antalet 
kunder. 

Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar    

49 Övriga iakttagelser och bedömningar. Datum Signatu
r 

Referens 

 Kommentar    

Sammanfattande slutsats 

Bedöms företagets rutiner vara tillförlitliga för att säkerställa 
fullständigheten i intäktsredovisningen? 

Datum Signatu
r 

Referens 
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Kommentarer till checklistan 

 

Fråga Kommentar Ref. 

1 Restauranger som har utskänkningstillstånd måste anmäla antal kassaregister 

och typ i samband med ansökan om utskänkningstillstånd. Genom att begära 

en kopia av denna anmälan kan man i dessa fall få underlag för sin 

granskning. 

 

5 c Om kassaregistren är anslutna till dator kan programmeringar och rapporter 

tas ut från en dator, som inte behöver vara ett kassaregister. Det är därför 

viktigt att konstatera vilka enheter som ingår i nätverket, var informationen 

lagras, om det går att ta ut information i läsbart skick och om uppgifterna är 

spärrade mot ändringar. 

 

16 b Olika nycklar ger olika behörighet att använda olika funktioner när det gäller 

kassaregister. Det är viktigt att klarlägga vilka som har olika nycklar och 

vilka funktioner som är knutna till dem, t.ex. kassörsnyckel, 

huvudkassanyckel och ägarnyckel. 

 

23 Ett vanligt problem med journalminne, som är en elektronisk kontrollremsa, 

är att det har otillräcklig minneskapacitet. När minnet är fullt skrivs tidigare 

registrerade uppgifter över om det inte har skett någon separat arkivering av 

uppgifterna (t.ex. backup). Uppgifterna i ett journalminne skrivs normalt ut 

via den vanliga kvittoskrivaren och utskriften motsvarar en kontrollremsa. 

 

24 Varje kassaapparat bör ha en ID-beteckning som bl.a. framgår på olika 

rapporter. Det är inte säkert att ID-beteckningen finns fysiskt på 

kassaapparaten utan den kan finnas inprogrammerad och framgår då av olika 

rapporter. Genom att jämföra ID-beteckningar på kontrollremsor med 

kassaapparater som finns i företaget kan eventuell förekomst av extra 

kassaregister eller utbyte av kassaregister upptäckas. 

 

26 Om kunden erhåller kvitto kan det vara en indikation på att det finns rutiner 

som gör att registrering sker i systemet. Det går dock att manipulera detta 

med kvittokopior samt tränings- och övningsläge i kombination med ändrad 

text på kvittot. 

 

27 a Möjlighet till provköp styrs normalt via inställning av kassaregistrets centrallås 
eller en särskild kod, alternativt finns i vissa fall möjlighet att använda s.k. 
träningsnycklar. Tillvägagångssättet framgår i regel av manualen till 
kassaregistret. 

Med provköp menas försäljning med nycklar i registreringsläge. 

 

27 b En uppföljning kan ske av att tecken på kvittot visar att det är fråga om 
returförsäljning. 

Tränings- och övningsläge är en funktion för att öva personal i hantering 

av kassaregister. Funktionen ger ett kvitto utan att någon registrering sker på 

kontrollremsan. Det skall framgå av kvittot att det rör sig om övning men det 

förekommer att denna text kan vara ändrad på kvittot. Vad som produceras 

respektive inte produceras när kassaregistret står i tränings-/övningsläge styrs 

av inställningar och programmeringar i registret. 

 

30 c Om kraven inte uppfylls, kan fördjupad granskning komma att krävas, t.ex. 

kontroll av kassarullar för att identifiera antal lådöppningar, rättelser, returer 

m.m. 
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31 d Det är lämpligt att vid besök även granska hur många anställda som vid 

tillfället finns i verksamheten. Dessa uppgifter används dels för att jämföra 

med avlöningslistor för att kunna jämföra med antal anställda och löner m.m., 

dels för att använda som underlag för vidare analyser. 

 

33 OBS! Viktigt att den tömning som skall begäras inte skall nollställa 

kassaregistret (normalt kallas denna typ för X-tömning). Det är viktigt att 

revisorn inte själv gör registreringar och/eller knapptryckningar i 

kassaregistren. 

 

35 Har revisorn varit på plats och sett att en kontrollinventering av 

kassabehållningen har gjorts vid dagens slut? (Stämmer denna mot bokfört 

kassasaldo?) Är den aktuella dagens försäljning ”all-time-high” kan detta 

indikera ”tillfällig skötsamhet”. 
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Bilaga 4 Empiriskt underlag från revisorer 

Revisor 1 och 2 

Revisor 1 – Anonym  

Kvalificerad revisor sedan 1983 och verksam på en av Jönköpings större 

revisionsbyråer. Huvudansvarig för ungefär 200 st. uppdrag med varierande storlek och 

inom ett flertal branscher. 

Revisor 2 – Anonym  

Revisorsassistent och verksam på en av Jönköpings större revisionsbyråer. Har arbetat i 

tre år och sex månader med små, medel och stora bolag inom ett flertal branscher. 

 

Intervjun med revisor 1 och 2 inleddes med en allmän diskussion om kontantbranschen 

och restaurangbranschen och kom snabbt in på att dem inte gör någon skillnad på dessa 

utan att de endast går under benämningen kontantbranschen. Revisor 2 förklarade att 

”det är ingen skillnad att revidera en restaurang eller en kiosk”. Svårigheten med att 

revidera företag i kontantbranschen beror på hanteringen av kontanter och risken den 

medför. Revisorerna förklarade att det därför behövs läggas större vikt på företagens 

intäktsredovisning. Eftersom revisorerna måste granska kassahanteringen medför detta 

ett merjobb och vanligtvis har företag i restaurangbranschen ett litet ”färsklager” som 

skall granskas men om lagret är stort medför även det ett merjobb. Kundfordringar 

behövs oftast inte granskas alls hos företag i restaurangbranschen eftersom det är vanligt 

förekommande att det inte finns några kundfordringar.  

Ett hjälpmedel som används vid revision av företag av i restaurangbranschen är 

checklistan. Checklistan är ett verktyg utformat av FAR som används vid revision av 

företag med kontantförsäljning. Revisorerna beskriver att den checklista som de 

använder sig av är baserad på den checklista skapad av FAR men med tillägg av vad 

som står i ISA. När revisionsbyrån får nya kunder används denna checklista främst år 1 

och sedan år 2 och framåt tittar revisorerna främst på om någonting avviker från vad 

som tidigare har dokumenterats. Utöver att gå igenom checklistan med en ny kund år 1 

dokumenteras även företagets rutiner och de systemtekniska delarna vilket exempelvis 

innebär kontroll av vilket kassasystem eller vilket bokföringsprogram som företaget 

använder sig av. Den nya kunden träffas alltid personligen och detta för att bland annat 
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revisorn skall bilda sig en uppfattning om personen och seriositeten i sitt företagande. 

Det sker även en identitetskontroll av samtliga nya kunder i enlighet med kraven inom 

penningtvättlagen. Revisor 1 förklarar att för ungefär 20 år sedan skedde inte alls 

samma noggranna kontroll av en ny kund utan menar att kraven har skärpts till rejält på 

senare år. Vidare fortsätter revisor 1 att befintliga kunder omprövas årligen och sker i 

enlighet med analysmodellen enligt RS.  Det mesta granskningsarbetet med ett bolags 

kassasystem och redovisningssystem (tekniska delarna i ett företag) görs mer ingående 

första året. Efter följande år kan revisorn fokusera mer på analytisk granskning och 

tester av detaljer såvida ingen förändring skett i kassasystem eller andra interna 

kontroller. Vidare påpekar revisor 2 att en granskning sker alla år, oavsett hur väl man 

känner kunden. 

Revisorerna förlitar sig mycket på den analytiska granskningen för att exempelvis 

säkerställa intäkterna och görs med hjälp av revisionsbyråns revisionsprogram. I den 

analytiska granskning tittar exempelvis revisorerna på bruttovinsten och jämför den 

med tidigare år eller med företag i samma bransch för att få fram vilka siffror som anses 

rimliga. Företagets försäljning över försäljningsåret analyseras med hjälp av detta 

revisionsprogram. För att kontrollera om siffrorna är rimliga ställs exempelvis 

försäljning mot låg moms. Detta för att enligt revisorerna förekommer att procentsatsen 

12 % som avser mat för avhämtning används flitigare av vissa restauranger än 

procentsatsen 25 % som avser mat för servering även om detta inte stämmer med 

verkligheten. Revisorerna håller sig löpande uppdaterade om förändringar, exempelvis 

utvecklingen av bruttovinster eller nyheter i datasystem. Bruttovinsten är ett vanligt 

nyckeltal som kontrolleras och en rimlig bruttovinst skiljer sig från vad det är för 

företag exempelvis vad för typ av restaurang. Bruttovinsten kan jämföras mot tidigare år 

eller med andra företag inom samma bransch. För att revisorn skall kunna säkerställa 

intäkterna vid en granskning av ett företag i restaurangbranschen görs oftast en 

substansgranskning där revisorn exempelvis väljer ut en viss vecka och granskar 

dagsavsluten under denna vecka. Det är av stor vikt att Z-rapporten (rapport på kassans 

försäljning) har en obruten följd när revisorn granskar dagsavsluten. Revisorerna menar 

även på att det är i substansgranskningen som flest fel påpekas. Dessutom tar denna 

substansgranskning något längre tid i företag i kontantbranschen och mindre företag för 

att systemen ofta är omoderna. Generellt sett är den inneboende risken hög gällande 

kontantbranschen eftersom mycket fel görs. Kontrollrisken och upptäcktsrisken är 
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företagsspecifik och menar på att två företag inom samma bransch kan se väldigt olika 

ut. Den revisionsbyrå som revisorerna arbetar för har en stor kund inom 

restaurangbranschen och förklarar att kontrollrisken är väldigt låg hos denna kund tack 

vare företagets goda interna kontroll med löpande kontroller vilka även revisorerna 

lägger stor tillförlitlighet till. Revisorerna anser att det är viktigt att ha en god intern 

kontroll i företaget men påpekar att de flesta företag inom restaurangbranschen inte har 

någon intern kontroll. Detta beror delvis på att många restauranger är familjeföretag och 

de som är ägare är även verksamma i verksamheten och man kan därför säga att ingen 

intern kontroll existerar i dessa fall. Större företag har i regel bättre intern kontroll och 

som tidigare nämnts förlitar sig revisorerna mycket på den och att de ofta nöjer sig med 

att i stort sett endast granska den. Revisorerna menar att granskningen anpassas efter hur 

pass god den interna kontrollen är. Det är möjligt att relativt snabbt identifiera om 

företaget har en god intern kontroll och om den är bristfällig använder sig revisorerna 

nästan enbart av substansgranskning. Vid kontroll av att kassasystem och 

systemdokumentation sköts på ett korrekt sätt medger revisorerna att de har en viss 

kunskap som krävs vid kontroll. De förklarar vidare att denna spetskompetens finns 

inom revisionsbyrån vid behov men inga experter används för att kontrollera 

kassasystem och systemdokumentation på mindre företagskunder utan detta sker endast 

på större företagskunder. Men revisor 1 påpekar att de alltid går igenom kassasystemen 

och systemdokumentationen i den utsträckning det går. 

För att finna tillräckliga revisionsbevis på de systemtekniska delarna menar revisorerna 

på att om checklistan har genomgåtts anses tillräckliga revisionsbevis föreligga. Utöver 

detta sker en exempelvis en granskning av intäkternas fullständighet och periodisering. 

Finner revisorn brister görs en övervägning om dessa brister är acceptabla och revisorn 

beskriver denna övervägning som väldigt svår. Dessa brister påtalas till företagaren som 

kan åtgärda felen. Revisorerna medger att de är extra försiktiga med risker gällande 

företag inom restaurangbranschen. Vid lämnande av en ren eller oren revisionsberättelse 

är acceptansen för fel ett väsentlighetsmått och är oberoende av vilken bransch det berör 

och en bedömning görs vid varje revision. När det gäller brott är dock varje krona 

väsentlig. Att tillräckliga revisionsbevis föreligger är när revisorn själv anser att detta är 

fallet. Om revisorn upptäcker fel påtalas kan dessa tas upp i en erinran i 

revisionsberättelsen. Revisor 1 berättar att denne har avgått från sex till sju uppdrag 

genom åren och därmed gjort en brottsanmälan. Revisorerna förklarar att kunnande och 
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erfarenhet är faktorer som i hög grad styr tillvägagångssättet vid revision av företag 

inom restaurangbranschen.  

Revisorerna medger att en viss beaktning görs när det gäller revision av ägarledda 

företag jämfört med företag som har skilt ägande och företagsledning. Detta görs för att 

de anser att ägarledda företag medför en större risk för att försäljning har undanhållits 

från att redovisas. Om företaget har skilt ägande och företagsledning förklarar 

revisorerna att detta kan innebära en risk för avsiktlig manipulering av 

redovisningsinformation eller att en medarbetare stjäl av företaget. En skillnad som sker 

vid revision av ägarledda företag och företag med skilt ägande och management är 

andra frågeställningar vid granskning. Andra frågeställningar gäller även om företaget 

ägs av ett utländskt riskkapitalbolag, då läggs större fokus på förskingring menar 

revisorerna. Frågor som försvinner vid granskning av ett ägarlett företag är exempelvis 

om löner stämmer med grundlönelistan, att det som avtalats är korrekt och att bonusar 

är korrekt räknade. Revisorerna menar att det finns en risk att i ett företag med skilt 

ägande och management vill management som har bonus pressa upp siffrorna för att få 

upp vinsterna och i ett ägarlett företag pressas istället vinsterna ned med anledning av 

att betala mindre i skatt. Det är viktigt för revisorn att identifiera syftet hos de som är 

ansvariga för företagets bokföring och vad de kan ha för incitament att manipulera. 

Avslutningsvis säger revisorerna att de upplever att den nya kassaregisterlagen har 

skärpt kraven på företagarna och lagen dessutom har underlättat revisorns arbete och 

dessutom bidragit till en större trygghet.  

Revisor 3 

Revisor 3 – Anonym  

Auktoriserad revisor och är verksam på en av Jönköping större revisionsbyråer. Har 

arbetat som revisor i minst 25 år och har varit auktoriserad revisor sedan början av 90-

talet. Arbetar huvudsakligen med ägarledda företag och har kunder i ett flertal 

branscher. Har god erfarenhet av revision inom restaurangbranschen. 

 

I intervjun med revisorn inleddes samtalet med att diskutera om det är någon skillnad på 

att revidera ett företag i restaurangbranschen jämfört med andra branscher. Revisorn 

anser att alla branscher skiljer sig åt och har sina olika svårigheter att revidera. Det som 

kan vara problematiskt i just restaurang- och kontantbranschen är att säkerställa att alla 
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intäkterna är ”instämplade” och bokförda. För att bevisa detta behövs stora insatser där 

kassan övervakas och att det finns resurser till att exempelvis genomföra kundräkningar 

som sedan jämförs mot vad som är ”instämplat” i kassan. ”Detta arbetssätt använder 

sig SKV utav men inte jag som revisor” påpekar revisorn. Vidare förklarade revisorn att 

det är en viktig aspekt att revisorn måste kunna arbeta i förtroende av sina kunder. För 

att underlätta detta förklarade revisorn att de jobbar med vissa intyg. Ett av intygen 

kallas för ”uttalande från företagsledningen”, i detta intyg finns en mall där 

företagsledningen försäkrar att bland annat alla intäkter som tillhör bolaget är bokförda. 

Detta blir ett intyg där de försäkrar att allt de lämnat till revisorn också är allt som finns 

och detta blir en viss trygghet om det skulle bli skatterevision eller liknande.  

 

Med nya potentiella kunder tas exempelvis alltid legitimationshandlingar in och för att 

sedan göra de grundläggande prövningarna på företagaren försöker revisorn kolla upp 

företagaren antingen genom egna kontakter eller också redovisningsbyrån om 

företagaren har en sådan.  Denna process genomgås för att undvika ”struliga” klienter. 

Den revisionsbyrå revisorn är verksam hos använder sig utav ett internt 

riskhanteringsverktyg där alla kunder granskas centralt innan de anställda får börja 

jobba med kunden. Befintliga kunder omprövas genom analysmodellen och detta görs 

av revisorn under hela den pågående granskningen.  

Checklistan för kontanthandel är ett av de verktyg som revisorn använder men anser att 

den är väldigt fokuserad på kassaapparater och tekniska system och väljer därför att till 

större del utgå mer från sitt revisionsprogram där även stora delar av checklistan ingår. 

Detta program är främst inriktat på risk för fel. I systemdokumentationen ingår 

exempelvis att revisorn kontrollerar kassarutinerna, vilka kassaapparater som används 

eller vilket bokförningsprogram som används. Revisorn har den uppfattning att 

revisorer i allmänhet inte besitter den detaljkunskap som krävs för att kontrollera 

kassasystem på ett korrekt sätt.  

Vidare anser revisorn att intern kontroll är en väldigt viktig funktion i ett företag. I fall 

med ett ägarlett företag där ägaren är med i den dagliga verksamheten anser revisorn att 

den interna kontrollen kan ifrågasättas. Revisorn anser att den interna kontrollen faller 

när det är en person som sköter alla viktiga transaktioner, ”man kan ju säga att den är 

suveränt bra eller jättedålig beroende på hur man ser på saken”. Revisorns förtroende 
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för personen som driver bolaget spelar in en stor roll. De åtgärder som revisorn föreslår 

till företag där flera ägare finns är att se till att det alltid är två som attesterar samtliga 

inköp och Z-rapporter, eller vad som helst vilket bidrar till att ägarna blir mer 

engagerade och får ett större ansvar. 

Funktioner och rutiner som granskas är framförallt kassahanteringen där revisorn lägger 

vikt vid de kassarutiner företaget har, exempelvis vem som står i kassan eller vem det är 

som räknar kassan. Revisorn stickprovsgranskar dagskvitton och Z-rapporter för att se 

till att det ser korrekt ut och stämmer mot vad som bokförts. Revisorn anser att 

kassahanteringen och kassasystem har blivit bättre efter SKV:s nya kontroller och de 

nya lagar som tillkommit inom detta område. Analytisk granskning är ett användbart 

verktyg som revisorn arbetar mycket med. I denna granskningsmetod kontrollerar 

revisorn nyckeltal och där är bruttovinstprocenten ett viktigt nyckeltal att granska. 

Vidare anser revisorn att bruttovinsten speglar hela företaget och det går att se hur 

allting hänger ihop från kassa till bokföring och speglas i bruttovinsten, ”det blir som en 

följetång av allting, gör man fel eller fuskar med någonting syns detta oftast i 

bruttovinsten”. Väljer exempelvis restaurangföretaget att inte stämpla in alla luncher är 

detta inget vi kontrollerar på plats utan görs detta bristfälligt med att företaget redovisar 

alla kostnader syns detta tydligt i bruttovinsten. Därefter kan revisorn göra fler 

granskningsåtgärder. En rimlig bruttovinst enligt revisorn kan vara allt från 52 % till 67 

% men det beror helt på vad det är för typ av restaurang, exempelvis om det är en 

lunchrestaurang eller en restaurang som säljer mycket dryck samtidigt som de serverar 

mat. Restauranger är en personalintensiv bransch men det finns svårigheter att jämföra 

dessa personalkostnader i mindre ägarledda företag eftersom dessa ofta till stor del 

består av ägaren och dess anhöriga. Dessa personer tar oftast inte ut några stora löner 

och det är svårt att bevisa om det är för att företaget vill visa en högre vinst eller om det 

beror på att oskattade medel tas ut.  

Det finns många olika revisionsbevis att granska hos företag inom restaurangbranschen 

och några av dem som nämns är; fastigheter där de tar in vem som äger lokalerna och 

hämtas från ett register, på lager tas lagerintyg in på att den stämmer och detta görs även 

när revisorn åker ut och inspekterar lagret. Uttalande från företagsledningen kan även 

användas som revisionsbevis. Substansgranskning sker på kassa och varulager som är 

utsatta balansposter och som dessutom företagsledningen lämnat intyg på. Revisorn kan 
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med hjälp av att föra in SIE-filen (filformat för överföring av verifikationer mellan 

ekonomiprogram) från kundens bokföring till revisionsbyråns revisionsprogram följa 

varje transaktion i kassan under hela året. Ur denna information kan kassan analyseras 

och revisorn kan få indikationer på om någonting inte stämmer. Revisorn förklarar att 

denne exempelvis reagerar speciellt när företag har väldigt stor kassa eller om den varit 

negativ under en period.  Revisorn framhåller att revisionsprogrammet är ett av de 

främsta hjälpmedel denne använder sig utav. Genom programmet kan revisorerna göra 

analyser på olika konton och få fram om det är några markanta differenser mellan olika 

månader. Revisionsprogrammet underlättar även analysen av momskontot som är en 

viktig post i restaurangbranschen, då denna har två momssatser beroende på om det är 

avhämtning av mat (12 %) eller om maten serveras i restaurangen (25 %). I de fall en 

revision leder till en oren revisionsberättelse är det oftast på grund av att skatter och 

avgifter inte är rapporterade eller inbetalade i tid men även att årsredovisningen inte är 

inlämnad i tid. Den interna kontrollen kan även ligga till grund för en oren 

revisionsberättelse om den är väldigt bristfällig eller nästintill obefintlig. Vad gäller 

skatter och avgifter skall revisorn enligt lagen skriva oren revisionsberättelse efter första 

överträdelsen men revisorn anser att det bör finnas en viss acceptans för detta. Det är 

revisorns uppgift att undersöka varför dessa lämnats in försent och en bedömning görs 

ifall dessa bör ligga till grund för en oren revisionsberättelse. Sker förseningar med 

skatter och avgifter systematiskt blir det en oren revisionsberättelse direkt. Revisorn 

berättar att de alltid för en dialog med företagsledningen och om de hittar fel meddelas 

dessa till företagsledningen som får en chans att avhjälpa felen innan 

revisionsberättelsen skrivs. Hur revisionen går till beroende på ägarstruktur skall i 

grunden inte vara olika men det går att se vissa skillnader menar revisorn. Är ägarna 

”passiva” kan revisionen ses som en trygghet för att allt stämmer och det kan göra att 

revisionen blir något mer noggrann. Svårigheter med passiva ägare är att vi inte vet hur 

insatta de är i verksamheten, exempelvis om revisorn påtalar att bruttovinsten är 50 % 

utan att ägaren reagerar på detta fast en mer korrekt bruttovinst bör vara 60 %. Har 

ägaren koll på detta eller har han lämnat över verksamheten till en verkställande 

direktör som inte sköter verksamheten på ett bra sätt, då kan det räcka att påtala detta 

för ägaren men det är olika hos alla ägare enligt revisorn. Vidare berättar revisorn att 

denne arbetar med några av de större hotellen i Jönköping och alla dessa har ”passiva” 

ägare. Restauranger i dessa hotell brukar visa upp en väldigt hög bruttovinst och 
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revisorn menar att detta beror till viss del av att de har bra interna kontrollsystem. Detta 

visar på att en bra intern kontroll fungerar och att det krävs när det finns fler ägare eller 

där ägaren är passiv anser revisorn.  

 

De intressenter som revisor fokuserar på är samtliga som kan läsa årsredovisningen. För 

denna måste ge en rättvisande bild av företaget. Revisorn lyfter fram att de inte kan veta 

vem som skall använda årsredovisningen, det kan visa sig att bolaget skall säljas och då 

kan årsredovisningen ligga till stor grund för köparens beslut och det gäller då att allt i 

den är korrekt. Sedan finns det företagare som lämnar klagomål på att kostnaden för att 

”läsa” igenom en årsredovisning är alldeles för hög. Då får revisorn förklara för kunden 

vad exakt som ingår i revisorns granskning och kanske till och med vilken nytta 

revisionen har för företaget. Sedan finns det vilande bolag som revisorn måste granska 

för att kontrollera och förvissa sig om att det verkligen inte pågår verksamhet i bolaget.  

Intervjun avslutades med viss diskussion om framtiden inom revisionsbranschen och 

här framkommer att revisorns verktyg (revisionsprogrammet) förbättras och utvecklas 

ständigt och mycket fokus ligger på riskhanteringen. Revisorn skulle gärna se att de fick 

tillgång till informationen i SKV:s kontrollenhet (kopplad till kassa och registrerar allt 

som sker i kassan), vilket skulle underlätta revisorns kassagranskning avsevärt.  

Revisor 4  

Revisor 4 – Anonym  

Godkänd revisor och är verksam på en av Jönköpings större revisionsbyråer. Började 

arbeta som revisor för åtta år sedan och har varit godkänd sedan två år tillbaka. Arbetar 

med 25-30 st. egna kunder och är med i flera större team som revisionsansvarig där 

både noterade företag och större koncerner ingår. Har erfarenhet av revision inom 

restaurangbranschen. 

 

Som i många av de andra intervjuerna inleddes intervjun med en allmän diskussion om 

restaurangbranschen och revisorn anser inte att det är någon större skillnad med att 

revidera ett företag inom restaurangbranschen jämfört med ett företag inom en annan 

bransch. Revisorn menar på att samma mallar och metodik följs som i övriga branscher. 

Revisorn förklarar att kassa och lager är det som läggs mest fokus på vid en revision av 

ett företag i restaurangbranschen. Dessutom tillägger revisorn att kundfordringar oftast 

inte behöver granskas eftersom många företag inom restaurangbranschen inte har några 
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kundfordringar. Revisorn förklarar att det som är redovisat oftast stämmer och menar på 

att om ett företag väljer att underhålla intäkter stämmer ändå det som företaget har 

redovisat och lämnat in för granskning. Fullständigheten på intäkterna kommer revisorn 

åt genom att företagsledningen får skriva på en skriftlig försäkran om att alla intäkter 

har redovisats. Denna försäkran är tänkt att fungera som ett slags ”skydd” för revisorn 

ifall intäkter medvetet har undanhållits. Är det samma personer i företagsledningen som 

driver företaget skriver de på årsredovisningen och därför är denna försäkran helt 

”smärtfri” för dessa personer eftersom de intygat samma sak när årsredovisningen 

skrevs på.  

Checklistan är ett bra hjälpmedel men revisorn påpekar att den checklista som används 

är i grund och botten den som FAR har utvecklat fast med egna uppställningar och 

tillägg. Denna checklista genomgås grundligt första året med kunden och där mest fokus 

läggs på företagets kassarutiner. År 2 fokuserar revisorn mest på vad som avviker från 

år 1. Exempelvis när kassainventering görs och samma kassasystem med funktioner 

som tidigare använts utnyttjar revisorn förra årets information. För att en potentiell kund 

skall få bli kund genomgås en granskningskontroll där exempelvis checklistan används 

men i denna kontroll tas den bakgrund fram som finns tillgänglig. Exempelvis sker en 

viss kontakt med personer som kan tänkas känna till företagaren för att få en 

uppfattning om företagaren och dennes seriositet. Dessutom lägger revisorn till att stor 

kännedom finns inom kontoret vilka som ligger bakom större delen av restaurangerna i 

Jönköping. Revisorn förklarar att syftet med denna granskning är att inte få in oseriösa 

kunder till revisionsbyrån. Vidare berättar revisorn att han senast för någon månad 

sedan nekade en kund för att efter ha träffat personen fick en stark känsla av att denne 

inte var seriös i sitt företagande. Det är dock ovanligt att information tas fram om en 

potentiell kund vilket medför att denne inte får bli en ny kund hos revisionsbyrån. 

Befintliga kunder omprövas årligen med en mall av frågor som utgår från 

analysmodellen. Problem som uppstår beror ofta på kommunikationsproblem mellan 

företagaren, en redovisningsbyrå och revisorn. Exempelvis om det är bristande kvalité 

på det underlag som kommer in till revisorn påpekas detta till redovisningsbyrån och 

kunden och i sin tur blir kunden missnöjd för att denne betalat för en tjänst och 

förväntar sig att detta skall ske problemfritt. Vidare förklarar revisorn att ett flertal 

kunder inte har något intresse av sitt eget bokslut och därför får denna information ofta 
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efterfrågas upprepade gånger. Revisorn förundras även av att många företagare inte har 

ett större intresse i det resultat som företaget visar i bokslutet och ”många företagare är 

dessutom inte medvetna om företaget gjort en vinst eller förlust vid årets slut”. 

När intäkterna skall säkerställas i ett företag inom restaurangbranschen tas Z-rapporten 

ut av revisorn som sedan jämförs med kontokortskvitton och vidare följs dessa upp mot 

bankinsättningar. Gör företagaren en daglig bankinsättning är detta relativt enklare för 

revisorn att kontrollera. Därefter görs substansgranskning på lager med 

inventeringsbesök och priskontroll mot leverantörsfakturapärmar. Ett nyckeltal som 

revisorn lägger stort fokus på vid granskning av företag inom restaurangbranschen är 

bruttovinstprocenten. När revisorn granskar bruttovinstprocenten och den är avvikande 

från tidigare år eller mot andra företag inom samma bransch är detta en tydlig indikation 

på att någonting troligtvis är fel och behöver granskas ytterligare. När företag inom 

restaurangbranschen granskas utgör även löner en viktig del av granskningen. Revisorn 

förklarar att i ägarledda företag tar ägaren oftast ut en lön som inte ”skadar” företaget, 

med andra ord om företaget gör en mindre vinst tas mindre ut i lön av ägaren. Vid 

tillvägagångssättet för revision av företag inom restaurangbranschen beskrivs 

checklistan som praxis för kontanthanteringen men att kunnande utgör en väldigt stor 

del. Inom revisionsbyrån finns det ett oerhört brett kunnande och är revisorn osäker i 

vissa fall hur denne skall gå tillväga kan vägledning ges av medarbetare och genom att 

”komplettera” varandra sitter var och en av revisorerna på väldigt stor kunskap.  

Efter att granskning av bokföringen gjorts är att skriva en oren revisionsberättelse den 

absolut tyngsta åtgärden en revisor kan använda sig utav. Denna orena 

revisionsberättelse inleds oftast med en erinran eller ett PM där fel påpekas. Sätts 

exempelvis företaget i konkurs efter att revisionsberättelse lämnats kan revisorn hamna i 

trångmål om inte den revisionsberättelse som lämnats är korrekt. För att finna 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis samlar revisorn in bevis för kortköp och 

dessutom granskas kassainsättningen. När en oren revisionsberättelse anses föreligga får 

denna inte lämnas utan att en delägare på revisionsbyrån har gått igenom materialet och 

gjort ytterligare en bedömning. Det är med andra ord alltid minst två personer som är 

inkopplade när en oren revisionsberättelse lämnas men i vissa fall kan det vara tre 

stycken. Revisorn beskriver att den största acceptansen för fel vid granskning av 

bokföringen är med skatter och avgifter för revisorn skall enligt lagen skriva en oren 



 Bilagor 

 
82 

revisionsberättelse även om dessa skatter och avgifter lämnats en dag försent. Om 

exempelvis företagaren skött skatter och avgifter prickfritt under en längre tid anser 

revisorn att det är orimligt att använda sig utav den tyngsta åtgärden en revisor kan ta 

till endast för att företagaren missat detta en gång. Ifall företagaren upprepar samma fel 

en gång till utreds anledningen till detta och finns en ursäktlig förklaring skrivs ingen 

oren revisionsberättelse. Detta betyder inte att fel inte kan leda till en oren 

revisionsberättelse lämnas även om felet görs för första gången eftersom det beror 

mycket på hur väsentligt felet är. Revisorn påpekar dock att om mindre fel sker 

upprepningsvis eller systematiskt är detta underlag för att skriva en oren 

revisionsberättelse. När en oren revisionsberättelse väl lämnas utelämnas ingenting av 

revisorn utan i dessa fall tas allting upp som går att påpekas. I de fall där en oren 

revisionsberättelse lämnas är det ofta på grund av att företaget förbrukat sitt eget kapital 

eller om styrelsen inte gjort en kontrollbalansräkning.  

Revisorn förklarar att det går att se en viss skillnad vid revision av ägarledda företag 

jämfört med företag som har skilt ägande och företagsledning. Revisorn menar att vid 

skilt ägande ”sker revisionen som den är tänkt”. Vid granskning av ett företag där 

ägaren och företagsledningen är samma person granskar revisorn åt den personen som 

ägare om han gjort sitt jobb som företagsledare och situationen blir något ”krystat”. 

Trots detta gör revisorn samma jobb och använder sig av samma tillvägagångssätt.  

Intervjun går vidare till vikten av att företaget har en tillförlitlig intern kontroll och 

revisorn förklarar att den interna kontrollen oftast är bristfällig i mindre bolag för att 

antalet personer i verksamheten är för litet. Revisorn beskriver att den interna kontrollen 

är som bäst där företag har en stor ekonomiavdelning som ständigt dubbelkollar 

varandra. Vidare förklarar revisorn att i restaurangbranschen är ägaren oftast med i den 

dagliga verksamheten i företaget. Syftet med intern kontroll är att ledningen skall ha 

kontroll över verksamheten och är ägaren med i den dagliga verksamheten bör denne ha 

en god översikt och den interna kontrollen är god. Dock tilläger revisorn att det skall 

skiljas på god intern kontroll där ägaren finns med i den dagliga verksamheten och på 

en ”riktigt bra” intern kontroll där minst två personer exempelvis attesterar varje 

utbetalning. Det som revisorn specifikt kontrollerar gällande rutiner och interna 

kontroller i restaurangföretag är främst kassarutinen. Frågor som revisorn ställer sig 

själv angående kassarutinen är exempelvis; När sätts pengarna in på banken? Bokförs 
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denna insättning dagen efter? Vilka av de anställda får stänga kassan? Däremot att 

kontrollera att företagets kassasystem och systemdokumentation sköts på ett korrekt sätt 

är ingen detaljkunskap som revisorn besitter utan menar på att ”en revisor har oftast 

inte detaljkunskap inom något område”. Revisorn förklarar även att denne känner en 

viss trygghet med de nya kassasystemen där allting loggas och som är godkända av 

SKV. Revisorn tillägger även att om revisorerna framöver skulle få möjlighet att 

komma åt den informationen i SKV:s kontrollenhet skulle detta kunna underlätta 

revisorernas undersökning av företag i restaurangbranschen. Dessutom tror revisorn att 

utvecklingen går mot mer IT-revision (kontroll av it) eftersom användandet av kontanter 

ständigt minskar. 

 

Revisor 5 

Revisor 5 – Anonym  

Godkänd revisor och verksam på en av Jönköpings större revisionsbyråer. Har varit 

godkänd revisor i 25 år under sina 31 år som revisor. Arbetar mestadels med små och 

medelstora bolag och har ungefär 120 st. klienter. Har god erfarenhet av revision av 

företag inom restaurangbranschen. 

 

Intervjun inleds med en diskussion med revisorn ifall denne anser att det är någon 

märkbar skillnad på att revidera ett företag i restaurangbranschen jämfört med andra 

branscher. Revisorn framhåller att det inte är några större skillnader och tillägger att det 

är viktigt att företag behandlas på lika villkor. Det går att se en förhöjd risk i 

restaurangbranschen och i alla övriga branscher med stor kassahantering. Detta leder 

oftast inte till revisorn lägger ned mer tid sammanlagt utan att större fokus läggs på 

kontanthanteringen och löner hos dessa företag. Den generellt förhöjda risken som beror 

på kontanthanteringen har under de senaste åren blivit bättre anser revisorn. Kraven på 

de nya kassaapparaterna har bidragit mycket till att det känns betydligt bättre som 

revisor just nu och menar på att det är svårare för företagaren att undanhålla intäkter. 

Revisorn har känt att det förekommit en del fusk tidigare och hoppas nu att detta håller 

sig på en bra nivå en tid framöver.  

Nya potentiella klienter granskas för att försöka undvika de som har ”lik i bagaget” 

detta görs exempelvis genom att kontrollera legitimationshandlingar på alla nya kunder 
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samt en allmän riskbedömning av företagaren. Företagare med näringsförbud som inte 

innehar F-skattsedel eller de som ligger i rättsliga processer anses som tillräckligt för att 

inte ta emot kunden och dessa granskningar görs centralt inom byrån. Alla kunder 

utvärderas efter en viss mall där det betraktas om kunden uppfyller kraven för att förbli 

kund hos byrån. Att det finnas ett ömsesidigt förtroende är mycket viktigt och finns inte 

detta är det svårt att behålla en kund menar revisorn. 

Kassahantering, personalhantering och att företag sköter skatter och avgifter samt att 

dessa betalats in och i tid läggs det fokus vid i revision av företag i restaurangbranschen 

förklarar revisorn. Rutinerna är viktiga att kontrollera för att se hur god den interna 

kontrollen i företaget är, att en rutinbeskrivning finns anses viktigt menar revisorn. Det 

pratiska arbetet med restauranger blir oftast att se över dagsrapporterna, kvitton som 

kommer ur kassaapparaterna och detta kontrollsummeras i största möjliga utsträckning. 

Däremot görs inga besök med likande syfte som SKV, där de exempelvis undersöker att 

restaurangerna lämnar ut kvitton till samtliga kunder. Revisorn menar att SKV har 

bättre utrustning och resurser för att granska kassaapparaterna, revisorn får fokusera på 

att granska det som kommer ut ur dem. Med anledning av detta måste revisorn 

säkerställa att det som kommer ur kassaapparaten är korrekt i den mån det går säger 

revisorn. För att stödja detta arbetar revisorn med något som kallas för ”brev till 

företagsledningen”. I detta intyg skriver företagsledningen på att inga oegentligheter 

förekommit och att alla uppgifter är lämnade till revisorn och dessutom skrivs det på ett 

kassaintyg. Andra substans och analytiska granskningar som görs är granskning av 

dagsrapporter och dessa jämförs med tidigare månader och år. Ett nyckeltal som det 

läggs större fokus på är bruttovinstprocenten som är ett bra verktyg för att se avvikelser 

mellan månader och tidigare år. Finner revisorn avvikelser på över 2 % försöker denne 

att ta reda på förklaringen till förändringen. Ofta föreligger klara anledningar till dessa 

förändringar som exempelvis ändrat sortiment eller ändrad kundkrets men det kan vara 

bra att kolla upp menar revisorn. Checklistan för kontanthandel framtagen av FAR är 

inget som revisorn använder sig utav utan revisorn använder sig flitigt av 

revisionsprogrammet. Efter revisionen används ett dokument som kallas 

revisionsdokument till att dokumentera vad som gjorts. Enligt revisorn är kunnande och 

erfarenhet väldigt nyttigt vid revision inom kontantbranschen och revisorns 
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tillvägagångssätt präglas mycket av dennes långa erfarenhet och att ha arbetat med 

många kunder under en lång tid.  

 

I denna bransch är tillförlitlig intern kontroll väldigt viktigt och revisorn arbetar mycket 

med att försöka informera ägarna i just denna bransch. Det är en stor del av revisorns 

jobb som innebär att visa vad ägarna måste tänka på och hur en bättre kontroll kan 

uppnås eftersom det av erfarenhet märks att flertalet företag inte riktigt har koll på hur 

det skall gå till. Detta anser revisorn att de har lyckats med hos sina kunder och att detta 

visar sig i och med en stor skillnad i kvalitén på materialet som kommer in från 

kunderna senare. Det är viktigt att ägarna är noggranna med skattedeklarationerna och 

att dessa betalas in i tid. Revisorn anser att många nya kunder tar för lätt på detta och att 

det gäller att visa på hur viktigt det är att detta sköts. Det är dessutom viktigt att ägarna 

också informerar och pratar med personalen hur allt fungerar och skall gå till, detta kan 

exempelvis handla om att slå in rätt koder i kassan. Revisorn kan dock inte mer än 

påpeka dessa brister. 

 

Revisorn ser en stor skillnad på hur många orena revisionsberättelse som skrivs 

nuförtiden jämfört med för ungefär 10 år sedan. Idag skrivs det betydligt fler orena 

revisionsberättelser och vanligaste orsakerna är att inte skattdeklarationer betalts i tid, 

kassahanteringen inte fungerat som den bör, bristande intern kontroll eller det vanligaste 

att aktiekapitalet är förbrukat med mer än 50 %. Företagaren får alltid en chans att 

förklara varför situationen är som den är innan en oren revisionsberättelse lämnas. Trots 

att en ökning av orena revisionsberättelser lämnas är siffran relativt låg, det rör sig om 

att ungefär 10 % av granskningarna slutar med en oren revisionsberättelse i företag 

inom denna bransch. Revisionsbevisen som granskas i restaurangbranschen skiljer sig 

inte från andra branscher mer än att det läggs lite mer vikt vid kassan. För att finna 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis dokumenteras de balansposter som finns 

och helst med externa uppgifter med kontoutdrag, fakturor, skattekontoutdrag, 

momsdeklarationer etc. Angående undersökning av kassasystem besitter inte revisorn 

den kunskap som krävs för att undersöka dessa men anser inte heller att detta är en del 

av revisorns uppgift att kontrollera. Detta för att revisorn måste kunna arbeta i 

förtroende med företagaren och granska de uppgifter som lämnas till dem.  
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Generellt sätt är det bättre intern kontroll och fler rutiner i bolag som inte är ägarledda 

och det är då revisorns uppgift att granska att företagets rutiner följs. Revisorns förklarar 

att i ägarledda företag sker mer substansgranskning. Vidare avslutas intervjun med att 

revisorn påpekar att det är viktigt att hålla sig uppdaterad och att revisionsbranschen 

försöker ligga ”steget före” i utvecklingen. Dessutom att en förenkling möjligtvis är på 

väg med endast en momssats inom denna bransch vilket skulle underlätta både för 

revisorer och företagare.  
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Bilaga 5 Empiriskt underlag från restaurangägare 

Andreas Larsson (Karlssons Salonger) 

Restaurangägare - Andreas Larsson  

VD i moderbolaget Allrest Group AB och dessutom en av tre ägare i detta bolag. Allrest 

Group driver bland annat Karlssons Salonger i Jönköping AB som har ungefär 35 

stycken anställda. 

För att ta hand om bokföringen har Allrest Group anställt en ekonomichef på 

huvudkontoret i Skövde och sedan jobbar dem även med en av de större 

revisionsbyråerna i Sverige som gör koncernredovisning för samtliga bolag. För en kort 

tid sedan gjordes en stor utredning på alla bolag som Allrest Group bedriver där 

exempelvis kassahanteringen grundligt gicks igenom genom att granska kassarutiner 

etc. Efter denna stora utredning kom revisionsbyrån med flera tips och idéer om vad och 

hur man kunde förbättra vissa delar. Enligt Larsson jobbar revisorerna aktivt med att 

informera ägarna om utvecklingen av lagar och föreskrifter. För att ytterligare dra nytta 

av revisorernas arbete ser ägarna revisionen som ett ”extra kvitto” på att allting är som 

det skall. Med andra ord en extra kontroll för de passiva ägarna utöver den interna 

kontrollen. Med passiva ägare menas att ägarna inte är med i den dagliga driften av 

verksamheten och motsatsen till detta är aktiva ägare. Denna beskrivning på passiva 

ägare passar även in på Larsson och övriga två ägare som inte deltar i driften av 

Karlssons Salonger. 

Larsson anser att den interna kontrollen i Karlssons Salonger är god och att det är av 

stor vikt för ägarna att den inte är bristfällig eftersom dessa inte är med i den dagliga 

verksamheten. Karlssons omsätter miljoner årligen och det gäller då att ha god intern 

kontroll, ”förtroende är bra, kontroll är bättre”. För att underlätta den interna 

kontrollen finns inbyggda system för att kontrollera exempelvis lönsamheten från dag 

till dag eller till och med för varje timme. Larsson och ägarna arbetar mycket med att få 

in rutiner i företaget vilket underlättar till att var och en av de anställda vet vad som 

skall göras vid varje tillfälle. Vidare förklarar Larsson att ägarna lägger stort fokus vid 

kontroll och framförallt kontroll av nyckeltal. Om ett nyckeltal inte stämmer överens 

med vad som förväntats eller tidigare siffror för samma period tidigare år utreds 

anledningen till detta. Det kan exempelvis vara viktiga nyckeltal för ägarna som för 
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höga personalkostnader eller för låg bruttovinst. Larsson menar på att det inte går att 

kontrollera varenda krona utan att ”så länge nyckeltalen stämmer är allting som det 

skall vara”. Ännu ett sätt att kontrollera verksamheten är genom ”mystery shopping”, 

det är dock inte vanligt men förekommer och innebär att en person får betalt för att 

agera ”vanlig” kund men har i syfte att kontrollera hur verksamheten sköts, exempelvis 

om servicen är bra eller om det är rent och fräscht i restaurangen. När kassorna skall 

kontrolleras och räknas finns det tre anställda på Karlssons Salonger som har 

befogenhet att göra det. Kassarapporterna görs dagligen däremot ”bankas” dem med 

någon dags mellanrum med anledning av att en viss kostnad medför vid ”bankning”.  

Larsson anser att staten och revisorn inte har en större påverkan på hur företaget drivs 

men tillägger att dem kan gå in och kontrollera om de anser att någonting inte ser ut att 

vara som det skall i företaget, ”vi har så pass bra kontroll på våra företag därför ser vi 

till att inte hamna där”. Däremot anser Larsson att Karlssons Salonger har en så pass 

god intern kontroll att de inte påverkas märkbart utan mer att staten sätter upp 

”spelreglerna” för företaget. Vidare anser Larsson att han och övriga ägare har högre 

krav på Karlssons Salonger än vad staten och revisorn har. Intervjun avslutas med att 

Larsson förklarar att han ser positivt på diskussionen om att en momssats inom 

restaurangbranschen införs. Däremot tillägger att det inte skulle påverka just Karlssons 

Salonger märkbart eftersom de inte har stor försäljning för avhämtning av mat. 

Günter Cakar (En Italienare & en Grek AB) 

Restaurangägare - Günter Cakar  

Äger och driver restaurangen En Italienare & en Grek AB i Jönköping tillsammans med 

sin släkting Andreas Cakar. Det är sju stycken (inkl. ägarna Cakar) anställda i företaget. 

Restaurangen drevs från början som ett handelsbolag men drivs numera som ett 

aktiebolag.  

 

Intervjun inleds med att utreda hur ägarna valt att sköta redovisningen. Cakar förklarar 

att de använder en redovisningsbyrå som de lämnar in bokföringen till en gång i 

månaden och att momsen skall rapporteras kvartalsvis. Cakar berättar att företaget 

använder sig utav en mindre revisionsbyrå i Huskvarna. Detta delvis för att Cakar 

känner sig tryggare med en mindre revisionsbyrå än en större då det finns en möjlighet 

till personlig kontakt med revisorn. Cakar anser att de större revisionsbyråerna är något 
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opersonliga menar på att ”det känns som att de granskar de siffror som finns och de ger 

en del tips och råd men du får inte en personlig relation med dem”.   

Den interna kontrollen är svår att hantera i denna bransch. Att hantera kassan och 

anställda är en svår uppgift menar Cakar. I vårt företag sköter alltid någon av oss 

delägare kassahanteringen och vi försöker se till att någon av oss alltid är med i den 

dagliga driften fortsätter Cakar. Detta görs för att inte lämna över hela ansvaret till en 

anställd och den risk det medför. Cakar förklarar detta med ett exempel ”om någon tar 

hundra kronor om dagen ur kassan kanske inte det låter som mycket pengar men på en 

månad blir det ungefär 3000 kr och slås det ut på ett år blir det mycket pengar”. Vidare 

förklaras att det enda sättet att kontrollera detta är att vara närvarande hela tiden men det 

är inte alltid möjligt. Dessutom räknar ägarna med att när de inte är närvarande pågår 

svinn av exempelvis gratisluncher till vänner och ägarna ”räknar med att sådant sker”. 

Vid frågan om det är två som attesterar kassan svarar Cakar att de inte har den rutinen 

för att de som delägare har fullt förtroende för varandra. Det finns inte heller några 

kassarutiner utskrivna eftersom kassahanteringen alltid sköts av ägarna utan några 

undantagsfall. Cakar anser att det är deras uppgift som ägare att se till att den interna 

kontrollen är bra och tillägger att deras revisor inte har påpekat något angående deras 

sätt att sköta den. Cakar anser att deras relation med revisorn är väldigt bra och de har 

kontakt med revisorn upp till två gånger i veckan. 

 

Huvudnyttan med revisionen av restaurangen är när vi gjort bokslutet och sätter oss ner 

och går igenom alla siffror med revisorn, exempelvis jämförs kostnader, omsättning och 

vinstmarginal med tidigare år. Cakar förklarar att de även gör upp en budget för 

framtiden vid detta tillfälle. I denna granskas vilka kostnader som det skulle kunnas 

skäras ned på, för det är kostnaderna som alltid ökar och måste övervakas förklarar 

Cakar. Kostnaderna varierar väldigt mycket mellan åren säger Cakar som förklarar att 

detta beror på att restaurangen behöver olika inventarier som är nödvändiga för driften 

och dessa kostnader kan ”sticka iväg riktigt vissa år”. På frågan vad som är revisorns 

roll i ert företag svarar Cakar att de vill ha så mycket hjälp som möjligt av sin revisor, 

det är den främsta anledningen till att de har valt en mindre revisionsbyrå. För trycket på 

oss ägare ökar ständigt, inte bara från SKV utan även från exempelvis 

hälsomyndigheten och tillståndsenheten. Det behövs då mer hjälp av revisorn och det 

kan vara svårt att hitta en bra balans genom att inte kräva för mycket av denne.  
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Därefter förs en diskussion angående att endast en momssats inom restaurangbranschen 

och Cakar ser positivt på detta och tror det skulle underlätta arbetet något. Dessutom 

behöver inte företagaren ”sitta inne med” lika mycket pengar i form av skatter från 

moms vilket får ses som en hög riskfaktor för företagaren. Cakar tillägger att ”skatter 

och arbetsgivaravgifter är inte så farligt att betala till skillnad från momssatsen som är 

så pass hög och det blir mycket pengar som skall in var tredje månad”. Vidare 

diskuteras de nya lagar som tillkommit och där menar Cakar att SKV har informerat 

väldigt mycket om dessa vilket har underlättat. Dessutom har SKV varit flexibla 

exempelvis med att om tillverkarna inte hunnit med att installera de nya kassasystemen i 

vissa restauranger planenligt var det inga större problem med att få uppskov på detta. 

Cakar har märkt av ökade kontroller från SKV där de exempelvis kontrollerar att 

restaurangen verkligen har installerat det kassasystem man rapporterat.  

 


