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Abstract 
The auditor’s role has in recent time come to include more than to secure the accuracy of the 
financial numbers. Today, is it a big part of the auditor’s assignments to offer the clients all 
types of advising. As a result of this extended assignments puts higher expectations on the 
auditor to possess knowledge of a range of subjects. This development has evolved into 
higher expectations on the auditor’s profession itself.  
 
Earlier research shows that fraud within organization has increased in recent times and that 
this has led to an increased problem in society. Because of the indications of fraud in 
organizations has increased it has also brought expectations on the auditors to discover fraud 
when they audit. The auditors themselves do not consider that the purpose of the auditing is to 
discover eventual frauds. The researchers on the other hand believe that the multitudes 
expectations is at such a level were the auditors have to comply with these demands. Earlier 
research together with the asked auditors confirm that fraud within companies are highly 
problematic to discover and when you take in consideration the fact that they do not have a 
vast impact, individually on the financial bookkeeping in a company.        
 
The disagreement today is between the auditors and the users about the role of auditing. Both 
in the earlier research and the auditors that I have interviewed in my study have witness an 
expectation gap between the two. In earlier research and in empirical material have I 
acknowledge a perception that the knowledge surrounding the role of the auditor have to 
increase. The auditors in my research means that the multitude express a common 
misunderstanding that the auditors audit and verify on a detailed level. In earlier research and 
the interviewed have agreed upon that the information is the key to decrease the expectation 
gap that is present today that the auditors is not pleased with today.    
 
The study has been done with the purpose to use qualitative semi-structured interviews in 
order to clarify how the auditors themselves look upon their role in discovering fraud in 
organizations. The study include eight interviewed representatives from four audit firms. The 
result of this study demonstrates that the auditor’s agree that the discovering of fraud is not 
one of the main goals with the auditing and is only one part of it. The auditors in the study 
mean that their assignment is to audit materiality and risk. All of the interviewed believes that 
it is the management’s task to discover fraud and especially stresses the importance of the 
prevention of fraud with help from good internal controls.          
 
This study is written in Swedish.  
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Sammanfattning 
 
Revisorns roll har på senare tid kommit att innefatta mer än att säkerställa de finansiella talens 
riktighet. En stor del av revisorns arbetsuppgifter handlar om att tillstå sina klienter med all 
typ av rådgivning. En följd av revisorns utökade arbetsuppgifter är att det ställer krav på 
revisorn att inneha kunskap om en rad olika ämnen. Denna utveckling har kommit att 
innebära att allmänheten anses ha höga förväntningar på revisorn i dess yrkesroll.  
 
Tidigare forskning visar att bedrägerier inom organisationer har ökat på senare tid och att det 
har kommit att bli ett ökat problem i samhället. I och med indikationer på att bedrägerier i 
organisationer har ökat anses allmänheten också ha förväntningar på att revisorn skall 
upptäcka bedrägerier när de utför revision. Revisorerna själva anser däremot inte att det är ett 
syfte med revisionen att upptäcka eventuella bedrägerier. Forskare menar dock att 
allmänhetens förväntningar är så pass höga att revisorerna måste ta hänsyn till detta krav. 
Tidigare forskning samt de tillfrågade revisorerna bekräftar att bedrägerier i företag är mycket 
problematiska att upptäcka med hänsyn till det faktum att de inte enskilt har någon stor 
påverkan på de finansiella räkenskaperna för ett bolag. 
 
Meningsskiljaktigheter råder mellan revisorerna och användarna kring revisorns roll och både 
tidigare forskning samt de revisorer jag har intervjuat i denna studie vittnar om att det råder 
ett förväntningsgap mellan de olika parterna. En vanlig missuppfattning menar revisorerna i 
min undersökning är att allmänheten tror att revisorerna reviderar och kontrollerar på 
detaljnivå. I både tidigare forskning samt empiriskt underlag finner jag uppfattningen att 
kunskapen kring revisorns roll måste öka. Tidigare forskning och de tillfrågade 
respondenterna är överens om att information är huvudnyckeln till att minska de 
förväntningsgap som råder och som från revisorernas sida uppfattas som mycket olyckligt.  
 
Studien har gjorts i syfte att med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med revisorer 
klargöra hur revisorerna själva ser på sin roll att upptäcka bedrägerier i organisationer. 
Studien består sammanlagt av åtta respondenter representerade på fyra revisionsbyråer varav 
tre stycken är stora revisionsbolag och en mindre revisionsbyrå. Resultatet av denna studie 
visar att revisorerna är överens om att upptäcka bedrägerier inte är ett huvudmål med 
revisionen utan utgör endast en del. Revisorerna i studien menar att det är deras uppgift att 
granska utifrån väsentlighet och risk. Samtliga respondenter menar att det är ledningens 
ansvar att upptäcka bedrägerier men framförallt betonar de vikten av att förebygga 
bedrägerier med hjälpa av goda interna kontroller.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: revision, revisorns roll, revisorns roll i att upptäcka bedrägerier, 
förväntningsgap, agentteorin 
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1  Inledning 
   
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till studiens berörda ämne samt den 
problemformulering som ligger till grund för forskningsfrågan. Vidare redogörs för studiens 
syfte, problemformulering, avgränsningar samt fortsatta disposition.   
  

1.1  Problembakgrund 
 
Långt tillbaka i historien har affärsverksamheter blivit granskade i vad som kan liknas vid 
revisionsliknande former. Redan så långt tillbaka som 1800-talet har bolag blivit reviderade 
av en professionell utomstående part och revisorsverksamheten fick därmed sitt avstamp 
(Öhman, 2007). Revision som fenomen är således inget nytt påfund även om det är ett objekt 
under ständig ombeskrivning. Behovet av att kontrollera människor och organisationer har 
ökat och revision har fått en så erkänd ställning på så många plan att vi anses leva i ett 
revisionssamhälle (Öhman, 2007). Syftet med införandet av en revisor var att åstadkomma en 
garanti för att den finansiella informationen var korrekt. På så sätt skulle den reviderade 
finansiella informationen fungera som ett skydd gentemot företagets intressenter (Lee, 1995). 
 
Debatten kring revisorernas roll i att förebygga, upptäcka och rapportera bedrägerier och 
andra fel i bolag har under lång tid varit ett väl omdiskuterat ämne mellan revisorer, politiker, 
media, lagstiftare och allmänheten. Revisorernas uppgift i att upptäcka bedrägerier har tidigt 
betraktats som en viktig del av granskningen för revisorerna nationellt likväl som 
internationellt Problematiken kring revisorn som en brottsförebyggande aktör har således vid 
flertalet tillfällen fallit föremål för politiska resonemang och ambitioner (Larsson, 2004). 
Diskussionen kring revisorernas roll och ansvar kring bedrägerier har blivit extra 
framträdande i och med stora uppmärksammade finansiella skandaler så som Enron och 
WorldCom. Gemensamt för dessa skandaler är att de båda strax innan avslöjandet hade 
granskats av berörda revisorer med godkända resultat (Stirbu, Moraru, Farcane, Blidisel & 
Popa, 2009).  
 
Tidigare forskning visar att det historiskt sett finns ett flertal fall runt om i världen där 
revisionen inte har kunnat leva upp till det lagstiftningen krävt och allmänheten räknat med 
(Öhman, 2007). Fenomenet definieras enligt tidigare forskning som förväntningsgap och 
anses uppstå när det råder delade meningar mellan omvärlden och revisorn kring revisorns 
skyldigheter och förpliktelser (Koh & Woo, 1998).  
 

1.2  Problemdiskussion 
 
Enligt Graeme och Veldra (2010) ställs det krav på revisorn att besitta kunskaper kring varje 
enskild klients affärsområde. Revisorn förväntas påvisa förståelse för varje företags 
verksamhet, bransch, organisationsstruktur samt kunskaper kring kvalitén på den interna 
kontrollmiljön. Enligt Föreningen auktoriserade revisorer (2014) beskrivs revisorns 
huvudsakliga roll som att granska räkenskaper samt kontrollera hur styrelsen förvaltar det 
bolag som de företräder.  Graeme och Veldra (2010) däremot anser att det inte finns någon 
klar bild över vilken roll revisorn bör inneha. Exempelvis anses revisorns ansvar och 
inblandning i att förvaltningen av organisationer sker utifrån samtliga intressenters bästa vara 
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diffus. Enligt Siddiqui och Nasreen (2009) avslöjades det genom en undersökning ett stort 
förväntningsgap mellan revisorer och allmänheten. Enligt Siddiqui och Nasreen (2009) har 
det från tidigare undersökningar framkommit betydande skillnader mellan revisorer och 
respondenter kring uppfattningar om revisorns roll. Största förväntningsgapet identifierades 
enligt Siddiqui och Nasreen (2009) kring revisorns ansvar och tillförlitlighet av reviderade 
bokslut. Enligt Sikka, Puxty, Willmott & Cooper (1998) har företagens tredje part 
förväntningar på revisorn att bland annat upptäcka och rapportera eventuella oegentligheter 
som förekommer inom företagen. Något som även Papadakis och Edrich (2003) instämmer 
med då de förklarar att allmänheten undantagslöst förväntar sig att revisorerna skall upptäcka 
eventuella oegentligheter och dessutom aktivt söka efter det. Sikka et al (1998) hävdar 
samtidigt att revisorerna själva anser att allmänheten har en snedvriden bild av revisionsyrket 
och därmed har missförstått revisorns roll. Sikka et al (1998) förklarar vidare att revisorerna 
anser att upptäcka och rapportera eventuella oegentligheter inte är ett mål med revisionen. 
Papadakis och Edrich (2003) instämmer och förklarar vidare att en övervägande majoritet av 
revisorerna själva inte ansåg det höra till deras ansvar att upptäcka eller för den delen söka 
efter oegentligheter i deras revisionsarbete. Stirbu et al (2009) menar vidare att revisionens 
nytta har ifrågasatts med hänsyn till det allmänna misslyckandet i att upptäcka bedrägerier. 
Trots kritiken från allmänheten fortsatte revisorerna att hävda att ansvaret kring upptäckten 
kring bedrägerier vilar på ledningen och inte på revisorerna själva. Däremot menar Stirbu et al 
(2009) att revisorernas ansvar kring bedrägeribekämpning har försökt att återupptas efter stora 
uppmärksammade revisionsskandaler som har inträffat i modern tid. Carrington (2010) hävdar 
att absolut säkerhet kring en revision inte går att uppnå. Problemet är att allmänhetens krav på 
säkerheten kring reviderade bokslut och därmed kraven på revisorn anses vara orimliga 
(Carrington, 2010).  
 
Enligt Stirbu et al (2009) visar studier att på 1920- talet var det främsta målet med revision att 
upptäcka bedrägerier. Utvecklingen som följde innebar däremot att revisionens mål 
förändrades till att istället fokusera på att granska och verifiera konton och bedrägerier blev 
därmed inte längre ett huvudmål med revision. Enligt Humphrey, Turley och Moizer (1993) 
har omfattningen kring revisorns ansvar gällande bedrägerier genom tiderna varit en 
återkommande problematik för revisionsbranschen. Enligt Humphrey, Turley och Moizer 
(1993) visar tidigare studier att det har skett en betydande ökning av bedrägerier inom bolag. 
De yrkesverksamma tror att bedrägerier är ett fenomen som kommer fortsätta att öka och de 
utgör därmed ett hot mot organisationer (Stirbu et al 2009). Stirbu et al (2009) förklarar att det 
finns en utbredd missuppfattning kring syftet med revisionen. Bland annat återspeglar sig 
missuppfattningarna i allmänhetens förväntningar kring revisorns ansvar att upptäcka och 
rapportera bedrägerier i bolag de reviderar. Studier visar enligt Stirbu et al (2009) att 
allmänhetens krav angående arbete kring bedrägerier är betydligt högre än vad som preciseras 
i stadgar. Enligt Stirbu et al (2009) visar resultat att det otvivelaktigt finns ett gap mellan 
allmänhetens uppfattning och nuvarande lagstadgade krav kring revisorns roll i 
bedrägeribekämpning. Enligt Stirbu et al (2009) hävdar dock revisorerna själva att ansvaret i 
att upptäcka bedrägerier vilar på ledningen som företräder bolaget. Likaså menar Hassink, 
Bollen, Meuwissen och de Vries (2009) att det finns tydliga belägg för att det förekommer ett 
förväntningsgap mellan revisorerna och allmänheten gällande revisorernas åligganden samt 
formella skyldigheter kring bedrägerier. Enligt Hassink et al (2009) spelar förväntningsgap 
kopplat till bedrägerier en oproportionerligt stor roll i frågor kring revisorernas granskning. 
Likaså Bostic och Luehfing (2004) hävdar att det existerar förväntningsluckor kring 
bedrägeri, interna kontroller och olagliga handlingar. Stirbu et al (2009) menar att klyftan 
mellan revisorernas och allmänhetens förväntningar gällande bedrägeriupptäckter i företag har 
funnits under en lång tid.  
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Företeelsen bedrägeri är en kritisk fråga för revisionsbranschen. Stora finansiella skandaler 
som har inträffat runt om i världen trots granskning från revisorer öppnar upp för frågor kring 
revisorernas ansvar och identifiering. Samtliga uppmärksammade fall gällande bedrägerier i 
bolag har lett till att revisionsverksamheten har utsatts för stark kritik. Enligt en källa1 blir 
frågor kring bedrägerier i företag alltmer aktuella och revisorerna har fått högre krav på sig.  
Med ytterligare tanke på att revisorns roll har förändrats genom tiderna och att det finns 
tidigare forskning som visar på tendenser till att det förekommer ett förväntningsgap mellan 
revisorerna och omvärlden. Så leder det mig in på frågan om vad revisorerna själva anser vara 
deras uppgift kring bedrägerier i bolag de reviderar. Med tanke på att revisorerna generellt får 
ta mycket hård kritik vid finanskriser och andra företagsoegentligheter. Därmed finns det 
anledning att klargöra revisorernas roll och ansvar i att upptäcka bedrägerier i företag de utför 
revision på. 
 

1.3 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur revisorerna själva tolkar 
sin roll när det gäller att upptäcka bedrägerier i de företag som de reviderar. Studien syftar 
därmed till att uppbringa vetskap om hur revisorerna själva ser på sin roll för att på så vis öka 
allmänhetens kunskap. 
 

1.4 Problemformulering 
 
Med utgångspunkt från ovanstående problemdiskussion och syfte mynnar det ut i 
nedanstående problemformulering.  
 
� Hur ser revisorn på sin roll att upptäckta bedrägerier i företag som de reviderar? 
 

1.5  Avgränsningar 
 
I studien har jag valt att avgränsa mig till hur åtta svenska revisorer ser på dess roll att 
upptäcka bedrägerier i de revisionsuppdrag de utför. Bedrägerier i min uppsats avser 
medvetna felaktiga handlingar som syftar till att skapa personliga fördelar. Bedrägerier i min 
uppsats avser därmed bokslutsrelaterade felaktigheter likaväl som övriga gärningar.  
  

                                                
1 Adam Ekdahl, Revisor, personligt möte den 27 januari. 
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1.6  Disposition  
 
Kapitel 1   I det här kapitlet redogörs för bakgrunden till studien följt av 

problemdiskussion, syfte samt problemformulering. Slutligen redogörs för 
studiens avgränsningar samt fortsatta disposition.  

  
Kapitel 2  I följande kapitel presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för 

studien. Här redogörs bland annat för revisorns roll, krav på revisorn, revisorns 
roll i att upptäcka bedrägerier samt förväntningsgap. 

 
Kapitel 3 I följande kapitel presenteras de vetenskapliga teorier som används för att 

förklara och analysera studiens problemformulering.  
 
Kapitel 4 I det här kapitlet förklaras och redogörs för den metod som studien är utformad 

utifrån. Kapitlet innefattar studiens förhållningssätt, metodval, genomförande 
samt etiska aspekter. I kapitlet argumenteras och reflekteras löpande över 
metodvalets för- och nackdelar samt hur de hanteras. 

 
Kapitel 5 Här presenteras studiens empiriska material som framkommit på fältet med 

hjälp av åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer med auktoriserade 
revisorer.  

 
Kapitel 6 I följande kapitel analyseras studiens problemformulering utifrån vetenskaplig 

teori, tidigare forskning samt empiri.  
 
Kapitel 7 I kapitlet presenters studiens slutsatser genom att forskningsfrågan besvaras.  
 
Kapitel 8 I det slutliga kapitlet redogörs för författarens reflektioner, studiens bidrag för 

att avslutningsvis ge förslag på fortsatt forskning.  
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2 Tidigare forskning  
 
I kapitlet presenteras tidigare forskning som har gjorts inom ämnet. Kapitlet disponeras 
utifrån relevanta rubriker för studiens syfte och problemformulering. 

2.1  Revisorns roll 
 
Revisorns roll innefattar att arbeta utifrån skiftande roller och funktioner. Exempelvis 
innefattar revisorns roll att granska räkenskaper, bedriva kontroll av en klients 
näringsverksamhet, lämna råd till klienten samt utföra andra uppdrag för klientens räkning 
(Moberg 2006, s.38). Enligt Moberg (2006, s. 39) består revisorns väsentliga uppgifter bland 
annat av att granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av bolaget. Även Sutton (1997) instämmer angående att revisorns 
uppgift är att granska de finansiella rapporterna och därmed dessutom försäkra att de ger en 
rättvisande bild av företaget. Därefter skall revisorn lämna sin revisionsberättelse 
innehållande slutsatser kring revisionen (Föreningen auktoriserade revisorer, 2014). Sutton 
(1997) förklarar vidare att revisorns undertecknande av revisionsberättelsen fungerar som ett 
kvitto på att de finansiella rapporterna som har utarbetats uppfyller de standards och stadgar 
som finns. Enligt Sutton (1997) har revisionstjänsten förändrats och en del andra tjänster har 
kommit att tillhöra yrkesrollen. Enligt Sutton (1997) kan revisorns roll även handla om att 
fungera som en utomstående affärspartner genom att ge rådgivning vid olika typer av 
kapitalplaceringar, förvärv, värderingar, skatterådgivning samt juridisk vägledning. Även 
föreningen auktoriserade revisorer (2014) beskriver en del av revisorns roll som att verka som 
en rådgivare kring exempelvis hur klienterna kan förbättra sin verksamhet och sina rutiner. 
Moberg (2006, s. 39) förklarar att det är ganska frekvent som revisorn får bistå med 
rådgivning åt bolagets ledning. Graeme och Veldra (2010) beskriver revisorns roll som 
utomstående proffs och den enda part som kan ge det stöd som många företag behöver. 
Revisorn anses även ha en betydande roll i utbytet mellan sina klienter och deras intressenter. 
Revisorns funktion är där att verka som en länk och representera en kvalitetsstämpel gentemot 
banker, investerare och leverantörer (Föreningen auktoriserade revisorer, 2014). Föreningen 
auktoriserade revisorer (2014) anger vidare att revisorerna måste hålla sig aktualiserade inom 
de senaste upptäckterna och bestämmelserna inom branschen. Studier visar att revisorerna 
numera har mer inflytande över ledningen vilket i sin tur att lett till att de har fått högre 
erkänd status i sin yrkesprofession (Peursem, 2004). Enligt Humphrey (1993) har 
revisionsprofessionens prioriteringar skiftat till att tillfredsställa ledningen snarare än 
allmänheten. Enligt Baker och Owsen (2002) bör revisorernas roll dock öka ytterligare för att 
förbättra kontrollen i företagen till fördel för aktieägare och övriga intressenter. Sutton (1997) 
förklarar att revisorn måste skapa sig en efterfrågan på marknaden kring sina tjänster genom 
att uppträda fackmässigt och mycket trovärdigt kring sin skicklighet och oberoende. Revisorn 
förväntas även känna till många risker samt identifiera de ekonomiska konsekvenser som de 
kan leda till (Marsh, Fischer & Montondon, 2013). Marsh, Fischer och Montondon (2013) 
förklarar vidare att revisorer måste anpassa sig till den föränderliga omvärld de verkar inom 
genom att anpassa sig till det nya normala. Eu-Jin och Cobbin (2005) beskriver samtidigt 
revision som ett fenomen och yrke att verka i en omgivning där det är svårt att navigera bland 
hinder och undfly fallgroparna. En problematik som anses föreligga med hänsyn till revisorns 
förändrade roll är vem som står ansvarig för felaktiga finansiella uttalanden.   
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2.2 Krav på revisorn 
 

2.2.1 God revisorssed samt God revisionssed 
 
I en stor och komplex miljö och omgivning anser Öhman (2007) att det inte är möjligt att 
genom lag kontrollera samt problematisera varje tänkbar situation. I revisorslagen anvisas 
istället att revisorerna skall handla utifrån ett förhållningssätt som uppfyller begreppet god 
revisorssed. Begreppet god revisorssed finns angivet i lag men vad som vidare anses vara dess 
innebörd bestäms närmare i praxis (Öhman, 2007). I aktiebolagslagen förklaras att revisionen 
skall utföras enligt god revisionssed (Föreningen auktoriserade revisorer, 2014). Moberg 
(2006 s. 39) förklarar vidare att granskningen av ett bolag skall vara så omfattande som god 
revisionssed kräver. Synonymt med god revisionssed går begreppen integritet och 
professionellt omdöme (Föreningen auktoriserade revisorer, 2014). FAR förklarar att 
grundstenarna som revisorn skall utgå från är oberoende, kompetens, tystnadsplikt samt 
förtroende. Dessa faktorer anses enligt Föreningen auktoriserade revisorer vara grundkrav för 
att revisorn skall vinna förtroende från omvärlden. Vidare förklaras att god revisionssed är en 
av nyckelrollerna en revisor måste inneha (Föreningen auktoriserade revisorer, 2014). 
 

2.2.2 Oberoende genom analysmodellen  
 
Analysmodellen förelägger att revisorn skall vara opartisk och självständig. Dessutom skall 
revisorn även beakta objektivitet i sina ståndpunkter (Moberg, 2006, s. 92). Öhman, (2007) 
menar att lanseringen av analysmodellen kan ses som ett försök att uppmärksamma ett 
område som har givit upphov till förväntningsgap. Genom analysmodellen identifieras och 
preciseras ett antal faktorer som utgör revisorns skyldigheter i frågan kring oberoende 
(Öhman, 2007). I 21§ Revisorslag (2001:883) redogörs närmare för innehållet i 
analysmodellen. I analysmodellen redogörs för de hot som anses kunna äventyra revisorns 
oberoende, självständighet samt opartiskhet. I analysmodellen preciseras närmare fem hot 
som kan anses som förtroenderubbande. Hoten som preciseras i analysmodellen 21 § 
Revisorslag (2001:883) är följande: 
� Egenintressehot – avses då revisorn anses ha direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 
klientens affärsverksamhet  
� Självgranskningshot – avses då revisorn har lämnat råd i frågor som hänförs till 
revisionsuppdraget 
� Partställningshot – avses då revisorn uppträder eller har uppträtt för eller emot klientens 
ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk fråga 
� Vänskapshot – avses då revisorn har nära relation till klienten eller någon i klientens 
verksamhet 
� Skrämselhot – avses då revisorn utsätts för hot eller någon annan påtryckning som ingiver 
obehag 
 
Utöver de fem kategorierna som närmare definieras finns det även en generalklausul som 
innefattar resterande situationer som kan anses vara förtroenderubbande (21§ Revisorslag 
(2001:883)). Om det bedöms förekomma omständigheter som anses förtroenderubbande kan 
revisorn vidta motåtgärder så att uppdraget kan genomföras utan att det finns anledning att 
ifrågasätta opartiskhet och självständighet (21§ Revisorslag (2009:564)). Om revisorn 
däremot ej har lyckats avlägsna möjliga hot skall revisorn avböja eller avsäga sig ett sådant 
uppdrag där förtroenderubbande omständigheter anses föreligga. 
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2.2.3  Kompetens och förtroende 
 
Kompetens ses som en grundläggande faktor och en självklar förutsättning för att skapa 
förtroende. Kompetens kan sägas utgöra en plattform för revisorerna skapad utifrån krav på 
såväl teoretiska som praktiska färdigheter. Revisorn skall därmed fungera som en 
kvalitetssäkring av de uppdrag som utförs av revisorerna (Öhman, 2007).  
 

2.2.4  Tystnadsplikt 
 
Enligt 26 § Revisorslag (2001:883) får revisorn inte till fördel för sig själv eller skada eller 
nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn fått i sin yrkesutövning. Revisorns får 
inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn är också ansvarig för att biträde till 
honom eller henne iakttar dessa föreskrifter. Att revisorerna verkar under tystnadsplikt ses 
som grunden i förhållandet mellan revisorn och dess klienter. Revisorn är ej tillåten att lämna 
ut någon som helst information om företag som de reviderar med undantag för de fall det 
anses föreligga misstankar om ekonomisk brottslighet (Öhman, 2007).    
 

2.2.5  Anmälningsskyldighet 
 
Sedan år 1999 är revisorerna skyldiga att till åklagare anmäla misstankar om brott i bolag 
begångna av verkställande direktör eller styrelseledamot (Larsson, 2004). Det är ett antal 
allvarsamma brott som omfattas av anmälningsskyldigheter vilket bedrägeri utgör ett av dem 
(Larsson, 2004). Enligt 42 § aktiebolagslag (2005:551) är revisorn tvungen att vidta åtgärder 
om denne anser att det kan förekomma misstankar om brott inom ramen för bolagets 
verksamhet. De åtgärder som revisorn vid misstanke om brott måste vidtaga är att underrätta 
styrelsen samt åklagare kring de misstankar och omständigheter revisorn anser föreligga (43-
44 §§ Aktiebolagslag (2005:551)). Däremot görs anmälningsskyldigheten inte aktuell då 
brottets karaktär kan anses som obetydligt eller har åtgärdats och avhjälpts (Larsson, 2004).   
  
I och med införandet av revisorernas anmälningsplikt har revisorns roll även kommit att 
innebära att verka som en brottsförebyggande aktör. Anmälningsskyldigheten anses verka 
som en förebyggande effekt och genom den kan revisorerna förmå sina klienter att följa lagen 
(Larsson, 2004). Syftet med införandet av revisorernas anmälningsskyldighet var ett led i 
kampen mot ekonomisk brottslighet. En av anledningarna till att lagföra 
anmälningsskyldigheten enligt Larsson (2004) var att revisorns uttalande i 
revisionsberättelsen inte ansågs tillräckligt påtryckande.  Dessutom är revisorn den part som i 
tidigt skede får vetskap om eventuella oegentligheter i företag (Larsson, 2004). Ytterligare 
syfte med anmälningsskyldigheten var att beakta ägarnas och andra intressenters intressen. 
Däremot har anmälningsskyldigheten fått utstå mycket kritik inte minst med hänsyn till att 
den anses försvaga näringslivets trovärdighet och erkännande internationellt och därmed 
ytterligare försvåra en internationell harmonisering av svensk revision (Larsson, 2004). 
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2.3  Revisionsprocessen 
 

2.3.1  Planering 
 
Syftet med planering av revisionsprocessen är enligt Öhman (2007) att fastslå en plan för hur 
ändamålet med revisionen skall kunna slutföras. Den interna utvärderingen av internkontroller 
är en förutsättning för planeringsfasen (Al Sawalqa & Qtish, 2012). Noggrann planering av 
revisionsprocessen är viktig då det bidrar till att revisorerna och ledningen har samma mål och 
på så sätt skapas mervärde för kunden (Hubbard, 2000).  För det praktiska arbetet med 
revisionen anses en väl fungerande revisionsprocess vara en grundläggande förutsättning. Till 
en början är det viktigt att identifiera målen med revisionen för att sedan utveckla en ram för 
proceduren (Öhman, 2007). Utgångspunkten med planeringsfasen är enligt Hubbard (2000) 
att säkerställa att de viktigaste åtgärderna för kontroll av bolagens räkenskaper genomförs. 
Öhman (2007) betonar vikten av att lokalisera relevanta underlag som krävs för att kunna 
genomföra revisionen på ett korrekt sätt. Det är viktigt att med hänsyn utifrån företagets 
interna och externa faktorer fastställa revisionens omfattning och inriktning (Öhman, 2007). 
Enligt Hubbard (2000) kan två typer av revisionsplanering identifieras: 

� Makroplanering vilket avser de revisioner som skall utföras inom organisationen. 

� Mikroplanering vilket avser den individuella granskningen, dess omfattning och de resurser 
som krävs.   

Syftet med planeringsfasen är enligt Öhman (2007) att det utifrån företagets riskfaktorer skall 
mynna ut i en granskningsplan. Likaså Hubbard (2000) betonar vikten av att utgå från 
bolagets riskfaktorer och utifrån det är det en förutsättning att ha en tydlig och klar bild av 
ledningens mål med företaget. Även Al Sawalqa och Qtish (2012) betonar vikten av risk då de 
menar att granskningsprogram skall förberedas efter att den interna kontrollstrukturens 
tillförlitlighet och risk har fastställts.  

 

2.3.2  Granskning 
 
Öhman (2007) förklarar att syftet med granskningsfasen är att införskaffa information som 
skall utgöra grunden för bedömning. Revisorerna har i granskningsfasen möjlighet att anpassa 
arbetsproceduren efter individuella rådande omständigheter. Med hänsyn till faktorer så som 
tid och ekonomiska skäl kan endast ett väsentligt underlag insamlas och därmed ligga till 
grund för granskningen. Med det avses att det anses omöjligt för revisorerna att granska 
samtliga komponenter i ett företag. Granskningen har på senare tid kommit att automatiseras 
alltmer och därmed har den kommit att utspela sig allt längre från den primära källan. 
Dessutom anses granskningen ha minskat i omfattning till fördel för andra moment i 
revisionsprocessen, såsom granskningen av den interna kontrollmiljön (Öhman, 2007). 
Moberg (2006, s. 116) förklarar att de granskningsmetoder som kan komma till användning är 
internkontrollgranskning eller substansgranskning. Med internkontrollgranskning avses 
granskning av företagens interna miljö och substansgranskning avser den granskning som 
revisorn gör för att upptäcka eventuella fel i årsredovisningen. Moberg (2006, s. 116) 
förklarar vidare att substansgranskning kan delas i två kategorier. Dels innefattas granskning 
av väsentliga transaktioner men även granskning av väsentliga nyckeltal och trender.  
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Öhman (2007) talar om tre olika områden som genom revisionen skall kvalitetssäkras: 
� Den räkenskapsrelaterade revisionen – avser granskning av de finansiella siffrornas 
samband, äkthet och jämförbarhet. Med den räkenskapsrelaterade granskningen innefattas 
djupare granskning av poster i företagets balansräkning samt resultaträkning.  
� Värdering och kontroll av efterlevnad av lagar, reglementen, normer och policys. Revisorn 
kvalitetssäkrar hur väl det berörda företaget följer relevanta lagar, såsom exempelvis korrekt 
hantering av skatter och avgifter. Granskningen kan även avse kvalitetssäkring kring om de 
interna rutinerna och rekommendationerna följs på ett lämpligt och eftersträvansvärt sätt. 
� Den verksamhetsrelaterade revisionen  åsyftar om verksamheten bedrivs ändamålsenligt 
och effektivt. Exempelvis tas det hänsyn till effektivitet, resultat samt den verkställande 
direktörns uttalanden genom förvaltningsberättelsen. Den verksamhetsrelaterade revisionen är 
av betydande vikt i frågan kring företagets fortsatta existens, en analytisk bedömning av 
interna förhållanden, affärsmässiga förutsättningar samt framtidsplaner är av stor vikt. Ett 
uttalande kring fortlevnad från revisorns håll är ett krav och ingår som en självklar del i 
revisorns uppgift (Öhman, 2007). På senare tid har alltmer fokus förlagts åt revisorernas 
riskbedömningar och de anses vara en viktig del i granskningen. Om en revisor felaktigt 
skulle missbedöma en klients aktuella risk är faran för felaktiga slutsatser ett faktum. Det 
skulle i sin tur innebära förödande konsekvenser för användarna. Även revisorns förmåga att 
kommunicera ut den gjorda riskbedömningen anses vara en viktig aspekt för att uppnå en 
effektiv kvalitetskontroll. Det är ytterst viktigt att riskbedömningarna görs utifrån välgrundade 
uppfattningar (Mock & Fukukawa, 2011). 
 

2.3.3  Rapportering via revisionsberättelsen  
 
Det slutliga syftet med planering och granskning av företagens räkenskaper är rapportering av 
resultatet. Rapporteringen presenteras i form av en revisionsberättelse och utgör en 
obligatorisk redogörelse innehållande finansiella uttalanden. Revisionsberättelsen är revisorns 
absolut viktigaste synliga produkt och med tanke på det är det viktigt att den presenteras på 
allra bästa sätt (Hubbard, 2001). Genom revisionsberättelsen försäkras investerarna att 
revisionen är utförd enligt gällande lag, god revisionssed, att den inte innehåller västenliga fel 
samt ger en rättvisande bild av företaget. Vidare innehåller revisionsberättelsen revisors 
uttalande kring styrelsens och verkställande direktörns ansvarsfrihet samt övervägande kring 
bolagets resultat och uttalande kring eventuella utdelningar. Revisorerna skall prestera 
revisionsrapporter som är tydliga, meningsfulla och användbara. I revisionsberättelsen skall 
revisionens syfte, omfattning och resultat presenteras (Hubbard, 2001). Revisionsberättelsen 
har dock fått utstå kritik då den anses innehålla bristfällig och knapphändig information 
(Mock, Bédard, Coram, Davis, Espahbodi & Warne, 2013). Likaså Church, Davis och 
McCracken (2008) talar om den kritik som revisionsberättelsen har fått utstå. De anser att 
revisionsberättelsen kan ses som en rapport för godkänt eller icke godkänt resultat. Ytterligare 
kritik har riktats mot att revisionsberättelsen innehåller för lite kommunikativt värde, med det 
avses att den innehåller för lite information till användarna. Kritiker talar kring att en utökad 
revisionsberättelse skulle bidra med positiva effekter för beslutsfattande. Mock et al, (2013) 
menar att studier visar att en utökad revisionsberättelse ökar användarnas förståelse kring 
syftet med revisionen och därmed ökad förståelse för revisorns ansvar och uttalande. Church, 
Davis och McCracken, (2008) instämmer och menar att forskningsresultat pekar på att 
revisionsberättelsen kan förstärkas genom att inkludera ytterligare information. Vidare menas 
att innehållet måste förbättras för att bli mer meningsfullt för användarna (Church, Davis & 
McCracken, 2008). Däremot skulle en utökad revisionsberättelse även betyda att revisorers 
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ansvarsområden och skyldigheter ytterligare skulle öka (Mock et al, 2013). Öhman (2007) 
betonar vikten av att revisorerna gör rätt saker, alltså beaktar yttre effektivitet. Två effekter av 
att göra rätt saker utifrån revisorernas synvinkel är enligt (Öhman, 2007): 
 
� anpassa underlaget utifrån revisionens syfte så att resultatet är användbart utifrån 
investerarnas aspekter.      
� försöka att upptäcka om företagsledningen har uteslutit eller medvetet avlagt oriktig 
information som ligger till grund för eventuella oegentligheter i bolaget.  
 

2.3.4  Internkontroller 
 
Den interna kontrollen i organisationer har olika betydelser. Därmed är det svårt att ge en 
enda optimal definition av begreppet. Detta eftersom internkontroller kan förklaras och ses 
utifrån olika perspektiv (Al Sawalqa & Qtish, 2012). Enligt Aldridge och Colbert (1994) är 
interkontroller en process som skapas av företagets styrelse, ledning och annan personal med 
syftet att ge rimlig säkerhet kring beredningen av bokslut i organisationen. Likaså Al Sawalqa 
och Qtish (2012) instämmer med att internkontroller avses som en process som skapas av 
handlingarna från styrelsen och andra organisationsstrukturer i företaget. Moberg (2006, s. 
35) menar att ansvaret för internkontrollerna åligger företagsledningen. Moberg (2006, s. 35) 
förklarar internkontroller som en procedur av självverkande kontrollsystem som finns 
inkluderat i ett företags organisation. Al Sawalqa och Qtish (2012) förklarar att 
internkontrollerna bör vara utformade för att ge rimliga garantier mot att uppnå 
organisationens mål, planer och strategier inom ramarna för gällande lag och standards. 
Vidare uppmärksammas att internkontrollernas genomförande bör innehålla och precisera 
följande fem olika kategorier nämligen; kontrollmiljön, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt övervakning (Aldridge & Colbert 1994). 
 
Det ryktas att granskningen av företagens interna miljö har ökat och kommit att bli en alltmer 
central och viktigt del av revisionsprocessen. Revisorernas fokus har på senare tid kommit att 
alltmer handla om att granska företagens egna försök till att hålla ordning inom den egna 
organisationen samt granska de system de använder sig av i upprättandet av internkontroller 
(Öhman, 2007).  Church, Davis och McCracken (2008) bekräftar vidare att det är ett krav att 
revisorn skall avge en rapport gällande effektiviteten på de internkontroller de undersöker. Att 
revisorerna har förståelse för kontrollmiljön är avgörande för att kunna bedöma systemet för 
internkontroll för respektive enhet inom en organisation. Kontrollmiljön i företag innefattar 
faktorer såsom integritet, etiska värderingar, kompetens hos medarbetare och ledningen, 
ledningens filosofi samt ledarstil. Ledningen bör diskutera hur kontrollmiljön påverkar 
företagets mål för finansiell rapportering (Aldridge & Colbert 1994). Al Sawalqa och Qtish 
(2012) förklarar att på senare tid har företag börjat inkludera internkontroller alltmer i sin 
verksamhet som ett tecken på god bolagsstyrning. En effektiv internkontroll har genom 
studier visat sig öka tillförlitligheten i revisionsberättelsen (Mock et al, 2013). Det ryktas om 
att det har skett ett skiftande fokus från revisorernas direkta granskning av företagen till en 
mer fördjupad granskning av företagens interna kontroller (Öhman, 2007). Enligt Stirbu et al 
(2009) bör ledningen genomföra lämpliga internkontroller för att förhindra att bedrägerier 
begås inom organisationen. Även Doinea och Lapadat (2012) bekräftar detta påstående och 
menar att starka och effektiva internkontroller är en förutsättning för att minska möjligheterna 
att genomföra bedrägerier genom den finansiella rapporteringen. Revisorerna kan få en 
indikation på om det finns risk att bedrägerier föreligger genom att analysera 
internkontrollerna i organisationerna och därmed skapa sig en bild av den interna stabiliteten i 
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företaget. Internkontrollernas kvalitet anses därmed vara en viktig del i 
bedrägeribekämpningen (Smith, Omar, Idris & Baharuddin, 2005).  
 

2.4 Bedrägeri 
 
Bedrägerier har på senare tid blivit ett allvarligt ekonomiskt och socialt problem. Den 
tekniska revolutionen som har skett i omvärlden under de senaste åren har också inneburit att 
bedrägerier har ökat drastiskt. Bokslutsbedrägeri har inte bara inneburit snabbt växande 
negativa effekter för investerare utan har även drabbat den globala ekonomin i stort (Zhou & 
Kapoor, 2011). Med bedrägerier i företag ämnas avsiktliga handlingar som utförs av personer 
inom bolaget som innebär användning av oriktiga metoder för att på så sätt skapa sig fördelar 
genom orättvisa och olagliga tillvägagångssätt. Ytterligare definition på bedrägeri är att 
avsiktligt svek, fusk och stöld planeras och genomförs med syfte att beröva annan person hans 
egendom eller rättighet direkt eller indirekt (Stirbu et al 2009). Stirbu et al (2009) förklarar att 
några vanliga former av bedrägerier inom organisationer är skapandet av fiktiva borgenärer på 
lönelistan, förfalskning av försäljning, odeklarerat lager samt förvrängning av utgifter. 
Förutom tillhandahållande av pengar eller andra fördelar kan även det faktum att man 
medvetet kringgår ansvar falla inom ramarna för bedrägeri. Det är inte endast monetära 
materiella fördelar som avses med bedrägerier utan även immateriella fördelar så som status 
och information kategoriseras som bedrägeri (Stirbu et al 2009). Bostick och Luehlfing (2004) 
klassificerar olagliga handlingar efter direkt eller indirekt effekt. Med direkt effekt åsyftas de 
handlingar som har en direkt effekt på de finansiella rapporterna, alltså de rent finansiella och 
redovisningsmässiga effekterna på en enhet. Med indirekt effekt avses däremot de handlingar 
som istället har en operativ effekt på en enhet.  
 
Enligt Higgins och Buckhoff (2010) har småföretag och revisorer olika definitioner på 
bedrägeri. De menar vidare att två olika typer av bedrägerier kan identifieras:  
 
� Bokslutsbedrägeri – avser avsiktliga felaktigheter eller försummelser av belopp i de 
finansiella rapporterna. Vanligen innebär bokslutsbedrägerier en medveten överdrift av 
företagets tillgångar eller medvetna undervärderingar av skulder. Bokslutsbedrägerier begås 
ofta av företagsledare då deras ersättning ofta är nära sammankopplad med företagets 
ekonomiska resultat.  
� Förskingring av tillgångar – avser när en person avsiktligt utnyttjar sin yrkesroll i syfte att 
uppnå personlig vinning. Vanligen utförs denna typ av bedrägerier av ekonomichefer som har 
satt i system att avleda en del av företagets kassaflöde för egen vinnings skull.     
 
Higgins och Buckhoff (2010) förklarar vidare att revisionsbyråerna själva ofta syftar till 
bedrägerier som genomförs genom bokslut. Klienterna själva syftar däremot till bedrägerier 
som avser tillgångsförskingring. Små organisationer är vanligen mer känsliga mot bedrägerier 
som avser tillgångsförskingring med anledning av att dessa typer av bedrägerier kan vara 
lättare att utföra i mindre bolag. I mindre företag är det inte helt ovanligt att det endast är en 
person som har kontroll och ansvar över de ekonomiska händelserna och processerna. Detta 
innebär i sin tur att personen utan granskning från ytterligare part kan genomföra bedrägerier 
förhållandevis riskfritt (Higgins och Buckhoff 2010). 
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2.4.1  Revisorns roll i att upptäcka bedrägeri 
 
Enligt Stirbu et al (2009) är revisorns roll i att förebygga, upptäcka och rapportera bedrägerier 
och andra oegentligheter en av de mest kontroversiella frågorna inom revision. Enligt 
Nicolaescu (2013) finns det ett växande behov kring revisorns förmåga att upptäcka 
bedrägerier i bolag de reviderar. Revisorerna skall noga undersöka och kontrollera de 
finansiella rapporterna från företag för att tillförsäkra att de inte innehåller några väsentliga fel 
eller brister. Smith et al (2005) menar att bedrägerier i organisationer kan vara besvärliga att 
detektera och med anledning av det bör revisorer vara uppmärksamma på indikationer som 
kan innebära att ett bedrägeri föreligger. Bedrägerier i företag är mycket komplexa att 
upptäcka då de inte bringar någon väsentlig förändring och påverkan på de finansiella 
rapporterna (Higgins och Buckhoff, 2010). Enligt Papadakis och Edrich (2003) förväntar sig 
allmänheten att revisorn skall upptäcka bedrägerier samt effektivt söka efter eventuella 
bedrägerier i de bolag de reviderar. Papadakis och Edrich (2003) menar att revisionsbranschen 
har så pass höga förväntningar på sig från allmänheten att de är tvungna att ta dessa 
förväntningar på allvar. Även McKee (2006) håller med om detta påstående då han förklarar 
att allmänheten förväntar sig att revisorerna skall göra ett bättre jobb i att förebygga och 
upptäcka bedrägerier. Likaså Stirbu et al (2009)  talar om den här problematiken och menar 
att trots att det är extremt svårt att hitta medvetna bedrägerier i organisationer så förväntar sig 
investerare att revisorerna ändå skall göra det. Enligt Mock et al (2013) visar studier kring 
utökad revisionsberättelse att användarna uppfattar revisorns ansvar vara mindre än tidigare 
men att deras uppfattning och förväntning kring revisorns förmåga och sannolikhet att 
upptäcka bedrägerier trots det kvarstår. 
 
Enligt Smith et al (2005) vilar emellertid inte skyldigheten att upptäcka bedrägerier på 
revisorerna då de menar att det inte ingår i revisorernas arbetsuppgifter. Vilket även 
Papadakis och Edrich (2003) håller med om då de menar att det primära ansvaret vilar på 
styrelsen samt verkställande direktören som företräder bolaget. Lika så Sikka et al (1998) 
bekräftar detta påstående då de berättar att revisorerna själva menar att upptäcka och 
rapportera eventuella oegentligheter och bedrägerier inte ingår som ett prioriterat mål med 
revisionen. Higgins och Buckhoff (2010) menar å andra sidan att revisorerna har ett 
professionellt ansvar i att upptäcka bokslutsbedrägerier. De förklarar vidare att 
tillgångsbedrägerier däremot faller utanför ramarna för revisorns ansvar, således är 
revisionsbedrägeri ett separat engagemang från redovisningsrevision (Higgins och Buckhoff, 
2010). Sikka et al (1998)  menar att revisorerna själva anser att allmänheten har missuppfattat 
revisorernas roll och inblandning. Något som även Higgins och Buckhoff (2010) talar kring 
då de menar att företag tror att de köper en tjänst av revisorerna i att upptäcka bedrägerier som 
i själva verket inte ingår som en del av revisionen. Bunget och Dumitrescu (2009) menar att 
ansvaret att upptäcka bedrägerier vilar på de som förvaltar organisationen. Bunget och 
Dumitrescu (2009) förklarar vidare att även om ansvaret inte vilar på revisorerna så har de en 
viktig och betydande roll i att förebygga bedrägerier genom att avskräcka deras förekomst. 
Bunget och Dumitrescu (2009) menar att revisorerna skall utföra revisionen med en skeptisk 
professionell attityd som innebär att det finns en möjlighet till att fel kan förekomma. Bunget 
och Dumitrescu (2009) förklarar vidare att det förväntas att revisorn skall införa rutiner i sitt 
revisionsarbete för att säkerställa att väsentliga fel och oegentligheter inte förekommer. 
Papadakis och Edrich (2003) förklarar att en revisor som genomför revisionen i enlighet med 
gällande regelverk och standards presterar ett revisionsuttalande som endast intygar en rimlig 
försäkran att det är en rättvisande bild av företaget som presenteras i de finansiella 
uttalandena. Med det avses att trots revisorns godkända utlåtande kring de finansiella 
räkenskaperna befrias inte ledningen från eventuella fel och brister som kan förekomma. 
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Likaså Bostick och Luehlfing (2004) menar att det är ledningens ansvar att rapportera möjliga 
västenliga förluster i organisationen och revisorn har därmed begränsat ansvar i att upptäcka 
oförutsedda förluster till följd av olagliga handlingar.  
 
Det är mycket problematiskt för revisorerna att upptäcka bedrägerier inom organisationer. 
Den främsta anledningen till det är att bedrägeriernas konsekvenser oftast är småskaliga i 
förhållande till den stora massan och de ger därmed ingen väsentlig påverkan på bolagens 
räkenskaper (Higgins och Buckhoff, 2010). När befattningshavare dessutom är väl insatta i de 
interna systemen och därtill medvetna om de bedrägeriupptäckande system som används är de 
också medvetna om de tillvägagångssätt de kan använda sig av för att överlista systemet. En 
verkställande direktör som är kunnig och som har som avsikt att begå brott besitter också de 
resurser som krävs för att enkelt kringgå att bli upptäckt (Zhou & Kapoor, 2011). I syfte att 
verka avskräckande och avslöjande bör företag fokusera på att identifiera samt hantera de 
bakomliggande mänskliga faktorerna och proaktivt arbeta för att hantera sin riskexponering 
för bedrägerier (Doinea & Lapadat, 2012). 
 
Enligt Smith et al (2005) föreligger det en stor problematik för revisorerna att identifiera 
betydelsefulla och oväsentliga riskfaktorer. En problematik som McKee (2006) lyfter fram är 
när de som utför bedrägerierna medvetet försvårar revisorernas arbete med att söka samt 
upptäcka bedrägerier. Han menar att de som utför bedrägerierna kan förutse vad revisorerna 
kommer att söka efter och därmed ligga steget före revisorerna i arbetet kring 
bedrägeribekämpning. McKee (2006)  förklarar att det faktum att revisorernas arbete anses 
vara förutsägbart är en stark bidragande orsak till att bedrägerier i organisationer inte 
upptäcks. Han menar vidare att oförutsägbarhet från revisorerna bör uppmuntras och därmed 
vinna fördelar i arbetet kring upptäckten av bedrägerier. Oförutsägbarhet definieras enligt 
McKee (2006) som något besvärligt eller omöjligt att föreställa sig eller förutse. Han förklarar 
vidare att nyttan med oberäkneliga revisioner är många. Dels ökar sannolikheten att upptäcka 
bedrägerier och dels blir det besvärligare för bedragarna att undanhålla bedrägerier (McKee, 
2006). 
 

2.5  Förväntningsgap 
 
En definition av begreppet förväntningsgap enligt E-Sah och Hian (1998) är skillnaden som 
uppstår mellan allmänhetens förväntningar och vad som tillhandahålls från revisorns 
perspektiv. Något som Eu-Jin och Cobbin (2005) håller med om då de förklarar att orsaken 
till förväntningsgapets existens anses härstamma från förväntningarna på revisorn och 
revisorns praktiska utövande. Enligt Koh och Woo (1998) finns det många förklaringar till 
varför ett förväntningsgap inom revisionen anses existera. Chandler, Edwards, John och 
Anderson (1993) menar att förväntningsgapet orsakas av att det inom revisionsprofessionen 
finns en stor förvirring kring revisorns roll. Han förklarar vidare att om professionen inte 
själva kan förklara eller identifiera sin roll kan de inte heller förmedla ut den korrekta bilden 
till allmänheten. Enligt Eu-Jin och Cobbin (2005) härstammar förväntningsgapet utifrån en 
saknad av fastställda riktlinjer kring revisorns förväntningar. Eu-Jin och Cobbin (2005) 
förklarar vidare att en bristande följdriktighet och avsaknad av vägledning kring revisorns 
förväntningar anses vara en kraftig medverkande orsak till att ett förväntningsgap existerar. 
Revisionskvalité är ett väl uppmärksammat och omdiskuterat ämne som förekommit mycket i 
tidigare forskning. Vidare är det mycket viktigt att revisionen håller en mycket hög 
professionell nivå (Carrington, 2010). 
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Enligt Carrington (2010) säger tidigare forskning att revision inte endast handlar om att 
prestera och presentera en revision enligt manualen, utan även att andra professionella 
aspekter är av betydande vikt. Den finansiella revisionen anses vara av betydande vikt på 
kapitalmarknaderna och är mycket viktig för bolagsstyrning i allmänhet. Bostick och 
Luehlfing (2004) förklarar att med tanke på det ökade antalet revisionsskandaler som inträffat 
genom tiderna så står den finansiella rapporteringens trovärdighet vid ett vägskäl. Mock et al 
(2013) menar att det alldeles för länge har existerat ett förväntningsgap mellan vad 
bokslutsanvändarna förväntar sig vad revisorerna skall leverera och vad revisionskåren anser 
att de ger. Förväntningsgapet blir extra problematiskt när det inträffar en affärskris och extra 
uppmärksamhet riktas mot revisorns roll. Förväntningarna på revisorns verkan och tilltro 
utmanas då av allmänheten (Mock et al 2013). Bostick och Luehlfing (2004) menar således att 
revisionsbranschen måste återställa förtroendet för den finansiella rapporteringen genom att 
revidera och bearbeta sin egen organisation.  
 
Den kritiska miljön som präglar revisioner kan enligt Porter (1993) hänföras till revisionens 
förväntnings- prestandagap. Enligt Porter (1993) återfinns det ett konstaterat förväntningsgap 
inom flertalet olika områden varav två avser: 
 
� revisorns roll i att i revisionsrapporten avslöja och upptäcka stöld av företagets tillgångar 
begångna av ledningen och olagliga handlingar från tjänstemän som direkt påverkar företagets 
räkenskaper.  
� revisorns roll i att i revisionsrapporten avslöja avsiktlig förvrängning av finansiell 
information samt tvivel om fortsatt existens av organisationen.  
 
Likaså Bostick och Luehlfing (2004) menar att det finns förväntningsgap i flera dimensioner 
av den finansiella granskningen varav bedrägeri, olagliga handlingar och interna kontroller 
utgör tre av dem. Förbättringar måste ske i nuvarande professionell vägledning kring olagliga 
handlingar i syfte att förbättra revisionseffektiviteten och därmed minska de förväntningsgap 
som existerar kring olagliga handlingar (Bostick & Luehlfing, 2004). 
 
För att återställa och upprätthålla förtroendet för den oberoende granskningen menar Bostick 
och Luehlfing (2004) att: 
 
� revisorn skall omfamna en roll som är förenlig med de höga förväntningar som ställs från 
allmänheten 
� tackla bedrägerier som en distinkt fråga med tydlig målsättning – nolltolerans 
� acceptera och stödja nödvändiga åtgärder som krävs från investerare och allmänheten och 
försäkra dem att revisorerna gör allt de kan för att förhindra misslyckanden kring den 
finansiella rapporteringen (Luehlfing 2004).  
 
Dessutom betonar Bostick och Luehlfing (2004) vikten av att revisorerna skaffar sig kunskap 
om organisationen utanför redovisning och andra finansiella aspekter. Därmed bör revisorerna 
öka sin förståelse kring andra operativa perspektiv i företag för att på så sätt öka sin förståelse 
och kunskap om den specifika organisationen (Bostick och Luehlfing, 2004).  
 

2.5.1  Orsaker 
 
Carrington (2010) menar att trots förekomsten av en revisor går absolut säkerhet inte att 
uppnå. Han menar att befintligheten av en revisor inte utgör en fullständig garanti för att de 
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reviderade räkenskaperna inte innehåller några västenliga felaktigheter. Enligt Carrington 
(2010) är problemet att kraven på säkerheten på reviderade bokslut är orimligt höga. 
Organisationernas tredje part som utgör rollen som användarna av de finansiella rapporterna 
förväntar sig enligt Sikka et al (1998)  att revisorerna skall upptäcka och rapportera eventuella 
felaktigheter och bedrägerier. En stor orsak till förväntningsgapets existens anses härleda från 
att användarna inte förstår revisorernas roll och ansvar och den säkerhet som tillhandahålls 
genom revisionsberättelsen. Bristerna som således ligger bakom ett förväntningsgap anses 
vara att användarna har olika bedömningar kring den information och det budskap som 
förmedlas genom revisionsberättelsen (Church, Davis & McCracken, 2008). Nicolaescu 
(2013) menar att det finns en betydande koppling mellan revisorernas personlighet och deras 
förmåga att upptäcka oegentligheter. Gul, Fung och Jaggi (2009) förklarar att revisorer med 
branschspecifika kunskaper inom klientens affärsområde är mer benägna att upptäcka 
oegentligheter och presterar därmed högre revisionskvalité, detta trots att de saknar 
kundspecifika kunskaper. En möjlig orsak till förväntningsgapets existens är enligt Hooks 
(1992) allmänhetens brist på kunskap. Även bland de som klassificeras som kunniga anser 
Hooks (1992) att det råder brist på kunskap och brist på information för att kunna uttala sig 
kring ämnet. Detta kan vara en grund för yrkesprofessionen att ana oro (Hooks 1992). Trots 
meningsskiljaktigheter mellan de olika parterna menar Sikka et al (1998)  att revisorerna 
själva verkar tro att förväntningsgapet kan elimineras.  
 
Enligt (Porter, 1993) identifieras två olika dimensioner av förväntningsgap inom revision:  
 
� ”Rimlighetsgap” vilket definieras som skillnaden mellan allmänhetens förväntningar och 
vad revisorn rimligen kan utföra. 
�    ”Prestationsgap” och definieras som det samhället rimligen kan räkna med att revisorerna 
kan åstadkomma och vad revisorerna förväntas uppnå. 
 
Porter (1993) bryter ned prestationsgapet ytterligare i två undergrupper: 
 
� avser revisorns bristfälliga standardras och utspelar sig mellan de skyldigheter som 
allmänheten rimligen kan förvänta sig av revisorer och revisorernas faktiska skyldigheter 
preciserade enligt lag och professionella standardras.  
� avser brist på prestation och utspelar sig mellan skillnaden mellan samhällets förväntade 
prestation från revisorernas sida och revisorernas prestation definierad av lagar och standards 
(Porter, 1993). 
 

2.5.2  Åtgärder 
 
Enligt Monroe och Woodliff (1993) kan ett förväntningsgap mellan parterna minskas genom 
utbildning och ökad upplysning kring revisorns roll. Det anses också vara effektivt att 
aktörerna på den finansiella marknaden får ökad kunskap om revision som fenomen. McKee 
(2006) lyfter fram revisorernas ökade oförutsägbarhet som en aspekt som kan minska 
förväntningsgap mellan revisorerna och användarna. Bostick och Luehlfing (2004) menar att i 
syfte att minska förväntningsgapet mellan användarna kring olagliga handlingar måste 
nuvarande yrkesmässig upplysning kontrolleras. Bostick och Luehlfing (2004) poängterar 
vikten av att identifiera vilken typ av förväntningsgap som existerar för att kunna vidtaga rätt 
åtgärder i syfte att minska gapet. Porter (1993) presenterar tre steg för att minska 
förväntningsgapet: 
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� identifiera förväntningsluckan 
� kategorisera varje förväntningsgap 
� vidtaga lämpliga korrigerade åtgärder (Porter 1993). 
 
Problematiken kring förväntningsgapet kan förbättras ytterligare genom upplysningar till 
användarna om revisorernas roll och ansvar (Church, 2008). Bostick och Luehlfing (2004) 
lyfter fram vikten av utbildning för revisorerna så att de har tillräcklig kunskap för att kunna 
identifiera eventuella överträdelser och felaktigheter. Bostick och Luehlfing (2004) menar 
vidare att utbildning inte är tillräckligt utan även vikten av att revisorn tillträder i en aktiv 
strategi avseende att upptäcka indirekta olagliga handlingar. Likaså är det viktigt att upplysa 
allmänheten om de inneboende begränsningarna som revisorn utsätts för i arbetet kring att 
upptäcka indirekta olagliga handlingar (Bostick & Luehlfing, 2004). Bostick och Luehlfing 
(2004) lyfter fram vikten av att revisonsyrket tittar inåt i sin organisation för att kategorisera 
varje förväntningslucka och fastställa lämpliga korrigerande åtgärder. Dessutom bör 
revisionsyrket sträva efter att anamma en roll som stämmer överens med allmänhetens höga 
förväntningar (Bostick & Luehlfing, 2004).  
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3 Teoretisk referensram 
 
I kapitlet förklaras den teori som studien utgår från och som senare i uppsatsen återkommer i 
analysen. Vidare inkluderas även en analysmodell som ligger till grund för studiens 
kommande analys.  
 

3.1.1  Principal – Agentteori 
 
Principal- agentteorin utgår från grundantagandet att relationer utgår från ett förhållande 
mellan två parter i form av ett kontrakt eller avtal. Agentteorin utgår från den positiva 
gruppen teorier med utgångspunkt från den finansiella ekonomilitteraturen (Adams, 1994). 
Relationen består av två parter, agent och principal. Agenten ges i uppdrag att tillgodose 
principalens intressen (Adams, 1994). Enligt Jensen och Meckling (1976) hänförs 
agentteorins mest dominerande problematik till förbindelsen mellan ägarna och ledningen i en 
sammanslutning där ledningen har fått i uppdrag att förvalta ägarens förmögenheter samt 
tillgodose deras yttersta behov. Dominerande inslag kring relationen mellan agenten och 
principalen anses vara de intressekonflikter som lätt uppstår i deras relation. Öhman (2007) 
menar att det faktum att agenten kan handla utifrån eget intresse i första hand utgör en given 
ovisshet och osäkerhet för principalen. Därmed är det viktigt att utifrån principalens synvinkel 
utforma ett kontrakt som uppmuntrar och belönar agenten att verka utifrån principalen största 
intresse (Öhman, 2007). Adams (1994) instämmer och förklarar att agentteorin utgår från det 
centrala antagandet om att de båda parterna är nyttomaximerande och fattar sina beslut 
därefter. Adams (1994) talar om två olika problem som uppkommer i och med 
nyttomaximering från bägge parternas sida, nämligen:  
 
� Moral hazard – vilket avser när agentens intressen inte överensstämmer med principalens. 
Problematiken bidrar i sin tur till en ökad risk att agenten inte tillgodoser principalens intresse 
utifrån bästa möjliga förmåga (Adams, 1994).  
� Negativt urval – avser den problematik som kan uppstå då det råder negativ 
informationsasymmetri då ena parten inte har tillgång till den information som ligger till 
grund för ett visst beslut, vilket kan leda till att det uppstår misstro mellan parterna (Adams, 
1994).  
 
Adams (1994) förklarar vidare att en av utgångspunkterna i agentteorin avser att agenten har 
tillgång till mer information än principalen vilket i sin tur medför att principalens förmåga att 
övervaka att deras intresse tillgodoses utifrån bästa sätt påverkas negativt. Jensen och 
Meckling, (1976) menar att det faktum att parterna har olika intressen som strider mot 
varandra bidrar till att agentkostnader uppstår. Kostnader som är avsedda för att övervaka 
agenten i syfte att säkerställa att principalens intresse tillgodoses samt att nyttan maximeras 
utifrån principalens bästa.    
 
Genom agentteorin kan behovet och kapaciteten av externa revisorer i stor utsträckning 
förklaras (Adams, 1994). Enligt Stirbu et al, (2009) kan behovet av externa revisorer ses som 
en effekt som uppkommit från agentteorin. På grund av informationsasymmetrin emellan 
parterna samt för att säkerställa kvalitén i den finansiella rapporteringen utser ägaren en 
oberoende granskare i form av en revisor (Svanström, 2008). Revisionsfunktionen syftar 
därmed till att fungera som en mekanism för att säkerhetsställa ansvar och förvaltning från 
företagsledningen för att minska risken för oskyldiga misstag och medvetna felaktigheter 
(Stirbu et al, 2009). Öhman (2007) menar att det i enlighet med agentteorin anses förekomma 
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en konflikt mellan den part som avlämnar redovisningsinformation och den part som står som 
mottagare av informationen. Revisorns existens anses begränsa agentens handlingsutrymme 
och fungerar därmed som en kvalitetssäkrande part åt principalen med följd av lägre risk för 
principalens investering (Svanström, 2008).  
 
En bakomliggande orsak till behovet av en revisor är att utomstående ägare får information 
för beslutsunderlag från agentens rapportering. Följaktligen är det viktigt för kommande 
investeringsbeslut att kunna lita på den underrättelse som agenten delger investeraren via 
företagets redovisning (Svanstöm, 2008). Öhman (2007) förklarar att det faktum att företag är 
redovisningsskyldiga kan ses som en underlättande faktor i relationen mellan agent och 
principal. Att de är redovisningsskyldiga innebär således att händelser i företaget skall 
redogöras för samt publiceras för offentligheten och på så sätt kommuniceras agentens 
förvaltning av organisationen ut till externa parter. Enligt Öhman (2007) består själva 
grundstommen och innebörden av redovisningsansvar med utgångspunkt i agentteorin och i 
synnerhet i redovisningens förvaltandade roll. Svanström (2008) förklarar att revisorn 
genererar värde genom att minska informationsasymmetrin och skapar därmed en efterfrågan 
på revision. Revisorns roll är i och med det ett naturligt och nödvändigt inslag i relationen 
gentemot intressenterna. Revision skall fungera som kvalitetssäkrande och kan därmed 
betraktas som en verksamhet som begränsar agentens handlingsutrymme ur 
redovisningshänseende och därmed reducera risken för investerare (Öhman, 2007). 
Aktieägare anses vara den viktigaste intressenten i samband med revision men revisionen 
anses också ge mervärde och nytta för övriga intressenter. Det kan vara betydelsefullt för 
exempelvis banker och leverantörer att ha tillgång till reviderad information. Nyttan med 
revision är således mångfacetterad (Svanström, 2008).  
 
Svanström (2008) menar att faran med att agenten missbrukar sitt förvaltarskap genom att 
exempelvis stjäla eller på annat sätt missbruka sin roll gör att utomstående ägare har behov av 
olika kontrollfunktioner. Revisorn i sin roll anses bidra till att upptäcka bedrägerier och 
ingripa mot olika typer av missbruk agenten kan tänkas genomföra. Med vetskap om att en 
extern revisor granskar agentens förvaltning anses det finnas en lägre risk för att agenten 
agerar försumligt eller förskönar redovisningen. Vetskapen om att en revisor troligen kommer 
att granska aktiviteter och rapportera större avvikelser anses ha en förebyggande effekt 
gentemot bedrägerier. Således kan revisors granskning av de interna kontrollerna ge nytta 
eftersom de bör avskräcka företagsledaren från manipulation. Däremot anses revisorns 
verkningseffekt vara beroende av dennes vilja och förmåga att rapportera de eventuella fel de 
påträffar (Svanström, 2008).  
 

3.1.2 The Lending credibility theory 
 
Enligt Hayes, Dassen, Schilder och Wallage (2005, ss. 45-46) förklarar lending credibility 
theory den primära funktionen av revision utifrån behovet av att skapa tillit till de finansiella 
räkenskaperna. Enligt teorin används de reviderade finansiella räkenskaperna av ledningen för 
att gentemot aktieägarna skapa förtroende för ledningens förvaltning av bolaget. Med hänsyn 
till att aktieägarna får förtroende för att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild 
minskas också informationsasymmetrin mellan parterna (Hayes et al, 2005 ss. 45-46). 
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3.2 Analysmodell 
 
Syftet med analysen är att exemplifiera hur den teoretiska referensramen används för att 
bearbeta och analysera det empiriska materialet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
revisorerna ser på sin roll i att upptäcka bedrägerier i organisationer som de reviderar. I 
modellen presenteras de rubriker som jag anser relevanta att behandla i analysen. De rubriker 
som behandlas används för att tillsammans skapa en bild av de faktorer som spelar in i 
revisorns roll att upptäcka bedrägerier. Modellen ligger till grund för att underlätta tolkningen 
av insamlad data och på ett överskådligt sätt redogöra för uppsatsens syfte. Utifrån 
redovisningsteorier kommer uppsatsens syfte analyseras med stöd av tidigare forskning samt 
empiriskt material.  
 
  

Revisorns roll i att upptäcka bedrägerier 

Agentteorin The Lending Credibility Theory 

Riskbedömning Revisorns roll Oförutsägbarhet 
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4  Metod 
 
I metodkapitlet presenteras den metod som studien är skapad utifrån och det argumenteras för 
metodvalets för- och nackdelar. I kapitlet redogörs även för studiens genomförande för att ge 
fortsatta forskare möjlighet att replikera studien.   
 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Hermeneutik är ett vetenskapligt förhållningssätt som till en början utformades för tolkning 
och förståelser av texter. Den centrala utgångspunkten för hermeneutiken är att forskaren som 
utforskar en text skall försöka skapa en förståelse för texten genom samma förhållningssätt 
som textens ursprungliga författare. Därmed måste forskaren behandla texten utifrån fokus på 
det sanna och sociala sammanhang som texten till en början skapades i. Trots det faktum att 
hermeneutik är en strategi som innehåller stor kapacitet i förhållande till texter så lämpar den 
sig även i sociala handlingar och andra fakta som inte utgår från dokument (Bryman & Bell 
2011, s.567-568). Inom hermeneutiken har begreppet den hermeneutiska cirkeln en 
dominerande roll. Genom cirkeln förklaras att delen endast kan förstås ur helheten och 
helheten endast kan förstås ur delarna (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 193). Med det menas 
att utifrån en utgångspunkt skapa sig en helhetsbild genom att alternera del och helhet, varvid 
forskaren steg för steg skapar sig en grundlig uppfattning kring båda delarna (Alvesson & 
Sköldberg 2008, s. 194). 
 
Min studie utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom jag tillsammans med tidigare 
forskning och resultaten från intervjuerna tolkat de svar som framkommit. Genom uppsatsens 
gång har jag tolkat de olika perspektiven som framkommit och därigenom försöka förstå 
helheten likt den hermeneutiska cirkeln. Genom tolkningarna och tidigare forskning i 
bakhuvudet har jag försökt att förstå vad respondenterna menar. Genom studiens gång har 
min tolkning förändrats och utvecklats allteftersom jag bearbetat den empiri som framkommit 
under studiens gång. 
 

4.2 Forskningsansats 
 
Inom samhällsvetenskapen finns det två angreppssätt att använda för att ta sig an 
samhällsförhållanden på ett teoretiskt sätt. De två angreppsätten kallas deduktiv respektive 
induktiv varvid den deduktiva anses vara bevisande medan den induktiva anses vara 
upptäcktens väg. Mycket inom samhällsvetenskapen har inslag av induktion. Deduktion 
däremot innebär att man utifrån teser härleder hypoteser som därefter prövas mot empiriska 
undersökningar (Holme & Solvang 1997, s. 51). Vid en induktiv ansats utgår forskaren från 
vad som framkommit genom empiriska undersökningar och sammanför det sedan till berörd 
teori (Jacobsen, Sandin & Hellström, 2002, s. 35). Enligt Holme och Solvang (1997, s. 51) är 
det genom en kombination av deduktion och induktion som de mest intresseväckande 
upptäckterna kan komma till. Enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 24) kan forskaren tillämpa 
en kombination av deduktion och induktion vilket innebär att man utgår från empirisk data 
men samtidigt tar hänsyn till teori. Kombinationen av deduktion och induktion kallas 
abduktion.  
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Jag anser den abduktiva ansatsen vara mest lämpad för min studie eftersom jag utgår från 
både det empiriska material jag har samlat in på fältet samtidigt som jag har tidigare forskning 
som ligger till grund för min uppsats. I min studie har jag växelverkande använt tidigare 
forskning och empiri för att skapa mig en förståelse kring ämnet.  
 

4.3 Val av genomförande 
 

4.3.1  Kvalitativ metod 
 
Att förklara och fastställa kvalitativ metod är mycket svårt och långt från självklart. En 
dominerande utgångspunkt anses däremot vara att fokusera på öppen och flertydig empiri. I 
kvalitativ forskning har forskaren studieobjektets perspektiv som utgångspunkt. Kvalitativ 
forskning är ett kontextbundet förlopp som placerar betraktaren i världen (Alvesson & 
Sköldberg 2008, s. 17). Backman (2008, s. 33) skriver att utgångsläget i kvalitativ forskning 
är att betydelsen läggs på att generera en förståelse snarare än att redogöra för och förklara 
samband och faktorer. Därmed studerar kvalitativa forskare objekt i sin naturliga miljö och 
utifrån det försöka att skapa en förståelse och tolka fenomen utifrån den innebörd som 
människor ger dem. Den kvalitativa forskningen har således en tolkande, neutralistisk syn på 
världen (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 17). Holme och Solvang (2007, s. 98) menar att den 
kvalitativa forskningsprocessen alltid bygger på bedömningar utifrån kunskap och 
värderingar. De menar vidare att forskningsprocessen ständigt sker i interaktion mellan empiri 
och teori.  
 
Jag har valt att genomföra min studie utifrån en kvalitativ metod eftersom syftet med studien 
är att skapa en förståelse för individers sätt att tänka och reagera. Med en kvalitativ 
forskningsmetod vill jag uppnå en mer djupgående och fullständig bild av respondenternas 
syn på den berörda forskningsfrågan. Jag anser en kvalitativ metod relevant till min 
forskningsfråga eftersom den inte utgår från en på förhand fastställd hypotes utan är mer 
anpassnbar. I min uppsats ligger således fokus på den empiri som framkommer genom 
uppsatsprocessen och de sociala aktörernas uppfattning utgör därmed en utgångspunkt genom 
uppsatsen. Min forskningsstrategi bygger därmed på att tolka revisorernas egna åsikter och 
uppfattningar och utifrån det skapa en förståelse för den sociala miljö som revisorerna verkar 
inom. Utifrån beskriven empiri bearbetas därefter berörd teori för att skapa ytterligare 
förståelse och tyngd kring den berörda frågeställningen.  
 

4.3.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
Semistrukturerade intervjuer utgår vanligen från en intervjumall utformad från förhållandevis 
specifika teman. Vid semistrukturerade intervjuer har respondenten chans att anpassa och 
formulera sina svar relativt fritt. Dessutom ges intervjuställaren möjlighet att ställa följdfrågor 
som inte ingår i den på förhand fastställda intervjumallen. Således innebär semistrukturerade 
intervjuer en flexibel metod att intervjua utifrån (May 2013, s. 162). Holme och Solvang 
(2007, s. 99) skriver att fördelen med kvalitativa intervjuer är att de liknar en vardaglig 
situation. Kvalitativa intervjuer är också den metod som ger minst påverkan och styrning på 
respondenten. Syftet är att forskaren vill låta respondenten påverka samtalet men samtidigt 
bör forskaren ha de tematiska ramarna i åtanke för att försäkra sig om att få ut den 
information man ämnar att finna.  
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I min studie har jag valt att använda mig av enskilda semistrukturerade intervjuer baserade på 
en i förhand utvecklad intervjumall (se bilaga 1). Jag anser semistrukturerade intervjuer vara 
den mest lämpliga metoden då jag anser det betydelsefullt att ge respondenterna möjlighet att 
utveckla sina svar samt möjligheten till att ställa följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer 
öppnar även för möjligheten att spinna vidare på intressanta ståndpunkter som framkommer 
under intervjutillfället. Ytterligare en anledning till enskilda intervjuer är att beakta 
respondenternas rätt till integritet i frågor som kan uppfattas som personliga.  
 

4.4  Giltighetsanspråk 
 
Reliabilitet och validitet är begrepp som främst har använts i den kvantitativa forskningen för 
att säkerställa kvaliteten i undersökningen. I den kvalitativa forskningen kan begreppen 
anpassas så att de fokuserar mindre på själva mätningen och anpassas därmed mer till den 
kvalitativa forskningsmetoden (Bryman & Bell 2011, ss. 400-401). Begreppet validitet 
behandlar hur väl resultatet av en undersökning stämmer överens med syftet för 
undersökningen. Reliabilitet å andra sidan hänförs till studiens förmåga att producera 
konsekventa mätningar varje gång (Kumar 2014, s. 220). LeCompte och Goetz (1982) 
förklarar att reliabilitet avser i den mån studier kan replikeras. Med det menas hur en annan 
forskare kan uppnå samma resultat som föregående forskare förutsatt att samma metod 
används.  
 
Kvalitativa studier rymmer en viss komplexitet med hänsyn till validitet och reliabilitet. 
Beträffande reliabiliteten i min studie anser jag den relativt god då föremålen för studien, 
nämligen revisorerna bör framställa liknande svar vid andra tillfällen förutsatt att samma 
frågor behandlas. Däremot är det värt att beakta att svaren trots det kan skilja sig åt vid annat 
tillfälle beroende på exempelvis relationen och tilliten som skapas mellan respondenten och 
intervjuaren. Dessutom kan revisorernas kunskap förbättras efterhand och nya regelverk kan 
komma att gälla vilket i sådana fall kan komma att innebära att revisorernas svar kommer att 
se annorlunda ut. Intervjumallen är utformad på så sätt att respondenterna i slutskedet fick 
möjlighet att på egenhand tillägga något som de ansåg viktigt och relevant i syfte att 
säkerställa att ingen viktigt information gått förlorad. Validiteten för studien har säkrats under 
studiens gång genom att delta i seminarium och därmed låtit andra studenter samt handledare 
granska. Gällande validiteten kan den förbättras genom semistrukturerade intervjuers 
möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt reda ut eventuella oklarheter. Jag anser att 
resultatet i studien väl stämmer överens med syftet med hänsyn till att jag upplever att jag fått 
ut mycket av intervjuerna och respondenterna har gett intrycket av att de är mycket kunniga 
och besitter hög kompetens och lång erfarenhet. Studien är framställd utifrån kunskap och 
åsikter från personer som besitter en hög utbildning och specifika kunskaper inom ämnet.  
 

4.4.1  Extern validitet 
 
Den externa validiteten baseras efter i vilken grad resultat kan generaliseras till andra studier 
och miljöer (LeCompte & Goetz, 1982). Den externa validiteten kan vara svår att uppnå i 
framförallt kvalitativa studier.  
 
Eftersom min studie utgår från en kvalitativ metod har jag försökt att öka den externa 
validiteten genom att utförligt redogöra för min studies specifika genomförande. Genom 
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beskrivning av studiens utmärkande drag, avvikelser med flera så kan den externa validiteten 
för studien förbättras. Genom beskrivningar kan möjligheterna för andra forskare att 
genomföra en liknande studie öka. Genom att utförligt beskriva studiens genomförande kan 
andra forskare dessutom göra en bedömning av studiens giltighet i likvärdiga situationer.  
 

4.4.2  Intern validitet 
 
Innebär problematiken huruvida koncept har likvärdig innebörd bland deltagarna (LeCompte 
& Goetz, 1982). Innebär att det skall finnas god överrensstämmelse mellan forskarens 
observationer och de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. Den interna validiteten kan bli 
en extra styrka för den kvalitativa studien med hänsyn till att forskarens närvaro som ökar 
möjligheten till att säkerställa överrensstämmelse mellan begrepp och observationer (Bryman 
& Bell 2011, s. 401).  
 
Vid kvalitativa intervjuer är det omöjligt att undvika att själv påverka resultatet med hänsyn 
till det faktum att det är omöjligt att inte tolka respondenternas svar till viss del. För att öka 
den interna validiteten i min studie var jag mycket mån om att löpande under uppsatsens gång 
ha studiens syfte i beaktande för att utifrån bästa förmåga undersöka det som uppsatsen avser 
att utforska.    
 

4.4.3  Extern reliabilitet 
 
Den externa reliabiliteten berör i vilken grad studien kan användas i miljöer utanför det 
undersökta ämnet. Det är svårt att replikera en studie eftersom studiens resultat är beroende av 
den sociala miljö samt kunskap som den skapades i. För att öka den externa reliabiliteten för 
en studie krävs således att forskaren som syftar till att replikera studien intar samma position 
och förutsättningar som forskaren som skapade studien (LeCompte & Goetz, 1982). 
 
Med tanke på att studien genomförs i en social miljö kan fullständig replikering aldrig uppnås 
med hänsyn till att sociala miljöer är under ständig förändring. För att öka den externa 
reliabiliteten på bästa sätt beskriver jag studiens genomförande så utförligt som möjligt för att 
öka kommande forskares möjlighet att producera en liknande studie med likande resultat.  
 

4.4.4  Intern reliabilitet 
 
Enligt LeCompte och Goetz (1982) behandlar den interna reliabiliteten frågan kring flera 
forskares likartade uppfattning om en och samma studie. Forskares tolkningar skall vara 
likartade för att skildra samma fenomen på ett jämförligt sätt med målsättningen att komma 
fram till likartade slutsatser. Om forskare kommer fram till likartade slutsatser har studien en 
högre intern reliabilitet (LeCompte och Goetz, 1982).  
 
Den interna reliabiliteten i min uppsats är mycket problematisk då jag som ensam forskare 
omöjligt kan jämföra mina tolkningar med övriga forskare. Utebliven jämförelse med övriga 
forskare innebär således en svag intern reliabilitet. Däremot har tolkningar skett under 
seminarium och med hjälp av handledare i syfte att förbättra reliabiliteten i möjligaste mån.   
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4.5  Etiska överväganden 
 
Enligt Holme och Solvang (2007, s. 32) innebär forskning som har människan som 
studieobjekt etiska problem. Hänsyn för medmänniskor är fundamentalt för att form av 
forskning och forskare således måste ta hänsyn till fysisk och psykisk integritet. Enligt 
vetenskapsrådet (1990) utgår det fundamentala skyddet för personer som deltar i forskning 
från fyra huvudprinciper: 
  
� Informationskravet – innefattar den aspekt att forskaren är skyldig att informera berörda 
parter kring forskningens syfte samt informera deltagarna kring de villkor som gäller för deras 
deltagande. Informationskravet berör även att deltagarna skall informeras om att deras 
deltagande är frivilligt och att de därmed har rätt att avsäga sig sin inblandning. Dessutom har 
deltagarna rätt att veta att de uppgifter och den information de avger endast används i den 
berörda forskningen (Vetenskapsrådet, 1990). Vid första kontakten med respondenterna 
informerade jag samtliga kring uppsatsens mål och syfte. Via epost introducerade jag mig 
själv, min inriktning samt syftet och problemformuleringen med studien.  
 
� Samtyckeskravet – berör det faktum att innefattar att de berörda parterna frivilligt väljer 
att ställa upp i undersökningen och att de därmed har rätt att själva bestämma över sitt 
deltadande (Vetenskapsrådet, 1990). Givetvis har samtliga respondenter valt att frivilligt ställa 
upp i undersökningen och samtliga har genom studiens hela genomförande haft möjlighet att 
avsäga sig sin inblandning. 
  
� Konfidentialitetskravet – berör det faktum att samtliga uppgifter om deltagarna skall 
behandlas med största möjliga försiktighet så att obehöriga inte får tillgång till information 
om personuppgifter etc. (Vetenskapsrådet, 1990). Samtliga respondenter har under 
anonymitet deltagit i studien. Genom studien har respondenterna angetts med hjälp av en 
bokstav och deras arbetsplats har inte kunnat kopplas samman med dem. Genom att de har 
figurerat under anonymitet hoppas jag att de har delgivit så verklighetsförankrad bild som 
möjligt av frågeställningarna.  
 
� Nyttjandekravet – uppgifter som utgör underlag för undersökningen får endast användas 
för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 1990). Den information som framkommit under 
studien är endast föremål för studiens syfte. Som forskare ställer jag mig ansvarig för att 
behandla materialet med sekretess och således kommer inte materialet spridas vidare utan är 
endast till för denna studie.  
 

4.6  Tillvägagångssätt 
 

4.6.1  Val av respondenter 
 
I min uppsats har jag valt att använda mig av åtta stycken revisorer. De revisorer jag har valt 
ut innehar yrkestiteln auktoriserade revisorer. Jag har valt avgränsa mig till revisorer på PwC i 
Borås, Ernst and Young Borås, BDO i Borås och Göteborg samt sydrevisioner väst AB i 
Borås. Jag har valt att avgränsa mig till auktoriserade revisorer för att nå den erfarenhet som 
jag anser vara nödvändig för studiens kvalité. Jag anser att revisorerna bör ha den kunskap 
och erfarenhet jag efterfrågar och som kan tillföra min studie positivt. Därmed valde jag bort 
revisionsassistenter då de inte bär något enskilt ansvar utan assisterar påskrivande revisor.  
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4.6.2 Datainsamling samt studiens genomförande 
 
I uppsatsens startskede började jag med att behandla olika artiklar som berörde det ämne som 
jag intresserade mig för. Efter att ha skapat mig en övergripande bild så formulerade jag ett 
specifikt problem och relevant frågeställning. I uppsatsen har jag behandlat både sekundära 
och primära källor för att uppnå bästa möjliga resultat. Tidigare forskning består till största 
del av artiklar som är vetenskapligt förankrade och hämtade från Högskolan i Borås interna 
databas summon. Ett fåtal artiklar som återfinns i studien kan betraktas som aningen gamla 
men jag har trots det valt att använda mig av dem med hänsyn till att de anses vara klassiker 
inom ämnet och därmed besitta hög trovärdighet. Även avhandlingar som är vetenskapligt 
förankrade utgör en del av den tidigare forskning som återfinns i studien. Likaså 
avhandlingarna är hämtade från databasen summon. Även ett fåtal noga utvalda elektroniska 
källor återfinns i studien för att skapa en tydligare bild och ytterligare tyngd åt studien. Vid 
sökning efter tidigare forskning använde jag mig av relevanta sökord som har nära koppling 
till mitt berörda ämne. Jag använde mig bland annat av sökorden auditors role, auditors role 
in detecting fraud, expectation gap, agency theory med flera.   
 
Efter att ha skapat mig en djupare förståelse för ämnet genom att ta del av befintlig forskning 
genomförde jag på egen hand en empirisk undersökning. Den empiriska undersökningen 
genomfördes med hjälp av åtta individuella semistrukturerade intervjuer med revisorer på 
revisionsbolagen PwC, Ernst and Young, BDO samt Sydrevisioner väst AB. Vid åtta 
intervjuer ansåg jag att jag nått teoretisk mättnad. En första kontakt med PwC togs genom ett 
personligt möte samt fortsättningsvis med epost med en revisorsassistent. Vid det första mötet 
förklarade jag syftet och problemformuleringen som min uppsats berör för att bekräfta om 
uppsatsens ämne anses aktuellt och relevant att undersöka. I nästa skede bokades intervjuer 
med revisorerna via epost. Den första kontakten med övriga revisionsbyråer togs via epost. 
Accessmöjligheterna har varit relativt goda och jag har i möjligaste mån använt mig av 
kontakter för att boka intervjuer. Vidare presenterade jag mig själv och min uppsats och dess 
syfte och problemformulering för att fånga respondenternas intresse och vilja att delta i 
studien. 
 
Därefter utformade jag en intervjumall skapad efter de frågeställningar som jag ansåg vara 
nödvändiga och relevanta. Eftersom jag har valt semistrukturerade intervjuer så utformades 
intervjumallen utifrån en röd tråd med öppna frågor. Samtliga respondenter har därmed tagit 
del av samma mall som bas för intervjuernas genomförande. Frågorna i intervjumallen 
formulerades utifrån studiens syfte för att få svar på samtliga delar som jag anser nödvändiga 
för studiens genomförande. Efter respondenternas önskan skickades intervjumallen till dem på 
förhand via epost. Personligen ställer jag mig aningen frågande till att på förhand låta 
respondenterna ta del av intervjumallen med hänsyn till att det finns en risk att de påförhand 
förbereder svaren och därmed sker det inte lika spontant. Risken är då att respondenten 
förfinar svaren från verkligheten. Däremot sker intervjuerna utifrån en semistrukturerad 
karaktär vilket innebär att frågorna inte följer mallen till punkt och pricka vilket betyder att 
det varit omöjligt för respondenterna att fullt ut på förhand ta del av de exakta frågorna som 
uppkommer under intervjutillfället. Emellertid kan det även vara en fördel att låta 
respondenten ta del av intervjumallen på förhand för att öka möjligheten att de redogör för 
fler perspektiv genom att de har haft tid att tänka igenom. Intervjuerna genomfördes enskilt 
med respektive respondent i ett konferensrum på respektives arbetsplats. Samtliga 
respondenter fick möjligheten att delta i studien anonymt. Under intervjuernas gång spelades 
de in och jag förde även anteckningar löpande. Efter respektive intervju transkriberade jag 
dem för att säkerställa att all information som framkommit behandlas på ett korrekt sätt samt 
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för att ordagrant översatta samtliga intervjuer i text som stöd i uppsatsen fortsatta process. 
Transkriberingarna är mycket omfattande då intervjuerna i genomsnitt var 55 minuter långa. I 
empirin valde jag att bearbeta och redogöra för respondenternas svar genom fastställda 
rubriker så att samtliga intervjuer behandlades lika.  
 

4.7 Metodreflektion 
 
Löpande under studiens genomförande har jag reflekterat kring metodvalets fördelar 
respektive nackdelar. Det riktas kritik mot den kvalitativa forskningen att vara alltför vinklad 
och ensidig med hänsyn till att resultaten från forskningen i alltför hög grad bygger på 
forskarens egna uppfattningar. Jag har försökt att under intervjuernas gång inta rollen som en 
intresserad lyssnare för att öka möjligheten att respondenten inte delger vad de tror att jag vill 
höra utan istället talar utifrån deras personliga uppfattningar (Holme & Solvang 2007, s. 98). 
Dessutom riktas det kritik mot den kvalitativa forskningen kring problematiken att replikera 
en kvalitativ studie. Problem med att replikera anses hänföras till att en kvalitativ forskning är 
ostrukturerad och beroende av forskarens egen uppfinningsrikedom. Forskaren själv anses stå 
i fokus och därmed utgår studien från vad forskaren själv anser vara intressanta aspekter att 
undersöka. Beträffande att kvalitativ forskning i hög grad utgår från forskaren själv inrymmer 
det en viss problematik eftersom alla forskare har olika intressen och anser olika faktorer vara 
olika viktiga att undersöka. Med hänsyn till det är det svårt eller nästintill omöjligt att 
replikera en kvalitativ studie. Därmed har jag försökt att så utförligt som möjligt beskriva mitt 
tillvägagångssätt för att underlätta för nästkommande forskare att genomföra en liknande 
studie. Jag har även ständigt haft i åtanke under intervjuernas genomförande att vara så 
objektiv som möjligt i syfte att inte styra respondenten i dess tankar och utformningar. 
 
En studie som utgår från ett litet antal individer kan omöjligt generera resultat som är giltiga 
även i andra miljöer. De personer som intervjuas i en kvalitativ studie kan således inte 
representera en hel population förklarar att resultaten därmed skall genereras till teori istället 
för till populationer. Därmed är kvalitén på de teoretiska slutsatserna betydelsefulla vid 
prövningen kring studiens förmåga att skapa generaliseringar (Bryman & Bell 2011, ss. 416-
417).   
 
En fördel med att använda en kvalitativ metod är möjligheten att skapa en djupare förståelse 
kring det berörda ämnet. Vid personliga intervjuer ges möjlighet för intervjupersonen att föra 
en diskussion med respondenten och dessutom ges det möjlighet för intervjupersonen att tolka 
respondentens kroppsspråk samt den allmänna stämningen som råder. Dessutom valde jag 
enskilda intervjuer för att på bästa sätt få den enskilda respondentens åsikt utan eventuell 
påverkan från andra deltagare. En nackdel jag har identifierat med kvalitativa intervjuer är det 
faktum att de är mycket tidskrävande i sitt genomförande. Även accessmöjligheter är en 
nackdel då intervjupersonerna är mycket upptagna vilket innebär att det kan vara 
problematiskt att boka in önskat antal intervjuer under en begränsad tidsperiod. 
  
Som tidigare nämnt är studiens förmåga att replikers ett problem. Det faktum att kvalitativa 
intervjuer kan skilja sig åt med hänsyn till mänskliga faktorer, relationen mellan respondenten 
och intervjuaren är viktigt och avgörande i framställandet av fakta. Det finns en risk att 
respondenten påverkas av intervjupersonen. Med anledning av det har jag varit noga med att 
inta en opartisk och objektiv attityd vid intervjutillfällena. En fördel med att som ensam 
forskare genomföra intervjuerna är att risken för ett negativt maktförhållande som kan uppstå 
mellan respondenten och intervjupersonen elimineras. Annars finns risken att respondenten 
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känner sig i underläge om han ensam står till svars inför flera forskare samtidigt. Ytterligare 
en faktor att ta i beaktande gällande studiens giltighet då den är producerad utifrån tolkningar 
och intressen av en ensam forskare. Dessutom finns det en ökad risk att jag som forskare 
missade eller för den delen misstolkade information som framkom under intervjuerna. Med 
anledning av det har jag låtit respondenterna i efterhand kontrollera svaren för att säkerställa 
att jag uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. Ytterligare negativa aspekter med kvalitativa 
intervjuer kan vara att svaren framställs utifrån respondentens personliga uppfattning och 
egenskaper och är därmed skapade i individens egen verklighet. Det finns dessutom en risk att 
respondenten medvetet vinklar problematiken i syfte att skapa en viss framställning som kan 
anses mer fördelaktig för personen i fråga. Vidare anser jag det svårt att undvika eller avvärja 
mer än att försöka tolka respondenten mellan raderna och bilda mig en uppfattning kring 
stämningen som råder. 
 
Vidare anser jag en kvalitativ studie vara lämplig med hänsyn till att jag vill skapa mig en 
djupare förståelse för syftet som ligger till grund för min studie. Med hänsyn till att studien är 
skapad utifrån revisorernas synvinkel anser jag den lämpligaste metoden för att besvara 
problemformuleringen vara att genomföra kvalitativa intervjuer med revisorer.  
 

4.8  Källkritik 
 
Jag har i min studie använt mig av ett antal olika källor och det är därmed viktigt att beakta 
källorna ur ett kritiskt perspektiv. Jag har valt artiklar som är vetenskapligt granskade samt 
tagit del av relevanta avhandlingar som även dem håller en vetenskaplig nivå. Jag har även till 
viss del använt mig av elektroniska källor samt lagtexter nära sammankopplade och 
specificerade på mitt berörda ämne. Den elektroniska källa jag har använt mig av är 
Föreningen auktoriserade revisorer vilket är en branschorganisation inom redovisning och 
revision. Jag anser mina källor trovärdiga och relevanta då de är utvalda med omsorg utifrån 
uppsatsens syfte.  
 
I studien har jag även använt mig av kvalitativa intervjuer genomförda med personer med 
djup kunskap och insyn i mitt specifika ämne och jag anser intervjuerna därmed mycket 
trovärdiga som källor. Intervjuerna har utförts efter en mall som behandlar relevanta 
frågeställningar för möjlighet till relevanta svar som besvarar uppsatsen forskningsfråga samt 
syfte. Vid intervjuer som forskningsmetod är det dock omöjligt att fullständigt undvika att 
tolka miljön och resultatet eftersom att det under intervjuer det alltid sker en bedömning av 
miljön och respondenten. Med det i medvetandet är det lättare att försöka avvärja den 
problematiken. 
 
Sammanfattningsvis utgår studien från ett hermeneutiskt förhållningssätt med en abduktiv 
ansats. Studien är genomförd med semistrukturerade kvalitativa intervjuer av åtta 
auktoriserade revisorer.    
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5  Empiri 
 
Det empiriska materialet består av intervjuer med åtta auktoriserade revisorer representerade 
på totalt fyra olika revisionsbyråer i Borås samt Göteborg. Kapitlet är uppdelat efter 
respektive intervju utifrån relevanta rubriker. Dispositionen är den samma för samtliga 
intervjuer för att så överskådligt som möjligt presentera det empiriska materialet.   

5.1 Revisor A 
 
Revisor A har arbetat som revisor sedan år 2001 och har varit auktoriserad revisor sedan år 
2004. Han arbetar med alla typer av bolag men allra vanligast är ägarledda bolag med en 
omsättning på över 100 miljoner kronor. Revisor A arbetar ungefär 20 procent av sin tid 
internt med metod- och utvecklingsfrågor kring revision. Han har även nyligen skrivit en bok 
i Föreningen auktoriserade revisorers regi om revision i småbolag.   
 

5.1.1 Revisorns roll 
 
Revisor A beskriver sin absoluta huvudsakliga uppgift som att fungera som en 
kvalitetssäkrare gentemot finansiell information. Dessutom förklarar revisor A att hans roll 
även till stor del innefattar att tillstå klienten med rådgivning i frågor som rör klientens 
affärsverksamhet. Revisor A förklarar även att hans roll innefattar att hjälpa klienten på vägen 
till kvalitetssäkring. Revisor A betonar vikten av att i sin yrkesroll vara en intresserad revisor.  
 

5.1.2 Oberoende 
 
Revisor A berättar att oberoende dels innebär att man som revisor inte skall granska sig själv. 
Han berättar att det är ytterst viktigt att kunden alltid fattar beslut själv. Även om revisorn kan 
lämna rådgivning till klienten i frågor gällande klientens affärsverksamhet så måste kunden 
alltid fatta beslutet för att undvika att revisorn granskar sin egen rådgivning. Revisor A 
förklarar också att det finns en annan typ av oberoende, nämligen att revisorn även skall 
uppfattas som oberoende utifrån. Han menar att det är synnerligen viktigt att revisorernas 
oberoende inte ifrågasätts eller uppfattas som tveksamt för parter utifrån.  
 

5.1.3 Tystnadsplikt/ anmälningsplikt 
 
Revisor A ser tystnadsplikten som en förutsättning för att hans roll överhuvudtaget skall 
fungera. Revisor A förklarar att fördelen med tystnadsplikten är att kunden vågar öppna sig 
för revisorn så att revisorerna i sin tur kan skapa sig kunskap om klientens företagsamhet. 
Revisor A finner ingen nackdel med tystnadsplikten. Gällande anmälningsplikten är det något 
som Revisor A inte reflekterar kring i sitt dagliga arbete. Han anser anmälningsplikten 
därmed inte påverka hans relation till sina klienter. Revisor A förklarar att han inte har 
hamnat i någon situation där tystnadsplikten har hamnat i konflikt med 
anmälningsskyldigheten. Han berättar att han har gjort anmälningar om misstanke om brott 
men att det har handlat om situationer då kunden inte har levererat sitt bokslut i tid. Han 
berättar vidare att han även har hjälpt andra kollegor vid misstanke om bedrägerier i fall 
gällande bokföringsbrott då alla intäkter inte har redovisats.  
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5.1.4 Revisionsprocessen 
 
Revisor A berättar att revisionsprocessen startar med en planering utifrån den specifika 
klientens förutsättningar. Som en del i planeringen ingår att säkerställa om klienten anses ha 
en förhöjd risk för bedrägerier beroende på bransch eller klient. För att upptäcka bedrägerier 
kontrollerar de bland annat manuella bokföringsordar samt genomför tester på redovisade 
intäkter.  
 

5.1.5 Revisorns roll i att upptäcka bedrägeri 
 
Revisor A anser att begreppen bedrägerier och oegentligheter är samma sak och beskriver 
bedrägerier som medvetna handlingar. Revisor A berättar att han inte personligen har 
upptäckt något bedrägeri i revision av sina klienter, däremot berättar han att han har kollegor 
på byrån som har upptäckt bedrägerier. Revisor A anser inte personligen att bedrägerier är ett 
problem. Revisor A beskriver det som att ”de flesta vill vara hederliga” och han tror att hans 
klienter är goda människor.  
 
Revisor A ser det som ett syfte med revision att upptäcka bedrägerier. Revisor A förklarar det 
som att de ”inte ska leta” efter möjliga bedrägerier när de reviderar. Revisor A förklarar dock 
att revisorer måste ha mod och kunskap att upptäcka bedrägerier. Revisor A anser att 
revisorerna i sin granskning av ett bolag kan lägga mer fokus på att upptäcka bedrägerier. 
Revisor A förklarar vidare att det är mycket problematiskt att upptäcka fel som inte syns eller 
finns med i företagens framställning av finansiella tal.  
 
Revisor A anser att han har tillräckligt med kunskap om bedrägerier men han förklarar 
samtidigt att kunskapen kan utvecklas. Framförallt menar han att metoderna kan utvecklas 
och i synnerhet mot det som ”inte är där”. Revisor A anser att revisorerna kan skaffa sig bättre 
verktyg och kunskap om och mot bedrägerier. Revisor A bedömer att revisorerna gör 
tillräckligt i enlighet med regelverket men att branschen kan utvecklas kring hur de skall 
arbeta för att upptäcka det osynliga.  
 
Den huvudsakliga orsaken till att revisorerna inte upptäcker bedrägerier anser revisor A är att 
de som utför bedrägerierna är mycket intelligenta samt att de har kunskap om alla kryphål. 
Revisor A berättar att bedrägerier inte utförs med stora belopp utan det är små belopp som 
dock utförs kontinuerligt och blir därmed svåra att upptäcka. Revisor A tror att en av 
anledningarna till att revisorerna inte upptäcker bedrägerier är för att deras uppdrag inbegriper 
att granska väsentliga fel och då faller möjliga bedrägerier ofta utanför det med hänsyn till att 
det oftast handlar om små men många medvetna felaktigheter. Dessutom menar revisor A att 
han vill vara ”mycket säker” innan han eventuellt skulle gå vidare med att anklaga klienten 
för ett bedrägeri.  
 
För att motverka bedrägerier i organisationer menar revisor A att man skall arbeta 
förebyggande. Att ha en tydlig policy att förmedla till sina anställda ser revisor A som en 
förutsättning, att ledningen tydligt uttalar att bedrägerier inte är acceptabelt. Dessutom betonar 
revisor A vikten av att företagsledningen föregår med gott exempel för att det skall ha någon 
effekt på övriga anställda. Han förklarar vidare att företagsledningen måste lyfta frågorna och 
att det är en konkurrensfaktor att tydligt motsätta sig bedrägerier. Revisor A förklarar att ett 
steg de använder sig av för att motverka bedrägerier är att skapa sig en djupare 
kundkännedom innan de tar sig an en ny klient. Revisor A menar vidare att om kunden 
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uppfattas oseriös så har han ingenting att göra på deras revisionsbyrå. I frågan kring om de 
beaktar aspekten att vara oförutsägbara svarar revisor A att de tar hänsyn till det men att de 
säkert kan göra mer. Han förklarar vidare att fokus har legat på att få täckning men att de på 
senare tid har börjat att mer fokusera på urval. 
 

5.2 Revisor B  
 
Revisor B har arbetat i branschen som revisor i 25 år och har varit auktoriserad påskrivande 
revisor i 17 år. Han arbetar främst med bolag som har en omsättning på 100-150 miljoner 
kronor.  
  

5.2.1 Revisorns roll 
 
Revisor B förklarar sin roll som i huvudsak att säkerställa att allt som rör det ekonomiska 
inom klientens verksamhet är korrekt och ger en rättvisande bild. I huvudsak menar revisor B 
att han skall säkerställa de finansiella talens riktighet gentemot klientens alla olika parter av 
intressenter. Revisor B förklarar vidare att han skall tillföra klienterna trygghet, mervärde 
samt erfarenhet. Dessutom skall han verka som ett bollplank gentemot klienten och inneha en 
bred kunskap om den enskilda klientens affärsområde. 
 

5.2.2 Oberoende 
 
Revisor B berättar om vikten att uppfattas som oberoende utifrån. Revisor B ser på oberoende 
som att han skall signera revisionsberättelsen utan att tveka. Han beskriver oberoende 
ytterligare som att det skall ”kännas bra i magen”.  
 

5.2.3 Tystnadsplikt samt anmälningsplikt 
 
Revisor B ser tystnadsplikten som en förutsättning för att deras roll överhuvudtaget skall 
fungera. Revisor B förklarar att fördelen med tystnadsplikt är att det är lätt för revisorerna att 
få förtroende och en förutsättning för att klienterna skall berätta helheten som rör 
verksamheten. Revisor B menar att en nackdel med tystnadsplikten är att när revisorerna får 
utstå kritik har de ingen möjlighet att försvara sig eftersom de inte kan berätta om de 
bakomliggande faktorerna som hör till det specifika fallet. Revisor B berättar att 
anmälningsplikten inte påverkar honom alls i sitt dagliga arbete. Revisor B har inte 
personligen hamnat i någon situation då tystnadsplikten har kommit i konflikt med 
anmälningsskyldigheten men att han har stött på problemet inom företag då han har hjälpt 
kollegor. Han förklarar vidare att en anmälan om eventuellt bedrägeri aldrig någonsin sker av 
en enskild revisor utan det är ett beslut som tas av olika parter med expertkompetens inom 
revisionsbyrån tillsammans.   
 

5.2.4 Revisionsprocessen 
 
En viktig del i revisionsprocessen för att upptäcka bedrägerier förklarar revisor B är att ta in 
externa bekräftelser i form av exempelvis kontoutdrag från banker. Som en del i revisionen 
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kontrolleras transaktioner i slutet av året för att säkerställa att alla belopp verkar rätt och 
riktiga. Revisor B berättar att det är viktigt att revisorerna pratar öppet om bedrägerier för att 
skapa medvetenhet hos klienterna och på så sätt menar revisor B att det kan bidra till viss 
skrämsel med följd att de inte ”vågar” genomföra bedrägeri. Att de genomför stickprov i sin 
revision menar revisor B är ytterligare en viktig faktor för att upptäcka bedrägerier. Även 
riskbedömning av klientens affärsverksamhet anser revisor B är oerhört viktigt, exempelvis 
anses klienter med kontanthandel ha en ökad risk för bedrägerier och därmed kontrolleras de 
noggrannare ur denna aspekt.    
 

5.2.5 Revisorns roll i att upptäcka bedrägeri 
 
Revisor B förklarar att han anser att bedrägerier är medvetna, brottsliga systematiska 
handlingar. Revisor B har personligen vid ett tillfälle stött på ett bedrägeri i en förening och 
han berättar även han att han har kollegor som upptäckt bedrägeri i företag som de reviderat. 
Revisor B anser däremot inte att bedrägerier är något problem. Revisor B anser inte att 
upptäcka bedrägerier är ett syfte med revisionen. Revisor B förklarar att han ej anser det vara 
revisionens huvudsak eller fokus att leta efter bedrägerier men förklarar samtidigt att det är en 
del av revisionen. Revisor B förklarar att revisorerna har en roll men att alla inblandande 
parter har ett ansvar. Revisor B berättar att de vid varje nytt uppdrag gör en noggrann 
kundkännedom för att på bästa sätt förhindra att ta sig an klienter som uppfattas som oseriösa. 
På frågan om de har tillräckligt med kunskap kring bedrägerier svarar revisor B ”det tror jag”. 
Han förklarar vidare att han anser att de har tillräckligt med kunskap som team men att inte 
varje enskild person har den fulla kompetens som man kan önska. Revisor B anser att 
revisorerna gör tillräckligt i deras arbete kring bedrägerier. Han menar att de ej har mer 
skyldigheter enligt lagstiftningen att göra mer än vad de gör. Revisor B berättar att 
bedrägerier inte utförs med stora belopp utan det är små belopp som utförs kontinuerligt och 
blir därmed svåra att upptäcka. Revisor B berättar att om det hade handlat om stora enskilda 
belopp hade de blivit upptäckta direkt. Han förklarar vidare att ytterligare en möjlig orsak till 
att bedrägerier inte upptäcks är att det inte är ett mål med revisionen att leta efter bedrägerier. 
Enligt revisor B är inte bedrägerier vanligt förekommande vilket han tror är ytterligare en 
orsak till att de inte upptäcks. Revisor B menar att om deras uppgift hade varit att leta efter 
bedrägerier hade deras yrkesroll behövts ändras. Revisor B hävdar vidare att de är revisorer 
och inte ”finanspoliser”. För att motverka bedrägerier i organisationer anser revisor B att det 
är viktigt att arbeta förebyggande. Att ha en tydlig policy att förmedla till sina anställda ser 
revisor B som en förutsättning, att ledningen tydligt uttalar att bedrägerier inte tolereras. 
Dessutom betonar revisor B vikten av att företagsledningen föregår med gott exempel för att 
det skall ha någon effekt på övriga anställda. Att ha en god internkontroll anser revisor B även 
vara en grundläggande förutsättning för att verka förebyggande. Revisor B menar att det är 
svårt att vara oförutsägbar men att revisorerna har blivit bättre på att genomföra stickprov. 
Han förklarar vidare att revisorerna kan bli bättre och göra mer och poängterar att 
oförutsägbarhet är en viktig fråga.   
 

5.3 Revisor C 
 
Revisor C har varit verksam som revisor sedan år 1999. Han har varit auktoriserad revisor 
sedan år 2008 och har under sin tid som revisor hittills arbetat på två revisionsbyråer innan 
den han arbetar för i nuläget. Hans huvudsakliga klientgrupp består av ägarledda aktiebolag 
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men han har även arbetat med börsnoterade koncerner och andra stora koncerner som inte 
varit börsnoterade.  
 

5.3.1 Revisorns roll 
 
Revisor C anser sin roll vara att först och främst genomföra revision men även att tillstå med 
konsultation. Revisor C berättar att hans roll innefattar att kontrollera hur företag mår, att de 
sköter sig och gör rätt. I revisionen skall han kontrollera så att räkenskaperna sköts efter regler 
och anmärka på väsentliga fel om det behövs. Revisor C berättar vidare att han ser på sin roll 
att han skall tillstå klienterna med alla typer av tjänster beroende på vad de önskar. Han 
berättar vidare att de har ett unikt uppdragsbrev för varje klient.  
 

5.3.2 Oberoende 
 
För revisor C innebär oberoende just att man ”ska” vara oberoende. Han förklarar också att 
det måste vara rättvist mot alla inblandade parter. Han utvecklar och berättar att oberoende för 
honom innebär att han måste våga agera trots relationen till kunden. Han förklarar vidare att 
han personligen aldrig umgås med sina klienter privat för det anser han äventyra oberoendet.  

5.3.3 Tystnadsplikt samt anmälningsplikt 
 
Revisor C finner ingen nackdel med tystnadsplikten, han menar att den måste finnas där. Han 
förklarar att mycket kan bli fel och sättas på prov om man pratar med andra om sina klienter. 
Han menar vidare att det bara är en fördel med tystnadsplikt och han upplever att de allra 
flesta accepterar det. Beträffande anmälningsplikten förklarar han att det tillhör yrket och han 
har endast vid ett tillfälle behövt anmäla en klient till ekobrottsmyndigheten. Han förklarar 
vidare att han tror att alla vill göra rätt och att de vet att de ej får göra fel. Han förklarar vidare 
att om de upptäcker fel så anmäler de inte direkt utan ser först över möjligheterna att ”rätta 
till”. 
 

5.3.4 Revisionsprocessen 
 
För att arbeta för att upptäcka eventuella bedrägerier förklarar revisor C att de granskar 
klienternas internkontroll. Revisor C förklarar vidare att de gör vad som krävs av dem efter 
regelverket International Standards on Auditing. Omfattningen av revisionsprocessen varierar 
beroende på företag och bransch. Han förklarar vidare att de har goda rutiner och 
välutvecklade programvaror. Givetvis undersöker de extra noga på det som uppfattas orimligt 
eller ”sticker ut”. Han förklarar att de arbetar utifrån väsentlighet och risk. 
 
 

5.3.5 Revisorns roll i att upptäcka bedrägeri 
 
Enligt revisor C innebär bedrägerier medvetna handlingar som missgynnar bolaget eller andra 
parter till fördel för sig själv. Exempelvis förklarar revisor C att bedrägerier kan vara 
skattefusk eller förfalskning av fakturor. Revisor C säger att han i sitt arbete aldrig har 
upptäckt något bedrägeri utan den anmälan han gjort till ekobrottsmyndigheten handlade om 
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något annat. På sin roll i att upptäcka bedrägerier ser revisorn C det som sitt ansvar att 
upptäcka stora summor. Han anser att det vore ett misslyckande om han ej upptäckte något 
väsentligt. Han menar att det inte är hans uppgift att upptäcka vad som i hans ögon anses vara 
”småbelopp” även om andra kanske skulle uppfatta det stort. Han berättar vidare att det är 
hans uppgift att som revisor endast upptäcka större bedrägerier. Revisor C berättar att han 
anser att han har tillräcklig kunskap för att kunna upptäcka bedrägerier i företag som han 
reviderar. Han förklarar vidare att han har vidareutbildningar samt att de uppdaterar sig varje 
år. I förebyggande syfte är det väldigt noggranna med att göra en noggrann kundkännedom 
innan de eventuellt tar sig an en ny kund. Han menar också att en regelbunden tät kontakt med 
klienten samt ett stort engagemang från revisorns sida kan vara faktorer som förhindrar 
bedrägerier. På frågan om han anser att de gör tillräckligt för att upptäcka eventuella 
bedrägerier när de reviderar svarar revisor C att han anser att de gör tillräckligt men han 
poängterar samtidigt att man alltid kan göra mer. Den huvudsakliga orsaken till att revisorerna 
inte upptäcker bedrägerier anser han förmodligen är att de som utför bedrägerierna är mycket 
skickliga. Han menar att bedrägerierna är mycket välgjorda samt att man förlitar sig för 
mycket på kunden. Exempelvis menar han att förfalskningar av exempelvis fakturor kan vara 
så pass välgjorda att man förlitar sig på att de är riktiga. Revisor C förklarar att han beaktar 
aspekten att vara oförutsägbar genom att han arbetar olika från fall till fall samt att de 
genomför stickprov som en del i revisionen.    
 

5.4 Revisor D 
 
Revisor D har arbetat som revisor sedan år 2002 och blev auktoriserad revisor år 2008. Han 
arbetar idag med blandade bolag, alltifrån enskild firma till börsbolag.   
 

5.4.1 Revisorns roll 
 
Revisor D anser att revisorns huvudsakliga roll är att kvalitetssäkra finansiell information. 
Han säger också att revisorn finns till för att skapa trygghet, både för kunden men även för 
tredje part. I bolag där ägaren inte är verksam i bolaget ser han det också som sin roll att 
granska styrelsens förvaltning av bolaget. Revisor D anser att han även skall tillföra sin klient 
konsultation och verka som en rådgivare och bollplank. Revisor D förklarar att i hans roll som 
revisor ingår det mycket att svara på alla typer av frågor som klienten kan tänkas ha.  
 

5.4.2 Oberoende 
 
Revisor D beskriver oberoende som förtroende. Han menar att klienten, eller för den delen 
andra intressenter aldrig skall kunna ifrågasätta revisorns oberoende. Revisor D förklarar att 
han är noggrann med att inte sätta i sig i situationer som kan innebära att hans oberoende 
ifrågasätts av andra. Han poängterar vikten av att tänka efter innan man handlar.  
 

5.4.3 Tystnadsplikt samt anmälningsplikt 
 
Revisor D förklarar att den stora fördelen med tystnadsplikten är att kunder anförtror sig. 
Revisors D beskriver tystnadsplikten som självklar och viktigt. Han menar att utan 
tystnadsplikten så vågar kunder inte anförtro sig eller delge information som är viktigt för 
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revisorn att ta i beaktande när de genomför revision. Revisor D ser inga direkta nackdelar med 
tystnadsplikten men han nämner att det kan vara en nackdel att han inte kan tillföra sina 
kunder direkta tips som han tagit del av andra kunder med likande affärsverksamhet. 
Personligen anser revisor D att anmälningsplikten påverkar honom mycket lite. Men han 
berättar att han har kollegor som har utsatts för problematiken.  
  

5.4.4 Revisionsprocessen 
 
Revisor D berättar att han anpassar revisionsprocessen gällande bedrägerier utifrån 
definitionerna press, incitament samt tillfälle. Utifrån dessa tre begrepp genomför de sedan en 
riskbedömning för varje enskild klient. Revisor D förklarar vidare att det är riskbedömningen 
utifrån bransch och storlek på bolag som styr revisionen och de måste anpassa granskningen 
därefter. Revisor D förklarar att en del av granskningen består av att jämföra mellan likande 
branscher. Om någonting anses vara avvikande genomför de en djupare granskning. En del av 
revisionsprocessen består av att kontrollera fakturor, bedömningsposter, vem som utför 
bokningar i huvudbok, rutiner och internkontroller. Revisor D förklarar vidare att mycket vikt 
läggs vid företagens rutiner och interna kontroller för att verka förebyggande gentemot 
bedrägerier.   
 

5.4.5 Revisorns roll i att upptäcka bedrägerier 
 
Revisor D förklarar bedrägerier utifrån de ovannämnda tre faktorerna press, incitament och 
tillfälle. Revisor D anser inte att det är hans huvudsakliga uppgift att leta efter bedrägerier i 
organisationer men att det ingår som ett moment i revisionen som utgår från risk och 
väsentlighet. Han förklarar vidare att bedrägerier är ingenting som revisorerna letar efter men 
att de genomför tester som utgår från väsentlighet. Revisor D förklarar att han har kollegor 
som upptäckt bedrägerier och att det på byrån har hänt ett flertal gånger. De har ett par fall 
varje år. Revisor D tror själv att bedrägerier är ganska vanligt förekommande och att de sker 
regelbundet. Han tror att den största orsaken till att bedrägerier genomförs är att bolagen har 
dåliga kontroller samt att ”tillfället skapa tjuven”. Den huvudsakliga anledningen till att 
revisorerna inte upptäcker bedrägerier tror han är att bedrägerier sker genom många mindre 
transaktioner och det är omöjligt för revisorn att titta på allt. Han menar vidare att ”vill man så 
kan man”.  Revisor D berättar att han själv har varit med vid bedrägeriupptäckter. Vid ett 
tillfälle upptäckte han att en klient hade sålt svart och därmed inte redovisat skatt på en 
summa motsvarande 20 miljoner svenska kronor. Han berättar även om andra tillfällen då han 
har varit med och upptäckt att anställda har stulit varor från lager för att sedan sälja vid sidan 
av. Dessutom har revisor D vid ett tillfälle upptäckt förfalskning av fakturor i syfte att dölja 
stöld av bolagets pengar. Revisor D anser att han har tillräckligt med kunskap för att upptäcka 
eventuella bedrägerier. Han förklarar att de arbetar utifrån metodik och han betonar vikten av 
erfarenhet. Han förklarar samtidigt att de kan bli bättre men att det är en fråga om kostnader 
samt tid. Han anser att den främsta faktorn för att motverka bedrägerier i organisationer är att 
införa kontroller som en naturlig del av vardagen samt att ledningen tydligt signalerar en 
kultur att bedrägerier inte är acceptabla. Revisor D förklarar att han gör tillräckligt för att 
upptäcka bedrägerier utifrån riskbedömning samt utifrån hur han uppfattar sin roll som 
revisor. Gällande om han beaktar oförutsägbarhet i sitt arbete svarar revisor D att det är ”både 
och”. Han menar att kunden vet vad revisorn anser vara väsentligt och därmed kan oberoendet 
uppfattas som tvetydigt. Revisor D förklarar vidare att klienterna vet vilka poster revisorn 
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kommer att kontrollera men att de ej vet vilka specifika fakturor som blir föremål för 
granskning.     
 

5.5 Revisor E 
 
Revisor E har arbetat inom branschen sedan 1989. Till en början med redovisningen men nu 
arbetar han endast med revision. Han blev godkänd revisor år 1996 och auktoriserad revisor år 
2002. Han arbetar han främst med ägarledda bolag med en omsättning på ungefär 10 miljoner. 
Han är idag involverad i ungefär 170 uppdrag. Parallellt med hans traditionella 
revisorsuppdrag är han delaktig i en branschsatsning för alla bygg och entreprenadbolag i 
Sverige där hans ansvar är att för mindre bolag kommunicera ut information som revisorerna 
anser vettig. Bedrägerier är en del av det. 
 

5.5.1 Revisorns roll 
 
Revisor E ser på sin huvudsakliga roll att granska bolagens finansiella räkenskaper så att det 
är rätt siffror som presenteras. Han förklarar även att han skall skapa trygghet till tredjeman. 
Han berättar också att hans roll innefattar att lämna rådgivning till ägaren i ägarledda frågor 
och hjälpa ägaren att maximera sin verksamhet och tjäna mer pengar. Revisor E förklarar 
vidare att han anser att han dels skall säkerställa årsredovisningen samt tillföra sin klient bred 
kompetens inom många områden.    
   

5.5.2 Oberoende 
 
Enligt revisor E är oberoende vad tredjeman uppfattar som oberoende. Han menar att 
oberoende är en av revisionens grundbultar. Han berättar att en revisor skall vara både synligt 
och faktiskt oberoende. Han förklarar vidare att de utgår från analysmodellen och har den 
ständigt som referensram för sitt oberoende. Han förklarar vidare att oberoende inte är riktigt 
lika strikt i mindre bolag, där finns inte lika många förbud.   
 

5.5.3 Tystnadsplikt samt anmälningsplikt 
 
Revisor E ser tystnadsplikt som en förutsättning. Han förklarar vidare att det dock kan vara 
negativt vid misstanke om brott. Han förklarar vidare att tystnadsplikten kan vara svår, 
aktieägare kan förvänta sig att ta del av mer information men att det i själva verket sker 
genom bolagsstämman. Revisor E menar att anmälningsplikten kan delas upp i direkt och 
indirekt. Han förklarar vidare att han inte oftast ställer frågan till kunder rakt ut när det gäller 
bedrägerier utan tar ”omvägar”.  
 

5.5.4 Revisionsprocessen 
 
Revisor E berättar att stor vikt läggs på granskning av bolagens internkontroller. Han berättar 
även att de genomför granskningar av intäktsflöde, attester, fakturor, kassa, kostnadskonton 
etc. Han ser det också som en del av revisionsprocessen att informera bolagens ledning om 
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hur de kan förbättra sina rutiner i syfte att exempelvis uppmärksamma samt förebygga 
bedrägerier. 
 

5.5.5 Revisorns roll i att upptäcka bedrägerier 
 
Revisor E förklarar att han anser att bedrägerier innebär att en person utnyttjar en situation 
och skapar sig fördelar för egen vinning. Revisor E förklarar att han tror att mycket av de 
bedrägerier som sker genomförs på sätt som inte syns. Han förklarar vidare att han tror att det 
är den främsta anledningen till att bedrägerier inte upptäcks. Att upptäcka det som inte syns är 
mycket problematiskt. Revisor E anser att bedrägerier inom organisationer är ett problem. 
Han menar att det är osund konkurrens. Revisor E berättar att de inom byrån är mycket 
angelägna om att ha rätt klienter för att i möjligaste mån förhindra att de kommer i kontakt 
med bedrägerier. Revisor E berättar att han har kollegor som har upptäckt bedrägerier och han 
har själv vid ett tillfälle varit delaktig i en revision där revisorerna upptäckte ett bedrägeri då 
en företagare hade sålt privat utan att sätta in pengarna i bolaget. Revisor E har däremot inte 
upptäckt bedrägeri i uppdrag som han själv ansvarar för och poängterar än en gång vikten av 
kundkvalité. Revisor E berättar att upptäcka bedrägerier är ingenting han tänker på när han 
startar en ny arbetsdag, han ser det inte som ett mål med dagen att finna bedrägerier. Revisor 
E anser att han har tillräckligt med kunskap för att upptäcka bedrägerier men han förklarar 
samtidigt att man alltid kan göra mer. Revisor E berättar att de har årliga uppdateringar där 
kunskap om bedrägerier utgör en del. Själv föreslår revisor E att de bör jobba utifrån case för 
att förbättra både sin egen kunskap kring bedrägerier men även klienternas kunskap. Revisor 
E anser att i syfte att förebygga bedrägerier är det viktigt att ledningen tydligt kommunicerar 
och lyfter frågan om bedrägerier samt utbildar medarbetare. Han menar vidare att det kan vara 
effektivt att lyfta risker samt arbeta utifrån ”good case”. Revisor E anser att han utifrån 
uppdraget att ge en rättvisande bild arbetar tillräckligt mot bedrägerier. Revisor E anser dock 
att upptäckt av bedrägerier är ett motsattsförhållande mellan pris och bedrägeriupptäckt. Han 
förklarar vidare att de inte gräver för mycket, utan endast och de skulle se något som kan 
uppfattas misstänksamt som de går mer på djupet. Revisor E berättar att han tror att den 
främsta anledningen till att bedrägerier inte upptäcks är att de är ”osynliga” och han lyfter 
problematiken att finna det som inte syns. Han beskriver det som nästintill omöjligt. Han 
menar också att ”vill man så kan man” är ytterligare en anledning till att bedrägerier inte 
upptäcks. Revisor E förklarar att de är oförutsägbara genom att de genomför stickprov men 
han berättar samtidigt om problematiken att stickproven procentuellt sätt är väldigt små så 
sannolikheten att de skulle träffa på något är mycket liten.    
 

5.6 Revisor F 
 
Revisor F har arbetat som revisor i åtta år och har varit auktoriserad revisor i två år. Han 
arbetar även internt som lärare i revisionskurser för nya revisorer. Främst jobbar han med 
ägarledda bolag vilka omsättningsmässigt utgör den större kategorin på firman. 
 

5.6.1 Revisorns roll 
 
Revisor F ser det som sin huvudsakliga roll att först och främst göra vad som krävs 
lagmässigt. Han menar att han skall försäkra så att de finansiella siffrorna är rätt. Revisor F 
förklarar att det även ingår en hel del rådgivning och konsultation som en del av hans 
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yrkesroll. Inom byrån har de vad som kallas offensiv revision vilket innebär att de skall 
erbjuda fler tjänster till kunden för att skapa mervärde. Exempelvis kan det handla om 
rådgivning till ägaren om lön kontra utdelning. Revisor F förklarar också att han skall 
kontrollera så att anställda i klientens bolag sköter sig gentemot styrelsen.  
 

5.6.2 Oberoende 
 
För revisor F innebär oberoende att man som revisor inte skall känna att man inte kan 
anmärka på eventuella felaktigheter Revisor F anser att han som revisor skall lära känna 
kunden men inte bli vän. Han förklarar vidare att ju bättre relation man har med kunden desto 
mer information brukar kunden delge och på så sätt får revisorn lättare att bedöma helheten 
kring klientens affärsverksamhet. 
 

5.6.3 Tystnadsplikt samt anmälningsplikt 
 
Revisor F ser tystnadsplikten som en fördel eftersom man har någonting att luta sig tillbaka 
på. Han menar att han alltid kan hänvisa till att han har tystnadsplikt. Revisor F förklarar att 
de flesta vet om att han har tystnadsplikt och att det innebär en trygghet för kunden och det är 
lättare att lära känna kundens verksamhet och således kan man som revisor prestera bättre 
revision och rådgivning. Revisor F menar vidare att tystnadsplikten också kan innebära en 
svår balansgång i fall då man exempelvis har två klienter som i sin tur handlar med varandra 
på ett eller annat sätt. Det kan exempelvis förekomma att det ena bolaget har en fordran på det 
andra bolaget som revisorn vet om att de aldrig kommer få in men vilket är information som 
han ej kan delge det andra bolaget med hänsyn till att han är bunden till sin tystnadsplikt.  
 
Gällande anmälningsplikten är det inget som revisor F anser påverka hans relation med 
klienten. Han förklarar att han aldrig hittills hamnat i en situation där han behövt använda sig 
av anmälningsplikten men han förklarar att han har kollegor på kontoret som har gjort det. 
Däremot berättar han att han har varit inblandad i fall då kunden har anmält sig själv då det 
har handlat om bokföringsbrott. Revisor F förklarar samtidigt att han drar sig för att anmäla 
och om det skulle bli aktuellt så gör de alltid en avstämning internt om de eventuellt bedömer 
att de skall gå vidare med en anmälan.  
 
 

5.6.4 Revisionsprocessen 
 
Revisor F förklarar att de rutiner de tillämpar för att upptäcka eventuella bedrägerier anpassas 
utifrån vilken typ av verksamhet klienten har. Exempelvis undersöker de typiska bedrägerier 
för olika branscher. Revisor F arbetar mycket med klienter inom fastighetsbranschen och 
således kontrollerar de exempelvis renoveringskostnader noggrant för att göra en bedömning 
om de anses rimliga. Ytterligare åtgärder menar revisor F är att göra en överskådlig 
granskning av företagens rutiner. Exempelvis kan det handla om företagens rutiner och 
policys gällande representation. 
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5.6.5 Revisorns roll i att upptäcka bedrägerier 
 
Revisor F definierar bedrägerier som avsiktligt vilseleda och han menar att bedrägerier kan 
ske både internt och externt. Exempelvis kan interna bedrägerier omfatta handlingar 
genomförda av anställda eller styrelsen. Revisor F förklarar att interna bedrägerier sker 
överallt om man skall vara krass. Revisor F tror att bedrägerier i organisationer beror mycket 
på vilken typ av person som leder bolaget, vilken mentalitet som råder inom organisationen. 
Han menar vidare att vissa är ”den typen” och såldes betonar han vikten av kundkännedom. 
Revisor F förklarar att bedrägerier handlar mycket om inställningen från ägarna och vilka 
rutiner de vill införa för att motverka bedrägerier. Revisor F har själv upptäckt bedrägerier när 
han reviderat i form av kostnader som inte egentligen hör till bolaget. Men han berättar 
samtidigt att det inte är så frekvent. Revisor F menar att om han upptäcker felaktigheter så 
informerar han ledningen och ser därmed över möjligheterna att rätta till. Vidare poängterar 
han att de reviderar utifrån väsentlighet samt att de gör en bedömning av hur stor skada 
bolaget anses ha lidit. Revisor F anser att han har tillräckligt med kunskap för att upptäcka 
bedrägerier och han poängterar att det handlar mycket om erfarenhet då ”man lär sig med 
tiden”. Framförallt han att risken för bedrägerier och i synnerhet vilken form av bedrägeri 
beror på vilken typ av bransch klienten tillhör. Han tror samtidigt att revisorerna kan bli bättre 
på att upptäcka bedrägerier och han förklarar att de håller sig uppdaterade kring utvecklingen 
samt att systemen blir bättre. Däremot förklarar han samtidigt att det alltid kommer nya 
”gropar”. Den främsta anledningen till att bedrägerier inte upptäcks tror revisor F beror på att 
de sker antingen som en engångshändelse eller med många systematiska små summor. Han 
förklarar vidare att ytterligare en orsak till att bedrägerier inte upptäcks är för att revisorerna 
reviderar utifrån väsentlighet och risk. Vidare förklarar han att de inte kan granska allt och 
således kan möjliga bedrägerier passera. För att motverka bedrägerier anser revisor F att en 
stor bit handlar om att ha goda interna kontroller. Vidare menar revisor F att det även handlar 
mycket om företagskulturen samt att man inom bolaget har tydliga regler. Revisorns uppgift i 
att förebygga bedrägerier anser revisor F främst är att hjälpa klienten att utveckla de interna 
kontrollerna. Revisor F förklarar att revisorerna skall komma med tips och råd om hur de 
interna kontrollerna bör utformas och revisor F menar vidare att goda internkontroller gör det 
lättare för alla parter. Revisor F anser att han arbetar tillräckligt för att upptäcka bedrägerier 
med hänsyn till att väsentlighet är inriktningen på revisionsprocessen. Revisor F förklarar att 
han beaktar oförutsägbarhet i sitt granskningsarbete genom att göra stickprov samt variera sitt 
granskningsarbete så att de inte alltid granskar samma poster. Men samtidigt förklarar han att 
klienterna är införstådda med vad revisorerna anser vara väsentligt. Vidare förklarar revisor F 
att de omöjligt kan kontrollera allt i ett bolag men att de kan genomföra en djupare granskning 
i form av en tilläggsprodukt. Vilket han vidare förklarar att han inte tror att klienten är 
intresserad av med hänsyn till det kostnadspålägg det skulle innebära.  
 

5.7 Revisor G 
 
Revisor G har arbetet som revisor i 34 år och har varit auktoriserad revisor i 28 år. Till en 
början startade han en egen revisionsbyrå vilken senare öppnade filial åt en stor 
revisionsfirma och utvecklingen har gått från 15 till 170 anställda. Förutom revisorsuppgifter 
är han regionchef samt arbetar med ägarfrågor internt. Dessutom är han lärare på Föreningen 
auktoriserade revisorer. Främst arbetar han med bolag inom bilhandel och internationella 
bolag. 
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5.7.1 Revisorns roll 
 
Revisor G ser sin huvudsakliga uppgift att granska så att bolagens ekonomiska rapporter är 
riktiga samt att bolagens resurser används på rätt sätt. Dessutom förklarar han att han skall 
granska så att bolagens interna system fungerar. Vidare menar revisor G att han skall 
säkerställa de finansiella talens riktighet inom en viss felmarginal. Vidare anser revisor G att 
han skall tillföra sin klient en verifiering att kontroller fungerar samt att redovisningen är 
korrekt. Dessutom berättar han att ungefär hälften av revisionsarbetet består av rådgivning. 
 

5.7.2 Oberoende 
 
För revisor G innebär oberoende att revisorn inte skall ha någon relation till klienten utan vara 
helt fristående. 
 

5.7.3 Tystnadsplikt samt anmälningsplikt 
 
Revisor G anser att tystnadsplikten är en förutsättning för att få ta del av den information som 
är nödvändig. Revisor G förtydligar och berättar att revisorns tystnadsplikt är en självklarhet. 
Revisor G menar att klienterna inte är medvetna om att revisorerna har anmälningsplikt och 
själv har han anmält ett par fall hittills under sina verksamma år som revisor. De flesta fall 
han anmält handlar om klienter som varit sena med årsredovisningen.   
 

5.7.4 Revisionsprocessen 
 
Revisor G förklarar att deras främsta åtgärd gentemot att upptäcka bedrägerier är att skapa sig 
en översikt av bolagens interna kontroller i syfte att verka förebyggande. Revisor G förklarar 
att de genomför statistiska stickprov i syfte att bedöma risken. Om revisorerna påträffar något 
som de uppfattar som misstänksamt genomför de en ytterligare mer djupgående granskning. 
Revisor G menar fortsättningsvis att i syfte att förebygga bedrägerier måste de identifiera 
riskfulla moment för respektive klient. Exempelvis kan det handla om att kontrollera 
kostnadskonton.    
 

5.7.5 Revisorns roll i att upptäcka bedrägerier 
 
Enligt Revisor G avser bedrägerier handlingar för att tillskansa sig fördelar på bekostnad av 
bolaget. Han förklarar att det kan vara både ekonomiska likaväl som andra fördelar. Revisor 
G berättar att upptäcka bedrägerier inte är ett primärt mål med revision men att det alltid finns 
i bakhuvudet. Han menar vidare att om de i revisionen skulle leta efter bedrägerier skulle 
granskningsarbetet bli ofantligt omfattande vilket han inte tror att kunden är beredd att betala 
för. Samtidigt betonar revisor G att han tror att mörkertalet kring bedrägerier i bolag är 
mycket stort. Revisor G anser att stora bedrägerier är ett problem, men att revisorerna och 
omvärlden i nuläget inte har vetskap om hur stort problem det egentligen är. Revisor G 
berättar att många bedrägerier inte upptäcks och i fall där revisorn har upptäckt bedrägerier 
bland anställda har företagsledningen ofta valt att inte gå vidare med det eftersom de inte vill 
riskera att få dålig publicitet. Fortsättningsvis berättar revisor G att i de allra flesta fall ser de 
över möjligheterna till att rätta till felaktigheter så att det inte längre är nödvändigt att göra 
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någon stor sak av det. Själv kan revisor G dra sig till minnes att han har upptäckt bedrägerier 
vid tre tillfällen. Vid ett av tillfällena hade en person svindlat 70000 kronor fördelat på 30 
olika konton. Ett annat bedrägeri omfattade ett fusk med 80 stycken följesedlar. Revisor G 
anser att det inte är revisorns roll att upptäcka bedrägerier, vidare förklarar han att han tror att 
det är en vanlig missuppfattning att det ingår i revisorns roll. Han menar att revisorn kan 
granska bolagens interna kontrollsystem men han förklarar samtidigt att mycket har säkert 
skett som de ej har upptäckt. Revisor G förklarar vidare att kunskapen finns men att de måste 
bedöma risken. Vidare menar han att bedrägeriupptäckter är en kostnadsfråga. Revisor G 
anser att de granskar bedrägerier tillräckligt men poängterar samtidigt att de gör mycket lite 
granskning kring bedrägerier. Han förklarar att det är omöjligt att göra det som skulle krävas 
för att upptäcka allt. Revisor G poängterar vikten av kundkännedom och han menar att 
oseriösa företag inte har på hans bolag att göra. Vidare förklarar han att sett från tio år tillbaka 
gör de idag betydligt fler riskanalyser i granskningsarbetet. Vidare tror revisor G att 
revisorerna har goda förutsättningar för att upptäcka eventuella bedrägerier.  De huvudsakliga 
skälen till att bedrägerier inte upptäcks tror revisor G beror på att det krävs för mycket arbete. 
Revisor G förklarar att de beaktar aspekten att vara oförutsägbara genom att variera sig i 
granskningsprocessen. Vidare förklarar revisor G att han tror att vetskapen om att revisorn 
finns kan verka avskräckande. Mest arbetar revisorn med att finna bokslutsrelaterade 
bedrägerier, han menar att det bli så naturligt eftersom deras roll är mycket att säkerställa 
årsredovisningen. Han förklarar att exempelvis kan ledningen ha incitament att manipulera 
räkenskaper om de har bonusrelaterad ersättning. Likaså kan ägarna ha incitament att 
manipulera redovisningen i syfte att betala så lite skatt som möjligt.    
 

5.8 Revisor H 
 
Revisor H har arbetat som revisor i nio år och varit auktoriserad revisor i fem år. Idag arbetar 
hon främst med klinter inom fastighetsbranschen.  
 

5.8.1 Revisorns roll 
 
Revisor H ser sin huvudsakliga uppgift att granska företag samt hjälpa dem att bli bättre. 
Revisor H anser att revisorn skall hjälpa kunden att förstå dess siffror samt att skapa ett 
mervärde. Revisionen skall sedan mynna ut i en slutprodukt i form av en revisionsberättelse 
om revisorns uttalande om företaget som kan vara till hjälp för klienten.  

5.8.2 Oberoende 
 
För revisor H innebär oberoende att hon ej skall känna ett så pass strakt band till sina klienter 
att hon ej skulle våga skriva en ärlig revisionsberättelse. Hon berättar även att de ständigt har 
analysmodellen i bakhuvudet och gör en noggrannare uppdatering kring analysmodellens 
hotbilder en gång per år för varje uppdrag. Vidare förklarar revisor H att om man är beroende 
så känner man det. 
 

5.8.3 Tystnadsplikt samt anmälningsplikt 
 
Revisor H ser en fördel med tystnadsplikten att klienterna vågar berätta allt som revisorn 
behöver veta om bolaget. En nackdel kan revisor H finna genom att klienterna ibland berättar 
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för mycket som hon inte är intresserad av att ta del av. Exempelvis om klienten berättar 
mycket som inte har med bolaget eller revisorns förmåga att genomföra revision att göra.  
 
Revisor H förklarar att i de fall där anmälningsskyldigheten gjort sig påmind hade de ingen 
bra relationen med kunden från början. Själv har revisor H anmält en klient en gång i fråga 
om tvångslikvidation men hon ser inte anmälningsplikten som något större problem. Vidare 
förklarar revisor H att det kan vara problematiskt ibland i fråga om gränsfall, men samtidigt 
förklarar hon att det ofta är ganska tydligt.  
 

5.8.4 Revisionsprocessen 
 
Revisor H förklarar att det främsta revisionsverktyget de använder sig av för att upptäcka 
bedrägerier är att de genomför analytisk granskning. Hon förklarar att det är bransch och 
storlek som avgör hur granskningen anpassas. Som en del i granskningsarbetet kontrollerar de 
om något avviker samt att de gör kontrollavstämningar och bläddrar en del i pärmar. Vidare 
förklarar revisor H att de lär sig att se allteftersom de får mer kunskap och rutin. 
 

5.8.5 Revisorns roll i att upptäcka bedrägerier 
 
Revisor H förklarar att det finns olika former av bedrägerier i bolag. Exempelvis kan det 
handla om bedrägerier som genomförs av anställda gentemot bolaget eller bedrägerier som 
genomförs av ägaren själv och då oftast mot exempelvis skatteverket. Vidare förklarar revisor 
H att bedrägerier inte sker särskilt ofta. Samtidigt menar revisor H att bedrägerier i 
organisationer kan vara ett problem. Revisor H förklarar dock att hon tror att de flesta vill 
göra rätt men även i fall där någon skulle vilja begå ett bedrägeri så gör de inte det på grund 
av rädsla för att bli påkommen. Själv har revisor H upptäckt två bedrägerier hittills under sina 
yrkesverksamma år. Ett fall där hon upptäckte bedrägeri handlade det om att personen hade 
bedragit med motsvarande summa på en halvmiljonkronor per år. Revisor H anser att revisorn 
har en viktig betydelse gentemot bedrägeriupptäckter eftersom de innehar en roll som extern 
granskare. Vidare förklarar revisor H att revisorer inte skall leta efter bedrägerier när de 
reviderar men att de skall vara uppmärksamma på tecken samt att de bör anamma en 
professionell skeptisk attityd när de granskar. Revisor H anser att hon har tillräckligt med 
kunskap för att upptäcka bedrägerier och hon förklarar att man lär sig med åren. Vidare 
utvecklar hon och berättar att i början av yrkeskarriären förstod hon ej tecken på bedrägerier 
på samma sätt som hon gör idag. För att förebygga bedrägerier förklarar revisor H att 
revisorerna kan hjälpa företagen att ta fram goda internkontroller. Vidare poängterar hon 
vikten av att företagen implementerar internkontrollerna i den dagliga verksamheten och att 
kontrollsystemen inte finns bara för ”att”. Hon förklarar att internkontroller och goda rutiner 
är avgörande för att verka förebyggande gentemot bedrägerier. Revisor H tror att revisorerna 
oftast upptäcker bedrägerier om det förekommer när de reviderar, men en trolig orsak till att 
de inte skulle upptäcka tror hon är för att bedrägerierna är skickligt genomförda. Vidare 
förklarar hon att ytterligare en orsak kan vara att det är flera parter inblandade, exempelvis 
alla parter i företagens kontrollkedja. Revisor H anser att de beaktar aspekten att vara 
oförutsägbara genom att inte granska samma poster varje år. Hon tror att det är viktigt att 
försöka förändra sig i revisionsprocessen.  
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6  Analys 
 
I följande kapitel redogörs för analys utifrån teoretisk referensram, tidigare forskning och 
empiri. Kapitlet är uppdelat i underrubriker för att på ett överskådligt sätt koppla till studiens 
problemformulering och syfte Revisorns roll i att upptäcka bedrägerier. 
 

6.1 Revisorns roll  
 
Behovet av en revisor kan förklaras utifrån agentteorin och revision kan därmed ses som en 
effekt som uppkommit från agentteorin (Stirbu et al, 2009). I enlighet med agentteorin kan 
behovet av revisor förklaras utifrån särskiljandet av ägande och förvaltning samt antagandet 
om att det råder en intressekonflikt mellan agent och principal. Behovet av revisor 
uppkommer ytterligare med tanke på risken att agenten kan ha incitament att manipulera 
bolagets räkenskaper. Flertalet respondenter talade kring att flertalet bedrägerier begås genom 
manipulering av räkenskaper vilket kan förklaras utifrån agentteorins antagande att agenten 
kan ha incitament att manipulera räkenskaper till fördel för sig själv. Dels kan agenten ha 
incitament att redovisa så höga siffror som möjligt då de kan vara relaterade till bonussystem. 
Likaså kan det finnas incitament att prestera så låga siffor som möjligt i syfte att betala så lite 
skatt som möjligt. Tidigare forskning genom Stirbu et al (2009) och samtliga respondenter 
definierar bedrägerier som medvetna felaktiga handlingar som syftar till att skapa sig 
personliga fördelar. Enligt Bostick och Luehlfing (2004) åsyftar bedrägerier handlingar som 
har såväl direkt som indirekt påverkan på bolaget. 
 
Gemensamt för samtliga respondenter i studien är att de ser bedrägeriupptäckter som en del 
av granskningsprocessen. I enlighet med tidigare forskning anser samtliga respondenter att 
deras huvudsakliga roll är att säkerställa de finansiella talens riktighet, vilket kan förklaras 
utifrån the lending credibility theory. Graeme och Veldra (2010) menar i enlighet med 
samtliga respondenter att revisorn har en betydande roll i utbytet mellan bolagen och dess 
intressenter. The lending credibility theory förklarar att de kvalitetssäkrade finansiella 
räkenskaperna används av ledningen gentemot tredjeman i syfte att skapa trovärdighet. Även 
utifrån agentteorin har revisorn en betydande funktion som kvalitetsstämpel gentemot 
bolagets intressenter med hänsyn till den intressekonflikt som anses råda mellan parterna. 
Revisor D samt revisor E förklarar att en del av deras roll innefattar att skapa trygghet och 
trovärdighet gentemot tredjeman, vilket även bekräftas av revisor C, revisor F samt Moberg 
(2006, s. 39) då de menar att en del av deras roll innefattar att kontrollera att agenten förvaltar 
bolaget på ett regelrätt sätt.   
 
Ytterligare grund för behovet av revisor enligt lendning credibility theory är avsikten att 
minska informationsasymmetrin som råder mellan parterna. Genom revisorns granskning kan 
agenten dessutom förmås att agera i principalens intresse. Däremot anser Baker och Owsen 
(2002) att revisorns roll bör öka ytterligare för att förbättra kontrollen av företagen till fördel 
för bolagens intressenter. Vidare i enlighet med agentteorin är det viktigt att det ställs krav på 
granskningen för att utjämna konflikten och förhållandet mellan agent och principal. Hubbard 
(2001) förklarar att revisionsberättelsen utgör en obligatorisk redogörelse av bolagets 
finansiella ställning och verksamhet. Likaså revisor B samt revisor H anser att det är en del av 
deras roll att uttala sig kring agentens förvaltning genom revisionsberättelsen.  
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Tidigare forskning genom Papadakis och Edrich (2003); McKee (2006); Stirbu et al (2009) 
menar att allmänheten och tredjeman förväntar sig att revisorn skall söka efter samt upptäcka 
bedrägerier. Revisorns roll i att upptäcka bedrägerier har fått utstå mycket offentlig kritik inte 
minst med hänsyn till de stora internationella revisionsskandalerna som inträffat i modern tid. 
Utifrån agentteorin kan revisorns roll tolkas som ett misslyckande då de inte förmått att på ett 
korrekt sätt revidera agentens förvaltning av principalens tillgångar. Stirbu et al (2009) samt 
Nicolaescu (2013) anser att frågan kring revisorernas roll i att upptäcka, förebygga samt 
rapportera bedrägerier är mycket kontroversiell med ett växande behov av att lyftas upp till 
ytan. Larsson (2004) menar att revisorn är den part som i tidigt skede får vetskap om 
bedrägerier i organisationer, vilket kan förklara principalens efterfrågan av revisorn som 
granskare. Samtliga respondenter är eniga om att upptäcka bedrägerier inte är ett mål med 
revisionen utan utgör endast en liten del av en stor process. Således menar samtliga 
respondenter att bedrägeriupptäckter inte är deras primära målsättning med revisionen. 
 

”Inget jag tänker på när jag startar en ny arbetsdag” (Revisor E) 
 
Samtliga respondenter anser dock att huvudansvaret att upptäcka bedrägerier vilar hos 
ledningen som företräder bolaget. En åsikt som sammanfaller med Smith et al (2005); 
Papadakis och Edrich (2003); Sikka et al (1998); Bunget och Dumitrescu (2009) uppfattning. 
Det är en uppfattning som kan anses strida mot agentteorins antagande om att revisorn skall 
granska ledningens förvaltning gentemot principalen. 
 

6.1.1 Riskbedömning 
 
Bunget och Dumitrescu (2009) menar dock att revisorerna bör införa rutiner för att upptäcka 
bedrägerier. Samtliga respondenter talar om riskbedömning utifrån respektive klients unika 
förutsättningar, vilket är ett påstående som stöds av tidigare forskning då en riskbedömning av 
den enskilda klienten anses vara av yttersta vikt i syfte att upptäcka bedrägerier. Enligt Marsh, 
Fischer och Montondon (2013) förväntas det att revisorn skall ha vetskap om risker med 
bedrägerier samt dess konsekvenser.  
 
I enlighet med tidigare forskning och samtliga respondenter ses revisorns tystnadsplikt som en 
förutsättning för att rollen som revisor skall fungera. Flertalet respondenter förklarar att 
fördelen med tystnadsplikten är att kunderna vågar öppna sig och delge revisorn information 
som krävs för att revisorn skall kunna genomföra en korrekt revision i enlighet med 
principalens intresse. 
 
Al Sawalqa och Qtish (2012) menar att en utvärdering av internkontroller är en förutsättning 
för planeringsfasen vilket även samtliga revisorer betonar kraftigt. Enligt Smith et al (2005) 
anses internkontrollernas kvalitet vara en viktig del i bedrägeribekämpningen. 
Internkontrollerna utgör bolagens egna system för att förhindra samt upptäcka eventuella 
bedrägerier och kan ses som en metod att begränsa agentens handlingsutrymme att begå 
bedrägerier (Al Sawalqa och Qtish, 2012). Öhman (2007) samt Al Sawalqa och Qtish (2012) 
förklarar att en granskningsplan skall skapas utifrån klientens unika riskfaktorer. Revisor G 
menar, i likhet med tidigare forskning, att revisionsprocessen måste utgå från en identifiering 
av klientens riskfyllda moment vilka är anpassade utifrån klientens storlek och bransch. 
Revisor F bekräftar detta påstående och menar att revisionsprocessen skall konstrueras utifrån 
typiska bedrägerier för klientens specifika bransch.  
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”Klienter som har kontanthandel granskas noggrannare då de bedöms ha en högre 
riskexponering” (Revisor B) 

 
Enligt Öhman (2007) har den traditionella granskningen minskat till fördel för granskning av 
internkontroller vilket bekräftas av samtliga respondenter då de menar att 
internkontrollgranskning är mycket viktigt speciellt i syfte att upptäcka samt förebygga 
bedrägerier. Moberg (2006, s. 39) menar dessutom att det är ganska frekvent som revisorerna 
får tillstå med rådgivning. Likväl menar samtliga revisorer att rådgivning kring exempelvis 
klientens utveckling av internkontroller är en del av vardagen. Revisor G menar att en viktig 
del av revisionsprocessen även innefattar att granska och kontrollera bolagens interna 
kontroller. Revisor D förklarar att klienterna kan bli missnöjda om revisorn inte upptäcker 
brister i de interna kontrollerna. Revisorns granskning av internkontrollerna utifrån 
agentteorin kan vara mycket värdefullt för principalen eftersom revisorn har stora möjligheter 
att påträffa eventuella felaktigheter från agentens sida. Zhou & Kapoor (2011) menar att 
personer inom bolaget som är väl insatta i bolagens interna kontroller har enklare att begå 
bedrägerier eftersom de vet hur de skall överlista systemen. Ett påstående som även flertalet 
respondenter bekräftar, då de menar att orsaker till att revisorerna inte upptäcker bedrägerier 
är för att de som utför dem är mycket skickliga. Respondenterna menar att de personerna har 
god kunskap om möjliga kryphål. I likhet med agentteorins antagande finns det alltid en risk 
att agenten begår felaktigheter till fördel av sig själv. Likaväl finns det en risk att agenten 
manipulerar bonusrelaterade räkenskaper som stöld av exempelvis tillgångar. 
 

”Vill man så kan man” (Revisor D; Revisor E) 
 
Öhman (2007) anser att en del av granskningsarbetet består av att kontrollera så att agenten 
följer efterlevnaden av lagar. Vilket är ett påstående som bekräftas av revisor D då han 
berättar att han upptäckt och rapporterat en klient som inte redovisat skatt på ett korrekt sätt. 
Således kan det ses som en effekt av incitament att manipulera räkenskaper i syfte att skapa 
sig personliga fördelar. Enligt Öhman (2007) bör revisionsprocessen utformas utifrån 
användarna vilket bekräftas av respondenterna då de menar att revisorn skall säkerställa 
bolagens finansiella räkenskaper och skapa trygghet gentemot tredjeman. Hubbard (2001) 
menar att revisionsberättelsen och dess struktur utgör en obligatorisk redogörelse mot 
bolagens intressenter och i enlighet med agentteorin är det viktigt att det ställs krav på 
utformningen av granskningen för att utjämna konflikten och förhållandet mellan agent och 
principal. Samtliga respondenter poängterar kraftigt vikten av kundkännedom som ett steg i 
processen gentemot bedrägerier. Genom att vara kräsen med valet av klienter anser 
revisorerna att de väljer bort klienter som anses innebära en risk för att bedrägerier kan 
föreligga.  
 

”Ingen vill arbeta med klienter som är oseriösa” (Revisor B; Revisor G)  
 
Flertalet respondenter anser att bedrägerier i organisationer är ett problem som är mycket 
utspritt och vanligt förekommande. Revisor G poängterar att han tror att mörkertalet kring 
antalet bedrägerier i organisationer är mycket stort.  
 

”Bedrägerier finns överallt om man skall vara krass” (Revisor F) 
 
Agentteorins antagande om att båda parterna är nyttomaximerande kan förklara agentens 
incitament att begå bedrägerier. Därmed förklarar Doinea & Lapadat (2012) samt revisor D 
att en del av granskningsprocessen innefattar att utvärdera risken för att klienten skall ha 
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incitament att begå bedrägeri. Således fyller revisorns roll som granskare en viktig roll 
gentemot principalen. Doinea & Lapadat (2012) menar att ett sätt att förebygga bedrägerier är 
att kartlägga de mänskliga faktorerna som driver människan att begå brott. Bunget och 
Dumitrescu (2009) menar att revisorn i sin granskning skall utgå från att bedrägerier kan 
förekomma och därmed anta en skeptisk attityd vilket är ett påstående som även bekräftas av 
revisor H. Revisor C tror att en av anledningarna till att revisorerna inte upptäcker bedrägerier 
är för att de litar för mycket på klienterna. Han förklarar vidare att det är lätt som revisor att 
anta att allting är korrekt med hänsyn till att man anser sig ha en god relation till klienten och 
således litar för mycket på sin klient. Även revisor A resonerar i samma bana då han i sin 
revision utgår från att människan är god. Dessutom har flertalet respondenter berättat att de 
har inställningen att deras klienter vill göra rätt.  
 

”De flesta vill vara hederliga” Revisor A 
 
Likaså Bunget och Dumitrescu (2009) anser att revisorn skall beakta att bedrägerier kan 
förekomma. Utifrån agentteorins antagande ses revisorns funktion som oberoende granskare 
vara av yttersta vikt i utbytet mellan agent och principal. Med hänsyn till parternas skilda 
roller och agentens antagna informationsövertag måste revisorn leverera information som är 
opartisk. Revisorerna i studien definierar oberoende som att revisorn skall vara helt fristående 
och således kan revisorn reducera informationsasymmetrin som anses föreligga mellan agent 
och principal. Följaktligen ses oberoende som en av revisionens grundbultar och en 
förutsättning för att prestera revision utifrån god revisorssed.   
 
Bunget och Dumitrescu (2009) anser även att revisorn har en betydande roll i att förebygga 
bedrägerier genom att vara närvarande och verka avskräckande. I enlighet med agentteorin 
kan revisorns roll som preventiv granskare ha en avskräckande effekt på agenten att begå 
bedrägerier. Vilket även revisor B samt revisor G resonerar kring då de menar att 
medvetenhet hos klienterna om bedrägerier som en del av revisionen kan ha en avskräckande 
effekt.  
 

6.1.2 Väsentlighet 
 
Öhman (2007) anser att revisorerna bör kontrollera om bedrägerier har begåtts i bolaget men 
revisorerna å andra sidan anser att revisionen utgår från bedömning av väsentlighet och risk 
och således anser de att bedrägeriupptäckter endast utgör en begränsad del av 
revisionsprocessen. Likaså Nicolaescu (2013) anser att revisionen utgår från ledordet 
väsentlighet. Revisor F tror att det faktum att de granskar utifrån väsentlighet kan vara en 
stark bidragande orsak till att bedrägerier inte upptäcks. Revisor G upplever att allmänheten 
tror att revisorn har ett ansvar i att upptäcka bedrägerier som följd av att de anser att revisorn 
skall granska allt. Vidare förklarar revisorerna att många bedrägerier högst troligen har fallit 
mellan stolarna med hänsyn till att revisorerna omöjligt kan revidera på detaljnivå.  
 
Higgins och Buckhoff (2010) menar att bedrägerier är mycket komplexa att upptäcka med 
anledning av att de oftast inte ger upphov till några större förändringar av de finansiella 
räkenskaperna. Flertalet respondenter bekräftar detta då de förklarar att bedrägerier ofta utförs 
med hjälp av förhållandevis små belopp men i stort antal. Stirbu et al (2009) menar vidare att 
det är väldigt svårt att upptäcka medvetna felaktigheter vilket är något som bekräftas av 
samtliga respondenter. Revisor A samt revisor E talar kring problematiken att upptäcka det 
som inte syns. 
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”Att upptäcka det som inte syns är nästintill omöjligt” (Revisor E) 

 
 
Higgins och Buckhoff (2010) menar att klienterna tror att de köper en tjänst av revisorerna i 
att upptäcka bedrägerier. Men samtidigt tror flertalet revisorer att klienterna inte är beredda att 
betala för att revisorn skall upptäcka bedrägerier.  
 

”Idag råder det ett motsattsförhållande mellan kostnad och bedrägeribekämpning” 
 (Revisor E) 

 

6.1.3 Oförutsägbarhet 
 
McKee (2006)  menar att en stark bidragande orsak till att revisorer inte upptäcker bedrägerier 
är för att granskningsarbetet är förutsägbart. McKee (2006) menar att med oförutsägbara 
revisorer ökar sannolikheten att upptäcka bedrägerier. Samtliga revisorer berättar att de 
beaktar aspekten att vara oförutsägbara genom att använda sig av stickprov. Revisor G och 
revisor H betonar vikten av att variera sig och inte göra samma sak från år till år.  
 

”Vår oförutsägbarhet är däremot väldigt tvetydig” (Revisor D) 
 

Vidare menar revisor D att klienterna vet vilka poster som revisorerna anser vara väsentliga 
samt att revisorerna aldrig dyker upp oanmälda. McKee (2006) bekräftar detta ytterligare då 
han säger att de som begår bedrägerier kan förutse vad revisorerna letar efter och därmed 
ligga steget före. Revisor E förklarar ytterligare att klienterna är medvetna om att stickproven 
som utförs av revisorerna är väldigt småskaliga och risken för att felaktigheter upptäcks är 
därmed mycket liten. McKee (2006) talar vidare kring att revisorernas oförutsägbarhet bör 
öka vilket revisorerna bekräftar då de anser att de har blivit bättre på att genomföra stickprov i 
syfte att beakta oförutsägbarhet som ett verktyg gentemot bedrägerier. Bunget och 
Dumitrescu (2009) säger att revisorn har en betydande roll i att förebygga bedrägerier genom 
att vara närvarande och verka avskräckande vilket revisor B samt revisor G bekräftar då de 
menar att revisorns närvarade samt medvetenhet hos agenten om bedrägerier som en del av 
revisionen kan verka förebyggande gentemot bedrägerier. Vidare menar Larsson (2004) att en 
preventiv effekt mot bedrägerier kan vara revisorernas anmälningsplikt. Den uppfattningen 
delas däremot inte av respondenterna då de menar att anmälningsskyldigheten varken 
påverkar dem som revisor eller deras relation till klienten. Revisor H förtydligar att 
anmälningsskyldigheten kan vara problematisk som följd av att det kan vara svårt att göra en 
gränsdragning om en anmälan bör ske eller inte. Larsson (2004) förklarar att revisorernas 
anmälningsskyldighet stryks om de har kunnat åtgärda och avhjälpa problemet. Vidare 
bekräftar samtliga respondenter då de betonar att klienterna får möjlighet att rätta till 
felaktigheter innan en eventuell anmälan sker.  
 

”Man vill vara mycket säker” Revisor A 
 
Vidare förklaras att i fall då revisorernas plikt att anmäla blir aktuell görs det aldrig av den 
enskilda revisorn utan det sker i samråd med en rad experter. 
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7 Slutsats 
 
Utifrån vad som framkommit under studiens gång presenteras i följande kapitel studiens 
slutsats genom att forskningsfrågan besvaras.  

7.1 Forskningsfrågan besvaras 
 
Studien genomfördes utifrån syftet att ta reda på hur revisorerna själva ser på sin roll att 
upptäcka bedrägerier i företag som de reviderar. Syftet skapades med bakgrund av att frågan 
kring revisorns roll i att upptäcka bedrägerier är föremål för diskussion och anses ha givit 
upphov till ett förväntningsgap. Med hänsyn till att revisorerna får utstå kritik kring sin roll i 
att upptäcka bedrägerier har studien utformats med avsikt att återspegla revisorernas syn på 
sin roll.  
 
Hur ser revisorerna på sin roll att upptäcka bedrägerier? 
 
Resultatet av studien visar att revisorerna ser på sin roll att huvudsakligen granska och 
kvalitetsstämpla de finansiella räkenskaperna. Genomgående i undersökningen hävdar 
samtliga respondenter med stöd av teori att revisorns uppgift är att granska utifrån ledorden 
väsentlighet och risk. Utifrån studiens empiriska material besvaras forskningsfrågan med att 
revisorerna inte ser det som sin huvudsakliga roll att upptäcka bedrägerier. Samtliga 
respondenter menar att bedrägeriupptäckter endast utgör en del av revisionen och att dess 
omfattning baseras utifrån väsentlighet och risk.  
 
Väsentlighet är ett återkommande begrepp som revisorerna använder sig av i frågan kring 
dess roll att upptäcka bedrägerier när de reviderar. Enligt respondenterna i studien menar de 
att bedrägerier faller utanför deras granskning med hänsyn till att bedrägerier ofta inte ger 
några väsentliga påverkningar på de finansiella räkenskaperna. Dessutom betonar en del 
revisorer i undersökningen svårigheten med att upptäcka det som inte syns. Därmed menar de 
att de flesta bedrägerier i företag begås på ett sätt som inte påverkar de finansiella 
räkenskaperna eller för den delen andra företeelser i bolaget och faller därmed utanför 
bolagens redovisning eller interna kontrollsystem.  
 
Genom de empiriska undersökningarna har det framkommit att varje revisionsuppdrag 
planeras utifrån en bedömning av klientens risksituation. Risken för möjliga bedrägerier görs 
utifrån en kartläggning av den specifika klienten och i synnerhet utifrån bransch. En viktig del 
av revisionsprocessen i att upptäcka bedrägerier handlar om granskning samt utvärdering av 
bolagens interna kontrollsystem vilka också kan ses ur ett riskperspektiv. Revisorns roll som 
rådgivare kan ytterligare ses utifrån ett riskperspektiv med hänsyn till att revisorn skall ge råd 
om kundens affärsverksamhet om hur de bör men även inte bör göra. Även där ingår en viktig 
del att utvärdera och rådgöra kring förbättringar av bolagens internkontroller i syfte att 
upptäcka samt verka förebyggande gentemot bedrägerier.  
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8 Avslutande diskussion 
 
I det avslutande kapitlet redogörs för författarens egna reflektioner kring studien för att sedan 
presentera studiens bidrag samt förslag på vidare forskning.  
 

8.1 Författarens reflektioner 
 
Genom studien har det tydligt framkommit att revisorernas ansvar i att upptäcka bedrägerier 
utgår från väsentlighet och risk. Under de empiriska undersökningarna poängterades att 
revisorns roll skulle vara tvungen att omskrivas om dess ansvar skulle utökas. Vidare kan 
konstateras att det kan uppfattas som omöjligt för revisorerna att granska utifrån annat än 
väsentlighet och risk med tanke på den enorma arbetsbelastning det skulle innebära. 
Ytterligare med hänsyn till den mänskliga faktorn kan det också ses som orimligt att ställa 
krav på revisorn att granska allt. Utifrån det återkommande begreppet väsentlighet kan man 
därmed konstatera att de småskaliga bedrägerierna faller utanför revisorns granskning och 
ansvar. Om revisorns ansvar däremot skulle utökas till att granska allt skulle det innebära ett 
arvode vars storlek inte skulle vara rimlig. 
 
Revisorn anses också ha en roll gentemot bedrägerier genom att av sin närvaro ha en 
avskräckande effekt. Däremot ställer jag mig frågande till revisorns avskräckande effekt med 
hänsyn till att revisorn ofta upplevs ha en nära och god relation till sin klient. Vidare kan 
också stickprovens verkan anses tvetydiga med hänsyn till deras småskaliga omfattning samt 
att klienten är medveten om vilka poster revisorn granskar samt vid vilket tillfälle.  
 
Ytterligare en upptäckt jag har gjort utifrån studien är att revisorerna anser att de har 
tillräcklig utbildning och kunskap i att upptäcka bedrägerier men samtliga understryker att de 
alltid kan göra mer. Vidare kan man fundera över om det finns en brist i regelverket kring 
revisorns önskade ansvarstagande. För det bör vara önskvärt utifrån samtliga intressenters 
synvinkel att bedrägerier upptäcks. Revisorerna själva önskar ökad kunskap om framförallt att 
upptäcka de bedrägerier som inte syns. I enlighet med tidigare forskning kan det vara lämpligt 
att revisorerna utökar sin branschspecifika kunskap eftersom revisorer med branschspecifik 
kunskap anses ha större benägenhet att upptäcka bedrägerier.  
 
Respondenterna betonar svårigheten i att upptäcka de bedrägerier som inte på något sätt 
synliggörs i bolagen. Personligen bedömer jag att revisorerna står maktlösa i att lösa ett 
problem som de är medvetna om existerar men som inte verkar ha tillstymmelse till någon 
lösning. Jag förstår respondenternas påstående att upptäcka det osynliga kan kännas omöjligt. 
Respondenterna betonar behovet av ökad kunskap i att upptäcka det som inte syns. Men 
frågan som jag ställer mig är om det någonsin kommer att bli möjligt att ta fram ett 
fungerande revisionsverktyg mot det osynliga. För revisorerna att hävda att ett bedrägeri 
föreligger utan praktiskt bevisning är utan underdrift problematiskt. 
 
Däremot uppfattar jag det personligen som oroväckande att revisorerna har antagandet om att 
deras klienter är goda människor som vill göra rätt. Vidare kan man reflektera över 
revisorernas förmåga att upptäcka fel och brister om de påförhand har inställningen att de inte 
finns. Samtliga respondenter understryker även att om de upptäcker felaktigheter så ser de 
alltid över möjligheter att rätta till. Givetvis kan jag förstå att alla kan göra fel och att det 
således kan förekomma felaktigheter som inte är medvetna. Men frågan är hur revisorerna 
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skall göra för att bedöma om felaktigheterna är omedvetna eller medvetna. Min personliga 
känsla är att revisorerna inte är särskilt hårda gentemot bedrägerier och jag har fått 
uppfattningen om att bedrägerier är mycket vanligt och med hänsyn till det tror jag att 
mörkertalet gällande antalet bedrägerier är minst sagt ofantligt.   
    
En ytterligare fundering som framkommit under studiens gång är respondenternas uppfattning 
tillsammans med stöd med en del teori att ansvaret att upptäcka bedrägerier vilar på ledningen 
som företräder bolaget. Tidigare studier nämner att mycket av de bedrägerier som begås i 
organisationer begås av ledningen vilket jag personligen uppfattar som mycket troligt. Det 
leder mig genast vidare till frågan vems ansvar är det då? För inte kommer ledningen 
upptäcka felaktigheter som utförs av dem själva. Och om det inte är revisorns ansvar vems är 
det då? Är bedrägerier som genomförs av ledningen ett fall mellan stolarna fritt verkande utan 
någons ansvar att sätta stopp?   
 
Vidare har jag funderat på revisorernas antagande om att bedrägerier i företag kan förebyggas 
med hjälp av att ledningen kommunicerar en kultur inom bolaget att bedrägerier inte är 
acceptabla. Följaktligen ställer jag mig undrande kring en företagsandas verkan på en person 
med incitament att begå ett bedrägeri. Eftersom bedrägerier åsyftar till medvetna felaktiga 
handlingar bör således alla som genomför bedrägerier vara medvetna om att de gör något som 
inte är accepterat. Därmed betraktar jag den förebyggande åtgärdens verkan med en skeptisk 
attityd.  
 
Slutligen har jag konstaterat att det råder en ojämn fördelning om kunskapen kring revisorns 
roll. Revisorerna själva menar att det är deras bransch som bär skulden till följd av deras brist 
på kommunikation. Revisionsbranschen har uppenbarligen inte klargjort nyttan med deras 
egen yrkesroll. Således bör det vara på sin plats att revisorerna finner ett effektivt sätt att 
kommunicera.   
 

8.2 Studiens bidrag 
 
Den här studien är genomförd utifrån ett revisorsperspektiv i syfte att undersöka hur 
revisorerna själva ser på sin roll i att upptäcka bedrägerier i revisionsprocessen. Eftersom det 
råder ett konstaterat förväntningsgap kring vems ansvar det är att upptäcka bedrägerier kan 
den här studien teoretiskt bidra med hur den centrala parten i frågan resonerar. Under studiens 
gång har jag konstaterat främst att revisorerna besvarar frågan utifrån tre perspektiv.  
 

• Revisionsprocessen bygger utifrån begreppen väsentlighet och risk 
• Företagsledningen har ansvar att verka förebyggande mot bedrägerier genom goda 

interna kontrollsystem 
• Bedrägeriupptäckter är en kostnadsfråga   

 
Utifrån min analys av det empiriska material som ligger till grund för studien har jag även 
funnit att revisorns roll som oberoende granskare har en central del i relationen mellan 
företagsledning och intressenter. Med hänsyn till parternas antagna incitament att 
nyttomaximera kan intressenternas behov av att revisorn skall upptäcka bedrägerier förklaras.  
 
Praktiskt kan konstateras att det råder delade uppfattningar kring revisorns roll i att upptäcka 
bedrägerier och därmed kan studien bidra till att uppmärksamma behovet av kommunikation 
kring revisorns uppgift och ansvar. Vidare kan studien praktiskt bidra till att uppmärksamma 
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det ökade behovet av tydligare riktlinjer kring revisorns ansvar. Dessutom kan studien belysa 
behovet att revisorernas utökade kunskap kring att upptäcka de bedrägerier som inte syns. Ett 
behov av utvecklande kring metoder för att upptäcka bedrägerier genom att arbeta exempelvis 
med hjälp av referensexempel. Dessutom ser jag ett ökat behov av att klarlägga policys kring 
bedrägerier och ge tydligare riktlinjer kring gränsdragningar för revisorn att förhålla sig till.  
 
Studiens metodmässiga bidrag är att förklara berörd problemformulering utifrån en kvalitativ 
metod och ge insikt i hur revisorerna uppfattar frågeställningen. Med semistrukturerade 
intervjuer har revisorerna haft möjlighet att formulera sig relativt fritt och resonera kring 
möjliga svar. En begränsning med kvalitativa intervjuer kan vara att respondenterna inte 
delger all information med hänsyn till relationen med intervjuaren. Ytterligare en begränsning 
med kvalitativa intervjuer kan vara att den inte fångar in en större kvantitet. Vidare finns det 
en risk att författarens förförståelse färgar intervjun och med hänsyn till det har jag fokuserat 
på att inta en position som en oberoende intresserad lyssnare. Detta även med anledning av att 
min frågeställning kan ge upphov till att respondenterna inte är villiga att delge detaljerad 
information. Fördelen med kvalitativ metod är däremot att öka möjligheten till att skapa en 
mer djupgående förståelse kring studiens syfte och problemformulering.  
 

8.3 Förslag på vidare forskning 
 
Genom studien har det framkommit en rad frågor och iakttagelser som skulle vara intressanta 
föremål för vidare studier. 
 
Studien är skapad utifrån revisorernas perspektiv och ger således endast en bild av den ena 
partens uppfattning. Intressant för fortsatt forskning kan vara att genomföra studien utifrån 
hur klienterna eller användarna ser på problematiken. Vidare kan det även vara intressant att 
studera frågeställningen utifrån en kvantitativ metod. Ytterligare ett intressant ämne att 
studera är hur revisorerna bör kommunicera för att minska det förväntningsgap som råder 
kring revisorns roll. Vidare kan det vara intressant att utifrån ett humanistiskt perspektiv 
studera vilka informationskanaler som kan fungera effektivt i praktiken. Slutligen kan det 
dessutom vara intressant att arbeta fram ett förbättrat verktyg gällande att verka förebyggande 
gentemot bedrägerier.   
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
 
� Hur ser revisorn på sin roll i frågan kring att upptäckta bedrägerier i organisationer? 
 

1. Berätta lite om er historia som revisor. Utbildning, erfarenhet etc.  
2. Vad är revision för dig? Vad anser du är revisorns huvudsakliga uppgift? 
3. Vad skall du som revisor förse din klient med? Varför? 
4. Anser du att din klient är väl införstådd med vad revision innebär? På vilket sätt då? 
5. Hur ofta genomför ni granskningar på ett företag? Anser du att det är tillräckligt? 

Varför? 
6. Vad innebär det för er att du skall arbeta oberoende i utförandet av dina uppdrag? 
7. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med tystnadsplikten? 
8. Hur tycker ni att anmälningsplikten påverkar er som revisor? Tycker du att den 

påverkar relationen till dina klienter? 
 
9. Hur definierar du bedrägeri i företag? 
10. Vilka slags rutiner använder ni för att upptäcka bedrägerier? Anser du att det är 

tillräckligt eller borde man göra något annat/mer? 
11. Anser du att bedrägerier i företag är ett problem? Förklara! 
12. Har du någon gång i ditt arbete upptäckt bedrägeri? Berätta om det isf? 
13. Hur ser ni på er roll i att upptäcka bedrägerier? 
14. Anser du att du har tillräckligt med kunskap för att kunna upptäcka bedrägerier? Om 

inte, vad skulle du behöva för kompetenser? Hur kan kunskapen förbättras? 
15. Vad anser du man skall göra för att motverka bedrägerier i företag? 
16. Anser du att ni arbetar tillräckligt med att upptäcka bedrägerier i de företag ni 

reviderar? Varför/ Varför inte? 
17. Vilka tror du är de huvudsakliga skälen till att revisorer inte upptäcker bedrägerier? 

Varför? Berätta! 
18. Beaktar ni aspekten att vara oförutsägbara i ert granskningsarbete? Hur gör ni det? 
19. Vad har ni för synpunkter på det förväntningsgap som finns? 
20. Vilka faktorer tror du kan minska ett förväntningsgap? 
21. Är det något du vill tillägga? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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