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Förord 

  
Arbetet med denna uppsats har varit mycket lärorikt. Det har gett oss en bra insikt i 
revisorernas värld samtidigt som det gett oss en uppfattning om vad som väntar i vårt 
kommande yrke. Vi har också fått upp ögonen för de många faktorer och metoder som 
påverkar företagens finansiella rapporter, vilket förhoppningsvis skall komma till stor 
nytta i framtiden. Själva ämnet har varit mycket intressant, om än lite svårgreppat p.g.a. 
dess komplexitet. 
 
Vi vill tacka alla personer som ställt upp på våra intervjuer och även alla andra som hjälpt 
till under arbetets gång.  
 
 
Stockholm 2006-01-09 
 
 
 
Berhan Kahsai        Christian Skoog  
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Sammanfattning 
 
Var och varannan vecka avslöjas en ny företagsskandal i dagspressen och varje gång blir 
vi lika överraskade. Dessa skandaler har sporrat oss till att undersöka vilka metoder som 
företag använder för att manipulera sitt resultat samt vad det är som driver dem att utföra 
dessa handlingar.  
 
Den utlösande effekten till en mer kritisk granskning och till ett hårdare regelverk för 
redovisningen har varit Enron-skandalen. Under år 2002 ansökte energijätten om konkurs 
samtidigt som de högsta cheferna hade plockat ut bonusar för omkring 750 miljoner 
dollar. Totalt förlorade Enrons investerare mer än 60 miljarder dollar innan företaget 
kollapsade. Det som gjorde fallet än mer intressant var att de ansvariga revisorerna från 
firman Arthur Andersen inte hade haft några invändningar kring företagets räkenskaper. 
Genom att ha läst och hört om just Enron-fallet blev vi intresserade av ämnet och 
motiverade till att studera det vidare.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka finansiellt bedrägeri på den svenska marknaden, där 
även det är ett högst relevant ämne p.g.a. den senare tidens svenska skandaler (t.ex. 
Skandia, Systembolaget, Ericsson). Problemformuleringen som valdes lyder: ”Hur ljuger 
företag i sin årsredovisning?”       
 
Att vi valde att använda ordet lögn har att göra med att vi inte enbart vill undersöka vilka 
metoder som kan användas, utan också de moraliska förpliktelser som följer med de 
handlingar som utförs. Själva begreppet lögn definieras i kapitel 5. 
 
I den vetenskapliga metoden har vi utgått från den hermeneutiska ansatsen eftersom 
undersökningen baserar sig på att tolka hur och varför företag ljuger i sin årsredovisnings. 
Arbetet kommer dock även innehålla inslag av positivistiska synsättet, detta med tanke på 
att vi utgått från befintlig teori inom området. För att kunna bearbeta det empiriska 
materialet på bästa sätt har vi valt en kvalitativ forskningsmetod. Genom att använda 
denna metod har vi i våra intervjuer kunnat observera och tolka hur respondenterna 
analyserar och upplever den problematik vi undersöker.   
 
I den teoretiska delen återfinns framför allt de olika metoder som används för att 
manipulera finansiella rapporter. Alla dessa metoder är baserade på forskning som 
genomförts av den amerikanska professorn Howard M. Schilit. Vidare tar vi upp 
årsredovisningens roll som beslutsunderlag och även revisorns roll i detta sammanhang. 
Den teoretiska referensramen baserar sig på tidigare forskning, framför allt forskning från 
den amerikanska marknaden p.g.a. att detta fenomen inte är särskilt omskrivet i den 
svenska litteraturen. Vår empiri är hämtad från aktiva revisorer som är verksamma inom 
Stockholmsområdet. De arbetar alla på olika typer av revisionsbolag, allt ifrån stora 
internationella firmor till små regionala. Tanken med det är att försöka få en mer 
nyanserad bild av fenomenet. För att få en liten inblick bakom kulisserna har vi även valt 
att intervjua den myndighet som behandlar den ekonomiska brottsligheten, nämligen 
ekobrottsmyndigheten. För att kunna bilda oss en uppfattning om den svenska situationen 
har vi anpassat en del av frågorna till det svenska klimatet.  
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I uppsatsens analysdel jämför vi den existerande teorin med den empiri vi samlat in. Vi 
försöker tolka respondenternas svar och bearbeta dem utifrån den teoretiska 
referensramen. I den analytiska delen behandlas också våra egna erfarenheter och 
tolkningar som uppstått under arbetets gång. I och med att alla dessa faktorer kombinerats, 
har vi fått en djupare insikt i ämnet och om den situation som råder på den svenska 
marknaden. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att vi beskrivit och kartlagt hur och varför det finansiella 
bedrägeriet tar form samtidigt som vi betonat de aspekter och signaler intressenter bör vara 
uppmärksamma på.   
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1. Inledning 
 
 
I detta kapitel skall vi diskutera bakgrunden till årsredovisningens roll och ge en inblick i 
de problem som uppstår när företag medvetet använder sig av finansiellt bedrägeri i sina 
ekonomiska rapporter. Utöver detta kommer vi även att presentera bakgrund, 
problemdiskussion, problemformulering, syfte och hur vi har valt att avgränsa oss i 
uppsatsskrivandet samt uppsatsens disposition.   
 
 
1.1 Bakgrund 
Årsredovisningen utgör den viktigaste delen i den information företag förmedlar till sina 
olika intressegrupper. Tyngdpunkten vid utformandet av detta dokument ligger på att 
företagets intressenter skall kunna få ut så mycket relevant information som möjligt kring 
företagets ekonomiska förhållanden. Årsredovisningen fungerar även som ett viktigt 
beslutsunderlag för många intressenter. Pålitligheten för årsredovisningen är beroende av 
att riktlinjerna för uppförandet av dem åtföljs, samt att revisorn som granskar företaget är 
oberoende och utför sitt arbete korrekt. De grundläggande krav som kan ställas är att den 
skall vara sammanställd enligt god redovisningssed, vilket innebär att den bör vara rättvis, 
tydlig och användbar.  
 
Användarna av årsredovisningar fattar endast beslut så länge de kan lita på att innehållet 
stämmer och inga förvanskningar har skett. För ett företags intressenter är det mycket 
viktigt att siffrorna som företaget presenterar är rättvisande. Privatpersoner som satsar 
pengar i aktier, banker som lånar ut pengar och staten som driver in pengar i form av 
skatter är några av de intressenter som använder årsredovisningar som beslutsunderlag. 
 
Nya riktlinjer och rekommendationer från FAR 
För att försäkra intressegrupperna om att redovisningen är pålitlig har det införts en mängd 
bestämmelser. Aktiebolagen är de som varit mest pressade av granskning eftersom det är 
många ägare som berörs. I mitten av 1980-talet infördes bestämmelsen att alla aktiebolag 
skall ha en auktoriserad eller godkänd revisor samt en gransknings- och rapporterings-
skyldighet för skatter och avgifter. Därefter har reglerna på området omformats till det 
som vi har idag, med starkt internationellt inflytande. I FAR:s samlingsvolym står det 
angående revisorns uppgifter följande: 
 

Revisorn skall granska företagets årsredovisning, bokföring och 
företagsledningens förvaltning för att göra det möjligt för honom eller 
henne att uttala sig i revisionsberättelsen om dels huruvida 
årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden, har upprättats enligt 
tillämplig lag om årsredovisning och därmed ger en rättvisande bild av 
företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed.1 

 
Revisionsberättelsen är revisorns rapport avseende företagets räkenskaper samt styrelsens 
                                                
1 FAR (2004), FAR:s Samlingsvolym del 1. s.51. 
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och den verkställande direktörens förvaltning av företaget. Revisionsberättelsen är 
revisorns viktigaste verktyg för att framställa sin granskning av ett företag och den enda 
möjligheten att utåt visa de förhållanden som råder. I revisionsberättelsen återger den 
oberoende revisorn det han kommit fram till i sin kritiska granskning av företaget. 
Revisionen och revisionsberättelsen fungerar med andra ord som en garanti för att allt gått 
rätt till i företagets redovisning. 
 
Årsredovisningen 
Årsredovisningen har på senare tid fått en allt större betydelse för marknaden och för 
företag, framför allt p.g.a. att den ger signaler om företagets ekonomiska ställning. 
Självfallet tenderar intressenter att sluta avtal med de företag som har en bättre ekonomi 
framför de som har en sämre. Detta med tanke på att företag som anses ha en svagare 
ekonomi kan försumma sina kunder och långivare mer än de som har en välmående. Det 
är även avgörande för banker att analysera denna information innan de är villiga att 
utfärda lån.  
 
Även om regleringen inom detta område är omfattande finns det risk för att oegentligheter 
i företags redovisning uppkommer. Företag är beroende av att rapporteringen av sin 
ekonomiska situation signalerar en positiv bild. Sämre ekonomiskt välstånd kan innebära 
förödande konsekvenser för ett företag, vilket i vissa fall kan ge dem incitament till att 
redovisa en mer lukrativ ekonomisk situation.  
 
Detta är ett problem som uppdagats allt mer, största skälet till detta är att flera stora 
internationella företag har visat sig använda finansiellt bedrägeri i sin årsredovisning. 
Företag som amerikanska Enron och Worldcom samt italienska Parmalat, men även 
svenska företag som t.ex. Ericsson. I Ericssons fall är det några chefer som åtalats för att 
de har upprättat osanna fakturor som täckte upp för en miljardförlust.2 Dessa är ett par 
exempel på företag som använt sig av finansiellt bedrägeri för att manipulera de siffror 
som presenterats rörande företagets ekonomiska kapacitet.   
 
En slutsats som kan dras av vad som sagts ovan är att det är avgörande för ett företag att 
framstå som välmående i sin årsredovisning. Det finns med andra ord en risk för att 
användarna inte får en korrekt bild av företaget om de vill försköna sin ekonomiska 
situation.  
 
1.2 Problemdiskussion 
De senaste åren har det varit många diskussioner angående trovärdigheten för företagens 
ekonomiska presentationer. Det som bidragit till att dessa diskussioner uppstått har bl.a. 
varit redovisningsskandalerna i de ovannämnda bolagen. I Enrons fall var även revisorerna 
inblandande genom att de inte rapporterade de tveksamma affärstransaktioner som skedde 
i företaget. Det har i sin tur lett till att förtroendet för företag samt revisorer har rubbats. 
Granskarna ansåg att företaget medvetet ljugit om siffrorna de presenterade och att 
revisorerna missbrukat sin ställning i företagen. 
 

                                                
2 Hemmingsson, Mattias (2005), Åtal mot Ericssonchefer. Dagens industri. 
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Men vad är skälet till att företag är villiga att ge en felaktig bild av sin ekonomiska 
ställning? Är det utökad makt eller ökad välfärd? Eller är det den egna bonusen och 
belöningsintresset som driver dem? I samband med de stora företagsskandalerna under de 
senaste åren har revisionen fått ett nytt kapitel i sin historia. Efter Enron debaclet i USA 
reviderade revisionsvärlden sina normer och standards. Det fruktades att pålitligheten för 
redovisningen och revisionen skulle minska. På den politiska arenan ställdes allt hårdare 
krav gällande revisionen i företag, vilket i sin tur gav upphov till utvecklandet av en ny 
revisionsstandard. Trenden har varit densamma i hela världen, revisionsvärlden är fast 
besluten om att skandaler som Enron inte skall upprepas. Detta har gett upphov till en 
mängd nya riktlinjer för revisorns arbete. 
 
Missvisande information i årsredovisningar förmedlar en felaktig bild av hur det verkligen 
står till i ett företag. En av huvudstolparna vid uppförande av en årsredovisning är just att 
den bör ge en rättvis bild över företagets ekonomiska ställning. Eftersom redovisning av 
företagets ekonomiska ställning fungerar som ett beslutsunderlag för många intressenter är 
det högst relevant att denna presentation är korrekt. Konsekvenserna av att företag lämnar 
felaktiga eller missvisande uppgifter är bl.a. att intressenter inte längre kan lita på den 
information de erhåller. De som drabbas är i första hand de som har ett ekonomiskt 
förhållande med företaget samt användarna av finansiella rapporter. 
 
Vad gäller aktiebolag kan det tänka sig att fel information i årsredovisningen skulle ge en 
felaktig värdering av aktien. Detta skulle i sin tur kunna leda till en drastisk minskning av 
aktieförsäljningen, och om inga likvida medel tillförs, kan det bli svårt för många företag 
att överleva. 
 
Vi har i vår uppsats valt att undersöka hur företag som använder sig av finansiellt 
bedrägeri går tillväga när de presenterar missvisande uppgifter i redovisningen. Vi är 
också intresserade av vilka negativa konsekvenser detta resulterar i för användarna av 
denna information. Vi har kommit fram till följande problemformulering: 
 
Hur ljuger företag i sin årsredovisning? 
 
De frågor vi skall försöka besvara i arbetet är följande: 
 

•  Vad är finansiellt bedrägeri? 
 

•  Hur ljuger företag i sin årsredovisning? 
 

•  Varför ljuger företag i sin årsredovisning? 
 

•  Hur påverkar det årsredovisningens roll som beslutsunderlag? 
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1.3 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur företag som använder sig av 
finansiellt bedrägeri går tillväga när de manipulerar siffror i sin årsredovisning. Vi vill 
också ta reda på skälen till varför företag gör dessa manipulationer och analysera hur det 
påverkar årsredovisningens roll som beslutsunderlag. Innebörden av begreppet finansiellt 
bedrägeri skall även studeras. Vårt syfte är således förklarande och söker svar på frågor 
om manipulation och finansiellt bedrägeri samt dess orsaker.  
 
1.4 Målgrupp 
Denna uppsats vänder sig till ekonomistudenter som vill få en större förståelse för vilka 
tvivelaktiga metoder företag använder sig av i sina årsredovisningar. Arbetets målgrupp 
kan även omfatta alla som har ett intresse av att skaffa sig en större kännedom om hur 
företag ljuger, vare sig de är ekonomistudenter eller inte.  
  
1.5 Avgränsning 
Vår uppsats kommer att undersöka hur och varför företag ljuger i sin årsredovisning. I vår 
studie skall vi undersöka allmänt hur företag beter sig när de medvetet redovisar felaktiga 
uppgifter i sina årsredovisningar. Eftersom problemet gäller företag som ljuger i sin 
årsredovisning avser undersökningen främst företag som är förpliktade att upprätta en 
årsredovisning. Arbetet kommer inte att lägga något större vikt på att beskriva vilka 
företag som har använt sig av finansiellt bedrägeri, utan det centrala är att presentera de 
metoder som används och som kan användas för att manipulera den finansiella rapporten. 
 
För att besvara problemformulering kan undersökningen av ämnet ske dels utifrån den 
lagliga eller den illegala aspekten av hur företag ljuger. I vår studie kommer vi inte att 
göra någon distinktion mellan dessa, utan vi undersöker både den legala och illegala 
aspekten av problematiken.    
 
1.6 Disposition 
I uppsatsens inledande kapitel berättar vi om bakgrunden till ämnet, vi diskuterar 
problemet och beskriver uppsatsens syfte. Vi förklarar även varför vi valt ämnet samt hur 
uppsatsen upplägg ser ut. I kapitel två går vi in på metoden, d.v.s. det förfaringssätt vi 
använt oss av vid upprättandet av studien. Från och med kapitel tre börjar den teoretiska 
delen av arbete, vilken fortsätter till kapitel sju. Den teoretiska delen kan även kallas 
uppsatsens referensram p.g.a. att det är i dessa teorier som uppsatsen har sin grund. I 
kapitel sju presenteras den empiri vi samlat in under arbetets gång. Denna empiri är 
insamlad genom intervjuer med fem olika revisorer. Alla intervjuer skedde med revisorer 
på olika håll i Stockholmsområdet. I kapitel åtta analyserar vi resultatet av vår empiriska 
studie utifrån de teorier vi presenterat. I kapitel nio presenteras de slutsatser vi kommit 
fram till med undersökningen genom att jämföra empirin och teorin, vi tar även upp en 
självkritisk diskussion samt förslag till vidareforskning. I kapitel tio återfinns de källor vi 
använt oss av och i kapitel elva finns de frågor vi ställt under våra intervjuer i form av en 
bilaga.     
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2. Metod 
 
 
I detta avsnitt skall vi förklara det vetenskapliga synsätt vi arbetar utifrån för att försöka 
besvara arbetets problem och syften. Vi skall även presentera de metodval som är centrala 
i uppsatsen förfarande.  
 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vid valet av vetenskapligt synsätt finns det i huvudsak två perspektiv: det hermeneutiska 
och det positivistiska.  
 
Det hermeneutikiska synsättet är en forskningsmetod som lägger tyngdpunkten på tolkning 
och förståelse. Hermeneutiken svarar på frågan: Vad är det som visar sig och vad är 
innebörden i det?3 Meningen med en sådan vetenskaplig ansats är således att försöka skaffa 
sig en djupare förståelse för olika mänskliga/sociala fenomen genom att tolka de händelser 
som gett upphov till dem.4 Processen består av fyra huvudmoment: tolkning, förförståelse, 
förståelse och förklaring. I de tre första processerna är målet att uppnå en fördjupad och 
vidgad insikt, som slutligen skall resultera i en förklaring av ett fenomen.5 
 
Medan den hermeneutiska metoden är en tolkningslära, är positivismen en kunskapsmetod 
som strävar efter den absoluta kunskapen.6 De svar som eftersträvas skall bygga på 
lagbundenheter och lagmässiga samband. Positivisterna menar att vetenskap endast kan 
bedrivas på två sätt, det första är att genom rationell analys skapa teorier om världen för att 
identifiera naturlagar och strukturer. Det andra sättet är genom empiri, d.v.s. att observera 
naturen, samla fakta och arrangera experiment för att identifiera naturlagar och dolda 
strukturer.7  
 
I denna undersökning vill vi skaffa oss en uppfattning om hur företag går tillväga för att 
redovisa ett felaktigt resultat, vilket naturligtvis leder till bearbetningen av kunskap enligt 
det positivistiska synsättet. Det är främst i teori och empiri delarna av uppsatsen som denna 
metod kommer att prägla vårt arbete. Enligt positivismen har människor två källor till 
kunskap, det vi iakttar med sinnena och det vi kan räkna ut med vår logik.8 Vi kommer dels 
att erhålla kunskap om problemet genom intervjuer och dels genom att studera den 
befintliga litteraturen.  Vi strävar efter att stödja oss på fakta som med all säkerhet kan anse 
vara riktig och sedan analysera den logiskt för att kunna dra slutsatser. 
 

                                                
3 Gustavsson, Bengt (2003), Kunskapande metoder. s.71. 
4 ibid. s.14. 
5 ibid. s.77. 
6 Thurén, Torsten (2002), Vetenskapsteori för nybörjare. s. 14.  
7 Gustavsson, Bengt (2003), Kunskapande metoder. s.9. 
8 Thurén, Torsten (2002), Vetenskapsteori för nybörjare. s. 15. 
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Eftersom vi också vill skaffa oss en uppfattning om varför företag ljuger kan vi inte 
undvika att även använda oss av den hermeneutikiska metoden. Detta tillvägagångssätt 
skall fungera som ett komplement till undersökningen och kommer framför allt att 
användas vid analysen, där vi jämför de existerande teorierna om finansiellt bedrägeri med 
resultaten från vår empiriska undersökning. Den hermeneutikiska metoden är även central 
vid besvarandet av frågeställningen varför företag ljuger, vilket kräver ett 
tolkningsperspektiv. Uppsatsens huvudproblem, hur företag ljuger, skiljer sig från detta och 
kräver ett beskrivande perspektiv. 
 
Hermeneutiska spiralen 
Vårt arbetssätt kan även illustreras med den hermeneutiska spiralen, vilket visar 
förhållandet mellan del och helhet under tolkningsprocessens gång, mellan det vi skall tolka 
och den kontext det tolkas i, eller mellan det vi skall tolka och vår egen förförståelse.9

 Den 
hermeneutiska spiralen inleds med förförståelse. Det är i detta skede vi utformar vår 
problemformulering, våra hypoteser och idéer med hänsyn till vad vi redan förstår av ämnet 
vi skall undersöka. Erfarenheter, teoretiska perspektiv och kunskaper ingår samtidigt i 
tolkarens förförståelse, som förändras under tolkningsarbetets gång. Nästa steg i 
undersökningen är bearbetande av teorin som leder till en ny och djupare förståelse om 
finansiellt bedrägeri. Det är även här empirin får sin innebörd genom att förståelsen om 
finansiellt bedrägeri påverkar utvecklandet av undersökningsfrågorna. I och med att 
förförståelsen sätter igång en tolkningsprocess leder det hela tiden till ny förståelse och ny 
tolkning av ämnet.10   
 
 

 
      Genomförandet av den 

                empiriska undersökningen   
 
 

    
Bearbetning av  

   teorin, samt utveckling av 
          undersökningsfrågor 

  
  

Utveckling av syfte 
 och frågeställningar. 

Teorigenomgång 
  

 
Fig 2.1 Hermeneutiska spiralen 11 

                                                
9 Gilje, Nils et al. (2004), Samhällsvetenskapernas förutsättningar. s.190. 
10 Ursprungliga versionen kallades för cirkeln sen ändrades den till en spiral enligt Radnitzky, 1970. 
11 Gustavsson, Bengt (2003), Kunskapande metoder. s.78. 
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2.2 Teoriutvecklande eller teoriverifierande ansats  
Det finns två olika sätt att dra slutsatser på i en uppsats, antingen genom deduktion eller 
genom induktion. Deduktion innebär att forskaren prövar befintliga teorier. Genom att 
tillämpa denna metod skaffar vi oss först förväntningar om hur världen ser ut och därefter 
samlas empiri in för att se om dessa stämmer överens med verkligheten. Förväntningarna är 
resultat av tidigare teorier och tidigare empirisk forskning.12 Induktion bygger på att 
allmänna, generella slutsatser dras utifrån empirisk fakta och utifrån detta utvecklas ny 
teori. Att arbeta med induktion innebär att forska om verkligheten utan några som helst 
förväntningar, att systematisera informationen och tillsist formulerar teorier.13 
 
I vår undersökning kommer vi främst att dra slutsatser genom deduktion, eftersom vi lyfter 
fram teorier om finansiellt bedrägeri utifrån litteraturstudierna och utvecklar våra 
undersökningsfrågor utifrån dessa. Vi prövar även teorierna om finansiellt bedrägeri i 
empirin för att se om dessa stämmer överens med verkligheten i Sverige. Vi skall därmed 
studera teorier som baseras på objektiva observationer och i analysen jämföra teorierna med 
resultatet från den empiriska undersökningen.  
 
2.3 Forskningsmetod 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför företag ljuger, vilket innebär att vi 
arbetar med en förklarande forskningsansats. Vi kommer utifrån denna problematik 
genomföra intervjuer med revisorer och utifrån respektive respondents uppfattning 
angående hur företag ljuger dra slutsatser och svara på forskningsfrågorna i uppsatsen. 
Tidigare undersökningar kring bl.a. företagsskandaler och liknande utgör en grund för 
förståelse till den problematik vi utreder.   
 
Vid insamlandet av information förekommer det främst två olika metoder: den kvantitativa 
och den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden används främst vid undersökningar 
där verkligheten kan mätas med hjälp av instrument, vilka ger ett resultat i form av siffror. 
Upplysningar om den sociala verkligheten behandlas sedan med hjälp av statistiska 
metoder.14 Som reaktion på det kvantitativa sättet att införskaffa en förståelse av 
verkligheten, menar den kvalitativa metoden att för att verkligen begripa sociala fenomen 
bör det framhävas hur människor tolkar den sociala verkligheten. Det kan inte förstås på 
annat sätt än genom att observera människorna – vad de gör och vad de säger – och låta 
dem tala med egna ord.15 Skillnaden mellan dessa två metoder kan även förklaras genom att 
den kvantitativa ansatsen undersöker frågor som hur många och hur ofta. Medan den 
kvalitativa metoden är mer lämpad för frågor som svarar på hur och varför. Den  
kvantitativa metoden används oftast vid undersökningar som baseras på hårddata, enkäter 
osv., medan den kvalitativa metoden har mjukdata som underlag t.ex. intervjuer. 
  
 
                                                
12 Jacobsen, I. Dag (2002), Vad, hur och varför?. s.34. 
13 ibid. s.35. 
14 ibid. s.38. 
15 ibid. s.39. 
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I vår undersökning samlar vi in information genom intervjuer där upplevda värden tas upp. 
Exempelvis återspeglas det hur respondenterna upplever och tolkar hur och varför företag 
ljuger i sin årsredovisning. Vi gör detta genom att observera vad intervjupersonerna säger, 
samt genom att låta dem resonera kring de frågor vi ställer.16 Detta medför att uppsatsen 
naturligt hamnar under den kvalitativa kategorin. Målet med intervjuerna är att få en 
djupare och en mer detaljerad förståelse för vår problemformulering, vilket även är i 
överensstämmelse med den kvalitativa metodens inriktning. Eftersom vi vill ha en 
beskrivning av hur människor förstår och uppfattar situationer anser vi att denna ansats är 
bäst lämpad. En fördel med metoden är att den inte sätter några begränsningar för oss eller 
de svar uppgiftslämnare ger, vilket medför att vi förhåller oss öppna till ny information.17 
Den ger oss även en möjlighet att följa upp respondentens svar och tolka dennes 
upplevelser, vilket en kvantitativ metod skulle sätta begränsningar för.  
 
Att arbeta utifrån den kvalitativa metoden och samtidigt stödja arbetet med den refererande 
litteraturen som utförts kvantitativt kring ämnet, anser vi det vara det bästa sättet att grunda 
undersökningen på för att besvara vår problemformulering. Valet beror främst på att arbetet 
kommer att försöka beskriva hur människor uppfattar och tolkar den problematik vi 
undersöker.  
 
2.4 Angreppssätt 
Ett problem kan undersökas med hjälp av flera olika angreppssätt, vi kommer först och 
främst att använda oss av två olika: det explorativa och det deskriptiva. Den explorativa 
undersökningen används i forskning där författaren vet relativt lite om ämnet och den 
deskriptiva tillämpas främst inom områden där det redan bedrivits viss forskning.18 
 
I och med Enron skandalen i USA tog kunskapsbildningen inom vårt uppsatsområde 
ordentlig fart. Det har skrivits mängder av litteratur och det ledde t.o.m. till flera ändringar 
av regler och förordningar. Uppsatsen kommer att grunda sig mycket på befintlig 
information, vilket innebär att vår forskningsansats främst kommer vara av det deskriptiva 
slaget, med tanke på att vi skall förklara hur företag ljuger utifrån den befintliga litteraturen 
och inte bedriva en utbredd forskning själva. Det kommer dock att finnas inslag av vissa 
explorativa delar eftersom vi undersöker hur situationen ser ut i Sverige och större delen av 
den befintliga litteraturen är baserad på amerikanska företag och amerikanska händelser.  
 
Uppsatsens litteratur- och teoridel kommer främst vara av teoretiskt slag p.g.a. att vi utgår 
ifrån den existerande litteraturen. Vi kommer att analysera och tolka vad befintlig teori 
säger och sedan försöka pröva och utveckla den genom våra egna slutsatser. Arbetet 
kommer således till största delen vara av det teoriverifierande slaget. Det kommer dock att 
finnas teoriutvecklande inslag med tanke på att vi gör en undersökning på den svenska 
marknaden. Detta med tanke på att all den teori vi utgått ifrån är baserad på amerikansk 
forskning och den empiri vi får fram grundar sig på svenska förhållanden.  
                                                
16 ibid. s.39. 
17 ibid. s.142. 
18 Gustavsson, Bengt (2003), Kunskapande metoder. s.24. 
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2.5 Fallstudie 
Vid undersökningar där en djupare förståelse för en viss händelse eftersöks är det kutym att 
genomföra en s.k. fallstudie. En fallstudie inriktar sig oftast på en undersökningsenhet, 
vilket ger djupare insikt i det fenomen som forskas.19 Genom att forskningen koncentreras 
till en eller ett fåtal företeelser strävar forskaren efter att belysa samspelet mellan viktiga 
faktorer som kännetecknar händelsen. Fallstudien möjliggör även för forskaren att använda 
olika typer av källor och data för att samla in empirisk information, emellertid är dess 
svaghet att det endast är ett fåtal undersökningsenheter som studeras. Det leder till att det är 
svårt att dra allmänna generella slutsatser utifrån en sådan forskning.20   
 
När en fallstudie genomförs kan forskningen bedrivas utifrån två upplägg. Ett alternativ är 
att använda sig av ett intensivt upplägg vilket innebär att några få enheter studeras på 
djupet, samt att så många variabler som möjligt studeras. Syftet med en sådan intensiv 
uppläggning är att få en så fullständig bild som möjligt av en situation, ett fenomen eller en 
händelse.21 Det andra alternativet innebär att forskningen bedrivs utifrån ett extensivt 
upplägg, det är då en fråga om att arbeta med ett stort antal enheter. Det extensiva 
alternativet fokuserar på några få variabler och oftast koncentreras uppmärksamheten på det 
generella.22  
 
I vår undersökning kommer fallstudien att ske genom intervjuer i form av ett intensivt 
upplägg. Eftersom de intervjuer som genomförs endast kommer att ske med ett fåtal 
personer, är det angeläget med hänsyn till detta att vi täcker in så många variabler som 
möjligt. Den huvudsakliga metoden för informationsinsamlingen är en bred litteraturstudie 
som hjälper oss att deskriptivt analysera hur företag ljuger i sin årsredovisning. Den har 
sedan kompletterats med genomförandet av en fallstudie i form av intervjuer med ett 
intensivt upplägg. I studien om varför företag ljuger kommer det att vara kausala samband 
som iakttas. Denna aspekt av problemet vill vi svara på för att tydliggöra vad som är 
upphovet till att företag använder sig av finansiellt bedrägeri i sina finansiella rapporter.  
  
2.6 Datainsamlingsmetod 
Vid insamlandet av data har vi utgått från två olika typer av källor: primärdata och 
sekundärdata. Primärdatan är den information vi samlar in genom intervjuer med revisorer, 
och sekundärdatan är den informationen vi använder oss av som redan finns tillgänglig. Vi 
skall i denna uppsats kombinera bägge datakällor för att få fram tillräckligt med väsentlig 
information som skall bidra till att besvara vår problemformulering, dessutom anser vi att 
ingen av datakällorna är tillräcklig utan den andra för denna studie.23  
 
Primärdatan (intervjuer) skall täcka upp den information vi får från sekundärdatan 
(litteratur, samt tidigare undersökningar). Sekundärdatan skall sedan ställas i jämförelse 
                                                
19 Jacobsen, I. Dag (2002), Vad, hur och varför?. s.95. 
20 ibid. s.95. 
21 ibid. s.93. 
22 ibid. s.93. 
23 ibid. s.152. 
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med våra intervjuer på ett sätt som gör att vi får en förståelse om denna bild stämmer 
överens med primärdatan. Intervjuerna skall ge en mer aktuell bild av problemet samtidigt 
som de beskriver det svenska förhållandet. Med tanke på att litteraturen vi utgår från är 
främst amerikansk är det angeläget att även få ett svensk perspektiv. Den sekundärdata som 
vi omarbetat är främst böcker och artiklar som skrivits till följd av bl.a. Enron-skandalen, 
men även en del litteratur som berör kreativ redovisning. Eftersom en stor del av 
litteraturen vi utgår ifrån har samlats för en annan problemställning, är det som tidigare 
framförts tänkt att intervjuerna (primärdatan) skall fungera som ett komplement till den 
informationen.   
 
2.7 Vetenskapliga krav 
På en vetenskaplig undersökning ställs det tre krav för att bedöma giltigheten i resultatet, 
dessa är: reliabilitet, validitet och objektivitet.  
 
2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att det som mäts görs på ett tillförlitligt sätt. Detta betyder att om någon 
annan gör undersökningen på samma sätt förväntas resultatet bli detsamma. Reliabiliteten 
handlar med andra ord om i vilken utsträckning ett empiriskt mått innehåller slumpmässiga 
mätfel.24  
 
Reliabilitet har även att göra med hur frågor ställs vid en intervju och om den ger 
tillförlitliga och stabila utslag. Med hänsyn till att vår frågeställning kan beröra ett mycket 
känsligt ämne skall vi tydligt understryka vid intervjutillfällena möjligheten för 
respondenterna att förbli anonyma. För att förmedla en känsla av trygghet skall även 
respondenterna få möjligheten att ta del av huvudfrågorna innan intervjun äger rum. 
Eftersom vi genomför en kvalitativ undersökning har vi valt att ställa samma frågor till 
respondenterna, detta för att uppnå så hög reliabilitet som möjligt.  
 
2.7.2 Validitet   
Begreppet validitet används för att beskriva mätningars kvalitet, med andra ord om de 
mäter det som är avsett att mätas.25 Det finns en skillnad mellan inre- och yttre validitet. 
Inre validitet syftar på att det som undersökts är det som avseddes att undersökas, medan 
yttre validitet syftar på om intervjupersonens svar på en fråga stämmer överens med 
verkligheten. Den inre validiteten hålls på en hög nivå genom att vi endast ställer frågor 
under intervjun som är relaterade till vår uppsats teoridel, med kompletterande information 
om svenska förhållanden. Detta för att dem ställda frågorna skall kunna jämföras med den 
information vi har fått genom litteraturstudien, och sedan knyta ihop dessa till en slutgiltig 
analys. Det skall också bidra till att hindra att intervjun spårar ur till diskussioner som berör 
andra områden än problemet vi undersöker. Den externa validiteten har vi försökt 
kontrollera genom att dra en jämförelse av resultaten från intervjuerna med de 
undersökningar som skett inom samma ämnesområde.  

                                                
24 Gustavsson, Bengt (2003), Kunskapande metoder. s.55. 
25 ibid. s.62. 
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2.7.3 Objektivitet 
För att en undersökning skall vara trovärdig är det oerhört viktigt att objektiviteten vid 
undersökningens förfarande upprätthålls. Forskare skall inte ta något parti eller göra en 
forskningsuppläggning för att medvetet försöka få fram ett resultat, forskaren skall förhålla 
sig neutral och värderingsfri. En objektiv forskning resulterar i att tillförlitligheten och 
trovärdigheten blir större. För att en undersökning skall inneha en hög reliabilitet måste den 
vara reproducerbar. Det fordrar att forskarna skall vara objektiva, och att om 
undersökningen utförs av andra forskare under samma omständigheter skall den leda till 
samma resultat. Om inte samma resultat uppnås kan det bero på att forskarna inte förblivit 
objektiva under undersökningens förfarande.  
 
2.8 Metodkritik 
Den kritik som kan riktas mot vårt val av vetenskapligt upplägg är bl.a. att respondenterna 
fått ta del av intervjufrågorna innan själva intervjun. Det finns både för- och nackdelar med 
detta. Nackdelen är att eftersom vi berör ett känsligt ämne har respondenterna fått chans att 
kunna förbereda sig själva till att ge neutrala svar, i vilken grad detta har skett är väldigt 
svårt att avgöra. Risken för respondenternas objektivitet kan med andra ord drabbats. 
Dessutom har inte alla våra frågor ställts till respondenterna på ett sådant sätt att de kunnat 
verifiera alla teorier av finansiellt bedrägeri som vi presenterat i arbetet, vilket kan minska 
trovärdighet för teoridelen i uppsatsen. Däremot har de huvudsakliga strategierna 
verifierats.  
 
2.8.1 Källkritik 
En del av den information vi samlat in kommer från Internet. En källa som i ganska stor 
utsträckning kan räknas som opålitlig p.g.a. att information kan försvinna närsomhelst och 
att det inte alltid finns en känd upphovsman. Mestadels av informationen från Internet 
kommer dock från större hemsidor som t.ex. dagstidningar och myndigheter, vilket ökar 
pålitligheten. 
 
Den största delen av den litteratur vi använt oss av är amerikansk och den är i de flesta fall 
ett par år gammal. Detta kan kritiseras för att mycket kan/har hänt inom 
redovisningsområdet under den tid som förflutit sedan publiceringen. Vad som också kan 
kritiseras är faktumet att nästan all litteratur på området är amerikansk. Den amerikanska 
situationen är inte alltid tillämplig på den svenska samtidigt som metoder och förklaringar 
kan ha förlorat en del av sin innebörd i vår översättning. En viss kritik skall också riktas till 
valet av intervjuobjekt. Alla intervjuade är revisorer, de jobbar dock alla inom olika 
områden (myndighet, stora internationella eller mindre regionala revisionsbyråer) vilket vi 
hoppas skall kunna ge ett lite mer nyanserat svar på problemet. Vad som kan kritiseras är 
att vi endast intervjuat en revisor inom varje område, vilket resulterar i att den revisorns 
uppfattning kan tolkas som en allmän uppfattning när den i själva verket kan vara högst 
personlig. Det kan också ha förekommit att respondenten medvetet svarat restriktivt på en 
fråga för att skydda sig själv och sin yrkesgrupp, i vilken utsträckning detta skett är svårt att 
svara på.       
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3. Årsredovisningens roll 
 
 
Årsredovisningens roll kan för många vara ganska uppenbar. För olika intressenter kan 
däremot betydelsen vara skiftande samtidigt som den kan ha olika funktioner för dem alla. 
Det som dock är allmänt erkänt är att den för många intressenter spelar en stor roll som 
underlag vid beslutsfattande eftersom den redogör för företagets ekonomiska hälsa och 
kapacitet.   
 
 
3.1 Allmänna krav 
Årsredovisningen är reglerad i lag och via redovisningsnormer. Företag som presenterar sin 
ekonomiska hälsa och kapacitet i form av en årsredovisning måste inkludera vissa delar, 
enligt årsredovisningslagen skall en årsredovisning bestå av en balansräkning, 
resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.26 De krav som ställs på års-
redovisningen är att den skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed. Det brukar talas om att den skall vara relevant, reliabel, jämförbar och att 
den skall ge en rättvisande bild. Årsredovisningar skall vara relevanta för att bidra till att 
osäkerheten hålls på minimal nivå och för att intressenternas möjlighet att använda den som 
beslutsunderlag skall underlättas. Att årsredovisningen ska vara reliabel innebär att inne-
hållet ska vara möjligt att verifiera och att den ska vara trovärdig med avseende på att 
återspegla de faktiska förhållandena. Med jämförbarheten innebär att årsredovisningen ska 
vara utformad på ett sätt som gör det möjligt att jämföra ett specifikt företags rapporter med 
andras.27 Med rättvisande bild menas att balansräkningen, resultaträkningen och noterna 
skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 
 
3.2 Årsredovisningens syfte 
Årsredovisningens syfte är framför allt att förmedla information till intressenter om 
företagets ekonomiska kapacitet. Det är ett samlat material som grundar sig på och härrör 
från företagets löpande bokföring, årsredovisningen är således ett dokument som 
sammanfattar händelser som skett under det gångna året. Genom att årsredovisningens 
pålitlighet är god skall det vara möjligt för parter att grunda sina beslut om företaget baserat 
på informationen i den. Ur årsredovisningen kan en läsare ta reda på bl.a. hur den 
operationella verksamheten går med ekonomiska mått, hur stora tillgångar företaget har och 
även information om dess skuldsats. Dessutom fungerar årsredovisningen ofta som ett 
instrument för olika intressenters beslutsfattande såsom banker, staten, leverantörer, 
aktieägare samt personal och även som ett kontrollunderlag.28 Den skall bl.a. vara 
bestämmande underlag för beskattningen av företaget.29  

                                                
26 Årsredovisningslagen (1995:1554). 
27 Borgenstål, Rebecca et al. (2005), Årsredovisning eller intuition (Ekonomi Magisteruppsats). s.12. 
28 Dahlqvist, Anna-Lena et al. (2002), Bokföringsbrott och bokföringslagen. s.24. 
29 Sillberg, Marcus (2003), Årsredovisningens intressenter (Ekonomi Magisteruppsats). s.10. 
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3.3 Årsredovisningens roll som underlag vid beslutsfattande30 
Företag har många intressenter som efterfrågar information om hur det går för dem rent 
ekonomiskt. Årsredovisningen är som påpekats tidigare ett viktigt verktyg som ligger till 
grund för intressenters beslutsfattande samtidigt som det används för att göra bedömningar 
av företaget. Nedan presenteras en sammanfattning angående vilken funktion års-
redovisningen har för vissa av dem.  
 
Aktieägare/investerare 
Aktieägare och potentiella framtida aktieägare har årsredovisning som underlag för sina 
beslut när det rör sig om att köpa, behålla eller sälja aktier samt för att bedöma om företaget 
kommer att ge någon utdelning. Även om investerare är mer intresserade av den framtida 
utvecklingen av ett företag, användes årsredovisningen för att försöka måla upp prognoser 
över en möjlig kommande resultatutveckling. Det är kort sagt mycket viktigt för aktieägare 
att få tillförlitlig information gällande företaget. Årsredovisningen ger även aktieägarna 
material som de med utgångspunkt i kan bedöma hur ledningen förvaltat företaget.  
 
Personalen 
Personalen har förutom ett personligt beroende av företaget även ett ekonomiskt. I många 
företag förekommer det att personalen investerar mycket pengar och det gör dem med 
hänsyn till vilka signaler årsredovisningen ger. Deras intresse av årsredovisningen kan även 
bero på att deras anställningar är relaterade till företagets ekonomi.  
 
Långivare/leverantörer 
Bankers intresse för årsredovisningen är för att få information om företagens förmåga att 
klara av att betala sina räntor och amorteringar. Banker grundar denna information dels på 
likviditeten och dels på soliditeten, men även på företagets prognos över lönsamhets-
utvecklingen. Utifrån dessa gör de sedan en bedömning om företagets kreditrisk. Att 
informationen i årsredovisningen är korrekt är för banker avgörande för företagens 
möjlighet att beviljas lån. Detta med tanke på att det rör sig mycket om bankernas 
framtidstro på företagens möjlighet att kunna betala tillbaka lånet. Leverantörerna har på 
liknande sätt intresse av årsredovisningen för att kunna göra en bedömning om de skall 
leverera varor eller lämna kredit till ett företag.  
 
Staten 
Statens intresse för årsredovisningen grundar sig på att det är utifrån detta dokument som 
de gör en bedömning om vilken skattesatsen som skall gälla för företaget. Bedömningen 
gäller både för den bolagsskatt och för den mervärdeskatt som skall betalas till staten.  

                                                
30 ibid. s.12. 
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4. Revisorns roll och arbetsuppgifter 
 
 
Revisorns roll kan i många fall vara mycket svår och abstrakt. Hans roll har inte på något 
sätt blivit enklare i och med de skandaler som uppdagats under de senaste åren, den har 
snarare blivit än mer kontroversiell. Först och främst är det fallet Enron som bidragit till 
denna debatt. Detta eftersom det i högsta grad rörde sig om revisionsfirmans agerande i 
samband med det bedrägeri som pågick. Att det var en av världens största och mest 
ansedda revisionsfirmor, Arthur Andersen, gjorde inte fallet mindre uppmärksammat.  
 
Eftersom det finns en mängd lagar, rekommendationer och normer som revisorerna måste 
följa, är detta kapitel till för att tydliggöra revisorns roll och arbetsuppgifter. 
 
 
4.1 Allmänna krav och arbetsuppgifter 
Enligt Aktiebolagslagen finns det en mängd krav som både företag och revisorer måste 
uppfylla. Till en början måste alla företag ha minst en revisor. Denna skall utses av 
bolagsstämman och skall antingen vara auktoriserad eller godkänd. I revisorns uppgifter 
ingår det att granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 
förvaltning. Denna granskning måste uppfylla de kriterier som råder för god 
redovisningssed. Efter varje räkenskapsår skall revisorn lämna in en revisionsberättelse, 
denna skall bl.a. innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen upprättats i 
överensstämmelse med tillämplig lag. Vad som särskilt skall påpekas är om 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning och om 
förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Målet med denna 
granskning är att revisorn på ett sanningsenligt sätt skall kunna uttala sig i 
revisionsberättelsen. Det som styr revisionen är FAR: s revisionsstandard, vilket skall ge 
vägledning om revisionens mål och om dess generella principer.  
 
Enligt FAR kan revisionsarbetet delas upp i räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. 
Räkenskapsrevisionen innebär att revisorn skall granska företagets balansräkning, resultat-
räkning och förvaltningsberättelse i syfte om att dessa skall vara korrekta. Han skall bl.a. 
kontrollera att tillgångarna som är upptagna verkligen existerar, att de värderingar som 
gjorts utförts korrekt osv. För att kunna göra detta måste revisorn bl.a. granska de 
verifikationer och fakturor som ligger till grund för posterna. Något som skall påpekas är 
att revisorns uppgift inte är att leta brott, utan han måste utgå ifrån att den dokumentation 
som finns tillgänglig är sanningsenlig.  
 
I förvaltningsrevisionen är det företagsledningens förvaltning av företaget som skall 
kontrolleras. I den ingår också att revisorn måste kontrollera att den associationsrättsliga 
lagstiftningen efterföljs.   
 
Eftersom en revisor omöjligen kan gå igenom all dokumentation skall han först och främst 
inrikta sig på områden där risken för fel är högre. Alla revisorer jobbar på olika sätt, men 
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vanligtvis kartlägger de verksamheten inledningsvis och väljer därefter ut områden som 
enligt kartläggningen verkar mest väsentliga. När granskningen är klar måste revisorn om 
fel uppmärksammats påpeka detta för företagsledningen. Om inga fel eller komplikationer 
av något slag hittas eller uppdagas kan revisorn teckna en ren revisionsberättelse. 31 
 
4.2 Yrkesetik 
För att öka standarden, trovärdigheten och förtroendet för revisionsbranschen har FAR 
stadgat en mängd yrkesetiska regler som trädde i kraft den 1 juli 2003. Inledningsvis nämns 
i dessa regler att revisionsbranschens grundläggande uppgift är att bidra till förtroendet för 
den ekonomiska informationen som lämnas av företag, organisationer och myndigheter.  
 
God yrkessed innebär att de regelverk som finns appliceras samt att revisorn efterföljer den 
praxis som existerar inom området. Internationellt sätt är det IFAC:s Code of Ethics for 
Professional Accountants som gäller. Europeiska kommissionen har även utfärdat en 
rekommendation som går under namnet Revisorers oberoende i EU: Grundläggande 
principer. FAR:s yrkesetiska regler baserar sig till en viss del på IFAC:s och EG:s 
regelverk.  
 
Dem yrkesetiska regler FAR:s följer är av privaträttslig natur och de riktar sig formellt till 
ledamöterna i FAR. De syftar till att ge dem vägledning och hjälp om de frågor som rör god 
yrkessed. Ambitionen är dock att reglerna skall fungera som vägledning för alla inom 
branschen, inte bara till dem som är ledamöterna i FAR. Reglerna har i huvudsak inordnats 
i tre olika kapitel: 
 

• Integritet och objektivitet samt opartiskhet och självständighet (kapitel B) 
• Tystnadsplikt och upplysningsplikt (kapitel C) 
• Kompetens och yrkesutövning (kapitel D) 

 
I kapitel B innebär integriteten hederlighet och sanningsenlighet. Objektiviteten syftar på 
och betonar skyldigheten för alla ledamöter att vara rättvisa och intellektuellt hederliga 
samt att de skall stå fria från intressen som kan komma i konflikt med klientens intressen. 
Vad gäller kraven på opartiskhet och självständighet innebär det att revisorn lämnar sina 
utlåtanden utan att låta sitt professionella omdöme påverkas av ovidkommande 
omständigheter. Samtidigt måste han undvika att förknippas med sådana utomstående 
förhållanden som skulle kunna påverka hans förmåga att lämna utlåtanden som inte tar 
hänsyn till andra intressen än de som följer av uppdraget.   
 
Av kapitel C framgår att tystnadsplikten är en av de mest grundläggande förutsättningarna 
för att arbetsgivaren skall känna förtroende för revisorn. När revisorn utför lagstadgad 
revision har han såväl laglig rätt till information om och av klienten som laglig 
tystnadsplikt. Utan denna tystnadsplikt skulle en effektiv revision inte kunna genomföras 
eftersom stora delar av den vitala kommunikationen som sker mellan klienten och revisorn 

                                                
31 Hela stycket är influerat av Aktiebolagslagen (1975:1385). 



 24

då inte skulle förekomma. Vad gäller upplysningsplikten får revisorn upplysa om en 
relevant situation som han uppmärksammat i de fall han har lagstadgad skyldighet eller rätt 
att lämna information respektive professionell skyldighet eller rätt. Vad som räknas som 
lagstadgad och professionell samt som skyldighet och rätt definieras i regel 5 i kapitel C.  
 
I kapitel D nämns uttrycket förtroende som centralt begrepp. Detta förtroende är viktigt i 
både utlåtandeuppdrag och rådgivningsuppdrag. Det skapas och vidmakthålls bl.a. genom 
hög kompetens, integritet och gott omdöme. Hög kompetens uppnås genom en kvalificerad 
grund- och basutbildning och fortlöpande vidareutbildning samt genom en bred och 
gedigen erfarenhet av arbete i uppdrag. Begreppet yrkesutövning innebär kort sagt att alla 
uppdrag som åtas skall genomföras omsorgsfullt.32     
 
4.3 Anmälningsplikten 
Under år 1999 infördes i ABL en anmälningsplikt vid brottsmisstanke för alla revisorer. 
Denna anmälningsplikt innebär att alla revisorer måste underrätta åklagaren ifall något 
brottsligt påträffas i företagens räkenskaper.  
 
Trotts denna anmälningsplikt har revisorerna varit motvilliga till att anmäla brott. Deras 
främsta argument till varför de struntar i att anmäla är risken att försämra relationen till sina 
klienter eftersom anmälningsplikten inkräktar på tystnadsplikten. Enligt rapporter från BRÅ 
framkommer det att revisorer anser sig få mer makt genom att hänvisa till anmälnings-
plikten, men trotts detta använder få av dem den i verkligheten.33 Vid införandet var 
ungefär hälften av de tillfrågade revisorerna i undersökningen negativt inställda, den siffran 
har dock drastiskt sjunkit under senare år.  
 
Under år 2004 ökade antalet anmälningar markant. Det är främst revisorerna som börjat 
agera, men det beror även på att kontrollerna från Skatteverket blivit fler. Mörkertalet är 
dock fortfarande stort, vilket innebär att endast en bråkdel av alla brott anmäls.  
 
Dan Brännström, generalsekreterare på FAR, säger att denna ökning beror på att det tagit 
tid innan reglerna har satt sig. Han säger fortsättningsvis att det förmodligen känns 
främmande i revisorsrollen att anmäla sin klient och att det ofta är svårbedömda situationer 
det rör sig om. 34 
 
4.4 Revisorns dilemma 
När väl en revisor uppmärksammar ett brott eller en situation där företaget försöker skapa 
en bild av sig själva som inte stämmer överens med verkligheten, ställs denne inför ett 
dilemma. I det första fallet när brott misstänks sätter revisorn hela sitt yrkesmässiga liv på 
spel. Om det framkommer att företaget manipulerat siffrorna och revisorn skrivit en ren 
revisionsberättelse kommer revisorn att förlora sin yrkesmässiga trovärdighet. Många 

                                                
32 Hela stycket är influerat av FAR (2004), FAR:s Samlingsvolym del 2. s.115-127. 
33 Sundén, Maria (2004), Revisorer tvekar att anmäla brott. Svenska Dagbladet. 
34 Sundén, Maria (2005), Fler revisorer anmäler ekobrott. Svenska Dagbladet. 
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gånger kan det dock röra sig om en slags manipulation som är tillåten inom regelverkets 
ramar. Revisorns dilemma växer i en sådan situation. Om han väljer att inte påpeka detta är 
det antagligen för att det rör sig om en bra och lukrativ klient som han inte vill förlora, men 
det kan också vara så enkelt som att han anser att några fel inte har begåtts. Det som 
revisorn dock bör uppmärksamma är vilka aktörer som tjänar på denna försköning. Det är 
t.ex. vanligt att bonusar till högt uppsatta personer inom företaget baserar sig på företagets 
resultat, vilket ger flera individer kraftiga incitament till att försöka pressa fram ett så bra 
resultat som möjligt.   
     
4.5 Kontrollorgan 
Revisionsbranschen har ett alldeles eget kontrollorgan som går under namnet 
revisorsnämnden (RN). Dess uppgift är att kontrollera landets godkända och auktoriserade 
revisorer samt registrerade revisionsbolag.35  Revisorsnämnden grundades år 1995 och tog 
då över ansvaret för revisorsfrågor från Kommerskollegium. De sorterar under Justitie-
departementet och räknas som en myndighet. Mycket har hänt inom området sedan RN 
inrättades, detta har lett till en ny lagstiftning vilken trädde i kraft den första januari 2002 – 
Revisorslagen (2001:883).  
 
Revisorsnämnden har ett övergripande mål som bl.a. innefattar att tillgodose samhällets 
behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och revisionsbolag samt att 
säkerställa att dessa bedriver revisionsverksamhet av hög kvalitet och uppfyller höga etiska 
krav.36 Begrepp som är av central betydelse i RN:s arbete är god revisorssed och god 
revisionssed. De är ansvariga för att dessa utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.  God 
revisorssed syftar främst på normer för revisorernas yrkesmässiga uppträdande (etiska 
normer), medan god revisionssed avser normer för hur revisionsuppdrag skall utföras.37 
Ytterst fastslås dock innebörden för uttrycken av domstolarna, vilka är de beslutande 
organen.  
 
I RN:s mer praktiska arbetsuppgifter ingår att utreda anmälningar mot enskilda revisorer 
och registrerade revisionsbolag. Det kan vara klienter som anmäler sina revisorer eller 
skattemyndigheten som har uppmärksammat någon omständighet vilken kan ha betydelse 
för RN. Skattemyndigheten har enligt lag skyldighet att rapportera sådana omständigheter 
till RN. Revisorsnämnden utför också själva kontroller, dessa kallas för systematisk 
uppsökande tillsyn (SUT). Vid SUT väljs ett antal revisorer och revisionsbolag ut för 
kontroll. De kan ske genom stickprov eller med tanke på olika riskfaktorer, som t.ex. att en 
revisor har ett onormalt stort antal uppdrag eller har varit föremål för upprepade 
disciplinära åtgärder. 
 

                                                
35 Med registrerade revisionsbolag menas bolag som är registrerade hos RN, inte alla bolag som är  
    registrerade hos Bolagsverket. Att vara registrerad hos RN innebär bl.a. att hela bolaget kan väljas som  
    revisor. 
36 Revisorsnämndens hemsida, http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm. 
37 ibid. 
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När RN väl uppmärksammat ett fall kan de vidta vissa disciplinära åtgärder, dessa är 
erinran, varning och upphävande. De två första får inte meddelas om det som läggs revisorn 
till last inträffat mer än fem år innan revisorn beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Det finns 
inte någon sådan tidsgräns för upphävande, där gäller att RN kan upphäva godkännande 
eller auktorisation omedelbart. Disciplinåtgärderna gäller även för registrerade revisions-
bolag.38 
 
4.5.1 Revisorslagen 
Den nya revisorslagen som trädde i kraft den 1 januari 2002 innebär bl.a. att begreppet 
revisionsverksamhet slås fast, att revisorn inte skall bedriva annan verksamhet än 
revisionsverksamhet samt att revisorer som godkänts enligt den nya lagen har samma 
behörighet att bedriva lagstadgad revision som auktoriserade revisorer. En revisor skall 
vidare inför varje uppdrag pröva om det existerar omständigheter som kan rubba hans 
opartiskhet eller självständighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
38 Hela stycket är influerat av revisorsnämndens hemsida, http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm. 
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5. Begreppet lögn 
 
 
I detta kapitel presenteras begreppet lögn (att ljuga). Eftersom begreppet är av central 
betydelse för problemet är avsikten att försöka klargöra dess innebörd. Självklart är 
betydelsen väldigt komplex och mångtydig, speciellt i ett ekonomiskt sammanhang. 
Begreppet lögn kan brytas ned i en mängd olika typer av lögner. De kan kategoriseras och 
definieras efter det syfte som det lögnaktiga uttalandet skall tjäna. Ett annat begrepp som 
är av viktig betydelse i detta sammanhang och nästan går hand i hand med lögn är moral.    
 
Något som uppkommer i denna diskussion är det ekonomiska regelverket och det utrymme 
som däri finns för att tala osanning. Det är dock en väldigt omfattande diskussion som inte 
här kommer tas upp i någon större omfattning.  
 
 
5.1 Förklaring av begreppet lögn 
 
5.1.1 Allmän definition 
Den gamle teologen och kyrkofadern Augustinus hade en rätt okonstlad definition av 
lögnen: ”Att ljuga är att säga ett men att ha något annat i sitt hjärta.” Att ljuga innebär 
följaktligen att någon medvetet talar osanning.39 Själva handlingen utförs vanligtvis för att 
vinna någon fördel. Lögnerna i sig är något som uppstår i språket, ergo utan språket hade 
inga lögner existerat. Det går att säga att en utsaga som kallas lögn uppfyller tre kriterier: 
utsagan är inte sann, utsagan uttrycks av någon som vet att den inte är sann och utsagan 
uttrycks med avsikt att få åhöraren/läsaren att tro att den är sann. 
 
Att en person ljuger behöver inte alltid betyda att personen i fråga medvetet talar osanning, 
lögnerna kan i många fall uppstå som rena missförstånd. Detta har med den mänskliga 
kommunikationens natur att göra, vad den ene säger och menar är inte exakt vad den andre 
hör och förstår.40 Stenius menar fortsättningsvis att människan både talar och lyssnar 
projektivt – ibland mer, ibland mindre. 
 
Lögnen behöver inte alltid vara en handling som utförs medvetet, den kan också 
kategoriseras som en psykisk åkomma nämligen i form av mytomani. Personer som lider av 
denna åkomma ljuger inte för att skaffa sig fördelar. De har svårt att skilja mellan vad som 
är fantasi och vad som är verklighet, därför kan de praktiskt taget plocka vad som helst ur 
luften och få det att framstå som sanning.   
 
Om en person kommit underfund med att hon blivit utsatt för lögner kan helt plötsligt ett 
annat problem uppstå.  I många fall är nämligen den utsatta ovillig att uppmärksamma 
lögnen, främst p.g.a. förnedringskänslan som uppstår när lögnen avslöjas. Det kan i många 
                                                
39 Stenius, Yrsa (2005), Lögnens olidliga lätthet. s.32. 
40 ibid. s.11.  
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fall både bli pinsamt och jobbigt att offentliggöra lögnen eller att konfrontera lögnaren. Om 
denna situation uppkommer kan det t.o.m. gå så långt att personen i fråga själv blir 
indragen i lögnen för att slippa avslöja den. 
  
5.1.2 Vita lögner 
Till skillnad från en vanlig lögn skapas inte en vit lögn för att lögnaren själv skall vinna 
någon fördel, utan för att bespara åhöraren från onödigt obehag. En vit lögn kan te sig 
ofarlig p.g.a. att den är relativt oskyldig och lätt att förlåta, å andra sidan kan alltför ofta 
yttrade vita lögner leda till att ljugandet blir en vana. Stenius menar att lögnen föder sig 
själv när den väl börjat.   
 
5.1.3 Pedagogiska lögner 
Detta är en speciell typ av lögn som ofta används när någon skall ge en förklaring som inte 
är riktigt sann p.g.a. att den är kraftigt förenklad, det är med andra ord en ofullständig 
förklaring. Sådana lögner används vanligtvis när någon skall försöka förklara lite mer 
komplexa ting i vardagliga sammanhang. Det kan sägas vara en lögn som tas till när hela 
sanningen inte orkas eller vill förklaras. 
 
5.1.4 Moral 
Moral är ett begrepp som väldigt nära förknippas med etik och etiska normer. Det kan både 
vara något bra och något dåligt, i det senare fallet kallas handlingen istället för omoralisk. 
Själva ordet moral kommer från latinets adjektiv moralis, vilket betyder ”det som rör 
sederna”. Om en person beskrivs med hjälp av ordet moral, vare sig det har en bra eller 
dålig betydelse, åsyftas oftast personens karaktär och personens förmåga att kunna skilja 
gott från ont (baserat på de normer för gott och ont som finns i samhället). Moralen är med 
andra ord något som fungerar som en slags avskiljare mellan bra och dåliga handlingar, i 
alla fall för de flesta av oss. Stenius väver samman lögn och moral på följande sätt: 
 

Ju mer vi besinnar att lögnen ständigt figurerar i vårt sociala umgänge 
som ett alternativ och stundom också som en nödvändighet, desto 
starkare ska vi vara medvetna om att det är en moralisk tvivelaktig 
handling att ljuga. Vi ska känna av spärren även när vi forcerar den. Har 
vi aldrig riktigt internaliserat detta i våra moraliska instinkter så blir det 
för lätt att överskrida gränsen: Lögnerna uppstår till sist på något 
besynnerligt sätt av sig själva.41 

 
5.2 Lögnen i ett ekonomiskt sammanhang 
När det talas om lögner i ekonomiska sammanhang kan de i stort sett delas in i två 
kategorier: den ena är när någon ljuger för att vinna ekonomisk fördel t.ex. genom 
finansiellt bedrägeri och manipulation i bokföring osv. Den andra kategorin är när någon 
ljuger för att slippa berätta sanningen, det kan t.ex. röra sig om uttalande som chefer gör 

                                                
41 ibid. s.141. 
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som förvränger den situation som råder. Den verkliga situationen brukar emellertid 
framkomma för eller senare.  
 
Om begreppet lögn appliceras när situationen som uppstod i samband med Enron försöker 
analyseras, kan det sägas att fallet där i högsta grad handlade om medvetna lögner. De 
befattningshavare som var i ljugartagen, ljög både för egenekonomisk vinning och för att 
lura omgivningen om hur situationen i företaget var. Befattningshavarna ljög företagets 
anställda rakt upp i ansiktet genom att rekommendera dem starkt att investera alla sina 
besparingar i företaget. De ljög också om hur väl företagets egna investeringar utvecklades, 
investeringar som skulle rendera i mångmiljard vinster men som i verkligheten enbart 
genererade stora förluster. Trots att de kände till situationen mycket väl, var det bara glada 
miner och positiva uttalanden utåt. Resultatet av dessa lögner var att de högt uppsatta 
cheferna inom företag kunde plocka ut fler hundra miljoner i bonusar och därmed gav 
lögnerna upphov till egen ekonomisk vinning.  
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6. Finansiellt bedrägeri 
 
 
I denna del av arbetet presenteras hur företag som använder sig av finansiellt bedrägeri 
ljuger i sina årsredovisningar. De sju tillvägagångssätt som Schilit beskriver i sin bok 
”Financial Shenanigans” kommer att presenteras. Dessa metoder berör hur företag kan 
manipulera sin redovisning för att presentera siffror på ett önskvärt sätt.  
 
 
6.1 Vad är finansiellt bedrägeri? 
Finansiellt bedrägeri är lätt att definiera men betydligt svårare att upptäcka i praktiken. En 
generell förklaring kan definieras på detta vis: Det är handlingar eller försummelser som 
medvetet görs för att gömma eller förvanska ett företags verkliga finansiella resultat eller 
det finansiella tillståndet. Det kan vara allt från felaktig tillämpning av redovisnings-
principer till att medvetet redovisa felaktiga uppgifter.42 
 
Detta innebär inte att alla metoder som olika aktörer använder sig av vid manipulering av 
den finansiella rapporten är av olaglig karaktär. Det finns en sida av denna problematik som 
benämns kreativ redovisning. Det innebär att inom lagens ramar påverka den finansiella 
rapporten för att få ett önskat resultat. Även om den kreativa redovisningen inte generellt är 
olaglig, är det ändå en fråga om manipulation samt missbruk av redovisningsnormer och 
praxis. Detta gäller även för finansiellt bedrägeri. Schilit har uttryckt det på följande sätt:  
 

Inte allt finansiellt bedrägeri är illegala handlingar eller överträdelser 
av allmänt accepterade redovisningsprinciper. Begreppet innefattar en 
bred samling aktiviteter som innebär en medveten felrapportering av 
den finansiella prestationen eller den finansiella hälsan i ett företag.43  

 
 
6.1.1 Varför förekommer finansiellt bedrägeri? 
Det finns många olika teorier om varför finansiellt bedrägeri förekommer. Schilit har i sin 
forskning kommit fram till tre generella anledningar som han förklarar är orsaken till varför 
företag använder sig av finansiellt bedrägeri i sin redovisning. Dessa är följande:  
 

• Det är lönsamt  
• Det är lätt att genomföra 
• Det är osannolikt att man ertappas44  

 
 
 
                                                
42 Schilit, M. Howard (2002), Financial Shenanigans. s.24. 
43 ibid. s.28. 
44 ibid. s.28. 
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(1) Det är lönsamt 
Den mest grundläggande anledning till varför chefer använder sig av redovisnings knep 
(accounting gimmicks) är att de personligen tjänar ekonomiskt på det. Det kan bli en slags 
ond cirkel, i och med att företagen själva kan ge indirekta incitament som driver cheferna 
till att utföra dessa handlingar. Det kan t.ex. handla om att det delas ut en bonus om chefen 
åstadkommer en högre försäljning och en större vinst, vilket inte alls är ovanligt idag. Detta 
kan driva individer till att använda sig av tvivelaktiga metoder för att redovisa bättre 
resultat.45  
 
(2) De är lätta att genomföra 
Företag kan använda sig av många olika acceptabla redovisningsmetoder och ett antal olika 
uppskattningsmetoder. Detta gör att företagens rapporterade vinst kan skilja sig betydligt 
mellan olika tillämpningsmetoder trots att de alla är i enlighet med FAR:s 
rekommendationer (i enlighet med GAAP i USA). Med hänsyn till alla dessa val och 
bedömningar som kan göras, brottas den hederliga revisorn med att försöka hitta de 
metoder som får företagets resultat att bli så sanningsenligt som möjligt. Den ohederliga 
revisorn tar däremot tillfället i akt och utnyttjar den flexibilitet som finns.46  
 
(3) Det är osannolikt att man ertappas 
Företag kan använda sig av redovisningsknep p.g.a. att de tror att de inte kommer ertappas 
av revisorer eller kontrollanter. Hur detta påverkar investerare och bankers beslut kan 
avspeglas i att de använder sig av kvartals- och delårsrapporter. Eftersom dessa rapporter 
inte behöver granskas eller uppfylla samma krav som årsredovisningar, är det sannolikt att 
företag utnyttjar detta och redovisar missvisande information i dessa dokument.47 
 
I vilka företag förekommer det felaktigheter? 
Det är svårt att säga exakt vilka slags företag det är som publicerar falsk information. Det är 
därför viktigt att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler. Några sådana kan vara:  
 

• En svag kontrollmiljö inom företaget (brist på kompetenta styrelsemedlemmar eller 
brist på utomstående kompetenta revisorer) 

• Ledningen är under extremt hård press från konkurrenter 
• Ledningar som är kända för att ha eller misstänks ha tvivelaktiga motiv48  

 
Det krävs extra uppmärksamhet på dessa tecken i snabbt växande företag vars verkliga 
tillväxt börjar avta, företag som kämpar för sin överlevnad, ny introducerade börsbolag och 
privata företag.49  
 

                                                
45 ibid. s.28. 
46 ibid. s.30. 
47 ibid. s.31. 
48 ibid. s.32. 
49 ibid. s.33. 
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6.2 Två grundläggande strategier 
De företag som använder sig av finansiellt bedrägeri i sina ekonomiska rapporter har i 
huvudsak två gemensamma strategier för att uppnå sina mål. Dessa två strategier är 
grundläggande vid alla olika former av redovisningstricks.  
 

• Att öka den aktuella periodens resultat genom att öka periodens intäkter eller genom 
att minska periodens kostnader 

• Att minska den aktuella periodens intäkter (och följaktligen öka framtida perioders 
resultat), genom att minska den aktuella periodens resultat eller genom att öka den 
aktuella periodens kostnader50  

 
Den förstnämnda strategin innebär medveten manipulation av siffror i de finansiella 
rapporterna för att presentera företagets ekonomiska situation i bättre dager. Den andra 
strategin leder däremot till att ett företagets ekonomi redovisas sämre än vad den egentligen 
är. Detta för att kunna ta upp den aktuella periodens intäkter i framtida rapporter och blåsa 
upp framtida vinster vid tillfällen då dessa resultat anses vara viktigare. Det kan även vara 
p.g.a. att de vill minska skatteunderlaget.   
 
6.3 Redovisning av intäkter innan de är realiserade 
Den första metoden som skall presenteras är även den vanligast förekommande formen av 
finansiellt bedrägeri. Denna går ut på att för tidigt erkänna intäkter, det handlar om att på 
olika sätt blåsa upp intäkterna för att åstadkomma ett bättre resultat. Inom denna kategori 
av finansiellt bedrägeri finns det i huvudsak tre olika tillvägagångssätt:51  
 

• Redovisning av intäkter när framtida tjänster återstår 
• Redovisning av intäkt innan leverans, när många osäkerheter återstår  
• Redovisning av en intäkt när kunden inte är förpliktad att betala  

 
Enligt RR:s rekommendation nummer 11 om intäkter, skall en intäkt redovisas i 
resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att 
tillfalla företaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.52 Om intäkten 
redovisas innan försäljningen är slutgiltig blir därmed informationen missvisande. Vid 
försäljning av varor kan inkomsten inte intäktsredovisas förrän det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna av försäljningen kommer att tillfalla företaget. I vissa fall kan detta 
inte göras förrän betalning erhållits eller en osäkerhetsfaktor undanröjts.53  
 
När det gäller tjänsteuppdrag kan intäkten inte redovisas förrän den kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Om uppdraget inte är slutfört redovisas den inkomst som är hänförlig till 
uppdraget baserat på färdigställandegraden på balansdagen. Kriterierna för tillförlitlighet är: 

                                                
50 ibid. s.26. 
51 ibid. s.63. 
52 FAR (2004), FAR:s Samlingsvolym del 1. RR 11 s.977 p.1. 
53 ibid. s.980 p.18. 
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a) Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
b) Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för uppdragstagaren är 

förknippade med tjänsteuppdraget kommer att tillfalla denne 
c) Färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
d) De utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra 

tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt54 
 
Redovisning av intäkter när framtida tjänster återstår 
Företag som närmar sig ett bokslut och vars resultat är svagt kan för att rapportera en bättre 
vinst tillämpa olika metoder som leder till att företagets resultat blåses upp. Företag kan 
åstadkomma detta genom att bl.a. redovisa intäkter innan de är realiserade. Att på detta sätt 
bokföra framtida intäkter i nuvarande period leder till en artificiell intäktsökning i 
företagets redovisning. En konsekvens av att bokföra orealiserade intäkter, är att det 
operationella kassaflödet materiellt börjar ligga efter företagets redovisning av 
nettovinsten.55 Företag kan för att rapportera orealiserade intäkter använda sig av olika 
tricks, ett av dessa är att företag redovisar intäkter av en specifik affärstransaktion när 
framtida tjänster återstår att utföras. Om intäkter bokförs trots att det finns service kvar att 
utföra förverkligas ett flertal osäkerheter. Det kan bl.a. vara att köparen returnerar, 
alternativt inte betalar för varan/tjänsten. Företag kan även bokföra hela eller en del av 
intäkten av framtida operationer innan kunden fullföljt hela betalningen.56  
 
Redovisning av intäkt innan leverans   
För att blåsa upp resultatet i nuvarande period kan ett företag bokföra intäkter från en 
försäljning innan leverans, eller innan en kunds slutgiltiga acceptans. Företag som bokför 
intäkter i dessa fall är inte berättigade till det, eftersom huvudregeln är att risken måste ha 
överförts till köparen för att en intäkt skall kunna bokföras. I vissa fall förekommer det 
undantag, det är i de omständigheter produktionen utgör en lång process (ett år eller 
längre). Då bokförs en procentuell uppskattning av vad som kommer att genereras av de 
framtida intäkterna, denna metod kallas för ”Percentage of Completion Accounting” 
(POC).57 Tyvärr har detta undantag medfört att företag som inte är befogade att använda sig 
av denna metod ändå gör det. Serviceföretag är t.ex. inte generellt berättigade till att 
använda POC, eftersom deras produktion oftast är kortsiktig. Detsamma gäller även för 
produktionsföretag vars produktionscykler inte sträcker sig över ett år.58   
 
Ett annat trick som vissa företag utnyttjar är att de själva bestämmer när varorna skall 
levereras till kunderna. Genom detta förfarande kan företag reglera resultatet på ett sätt att 
intäkten rapporteras i en önskad period. Eftersom huvudregeln är att varorna måste vara 
iväg sända innan intäkten får bokföras, reglerar företag sitt resultat genom att påverka i 

                                                
54 ibid. s.980 p.20. 
55 Schilit, M. Howard (2002), Financial Shenanigans. s.67. 
56 ibid. s.65. 
57 ibid. s.70. 
58 ibid. s.71. 
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vilken period leveransen skall ske, med utgångspunkt i när intäkten är önskad. Ett exempel 
på hur denna teknik kan tillämpas är att ett företag leverera produkter under nuvarande 
kvartal istället för under kommande, i vilken kunderna egentligen förväntar sig en leverans. 
Intäkten i ett sådant fall kommer då att bokföras tidigare än vad de borde göras, vilket 
medför att resultatet blåses upp för den perioden.59  
 
Redovisning av en intäkt när kunden inte är förpliktad att betala 
Osäkerheter som uppkommer när företag för tidigt erkänner intäkter kan vara att företaget 
behåller väsentliga risker förknippade med ägandet av varan. Detta innebär att 
transaktionen inte utgör någon färdigställd försäljning och inkomsten skall därför inte 
intäktsredovisas.60 Om det däremot rör sig om oväsentliga risker förknippade med ägandet 
utgör transaktionen en försäljning och intäkten kan redovisas.61 Andra omständigheter som 
måste beaktas är att köparen kan returnera varorna eller att köparen inte betalar för dem. 
Vad gäller varor med returrätt, kan inte all försäljning redovisas som intäkt på samma gång. 
Företaget måste beakta att en del av de sålda varorna kan returneras. Om företaget vill 
försäkra sig om att få betalt för varan borde de försäkra sig om att köparen har tillräckligt 
med likvida medel för att betala eller om kundernas köp är beroende av finansiering från 
något annat håll. I ettdera fallet skall företaget inte redovisa försäljningen som intäkt förrän 
de försäkrat sig om att köparen kan betala.62 Det försäljande företaget måste också avgöra 
vid vilket tillfälle som kunden är förpliktigad att betala. Om kunden inte behöver betala 
förrän någon gång i framtiden skall intäkten inte redovisas förrän denna framtida 
transaktion äger rum.  
 
6.4 Redovisning av fiktiva intäkter 
Ett annat sätt att ägna sig åt finansiellt bedrägeri är att redovisa påhittade intäkter d.v.s. 
intäkter från icke existerande affärsuppgörelser. I detta avsnitt presenteras fem olika 
tekniker som resulterar i att ett företag redovisar fiktiva intäkter. Dessa är följande:  
 

• Bokföring av försäljningar där det fattas ekonomisk substans 
• Bokföring av finansiella inflöden som intäkter 
• Bokföring av investeringsinkomster som försäljningsintäkter 
• Bokföring av intäkt när försäljaren gör avdrag som är relaterade till framtida affärer 
• Bokföring av intäkter som uppstod före en sammanslagning (merger) 

 
Bokföring av försäljningar där det fattas ekonomisk substans 
Rapportering av försäljningar som brister i ekonomisk substans, innebär exempelvis att ett 
företag bokför en intäkt när de sålt en produkt till en kund, men att det varken krävs av 
köparen att han skall betala eller behålla produkten. Transaktionen saknar legitim rätt att 

                                                
59 ibid. s.73. 
60 FAR (2004), FAR:s Samlingsvolym Del 1. RR 11 s.980 p.16. 
61 ibid. s.980 p.17. 
62 Schilit, M. Howard (2002), Financial Shenanigans. s.73. 
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bokföras som en intäkt eftersom försäljningen är osäker och eftersom fördelarna och 
riskerna med ägandet inte helt och hållet överförts till köparen.63  
 
Bokföring av finansiella inflöden som intäkt 
Lån är en förpliktelse ett företag har gentemot en annan part och skall därför bokföras som 
en skuld, eftersom den i framtiden måste betalas tillbaka. Problemet uppstår när företag inte 
skiljer på finansiella inflöden och allmänna försäljningar i sin redovisning.64 Det medför att 
företag kan öka sina intäkter genom att bokföra finansiella inflöden som intäkter. Det kan 
t.ex. ske när företag erhåller banklån och istället för att redovisa lånet som en skuld, bokförs 
det finansiella inflödet som härrör från lånet som en intäkt. Det kan även förekomma 
genom att företag bokför försäljning av framtida växelfordringar (receivables) som intäkter, 
trots att de egentligen bör bokföras som tillgång. Andra exempel på kategori av finansiellt 
bedrägeri är att företag bokför finansiella inflöden från ekonomiska bidrag eller 
kapitaltillskott från ägarna som intäkter.65 Det kan även röra sig om att en intäkt redovisas 
när ett utbyte av tillgångar sker, att företaget redovisar återbetalningar från leverantörer 
som en intäkt eller att fiktiva uppskattningsmetoder för interimsrapporter används. 
  
Bokföring av investeringsinkomster som försäljningsintäkter 
Ett företag kan erhålla likvida medel genom inkomster härledda från investeringar och 
genom försäljning av tillgångar, såsom aktieförsäljning. Det kassaflöde som resulterar från 
dessa transaktioner bör bokföras inom företagets nettoinkomster men ej som 
försäljningsintäkter. Eftersom verksamhetens intäkter uppstår genom försäljning av en 
produkt eller tjänst till en kund.66 Ett exempel på detta är ifall ett företag säljer en avdelning 
eller en del i företaget och bokför det finansiella inflödet som härletts från en sådan affär 
som intäkter. Den post som blir missvisade är i dessa fall inte det totala resultatet, utan det 
är företagets operationella verksamhet som blir övervärderad om investeringsinkomster 
inkluderas. 
 
Bokföring av intäkt när försäljaren gör avdrag som är relaterade till framtida affärer 
Vid ett försäljningsavtal eller leveransavtal kan parterna bestämma att kunden skall betala 
en högre summa för de mottagna inventarierna, med krav att säljaren skall göra avdrag vid 
en framtida försäljning. Genom att få till stånd ett sådant avdrag och betrakta det som en 
intäkt (när avdraget egentligen bör användas för att justera kostnaderna av de köpta 
inventarierna) är det möjligt för ett företag att redovisa fiktiva intäkter.  
 
Ett företag som erhåller återbetalningar från leverantörer p.g.a. returnering eller 
reklamation av varor skall bokföra återbetalningen som ett avdrag på den ursprungliga 
leverantörsskulden, och naturligtvis inte som en försäljningsintäkt.67 Vid byte av liknande 
tillgångar skall varken vinsten eller förlusten som följer av transaktionen redovisas p.g.a. att 

                                                
63 Schilit, M. Howard (2002), Financial Shenanigans. s.84. 
64 ibid. s.91. 
65 ibid. s.93. 
66 ibid. s.93. 
67 ibid. s.94. 
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inte något resultat kan anses ha intjänats. Den förvärvade tillgångens anskaffningsvärde 
skall utgöras av det redovisade värdet på tillgången som lämnats i utbyte, justerat med 
eventuella betalningar som skett för utjämningsändamål.68  
 
Bokföring av intäkter som uppstod före en sammanslagning (merger) 
Företag kan i samband med sammanslagningar rapportera ett ökat flöde av intäkter. Genom 
att begära av det överlåtande förtaget att hålla tillbaka de intäkter som uppstår före 
sammanslagningen, för att sedan bokföra dessa när fusionen är fullbordad i det köpande 
företagets egna transaktioner. På detta sätt överförs intäkter som egentligen borde bokföras 
innan fusionens fullbordan.69 Konsekvensen av detta är att företaget kan efter samman-
slagningen öka sina försäljningsintäkter utöver det verkliga.  
 
6.5 Öka intäkterna med hjälp av engångsförtjänster  
Företag som använder sig av olika slags bokföringsknep för att få sin ekonomiska situation 
att se bättre ut än vad den verkligen är, presentera missvisande information för sina 
investerare. Det finns många exempel på företag som ena stunden har rapporterat en stor 
vinst för att sedan helt plötsligt ansöka om konkurs. Hittills har olika metoder som 
möjliggör för företag att rapportera missvisande siffror genom att bokföra intäkter vid fel 
period och genom bokföring av fiktiva intäkter diskuterats. I realiteten kan företag även 
blåsa upp intäkter i samband med engångsförtjänster eller aktiviteter som inte direkt är 
relaterade till företagets normala verksamhet. När det rör sig om extraordinarie intäkter 
skall företagen tydligt bokföra dem på ett sätt som urskiljer transaktionen i den finansiella 
rapport från de ordinarie intäkterna som verksamheten driver in.70 I följande stycke 
redogörs de metoder som företag kan använda sig av för att öka sina intäkter med 
engångsförtjänster: 
 

• Öka vinsten genom att sälja undervärderade tillgångar  
• Genom att inkludera investeringsintäkter eller vinst som en del av inkomsten 
• Redovisning av investeringsintäkter eller vinst som en reduktion av operationella 

utgifter 
 
Vinster genom försäljning av undervärderade tillgångar 
När tillgångar har varit i ett företags ägo en längre tid, är det naturligt att de apprecierar i 
värde utöver det bokförda.71 För att ett företag skall blåsa upp intäkterna kan det sälja 
tillgångar till priset som apprecierat över det bokförda värdet. Om tillgångens värde är 
starkt undervärderad i företagets bokföring finns det en möjlighet för företag att bokföra en 
betydande inkomst i sina rapporter. Genom att bokföra överskottet som uppkommer vid en 
försäljning av undervärderade tillgångar som en intäkt, kan ett företag blåsa upp sitt 
resultat.72 
                                                
68 FAR (2004), FAR:s Samlingsvolym del 1. RR 12 s.994 p.13. 
69 Schilit, M. Howard (2002), Financial Shenanigans. s.95. 
70 ibid. s.97. 
71 ibid. s.101. 
72 ibid. s.99. 
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Det är främst i två fall företag tjänar på att sälja av undervärderade tillgångar. Det är bl.a. 
vanligt att detta sker när företag anskaffar tillgångar i samband med sammanslagningar. 
När fusionen sker är det vanligt att företagen sammanställer tillgångarna i balansräkningen 
utifrån deras bokförda värde. Det förekommer framför allt i de fall där trans-
aktionen/försäljningen genomförs genom utbyte av aktier. Om tillgångarna i det 
överlåtande företaget är undervärderade finns det en chans att företagen kan öka dess 
intäkter genom att sälja av dem till ett värde som överstiger det bokförda, och därmed 
bokföra överskottet som en intäkt. Detta överskott är ett resultat av att företaget till en 
början bokförde tillgångarna lägre än marknadsvärdet eller att de inte justerade värdet vid 
appreciering.73 Ökade vinster genom försäljning av undervärderade tillgångar förekommer 
även när företag säljer av investeringsobjekt som t.ex. fastigheter, vilka ofta har ett bokfört 
värde som är lägre än det marknadsmässiga. Byggnader har ofta benägenhet att naturligt 
appreciera över dess bokförda värde, speciellt när det förflutit en längre tid. Företaget har 
då möjlighet att sälja dessa tillgångar för ett högre pris än det bokföringsmässiga och 
därmed kunna redovisa överskottet som en intäkt.74  
 
Medräkning av investeringsintäkter eller vinst som en del av inkomsten 
Det är relativt enkelt för företag att blåsa upp intäkterna i dess finansiella rapporter, bl.a. 
genom att bokföra intäkter som är härledda från extraordinarie affärer. Extraordinarie 
intäkter uppstår från transaktioner som företag sysslar med men som inte ingår i dess 
ordinarie verksamhet. Ett exempel på detta är att inkomster från ränteintäkter inkluderas i 
försäljningsintäkterna. Genom att inkludera ränteinkomster och vinster från försäljning av 
aktier inom den operationella verksamheten, döljs det verkliga resultatet från 
verksamheten.75 Detta kan förekomma när ett företag medvetet försöker dölja ett dåligt 
resultat från verksamheten. I dessa fall är det inte företagets totala resultat som påverkas 
utan det är verksamhetens nettovinst som berörs, vilken blir övervärderad. 
 
Bokföring av investeringsintäkter som en reduktion av operationella utgifter 
Som påpekats ovan skall intäkter från engångsförtjänster tydligt separeras från den 
ordinarie operationella verksamheten i företagets finansiella rapport. Ett trick som använts 
för att öka intäkterna är att engångsförtjänster eller intäkter som inte härrör från den 
ordinarie verksamheten bokförs genom att reducera de operationella utgifterna. Detta kan 
ske genom att exempelvis de intäkter ett företag erhåller från investeringsinkomster eller 
engångsförtjänster används för att reducera de ordinarie operationella utgifterna.76 Det kan 
också förekomma när ett företagets investering i pensionstillgångar ger en högre 
vinstavkastning än utgifterna de medför.77  
 

                                                
73 ibid. s.99. 
74 ibid. s.103. 
75 ibid. s.104. 
76 ibid. s.110. 
77 ibid. s.109. 
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6.6 Omplacering av nuvarande utgifter till en annan period 
I detta avsnitt diskuteras hur ett företag kan använda sig av finansiellt bedrägeri för att 
redovisa en högre vinst genom att utesluta vissa kostnader och genom att bryta mot vissa 
redovisningsnormer. Fem olika tricks som används av företag med detta mål presenteras: 
 

• Balansering av normala operationella kostnader 
• Omplacering av nuvarande utgifter till tidigare perioder 
• För långsam amortering av kostnader 
• Genom att missa att skriva av eller skriva ned nedsatta tillgångar 
• Reducering av tillgångsreserver 

 
Verksamhetskostnader kan delas in i två kategorier, dels kostnader som ger kortsiktiga 
fördelar (löner, hyra osv.) och dels kostnader som ger långsiktiga fördelar (maskiner, 
fastigheter osv.). När det gäller de långsiktiga kostnaderna måste de vid anskaffningen först 
bokföras som en tillgång, och med tiden bokförs utgiften som en kostnad genom att 
tillgången skrivs av.78 Det fungerar på så sätt att när ett företag anskaffar en tillgång 
bokförs summan som en tillgång i balansräkningen. Med tiden skrivs tillgången av med ett 
belopp som skall motsvara värdeminskningen, denna avskrivning bokförs som en kostnad i 
resultaträkningen. Till skillnad från de långsiktiga kostnaderna måste de kortsiktiga 
kostnaderna bokföras direkt mot intäkterna.  
 
Balansering av normala operationella kostnader 
Som redogjorts ovan skall företag balansera långsiktiga kostnader, vilket innebär att dessa 
betraktas som tillgångar i balansräkningen. Företag kan genom att ljuga få det att verka som 
deras vinst är högre än vad den egentligen är. Detta kan åstadkommas genom att balansera 
de kortsiktiga kostnader så att de bokförs som tillgångar. Kostnader flyttas då fram till 
andra perioder, eller fördelas över flera perioder när de i själva verket bör kostnadsföras 
direkt. Balansering av kortsiktiga kostnader kan förekomma när vissa företag väljer 
exempelvis att betrakta marknadsföringskostnaderna, reparations- och underhållskostnader 
som kostnader som ger långsiktiga fördelar.79 Detta leder till att kostnaderna sprids ut över 
flera perioder, men med ett mindre belopp för varje år, vilket medför att resultatet kan 
förbättras.  
 
Omplacering av utgifter till tidigare perioder 
Genom att balansera kortsiktiga kostnader förflyttas företagets kostnader till framtida 
perioder, samtidigt som de fördelas över flera. Men för att bli av med kostnader för alltid 
kan ett företag föra över kostnader till tidigare perioder. Detta kan gå till på det sättet att 
företaget tillkännager en ändring av redovisningsprinciper, och i samband med detta förs 
kostnader över till avslutade perioder. Detta trick påverkar inte företagets nuvarande 
resultat, däremot påverkar transaktionen balansräkningen.80  

                                                
78 ibid. s.114. 
79 ibid. s.121. 
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Ett exempel som visar hur omplacering av utgifter till tidigare perioder kan genomföras är 
det amerikanska företaget JDS Uniphase. JDS hade i juli år 2001 tillkännagivit en 
avskrivning på 44,8 miljarder dollar relaterad till en goodwillaffär. I samband med detta 
flyttade företaget över 38 miljarder dollar till mars 2001, vilket medförde att större delen av 
denna avskrivning inte hade någon effekt på de nuvarande eller framtida intäkterna.81  
 
För långsam amortering av kostnader 
När det gäller utgifter som bokförs som långsikta tillgångar (goodwill, inventarier och 
maskiner) skall de kostnadsföras i den period då nyttan de frambringar realiseras. Denna 
metod benämns inom redovisning för matchningsprincipen och innebär att kostnaderna 
allokeras mot de relaterade intäkterna. Genom att aggressivt tillämpa denna princip kan 
företag som amorterar tillgångar över flera perioder blåsa upp sitt resultat. Det företaget kan 
göra är att medvetet undvika att allokera de rätta kostnaderna för de perioder de uppstår i. 
Detta förekommer t.ex. genom en alltför långsam amorteringstakt av fasta och immateriella 
tillgångar eller att det används metoder vilket gör att det tar längre tid för en tillgång att 
depreciera eller amorteras.82 Kostnaderna fördelas över flera år vilket resulterar i att 
företagets årliga avskrivningskostnader blir lägre, följden av detta är att ett företag kan 
rapportera högre vinster.  
 
Misslyckande med att skriva av eller skriva ned nedsatta tillgångar 
Företag kan genom att inte återspegla det verkliga värdet på deprecierade tillgångar i 
balansräkningen undvika att en kostnad bokförs. En tillgång är övervärderad när det 
bokförda värdet överstiger det verkliga värdet som tillgången skulle erhålla vid en eventuell 
försäljning eller det värde som den kan tänkas generera. Summan av övervärderingen är en 
förlust för företaget. Genom att låta bli skriva ned tillgångens värde undviker företag att 
kostnaden belastar resultatet.83 Ett exempel där detta förekommer är företag som har 
tillgångar i form av lån till kunder med finansiella svårigheter. Dessa bör justeras till ett 
värde som företaget förväntar sig att få tillbaka av gäldenären. Genom att en justering eller 
en beräknad förlust inte redovisas undviker företag att skriva ned sina tillgångar.84 
 
Reducering av tillgångsreserver 
Det är ett krav att företag justerar sina tillgångar på ett sätt som gör att dessa reflekterar 
kundernas försummelse gällande deras förpliktelser mot företaget. För att uppnå detta är 
det vanligt att företag upprättar s.k. reserver som justeras varje period. Att avstå från att 
reducera reserverna eller genom att göra det på fel sätt kan leda till konstgjorda vinster. 
Dessa reserver är relaterade till växelfordringar, inventarier, fastigheter osv.85 Som 
redogjorts tidigare leder avhållsamhet från att skriva ned tillgångar till att företaget slipper 
bokföra kostnaden för reduceringen, vilket leder till att tillgångarna överskattas och att en 
kostnad undviks.   
 
                                                
81 ibid. s.124. 
82 ibid. s.125. 
83 ibid. s.129. 
84 ibid. s.131. 
85 ibid. s.132. 
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6.7 Misslyckande med att bokföra eller oriktigt reducera åtaganden  
Ett åtagande som ett företag har kan uppkomma genom att företaget erhållit något av värde 
som de ännu inte betalat för. I detta stycke beskrivs tekniker för hur underrapporterande 
och icke rapporterande av åtaganden uppenbaras med fokus på hur värdet minskas på 
framtida förpliktelser:  
 

• Misslyckande med att bokföra utgifter och relaterade åtaganden när framtida 
åtaganden återstår 

• Reducering av åtaganden genom modifiering av redovisningsantaganden 
• Överföring av tveksamma reserver till inkomster 
• Skapande av påhittade rabatter 
• Bokföring av intäkter när pengar erhållits, även om framtida åtaganden återstår 

 
Misslyckande med att bokföra utgifter och relaterade förpliktelse när framtida åtaganden 
återstår 
Genom att inte redovisa utgifter och relaterade åtagande är det möjligt för företag att blåsa 
upp sina intäkter. Detta eftersom det inte kommer att synas i företagets redovisning att de 
har en skyldighet som egentligen borde belasta balansräkning. När ett företag medvetet 
slutar att bokföra olika förpliktelser, t.ex. leverantörsskulder och liknande åtaganden, leder 
det till att företagets totala skulder inte kommer att redogöras i balansräkningen. Ett 
exempel på detta är när ett företag har större mängd varor i lager än vad de har bokfört, 
genom att underrapportera skulder som företaget har till leverantörerna av inköpta 
inventarier kan en högre balans artificiellt redovisas.86   
 
Ett annat sätt där företag tjänar på denna typ av finansiellt bedrägeri är genom 
optionsprogram. Det är många företag idag som har optionsprogram för sina anställda, 
oftast brukar dessa vara av sådant slag att företaget anslår aktier till dem. Denna typ av  
åtagande är bland de största och dyraste, samtidigt är det de åtagandena som inte framstår 
på de flesta av företagens balansräkningar, däremot förekommer de i årsredovisningens 
noter.87 Eftersom värdet av aktieoptionerna är mycket stort blir effekten att informationen 
angående företagets utgifter blir missvisande, vilket i sin tur vilseleder investerare om 
företagens resultat.88 För syntetiska optioner som anställda erbjuds mot ersättning gäller att 
denna ersättning av företaget skall redovisas som en intäkt. Mot denna intäkt skall ställas 
kostnaden för det åtagande som företaget iklätt sig.89 Enligt URA 2 gäller också att om den 
anställde erbjuds förvärva en option till ett pris som understiger optionens verkliga värde 
skall skillnaden kostnadsföras och redovisas som en personalkostnad. 
 
Reducering av åtaganden genom modifiering av redovisningsantaganden 
Genom att utnyttja den flexibla lagstiftningen i valet av olika redovisningsprinciper och 
värderingar av bl.a. pensioner, möjliggör det för företag att modifiera redovisnings-
                                                
86 ibid. s.140. 
87 Elliott, A. Larry (2002), How Companies Lie. s.36. 
88 Schilit, M. Howard (2002), Financial Shenanigans. s.143. 
89 FAR (2004), FAR:s Samlingsvolym del 1, URA 2 Syntetiska optioner, s.1304 p.1. 
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antaganden som reducerar det bokförda åtagandet. Företag är t.ex. förpliktade att sätta in 
pengar i sina pensionsfonder, men genom att jonglera med vissa faktorer som att inkludera 
nuvärdet av fördelarna (present value of benefits), räntan och förväntad avkastning på 
tillgångarna kan ett företag reducera eller t.o.m. undanröja den summa de är förpliktade att 
sätta in.90 Detta förekommer bl.a. i företag som leasar föremål. Genom att välja mellan 
olika metoder att uppskatta kostnaden och den relaterade räntan kan värdet av åtagandet 
och utgiften påverkas.91  
 
Frigörande av tveksamma reserver till inkomst 
Att bokföra en speciell utgift (special charge) som är relaterad till framtida förpliktelser 
medför två fördelar. Eftersom utgiften redan bokförs i företagets åtaganden kommer 
framtida operationella vinster att blåsas upp. Den andra fördelen med att bokföra en speciell 
utgift är att de åtaganden som uppkommit med den, övergår till att vara en reserv som kan 
frigöras till vinst under en senare period.92   
 
Ett exempel som kan illustrera hur ett företag efter omstruktureringar kan rapportera en 
ökad intäkt (genom att bokföra en speciell utgift) är följande: Ett företag meddelar att de 
skall avskeda femtusen anställda och detta kommer att medföra en utgift på hundra 
miljoner kronor. Företaget bokför detta genom att öka omstruktureringskostnaderna och 
åtagandet som de reserverat för kompensation. När omstruktureringarna är färdiga och den 
finansiella utgiften av hela projekten är klarlagd visar det sig att utgifterna blev lägre än vad 
som bokförts och att färre personer blev avskedade. Istället blev endast tretusen avskedade 
och notan hamnade på sextio miljoner kronor. Företagets intäkter kan blåsas upp genom 
elimination av det resterande åtagandet och reducering av utgiften på fyrtio miljoner kronor 
som bokförts (skillnaden mellan den uppskattade utgiften och den slutgiltiga).93  
 
Skapanden av påhittade rabatter 
Genom att erhålla varor med påhittade rabatter kan ett företag artificiellt sänka sina utgifter 
och därmed även öka sina intäkter. Denna metod kräver dock att en medgörlig leverantör är 
villig att erbjuda påhittade rabatter. Företag kan genomföra detta trick genom att förhandla 
med säljaren om rabatter vid exempelvis köp av en större mängd inventarier. Om parterna 
senare kommer överens om en rabatt på 10 % på de beställda varorna kan företaget bokföra 
denna rabatt som en minskning av utgiften för de köpta eller beställda varorna. I själva 
verket måste rabatten bokföras som en justering av inköpta varor genom att sänka 
anskaffningsvärdet på inventarierna, vilket inte påverkar vinsterna under den perioden.94   
 
Bokföring av intäkt när pengar erhållits, även när framtida åtaganden återstår 
Många företag erhåller pengar innan de riktigt gjort sig förtjänta av dem. Inom 
flygbranschen är detta en vanlig företeelse. Problemet uppstår när företag har svårt att skilja 
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på en intäkt från ett åtagande. Genom att inte skilja på dessa kan intäkterna överskattas och 
den finansiella rapporten blir vilseledande. Det blir svårt för företag att skilja på betalda 
tjänster innan de utförts och på tjänster som skall bokföras som intäkt eller som ett framtida 
åtagande. Även i denna situation måste de resonera genom att svara på frågan om riskerna 
överförts till kunden, om detta skett kan en intäkt bokföras.95 
 
6.8 Skifta nuvarande intäkter till en senare period 
Genom att minska de nuvarande intäkterna och skifta dem till framtida perioder, är det 
möjligt för ett företag att jämna ut sitt resultat. Det sker främst för att ett företag anser sig 
ha ett större behov av att kunna redovisa intäkterna i framtiden. Detta genomförs vanligtvis 
genom att företaget bygger upp en reserv.  
 

• Skapandet av en reserv för en sämre period 
• Felaktigt hålla tillbaka intäkter före en sammanslagning96 

 
Skapandet av en reserv och skiftande av intäkterna till en senare period 
När konjunkturen är på högvarv och intäkterna är stora är det möjligt för företag som vill 
jämna ut sitt resultat att skjuta upp en del av intäkterna. Intäkterna skjuts upp för att 
redovisas under framtida perioder. Genom att skapa en reserv är det enkelt att föra över 
pengarna och ta upp dem som intäkter under svagare år. På motsvarande sätt kan företag 
som under ett eller flera år med bra resultat bygga upp en reserv som gör det möjlig att 
spara en del av intäkterna till senare år. Rent konkret sker det genom att företaget släpper 
reserven som skapats under en specifik period och resultatet kan därmed ökas.97 
 
En liknande metod som är fullt legitim kan i vissa omständigheter uppstå är när ett företag 
bokför uppskjutna skatter. Det går till på det sättet att under de år som företaget går med 
vinst kan de redovisa den aktuella skatten högre än den verkliga, följden av detta är att 
resultatet blir lägre. Den uppskjutna skattefordran som uppstår kan således användas för att 
under kommande år reducera skatten och därmed möjliggöra att ett högre resultat 
rapporteras.98  
 
Felaktigt hålla tillbaka intäkter före en sammanslagning 
Ett förvärvat företag kan få instruktioner av förvärvaren om att hålla tillbaka intäkter innan 
en sammanslagning inträffar, detta sker vanligtvis genom att det förvärvade företaget ökar 
sin reserv och minskar sitt resultat. Förvärvaren kan efter sammanslagningen använda sig 
av reserven för att frigöra de intäkter som uppstått innan sammanslagningen. Förvärvaren 
kan på detta sätt iscensätta en artificiell ökning av intäkterna efter en fusion eller för tider 
då resultatet är sämre.99 Det är även möjligt för ett företag att accelerera utgifter och föra 
över kostnader att de istället uppkommer i finansiella rapporten innan sammanslagningen är 
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slutförd.100 Därmed kan företag tidiglägga utgifter som leder till att resultatet efter fusionen 
kan förbättras.   
 
6.9 Skifta framtida utgifter till nuvarande period  
Denna metod handlar om att rädda morgondagen. Inför en orolig period då intäkterna inte 
kommer att täcka kostnaderna är målet med denna metod att föra över en del av utgifterna 
som tillhör kommande perioder till den nuvarande, för att därmed lätta den finansiella 
bördan inför framtiden. I detta avsnitt presenteras två tekniker som demonstrerar hur en 
nuvarande period kan belastas med framtida kostnader.  
 

• Felaktigt öka den inkluderade summan i en speciell utgift (special charge) 
• Ökning av utgifter till nuvarande period 

 
Felaktigt öka den inkluderade summan i en speciell utgift (special charge) 
För att säkerställa att de operationella vinsterna blir högre i framtiden kan ett företag helt 
enkelt blåsa upp utgifterna för den nuvarande perioden tillräckligt mycket för att de skall 
täcka de framtida. Vinsterna blir därmed högre i framtiden eftersom utgifterna redan 
inräknats i tidigare perioder.101 Detta förekommer bl.a. genom att företag i förväg bokför 
framtida utgifter som är relaterade till kostnader för att avskeda personal eller justering av 
tillgångar i balansräkningen. Det kan på liknande sätt ske genom att ett företag skriver av 
överblivna inventarier som inte har något restvärde. I de fall det ändå är möjligt att sälja 
inventarierna i framtiden, kommer det inte att medföra någon kostnad för de sålda varorna 
eftersom kostnaden för inventarierna redan skrivits ned till noll i den tidigare perioden.102   
 
Inkludera utgifter till nuvarande period  
Ifall ett företag lyckats uppnå den uppställda vinstnivån för perioden, finns det skäl att tro 
att det finns incitament inom företaget att inkludera utgifter från framtida perioder i den 
nuvarande, detta eftersom målet med resultatet redan är uppnått. Detta kan förekomma 
genom att ett företag betalar framtida operationella utgifter i förväg eller genom att 
företaget deprecierar värdet på tillgångar. Men även genom att minska de antal år som 
tillgångar skall amorteras under, vilket leder till att en större del av kostnaden bokförs 
under nuvarande år.103 Effekten av detta blir att företagets framtida resultat kan manipuleras 
eftersom utgifter för framtida perioder redan bokförts. 
 
6.10 Andra former av finansiellt bedrägeri 
Ovan presenterades sju olika metoder som företag kan använda sig av för att styra sitt 
resultat i en önskad riktning. Finansiellt bedrägeri kan dock komma i många olika former 
och de sju som beskrevs ovan är några av dem. I detta avsnitt skall en annan metod 
presenteras för att ytterligare ge en uppfattning om problematiken gällande företags 
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förvrängningar och utgivande av vilseledande information.   
 
6.10.1 Pro forma rapporter 
Pro forma rapporten används av publika bolag och är en slags hypotetisk balansräkning. 
Denna balansräkning är uppbyggd av antaganden och uppskattningar som inte presenteras 
för investerarna. Dessa typer av rapporter presenteras för att företaget skall framstå så 
lukrativt som möjligt. Det största problemet med de hypotetiska rapporterna är bristen på 
standards och kriterier om de styrande antagandena.104 De kan visserligen vara relativt 
sanningsenliga, men också så långt ifrån verkligheten de kan komma. De kan innehålla rena 
lögner och fabrikationer, samtidigt som investerarna inte har några som helst möjligheter 
att ta reda på vad rapporterna grundar sig på. 
 
Pro forma rapporten tillåter företag att undvika de redovisningsregler som finns. Det har 
förekommit att företag lyckats med att vända en verksamhetsförlust till en vinst genom 
användandet av denna typ av rapport. Detta möjliggörs genom att pro forma rapporter kan 
exkluderade ett antal utgifter som GAAP kräver att företagen skall ta upp. Pro forma 
rapporten är i nästan alla avseenden en form av redovisningstrick. Vad de bygger på 
förklaras aldrig för företagens investerare.105 Trots detta kan företag helt legalt använda sig 
av pro forma så länge de också inom en överskådlig framtid rapporter i enlighet med 
GAAP.  
 
Alla de luddiga termer och poster som ligger till grund för investerares beslut och är utanför 
balansräkningen, är alla signaler på att investeraren bör ställa flera frågor om vad som 
pågår. Under senare år har redovisningssituationen blivit så komplex att investerarna inte 
på något vis kan förstå den helt och hållet. Samtidigt kan alla komplexa faktorer påverka 
aktiepriser, PE-tal, samt andra index som investerarna förlitar sig på för att försöka bedöma 
marknadsvärdet.106 Kort sagt, utan verifikation av siffrorna och antagandena blir det svårt 
att lita på några av dem alls. 
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7. Empiri 
 
 

I detta kapitel skall vi presentera den empiriska undersökningen vi har genomfört. Vi har 
intervjuat ett flertal personer, alla med olika befattningar och alla inom relativt olika 
arbetsområden.  
 
Den empiriska undersökningen som skett har varit genom intervjuer med tre revisorer 
(varav två av dessa var från en av de stora byråerna och den tredje från en mindre 
revisionsbyrå). Vi genomförde även en intervju med två ekorevisorer från 
Ekobrottsmyndigheten. Respondenternas svar kommer att presenteras tillsammans under 
olika rubriker med benämningar revisor nr ett, revisor nr två osv. Vi har valt att benämna 
alla revisorer som ”han” i detta kapitel, vilket har att göra med att majoriteten av 
respondenterna vill förbli anonyma. Det betyder dock inte att alla respondenter var män. 
 
 
7.1 Vad är finansiellt bedrägeri? 
En klart intressant fråga är intervjupersonernas uppfattning om vad finansiellt bedrägeri 
egentligen är, eftersom detta är ett begrepp som är av central betydelse i vår uppsats. 
Definitionen är samtidigt avgörande för respondenternas uppfattning om den problematik 
vi undersöker.  
 
Revisor nr ett förklarade att finansiellt bedrägeri rör sig om brottsliga åtgärder av olika 
slag. Det kan t.ex. innebära bokförings- och skattebrott, förskingring, svindleri, trolöshet 
mot huvudman eller mannamån samt liknande fall.  
 
Revisor nr två gav en mer teoretisk förklaring utan att närmare gå in på olika exempel. 
Han förklarad att finansiellt bedrägeri är när någon uppsåtligen begår en felaktig 
redovisning för att lura någon tredje part som tror/utgår från att företaget lämnat en korrekt 
redovisning.        
 
Revisor nr tre menade att finansiellt bedrägeri är när ett företag medvetet med någon typ 
av uppsåt vilseleder läsarna av företagets finansiella rapport, som kan innebära att läsaren 
skulle fatta ett annat beslut rörande företaget om han hade fått ta del av de riktiga 
uppgifterna. För att det skall räknas som finansiellt bedrägeri måste det även röra sig om 
väsentliga och relevanta poster som manipuleras och att årsredovisningen inte längre kan 
bedömas ge en rättvisande bild av företagets resultat eller finansiella kapacitet. 
 
Ekorevisorerna gav ett lite annorlunda svar på denna fråga. De använder sig nämligen 
aldrig av begreppet finansiellt bedrägeri. I deras fall handlar det om brott eller inte brott, 
och bedrägeri kan vara en form av brott. De förklarade vidare att bokföringstekniska brott 
hamnar inom ramen för brottsbalken och för att någon skriver avsiktligt fel i bokföringen 
behöver det inte alltid röra sig om brott, det kan bero på många andra faktorer. Rent 
tekniskt innebär bokföringsbrott att något är fel i bokföringen, vilket får effekten att 
rörelsens resultat osv. i huvudsak inte kan bedömas. Det handlar inte bara om 
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manipulation av siffror, utan ofta om att företaget inte upprättat någon bokföring alls eller 
inte bevarat den (BrB 11 kap.). 
 
7.1.1 Gränsen mellan kreativ redovisning och finansiellt bedrägeri 
Gränsen mellan laglig och brottslig manipulation (finansiellt bedrägeri) är i de flesta fallen 
ganska diffus. Under intervjuerna fick vi däremot ganska klara svar av respondenterna.  
 
Revisor nr ett menade att kreativ redovisning innebär t.ex. att företag väljer att tillämpa 
den redovisningsprincip som bäst passar bolagets syfte, rent praktiskt kan det röra sig om 
att de väljer RR:s rekommendation istället för BFN:s och liknande. Redovisningsbrott är 
däremot när sifferunderlag och beräkningar som ligger till grund för en redovisningspost 
manipuleras. 
 
Revisor nr två gav en lite mer komplex bild. Han menade att det finns en grå zon och att 
det alltid finns en viss möjlighet att tolka redovisningsregler på olika sätt. Om tolkningen 
är att se som kreativ redovisning eller finansiellt bedrägeri kan vara svårt att urskilja. Det 
som fäller avgörandet borde vara den bakomliggande orsaken/syftet till den speciella 
redovisningen, d.v.s. har personen/företaget ett uppsåt att begå brott eller försöker de bara 
tänja på gränserna.   
 
Revisor nr tre beskrev gränsen mellan kreativ redovisning och finansiellt bedrägeri genom 
att svara: om det ändrar läsarens uppfattning av företaget, om läsaren känner sig vilseledd 
är det bedrägeri. När kreativ redovisning tillämpas kan företaget förklara hur de gått 
tillväga genom noter i årsredovisningen i vilka de berättar för läsaren om de principer och 
mått de använt sig av, men samma sak kan vara bedrägeri om de inte förklarar hur de gått 
tillväga. Det hänger på om läsaren förstår hur redovisningen gjorts. Om företaget 
vilseleder läsaren eller utelämnar information lutar det åt bedrägerihållet. Företagen 
kanske inte kan följa alla standards in i minsta detalj, men helheten skall definitivt följa 
standarden. Det finns som tidigare nämnts ett grått fält, alla rekommendationer kan tolkas 
konservativt eller aggressivt. Det är först när företagen passerar den bortre gränsen de 
begår bedrägeri. Dock inte alls vanligt att det händer.   
 
Ekorevisorerna hävdade också att gränsen är flytande. För att handlingen skall räknas som 
ett brott (om vi utgår från finansiellt bedrägeri av den illegala typen) måste åklagaren 
kunna bevisa att ett brott begåtts. Att enbart bryta mot god redovisningssed behöver inte 
betyda att det rör sig om ett brott. 
 
7.2 Hur ljuger företag i sina årsredovisningar? 
När frågan om hur företag ljuger ställdes fick vi följande svar av respondenterna:  
 
Revisor nr ett svarade att företag ljuger i sin redovisning genom att blåsa upp sina intäkter, 
detta sker bl.a. via fakturering till närstående parter. Det förekommer även att företag 
manipulerar sitt resultat genom fel periodisering av intäkter, detta sker genom att bokföra 
nuvarande intäkter i framtiden och genom att bokföra framtida intäkter idag. Han nämnde 
även att det förekommer att företag gör för tidig vinstavräkning för pågående projekt, 
dessutom tar företag medvetet inte upp avsättningar för tvister, garantier m.m.  
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Revisor nr två gav ett lite annorlunda svar, han syftade på att företag ljuger främst inom 
värderingsfrågor, t.ex. värderingen av pågående arbeten, lager, kundfordringar och 
leverantörsskulder. Han nämnde även att företag ger missvisande rapporter genom att 
värdera balansposten på fel sätt och genom att medvetet tillämpa fel redovisnings-
principer. En vanlig situation där siffrorna friseras är vid företagsköp. Det säljande 
företaget vill kunna visa ett bättre resultat för att öka värdet, något som intressenter bör 
vara extra uppmärksamma på. 
 
Revisor nr tre ansåg att det vanligaste tricket företag använder för att ljuga i sin 
årsredovisning är genom luftfakturor. Företag bokför högre utgifter än vad de verkligen 
har, vilket leder till att de kan rapportera ett lägre resultat och därmed få ett lägre 
skatteunderlag. Det är det vanligaste och samtidigt det klumpigaste sättet. Det förekommer 
även bokföring av orealiserade intäkter, vilket accepteras till en viss grad. Något som 
revisorn påpekade var att redovisning inte är en exakt vetenskap, utan den kan tolkas på 
många olika sätt. Det finns många olika tillvägagångssätt för att öka intäkterna eller 
minska kostnaderna. Om det inte finns en laglig grund korsas gränsen till bedrägeri. Det 
kan t.ex. ske genom felaktiga avskrivningar av tillgångar, vilket gör att en kostnadspost 
försvinner. Det är även vanligt att företaget underlåter att göra rätt värderingar och 
underlåter att skriva av tillgångar. Dessa faktorer påverkar främst resultatet i positiv 
bemärkelse. Denna typ av fel kan vara lätt för revisorn att hitta, men att bedöma 
värderingarna är svårare. Genom att ha en alltför försiktig syn på värderingar och 
övervärdera tillgångar kan det medföra att företaget rapporterar större amorteringar, vilket 
påverkar resultatet negativt. Det finns situationer då det egentligen inte finns något rätt 
eller fel, det som dock måste göras om det handlar om en väsentlig post är att det skall 
förklaras i årsredovisningen. Det vanligaste är att det görs försiktiga bedömningar, som 
mycket väl kan ha med en bonus att göra. De kan frestas till att manipulera resultatet om 
bonusen hänger på det. Revisorerna tittar på vilka incitament som driver ledningen och om 
det är en nytillsatt VD eller en som suttit en tid. Om det är en ny VD kan incitamenten för 
att redovisa bättre siffror än de verkliga öka, eftersom han vill visa att företaget går bra 
under hans ledning. 
 
Enligt ekorevisorerna var den vanligaste formen av lögn att företag inte har någon 
bokföring alls (att företaget inte upprättat någon eller att de inte bevarat den). Det kan 
även röra sig om brister i verifikationsunderlaget eller att företaget hoppat över en period. 
Ekobrottsmyndigheten får in sitt material från konkursförvaltare, skattemyndigheten, 
revisorer m.fl. I konkursbon är det vanligt att det inte finns någon redovisning alls under 
den sista tiden. Oriktiga (osanna) fakturor har ofta verklighetsbakgrund, men brukar vara 
felaktiga till sitt belopp osv. Att skicka fakturor utan underlag görs vanligtvis för att få till 
ett kostnadsavdrag, vilket innebär en skatteminskning. En annan anledning kan vara att 
täcka de kostnader som uppkommer vid utbetalningen av svarta löner. Även fusk i 
lagervärderingen kan förekomma. Ett annat exempel är att resultatet görs sämre för att en 
lägre skatt skall kunna betalas. Det kan göras genom att antingen öka kostnaderna eller 
genom att bokföra lägre intäkter än de verkliga. Det är även relativt vanligt att företag 
balanserar kostnaderna, vilket innebär att en post på kostnadssidan plockas bort och istället 
skickas in på tillgångssidan. Detta behöver inte alltid vara fel, det kan t.ex. vara helt okej 
om det rör sig om utvecklingskostnader. Om det rör sig om immateriella tillgångar kan 
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fallet vara lite knepigt eftersom sådan är svårvärderade. Det kan t.ex. röra sig om 
rättigheter till olika saker. Det kan därmed manipuleras en hel del i värderingen av dem. 
 
7.2.1 Bokföring av framtida intäkter i nuvarande period 
I litteraturstudien framkom det att den mest betydande metoden av finansiellt bedrägeri är 
redovisning av beräknade framtida vinster på aktiviteter som ännu ej utförts (såsom i 
Enrons fall). Vi ställde därför frågan hur ofta det inträffar. Både revisor nr ett och tvås svar 
var rätt återhållsamt, deras uppfattning om detta var att det inte förekommer särskilt ofta 
bland svenska företag.  
 
Revisor nr två förklarade att bolag i huvudsak undviker att redovisa framtida vinster även 
om redovisningsreglerna tillåter detta, såvida inte bolaget går dåligt och behöver visa 
intäkter. Incitamenten till behovet att redovisa en intäkt kan då leda till att företaget 
använder denna metod. Han sa även att det kan innebära byte av redovisningsprinciper 
som resulterar i att framtida intäkter som ej utförts bokförs.  
 
Ekorevisorerna svarade att det är vanligt förekommande att företag redovisar intäkter som 
egentligen skulle intäktsföras under nästa period. I dessa fall är det dock inte alltid 
självklart att det handlar om brott, eftersom lagen tillåter det i viss utsträckning.  
 
7.2.2 Medveten manipulation, slarv eller okunskap 
Revisor nr ett hade den uppfattningen att det inte är särskilt svårt att kunna urskilja om det 
rör sig om medveten manipulation eller slarv och okunskap. Han påpekade också att 
fenomenet har ökat under den senaste tiden p.g.a. att redovisningsreglerna blivit mer 
komplexa. Det är dock oftast ej uppsåtligt och en ändring sker.  
 
Revisor nr två menade att det alltid är en fråga om bevis och det kan vara väldigt svårt att 
avgöra. Hans åsikt var att det finns en grå zon även i denna fråga som gör den 
svårbesvarad. Det är liksom för kreativ redovisning gentemot redovisningsbrott den 
bakomliggande orsaken/syftet som måste fälla avgörandet.  
 
Revisorn nr tre ansåg att finansiellt bedrägeri vanligast uppkommer genom okunskap. 
Detta p.g.a. det omfattande regelverket, och nu med IFRS kommer det att bli ännu mer 
komplicerat. Slarv förekommer i den meningen att den ansvariga personen är stressad och 
pressad, decimalkommat sätts fel etc. Slarvfelen är oftast så tydliga att de upptäcks med 
detsamma. Det är sällan företagen medvetet med uppsåt ljuger i sin rapportering. De brott 
som begås handlar oftast om att företagen inte sköter bokföringen, inte sparar 
verifikationerna eller inte lämnar en årsredovisning. Det kan också vara fallet att de inte 
ljuger utan bara låter bli att berätta. Det kan t.ex. röra sig om en tvist med ett annat företag 
och det byggs därav upp reserver för just tvisten. Det är inte direkt en lögn utan denna typ 
av företeelse har affärsmässiga grunder. Stora företag har sitt rykte att tänka på och ett 
slags samhällsansvar som hindrar dem från att begå brott. De har också bättre 
internkontroller. 
  
Enligt EBM är det initialt svårt att se i enbart materialet och åtalet. I många fall är det svårt 
även när materialet kommer in, men efter vidare fördjupning och förhör med de 
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involverade parterna blir situationen lättare att avläsa. Efter bearbetningen av materialet är 
det dock relativt lätt att avgöra om brott föreligger. Att EBM kan se att ett brott begåtts är 
dock inte samma sak som att kunna åtala. De måste glasklart kunna bevisa svart på vitt att 
ett brott begåtts för att kunna åtala. 
 
7.3 Varför ljuger företag i sina årsredovisningar 
Svaren på denna fråga om varför vissa företag väljer att ljuga i sina årsredovisningar 
varierade lite mellan revisorerna och EBM. Revisorerna nr ett och två lämna liknande 
svar, de menade att det i grund och botten handlar om företagets välfärd. En av de 
intervjuade revisorerna fortsatte med att förklara att företagets välfärd indirekt kan få 
konsekvenser för den personliga välfärden, detta genom t.ex. ökad bonus, bättre aktiekurs 
m.m.  
 
Även revisor nr tre gav ett likartad svar. Han menade att företag eller aktörer inom ett 
företag ljuger direkt eller indirekt för att öka den personliga välfärden. Det kan röra sig om 
bonussystem eller aktievärden likväl som lägre skatt. Han ansåg att det är väldigt ofta den 
personliga vinningen är den avgörande faktorn till att ett resultat manipuleras i ett företag. 
 
Ekorevisorerna menade att hur det än vrids och vänds på situationen är den vanligaste 
orsaken personlig välfärd. Företagens välfärd är dock en förutsättning för den personliga 
välfärden. Att det görs för företagets välfärd kan också ha att göra med kredit 
trovärdigheten osv. En annan anledning som förekommer, men troligen inte är särskilt 
vanlig, är personlig vendetta. Detta motiv kan t.ex. ta sin form i fåmansbolag där 
kompanjonerna blivit osams.  Ekorevisorerna hade även den uppfattningen att fenomenet 
att företag ljuger i sina årsredovisningar inte alls är vanligt förekommande, speciellt när 
det rör sig om storföretag. 
 
7.3.1 Vilka aktörer ligger bakom felaktigheterna i företagets redovisning  
Vi ville även få svar på vem det är som initierar de olika felaktigheterna som kan 
förekomma i företagens redovisning. Enligt revisor nr ett handlar det vanligtvis om VD 
eller företagsledaren. Revisor nr två utvecklar resonemanget och säger att styrelsen har det 
yttersta ansvaret för årsredovisningen. Det är de som delegerar arbetet till VD, samt 
ekonomichef och det är antagligen de två som har bäst möjlighet att frisera siffrorna. 
 
Revisor nr tre förklarade att de som lämnar felaktigheter är framför allt de som har 
möjligheten eller kan göra det, och det är först och främst ledningen. Det kan även 
förekomma att det är någon platschef eller lagerförman som lämnar fel siffror, samt någon 
avdelningschef som rapporterar och gör egna bedömningar i sin redovisning. I stort sett 
kan alla som är involverade i den ekonomiska rapporteringen påverka redovisningen.  
 
Ekorevisorerna ansåg att de främst rör sig om personer som är anställda i någon form av 
förtroendeposition t.ex. styrelsen, ledamöter eller ekonomichefen, men det kan även röra 
sig om personer som har stort intresse i företaget t.ex. ägaren eller aktieägarna. Det finns 
också aktörer som kan agera helt på egen hand, främst med anledningen att berika sig 
själva. Detta kan ske antingen genom att förskingra pengar eller att skattefuska.  
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7.3.2 Förekomsten av att företag ljuger i sin redovisning  
För att förstå vidden av problemet med finansiellt bedrägeri frågade vi även hur vanligt det 
är att företag ljuger i sin redovisning. Generellt svarade respondenterna att de ansåg att 
detta är ganska ovanligt.  
 
Revisor nr ett förklarade att detta inte är så vanligt förekommande åtminstone om vi utgår 
från vad VD eller ekonomichef känner till. Oftast följer de regelverket och gör inte 
avsiktliga fel i företagets ekonomiska rapporter. Däremot är det vanligare att enskilda 
anställda ”lurar” bolaget på pengar genom exempelvis attestering av falska fakturor. Detta 
ligger inte inom ramen för att företag ljuger då det ofta inte är känt för dem som ansvarar 
för den finansiella rapporteringen.  
 
Revisor nr två svara att detta var något som skedde ytters sällan inom den kategori av 
bolag (mindre småbolag) han arbetade med.  
 
Även revisor nr tre svarade att det är väldigt sällsynt att det förekommer rena lögner, han 
förklarade att eftersom intressenterna grundar sina beslut på årsredovisningen är det därför 
inte bra om trovärdigheten för den är låg. Han menade att företag ofta känner ett 
samhälleligt ansvar, mot bl.a. de anställda och staten genom att de bidrar med lön och 
skatt. Ett svenskt företag som fått mycket kritik för att ha använt sig av tvivelaktiga värden 
är Skandia. De använde sig av s.k. ”embedded values” d.v.s. att istället för att använda 
lägsta värdets princip och liknande använde de sig av marknadsvärden. Det var dock mer i 
pro forma rapporter än i årsredovisningen. Det är oerhört viktigt att årsredovisningen är 
rätt. Även revisorn har en samhällelig uppgift, han skall säkra att informationen är korrekt. 
Det är väldigt viktigt att intressenterna kan lita på den.  
 
Ekorevisorerna kunde inte riktigt lägga fingret på vidden av antalet företag som ljuger i sin 
redovisning eftersom alla fall de arbetar med innehåller brottsmisstanke. De påpekade 
dock att detta problem är vanligt förekommande i företag med sämre ekonomi eller företag 
som begärts i konkurs.  
 
7.3.3 Förekomsten av att företag döljer information för revisorn 
Vid vår fråga angående förekomsten av att företag döljer information som är relevant för 
revisorns granskning av företaget svarade samtliga respondenterna att dessa företeelser 
förekommer. Respondenterna klargjorde även att om företag döljer information för 
revisorn så sker detta i en väldigt liten utsträckning.  
 
Revisor nr ett menade att detta nog är vanligast då ledningen exempelvis måste nå ett visst 
resultat för att en bonus skall kunna erhållas. Ett annat scenario kan vara att ”marknaden” 
förväntat sig ett visst resultat och därför ser bolaget till att detta uppnås.  
 
De andra två revisorerna gav andra skäl, de menade att det framför allt förekommer i 
företag som befinner sig i en ekonomisk kris. Det händer dock relativt sällan. 
 
Ekorevisorerna visste inte riktigt i vilken utsträckning detta förekommer. De sa däremot 
att det händer ofta att det framkommer fel i de ekonomiska rapporterna, trots att revisorn 
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skrivit en ren revisionsberättelse. När förhör sedan görs med revisorn, säger han att de 
missat felen och inte sett genom fingrarna avsiktligt. De betonade att revisorns uppgift är 
inte att ta reda på om informationen han har fått från företaget är korrekt eller inte, det är 
inte heller att leta efter brott, han får helt enkelt lita på de uppgifter som företaget förser 
honom med. Det är med andra ord ganska lätt för företag att dölja information för 
revisorerna om de vill. Eftersom revisorn endast gör stickprov efter en mall när han skall 
kontrollera verifikationerna är det lätt för honom att missa felaktigheter. Revisorn uppgift 
är endast att se till att redovisningsreglerna efterföljs. 
 
7.3.4 Branscher i vilka felaktigheter i redovisningen förekommer oftare 
Revisorernas svar på denna fråga var ganska återhållsamt. Revisor nr ett svarade att det 
inte finns någon bransch där felaktigheter förekommer oftare. Medan revisor nr två och tre 
menade att de inte tror att det går att generalisera. Det kan dock vara så att risken för 
felaktigheter i redovisningen är högre i mindre företag som besitter en lägre 
redovisningskunskap och har ett mindre utvecklad internkontroll. Däremot inte sagt att de 
begår fler brott. 
 
Ekorevisorerna anser att det sker främst i fåmansföretag p.g.a. att det rör sig om en liten 
krets och att det inte är lika många intressenter som kan kontrollera. Just med anledning av 
den lilla intressegruppen är fusket mycket svårare att upptäcka. I stora företag finns det 
många internkontroller, vilket gör felaktigheterna mycket lättare att upptäcka. Exempel på 
branscher där fusk förekommer mer än i andra är taxi, bygg, frisör och städ. Det beror 
också lite på var förstoringsglaset är placerat för tillfället (var räder görs). Ibland kan det 
också vara ett politiskt beslut som gör att vissa branscher granskas noggrannare än andra. 
 
7.4 Hur påverkas årsredovisningens roll som beslutsunderlag? 
Syftet med arbetet var även att studera hur finansiellt bedrägeri påverkar intressenternas 
uppfattning av årsredovisningen som ett beslutsunderlag.  
 
Revisor nr ett och två lämnade ett liknande svar, de menade att där finansiellt bedrägeri 
förekommer i årsredovisningen leder det till att intressenter vilseleds och inte får en riktig 
bild över företagets ekonomiska hälsa. Dessutom kan den inkorrekta information som ett 
företags årsredovisning innehåller leda till att intressenter fattar beslut som de inte skulle 
göra om de hade fått tillgång till en årsredovisning där finansiellt bedrägeri inte hade 
använts.  
 
Revisor nr tre förklarade att eftersom intressenterna grundar sina beslut på årsredovisning, 
är det inte bra om trovärdigheten för den är låg. Konsekvenserna för årsredovisningen kan 
vara stora, vissa av intressenterna är mer beroende av den informationen än andra. Staten 
och långivare är de som drabbas hårdast. Troligaste scenariot är att årsredovisningen 
förlorar sin roll som ett beslutunderlag.  
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Följande frågor är enbart besvarade av EBM 
 
7.5 Hur vanligt är det att revisorerna är med på fusket  
Revisorn i fråga kanske inte ens vet om att fusket existerar förrän det påtalas och det är 
inte alls särskilt vanligt i Sverige att revisorn är med på fusket. Det förekommer dock att 
revisorn känner till fusket, men det är heller inte särskilt vanligt. Detta eftersom revisorn 
riskerar hela sin titel och sitt anseende osv. Det som däremot förekommer i vissa fall är att 
revisorn underlåtit att rapportera, vilket innebär medhjälp till bokföringsbrott. Det är inte 
så vanligt, men det förekommer.  
 
7.6 Hur upptäcks de missvisande rapporterna 
EBM letar i den informationen de får, d.v.s. material från företag som är under 
brottsmisstanke. De har olika mallar som de arbetar efter och de varierar beroende på hur 
anmälan ser ut.  
 
Exempel: Om tillgångarna i ett företag är för stora kontrollerar de verifikationerna för den 
innevarande perioden och de senaste åren för att se utvecklingsförloppet. I konkurs saknas 
ofta bokföringen (den löpande) för den sista tiden. De tittar då på den senaste bokföringen 
och jämför den sedan med hur det ser ut i konkursboet. I den senaste kan t.ex. kassan vara 
100 tkr och i konkursen 0 kr. Leverantörsskulderna kan vara 500 tkr i senaste bokföringen 
och 7 miljoner i konkursen. Vanligast i konkurser är dock att det inte finns någon 
bokföring alls. 
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8. Analys 
 
 
I analysdelen avser vi att väva samman teorin med empirin. Vi skall försöka beskriva hur 
och varför företag ljuger genom att applicera den kunskap vi införskaffat under våra 
intervjuer på den information vi sammanställde i litteraturstudien. I analysdelen skall 
framför allt de frågor som ställdes i uppsatsens problemformulering försöka besvaras. 
Dessa frågor var: 
 

•  Vad är finansiellt bedrägeri? 
•  Hur ljuger företag i sin årsredovisning? 
•  Varför ljuger företag i sin årsredovisning? 
•  Hur påverkar det här årsredovisningens roll som beslutsunderlag? 

 
 
8.1 Vad är finansiellt bedrägeri? 
För att kunna få en uppfattning om hur och varför företag ljuger i sina årsredovisningar 
måste begreppet finansiellt bedrägeri definieras. I vår empiriska undersökning har vi fått 
svar på vad uppfattningen om finansiellt bedrägeri är bland revisorer i Sverige och 
respondenterna har förklarat vad begreppet innebär för dem. Dessa förklaringar har i stort 
sett stämt överens med den beskrivning som gavs i teorin. I litteraturstudien beskrivs 
finansiellt bedrägeri som handlingar eller försummelser som medvetet görs för att gömma 
eller förvanska ett företags verkliga finansiella resultat eller det finansiella tillståndet. Det 
kan vara allt från felaktig tillämpning av redovisningsprinciper till att medvetet redovisa 
felaktiga uppgifter. I våra intervjuer har respondenterna angett följande definitioner: 
 

• Det rör sig om brottsliga åtgärder t.ex. bokföringsbrott 
• När företaget uppsåtligen begår en felaktig redovisning för att lura någon 

tredje part 
• När företaget medvetet vilseleder läsaren av den finansiella rapporten som 

utgår från att företaget lämnat en korrekt redovisning 
 
I teorin beskrivs att finansiellt bedrägeri inte alltid behöver röra sig om olagliga aktiviteter, 
en aspekt som har bekräftats under våra intervjuer. Däremot hade några av respondenterna 
den uppfattningen att finansiellt bedrägeri enbart rör sig om brottsliga åtgärder av olika 
slag. För att manipulationen skall räknas som finansiellt bedrägeri måste det dock röra sig 
om väsentliga och relevanta poster som manipuleras och att årsredovisningen inte längre 
kan bedömas ge en rättvisande bild av företagets resultat eller finansiella kapacitet. 
Väsentliga och relevanta poster är sådana som påverkar användarnas beslutsfattande 
rörande företaget och dessa skall vara manipulerade i en den utsträckningen att ett felaktigt 
resultat presenteras. Därmed är även ett avgörande kriterium för att finansiellt bedrägeri 
skall vara uppnått att manipuleringen skall ha skett med syftet att vilseleda läsarna av 
företagets ekonomiska rapporter.  
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8.1.2 Skillnaden mellan kreativ redovisning och finansiellt bedrägeri 
Kreativ redovisning innebär att inom lagens ramar påverka den finansiella rapporten för 
att få ett önskat resultat. Gränsen mellan kreativ redovisning och finansiellt bedrägeri kan 
vara mycket diffus. I den kreativa redovisningen kan företaget förklara hur de gjort genom 
noter i vilka de berättar för läsaren om principerna och måtten som använts. Samma sak 
kan dock vara bedrägeri om tillvägagångssättet inte förklaras. 
 
Årsredovisningen skall vara tydligt utformad, trots detta kan innehållet tolkas på olika sätt 
beroende på läsarens kunskaper speciellt i fall där kreativ redovisning tillämpas. Om 
företaget använder sig av kreativ redovisning som komplicerar innehållet i års-
redovisningen avsevärt kan det betraktas som finansiellt bedrägeri, med tanke på att 
intressenterna vilseleds, detta trots att redovisningen sker inom lagens ramar. För att 
läsaren skall förstå innehållet i en årsredovisning fordras att informationen är tydlig. Enligt 
en av revisorernas uppfattning leder finansiellt bedrägeri till att läsaren skulle fatta ett 
annat beslut rörande företaget om han hade fått ta del av de verkliga uppgifterna. Detta 
kan även förekomma fastän det är kreativ redovisning som tillämpas.   
 
Den avgörande skillnaden mellan kreativ redovisning och finansiellt bedrägeri är att 
företaget medvetet ljugit, d.v.s. de har haft uppsåt att begå ett brott eller att de medvetet 
syftat på att vilseleda läsaren av årsredovisningen. Men som påpekats i teorin är det inte en 
självklarhet att finansiellt bedrägeri innebär att företag bryter mot lagen, vilket även 
framgår av Schilits citat: 
 

Inte allt finansiellt bedrägeri är illegala handlingar eller överträdelse av 
allmänt accepterade redovisnings principer. 

 
Skillnaden mellan kreativ redovisning och finansiellt bedrägeri beror även på hur tydliga 
företag har varit i informationen som presenteras. Genom att använda sig av fullt legitima 
redovisningsalternativ i den finansiella presentationen och därmed informera vilka 
redovisningsprinciper som använts, uppkommer kreativ redovisning. I andra hand har vi 
finansiellt bedrägeri som kan vara av sådan natur att det till ytan utnyttjas på samma sätt 
som kreativ redovisning, men att det inte redogörs för vilka alternativa metoder i 
årsredovisningen som varit avgörande. Skillnaden mellan finansiellt bedrägeri och kreativ 
redovisning är som sagt mycket diffus. Kreativ redovisning kan övergå till finansiellt 
bedrägeri genom att företag aggressivt tillämpar alternativa redovisningsprinciper. 
Exempel på detta är när företag väljer att aggressivt kapitalisera tillgångar eller genom att 
skriva av tillgångar under alltför många år.  
 
Sammanfattningsvis kan en förklaring som härstammar från den empiriska under-
sökningen tydliggöra skillnaden mellan kreativ redovisning och finansiellt bedrägeri: 
Finansiellt bedrägeri är när ett företag medvetet och med uppsåt manipulerar eller 
utelämnar väsentliga summor som vilseleder läsaren av årsredovisningen. 
 
8.2 Hur ljuger företag i sin årsredovisning? 
För att företag skall anses ljuga i sin årsredovisning krävs det inte alltid att det är olagliga 
handlingar som utförs. Det krävs endast att företagen med uppsåt försöker vilseleda sina 
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intressenter. Detta stämmer helt överens med den teori vi funnit i litteraturstudien, vilket i 
detta avseende innebär att vår empiriska undersökning fått ett teoriverifierande utslag.  
 
I vår undersökning kring de metoder som företag kan använda sig av för att manipulera sin 
finansiella rapportering fann vi en uppsjö av alternativ i litteraturen. De dimensioner vi 
valt att presentera i uppsatsens teoridel presenteras i figuren nedan: 
 
 

 
 
 

Fig. 8.1De sju tillvägagångssätten vid finansiellt bedrägeri107 
 
Under våra intervjuer har inte alla dessa metoder kommit upp, dels p.g.a. av tidsbrist och 
dels p.g.a. att många av dem inte är särskilt aktuella bland svenska företag.  
 
I vår empiriska undersökning har vi utgått från de två grundläggande strategierna. Dessa 
två strategier är grundläggande för all form av finansiellt bedrägeri som förekommer.  
 
Strategi 1 –  Att öka den aktuella periodens resultat genom att öka periodens intäkter  
 eller genom att minska periodens kostnader 
 
Strategi 2 –  Att minska den aktuella periodens intäkter (och följaktligen öka framtida  
 perioders resultat), genom att minska den aktuella periodens resultat eller  
 genom att öka den aktuella periodens kostnader. 
 
Om de sju metoderna som anges i figuren skall delas in i dessa två strategier hamnar de 
fem första under strategi ett, d.v.s. de ökar periodens resultat och de två sistnämnda 
hamnar under den andra strategin, d.v.s. de minskar periodens resultat.  
 
Finansiellt bedrägeri förekommer oftast inom de områden där regelverket ger utrymme för 
företagen att göra egna bedömningar och värderingar. Flexibiliteten i valet av 
redovisningsalternativ övergår till finansiellt bedrägeri p.g.a. att företagen utnyttjar dessa 
regler och aggressivt tillämpar dem i sin redovisning. 

                                                
107 Egen bearbetning. 
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8.2.1 Öka periodens resultat (strategi ett) 
Det förekommer många olika metoder som företag kan utnyttja för att redovisa ett högre 
resultat, en av dessa är att bokföra framtida intäkter innan de är realiserade. Genom att 
räkna med de intäkter företaget beräknar intjäna i framtiden kan företag blåsa upp sina 
nuvarande intäkter. I denna kategori av finansiellt bedrägeri har teorin överensstämt med 
de svar vi erhållit i empirin. Det är endast i enstaka sammanhang när bolaget går dåligt och 
större intäkter behöver redovisas som metoden potentiellt kan användas.  Respondenterna 
påpekade att det inte alltid behöver röra sig om ett brott eftersom lagen tillåter det i en viss 
utsträckning.  
 
Den vanligaste metoden som används av företag för att öka resultatet är genom att 
aggressivt balansera kostnader. Genom att betrakta kortsiktiga kostnader som tillgångar 
(vilket tillåts i viss utsträckning) i redovisningen, innebär det att de kostnadsförs över flera 
perioder. Detta medför att kostnaderna reduceras och resultatet kan förbättras. Dessutom 
förekommer det att företag underlåter att göra korrekta värderingar eller underlåter att 
skriva ned tillgångarnas värde. Detta är ofta en bedömningsfråga som det råder delade 
meningar om. Företag kan ofta vara motvilliga att värdera ned en tillgång, p.g.a. den 
kostnad det medför. Det kan också vara svårt för företag att medge att en tillgång förlorat 
sitt bokförda värde.  
 
Det angavs även i empirin att företag kan använda sig av en för tidig vinstavräkning på 
pågående projekt. Det kan i vissa fall när företag ligger i en tvist också förekomma att de 
medvetet låter bli att redovisa de avsättningar som gjorts p.g.a. att de inte vill att tvisten 
skall uppmärksammas. Ytterligare en metod som företag använder sig av när de blåser upp 
intäkterna är genom fakturering till närstående parter. Det kan t.ex. vara fiktiv fakturering 
till dotterbolag eller liknande. När det rör sig om fiktiv fakturering är det också relativt 
vanligt att enskilda anställda lurar det egna bolaget genom att attestera falska fakturor.  
 
8.2.2 Minska periodens resultat (strategi två) 
En metod som används för att minska periodens resultat är användningen av s.k. 
luftfakturor. Dessa innebär att företag kan bokföra högre utgifter vilket leder till att de kan 
rapportera ett lägre resultat och därmed få ett lägre skatteunderlag. Det framkom i den 
empiriska undersökningen att detta är den allra vanligaste formen av finansiellt bedrägeri, 
samtidigt som det förmodligen är den klumpigaste. Fakturorna i sig kan ha ett fullständigt 
fiktivt underlag, men de kan också enbart vara modifierade till beloppet.   
 
Periodisering av intäkter är också en relativt vanlig metod. Den kan t.o.m. falla under båda 
strategierna. Som nämndes under strategi ett är bokföring av framtida intäkter en form av 
periodisering. När avsikten är att minska periodens resultat används dock denna metod för 
att använda innevarande periods intäkter i framtiden. Detta är till en viss del fullt lagligt 
genom periodiseringsfonder och reserver.  
 
Värderingsaspekten är också högst relevant när det handlar om att minska periodens 
resultat. Ett exempel på detta är om ett företag övervärderar sina tillgångar. Detta leder till 
att företaget kommer att rapportera större amorteringar, vilket i sin tur påverkar resultatet 
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negativt. Felvärderingar förekommer oftast vid bedömningar av poster som skulder, 
fordringar eller lagervärdet.  
 
8.2.3 Medveten manipulation eller okunskap 
För att manipulerade uppgifter i redovisningen skall benämnas som finansiellt bedrägeri är 
det som tidigare redogjorts ett krav att det skall ha skett med ett bakomliggande syfte. I vår 
empiriska undersökning framgick det att mycket av det som klassas som finansiellt 
bedrägeri uppkommer p.g.a. okunskap från företagets sida. Detta eftersom regelverket ofta 
är omfattande och komplicerat, vilket naturligtvis leder till att vissa former av lögner eller 
rättare sagt misstag inträffar i vissa företags finansiella rapporter. Det kan även ske p.g.a. 
brist på kunskap om redovisningsrekommendationer, vilket kan leda till att ett företag 
anser att de följt lagstiftningen i sina finansiella rapporter, men i själva verket har företaget 
missbrukat redovisningsnormerna.   
 
8.3 Varför ljuger företag? 
Användandet av finansiellt bedrägeri kan ske av flera orsaker. Det kan handla om 
personlig vinning eller företagets välfärd. I teorin presenterade vi tre generella anledningar 
till varför företag använder sig av finansiellt bedrägeri. Schilit menade att det förekommer 
av följande skäl: 
 

• Det är lönsamt  
• De är lätta att genomföra 
• Det är osannolikt att man ertappas 

 
I den empiriska undersökningen svarade respondenterna på frågan varför företag ljuger i 
sina finansiella rapporter, att det framför allt beror på två skäl. Ett av skälen är företagets 
välfärd och det andra skälet är den personliga välfärden. När det gäller den senare 
överstämmer den med vad som presenterats i vår teori gällande Schilits forskning, 
nämligen att det är lönsamt. Att finansiellt bedrägeri förekommer för att det är lätt att 
genomföra och att det är osannolikt att man ertappas bekräftades däremot inte i den 
empiriska undersökningen. Det är dock naturligtvis mer vanligt förekommande i företag 
som har brister i den interna kontrollen, vilket medför att det är lättare att både genomföra 
och komma undan med det finansiella bedrägeriet. 
 
Personlig välfärd 
I den empiriska undersökningen menade de flesta respondenter att det vanligaste skälet till 
varför finansiellt bedrägeri förekommer är för att många företagschefers personliga 
vinning är intimt kopplat till det resultat som presteras. Det kan röra sig om bonussystem 
där beloppet bestäms utifrån försäljningen eller vinsten, samt genom förändringen av 
aktiekursen. Genom att ledningen eller cheferna i ett företag påverkar resultatet så att 
rapporten presenterar en bättre vinst har det bättre resultatet även en benägenhet att få en 
positiv effekt på aktievärdet. För många chefer som förmodligen innehar aktier i det egna 
företaget innebär det dessutom en ökad förmögenhet.  
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Företagets välfärd 
I teoridelen har vi indirekt talat om företagets välfärd som ett av de skäl som leder till att 
företag ljuger i sina finansiella rapporter, eftersom företagets välfärd är en förutsättning för 
den personliga välfärden t.ex. vid ökad bonus, bättre aktiekurs osv. Företag kan även 
komma att använda sig av finansiellt bedrägeri för att framhäva att det går bra för dem, 
samt för att stärka sin kredittrovärdighet. Finansiellt bedrägeri kan även förekomma när 
marknaden förväntar sig ett visst resultat från ett företag och om detta inte åstadkommits 
ser bolaget därför till att uppnå det genom manipulering av den finansiella rapporten. 
Ytterligare ett annat skäl till att ägna sig åt finansiellt bedrägeri är för att skapa ett jämnare 
resultat, syftet med detta är främst att stärka företagets trovärdighet och öka intresset för 
investeringsviljan. En annan vanlig situation där siffrorna friseras är vid företagsköp, där 
det säljande företaget vill kunna visa ett bättre resultat för att öka värdet.  
 
8.3.1 Vilka aktörer ligger bakom felaktigheterna? 
De aktörer som på ett eller annat sätt manipulera siffrorna i den externa redovisningen är 
först och främst personer som har en djup kunskap i redovisningens tillvägagångssätt, de 
som har möjlighet att göra det samt de som tjänar på det. Detta reducerar aktörerna till 
vissa nyckelpositioner i ett bolag. Det kan handla om VD eller andra företagsledare som 
gynnas både ekonomisk eller att deras anseende förbättras genom att nå ett visst resultat. 
Sedan kan det diskuteras om inte styrelsen har en hand i det hela, speciellt med tanke på 
att det är dem som delegerar ansvaret till VD:n. Han kan då efter press från dessa 
manipulera ett resultat som är i överstämmelse med styrelsens intresse.  
 
VD:n och ekonomichefen är förmodligen de som har störst möjlighet att frisera siffror i 
årsredovisningen. Sedan förekommer det att aktörer med styrande positioner såsom olika 
avdelnings och platschefer rapporterar fel siffror i sin redovisning, vilket i sin tur får 
effekter på företagets totala resultat. Detta kan ske för att dölja ett dåligt resultat i den egna 
avdelning, men vanligast är att det täcker kostnader för utbetalningen av svarta löner.  
 
8.3.2 Förekomsten av att företag ljuger i sin redovisning (bokföring) 
Inledningsvis bör det påpekas att alla respondenter var överens om att lögner i företagens 
redovisning förekommer sällan. När felaktigheter infinner sig är det oftast inte VD eller 
företagsledningen som står bakom dem, utan det är enskilda anställda som lurar företaget. 
En av revisorerna utvecklade detta resonemang med att företag ofta känner ett slags 
samhällsansvar, ett ansvar gentemot sina anställda och sina intressenter. Han påpekade 
också att om företag använder sig av tvivelaktiga redovisningsmetoder sker detta oftast i 
andra finansiella rapporter än årsredovisningen t.ex. pro forma.  
 
Däremot är den kreativa redovisningen utbredd, men det innebär inte att den används av 
företag på ett sådant sätt som gör att den vilseleder intressenterna. Att skilja på när 
aggressiv kreativ redovisning övergår till att bli finansiellt bedrägeri är mycket svårt. Men 
det kan tänkas att det sker oftare än vad respondenterna medgav med tanke på att 
internkontrollen inte kan vara tillräckligt omfattande för varje felaktighet som 
uppkommer.  
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Det vanligaste finansiella bedrägeriet som används är redovisning av orealiserade intäkter, 
dock framgick det i den empiriska undersökningen att det sällan förekommer i Sverige. 
Enligt respondenterna försöker företagen i huvudsak att undvika denna form av 
redovisning. Oftast förekommer finansiellt bedrägeri där det finns brister i det interna 
kontrollsystemet vilka ofta möjliggör bedrägerierna. Företag som befinner sig i någon typ 
av kris t.ex. vid konkurs ligger också i riskzonen. 
 
8.4 Hur påverkas årsredovisningens roll som beslutsunderlag? 
Årsredovisningen fyller en viktig funktion för företagets intressenter. Det är framför allt 
denna dokumentation investerare vänder sig till för att ta reda på ett företags ekonomiska 
kapacitet. Årsredovisningen skall bidra till att reducera osäkerheten för intressenterna 
genom att presentera den information som är användbar vid kontroll och beslutsfattande. 
Det är därför viktigt att denna rapport är trovärdig. De intressenter som främst förlitar sig 
på finansiella rapporter är de som har ett ekonomiskt intresse i företaget, såsom aktieägare, 
leverantörer, banker, personalen och staten.  
 
Eftersom intressenter grundar sina beslut på årsredovisningen är det inte bra för företaget 
om trovärdigheten för den är låg. När användandet av finansiellt bedrägeri kommer in i 
bilden blir naturligtvis effekten att intressenterna känner sig vilseledda i fråga om den 
information som presenterats.  
 
Vi har i detta arbete redogjort för olika metoder och tricks som företag kan använda sig av 
för att manipulera informationen i årsredovisningen. Men vad har dessa metoder för 
konsekvenser för företagets årsredovisning? Något som kan konstateras är att risken för att 
intressenterna skall betrakta årsredovisningen som värdelös är stor. Det är bl.a. möjligt att 
genom användandet av finansiellt bedrägeri värdera tillgångar för högt och att värdera 
skulder alltför lågt. Med hjälp av dessa metoder kan ett företag förmedla en förvrängd bild 
av ett välmående företag.  
 
Användningen av finansiellt bedrägeri kan leda till att intressenter vilseleds och inte får en 
riktig bild över ett företags ekonomiska hälsa. Dessutom kan inkorrekt information i ett 
företags årsredovisning leda till att intressenter fattar beslut som de inte skulle göra om de 
hade fått tillgång till en årsredovisningen utan finansiellt bedrägeri. Banker kanske 
exempelvis aldrig skulle utfärdat ett lån om de inte erhållit information från företaget som 
redovisat ett förskönat resultat som inte stämmer överens med verkligheten. Detsamma 
gäller för leverantörer som lämnar krediter. Detta eftersom intressenter främst vill göra 
affärer med en trovärdig part, samt att de vill kunna lita på att parten skall kunna klara av 
sina amorteringar. Ett dåligt resultat från företagets sida underminerar denna tro kraftigt. 
Det kan tänkas att aktieägare inte direkt fattar sina beslut utifrån årsredovisningen, men 
däremot förlitar de sig på de signaler som de erhåller från media. Media i sin tur bedömer 
företag utifrån olika analytiker/revisorer som ger sin åsikt om företagens ekonomiska 
kapacitet. Om dessa upptäcker att det förekommer manipulering i ett företags års-
redovisning är de ofta snabba med att underrätta marknaden. Konsekvenserna kan bli 
förödande för ett företag, det finns en stor sannolikhet att aktievärdet skulle falla kraftigt 
och att potentiella nya köpare skulle avskräckas. Vilket i sin tur medför att företag kan få 
det svårt att anskaffa nytt kapital.  
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En faktor som kan begränsa användningen av tvivelaktiga metoder är att många företag 
har en stark känsla av ett samhälligt ansvar och att upprätthålla en trovärdig bild av 
företaget är därför mycket viktigt. Användandet av finansiellt bedrägeri kan därmed även 
försvaga trovärdigheten och ha emotionella konsekvenser för företaget. Även företag 
borde räknas som en av de intressenter som skadas av att finansiellt bedrägeri används.   
 
Finansiellt bedrägeri leder till att företagens årsredovisningar inte håller måttet för en god 
redovisningssed. Detta eftersom användandet av finansiellt bedrägeri leder till att 
årsredovisningen inte ger en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning. I och med 
att ett företag redovisar manipulerade siffror, begränsas förmågan att på ett riktig sätt 
kunna bedöma det verkliga ekonomiska utfallet av verksamheten. Det innebär att 
användarna av informationen kan fatta fel beslut p.g.a. den felaktiga informationen. Det 
kan talas om att årsredovisningens roll som en relevant dokumentation skadas, eftersom 
otillförlitlig information gör att rapporten blir osäker när den i egentligen bör bidra till att 
hålla osäkerheten låg. Reliabiliteten drabbas även den, ett företag som för tidigt bokför 
framtida intäkter eller som aggressivt balanserar kostnader kan inte anses återspegla 
verkligheten.  
 
Allt detta gör att finansiellt bedrägeri påverkar årsredovisningens roll som ett besluts-
underlag på ett negativt sätt. Möjligheten för intressenterna att utnyttja årsredovisningen 
begränsas och eftersom trovärdigheten för den är låg, kan det leda till att dess roll upphör 
eller starkt begränsas. 
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9. Slutsatser 
 
I uppsatsens sista kapitel kommer vi dra våra egna slutsatser utifrån analysen i 
föregående kapitel. Vi kommer också att föra en självkritisk diskussion och ta fasta på de 
aspekter av arbetet som kunde utförts på ett annorlunda sätt. Vidare kommer också 
förslag till vidarestudier att ges. 
 
 
9.1 Slutsatser  
Genom vår litteraturstudie och genom våra intervjuer har vi kommit fram till att vår 
undersökning till största delen verifierat den befintliga teorin. Vi har först och främst 
kommit fram till att det oftast är individer inom företaget som begår finansiellt bedrägeri 
av olika slag, det är ytterst sällan företagen som helhet är involverade speciellt när det rör 
sig om stora korporationer. Dessa individer har oftast en anställning i någon form av 
förtroendeposition, vilken ger dem möjligheten att manipulera i företagets bokföring. 
Anledningen till att de större bolagen sällan ertappas är att deras interna kontrollsystem 
sållar bort de tvivelaktiga aktiviteterna. 
 
Vi har genom vår undersökning kommit fram till att gränsen mellan kreativ redovisning 
och finansiellt bedrägeri är mycket diffus. De båda kan placeras i kategorin lögner när vi 
syftar på trovärdigheten och tillförlitligheten för företagens årsredovisningar. Det som 
skiljer dem åt är att den kreativa redovisningen betraktas som laglig i de flesta fall, medan 
finansiellt bedrägeri ofta klassificeras som brott. Det som fäller avgörandet för att 
finansiellt bedrägeri skall uppstå är att företaget med uppsåt vilseleder läsaren av års-
redovisningen. Finansiellt bedrägeri medför även att årsredovisningen  inte bedöms kunna 
ge en rättvisande bild av företagets resultat. 
 
Vi har vidare konstaterat att de vanligast förekommande metoderna i Sverige är: 
luftfakturor som används för att minska skatteunderlaget och täcka upp för svarta löner, 
tvivelaktiga periodiseringar av intäkter och kostnader, aggressiv balansering av kostnader 
samt tvivelaktiga värderingar som inte alltid stämmer överens med normer och praxis.  
 
Den största anledningen till varför det uppstår problem kring tvivelaktigheter som 
periodiseringar och värderingar är flexibiliteten i det regelverk som existerar. Det finns 
inte alltid ett rätt eller fel, utan det är ofta en fråga om tolkning. Detta är ett mycket 
komplext problem med tanke på att ett stramare regelverk antagligen inte skulle göra 
situationen bättre. Med det syftar vi på att alla situationer inte kan dras över en kam och ett 
mindre flexibelt regelverk troligtvis skulle innebär större problem. Vad som däremot kan 
bidra till en mer effektiv revision är att revisorns ansvar förtydligas, vilket nu också gjorts 
i och med att revisorns anmälningsplikt börjat få större verkningar. I slutändan är det ändå 
det ansvar företag och individer inom företag känner gentemot alla involverade parter som 
spelar den största rollen.    
 
Vi har kommit fram till att det är främst av två skäl företag väljer att ljuga i sina finansiella 
rapporter. Det första är att användandet av finansiellt bedrägeri skall resultera i en ökad 
personlig välfärd, eftersom bonusar ofta är baserade på ett uppnått resultat eller också för 
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att åstadkomma en värdeökning av företagets aktier. Den andra orsaken är motiverad 
utifrån företagets välfärd, det kan röra sig om att göra företaget mer attraktivt för 
investerare genom vinstutjämning eller positiva effekter på kredit trovärdigheten. 
Företagets välfärd kan även motiveras utifrån att de av marknaden förväntas uppnå ett 
resultat.  
 
Slutligen har vi i vår studie kommit fram till att lögner i företagens årsredovisningar 
påverkar årsredovisningens roll som ett beslutsunderlag på ett mycket negativt sätt. 
Finansiellt bedrägeri motarbetar årsredovisningen roll genom att de grundläggande skälen 
till upprättande av dessa rapporter störs. Ett mål med årsredovisningen är att hålla 
osäkerheten låg gällande företagets redovisning av sin ekonomiska ställning, finansiellt 
bedrägeri motverkar detta genom att bidra med en högre osäkerhet. Lögner i företagens 
årsredovisning kan även medföra att användarna av årsredovisningen fattar beslut rörande 
företaget som de inte skulle göra om de hade fått tillgång till en årsredovisning utan 
manipulerade siffror. Och därmed försvagas årsredovisningens roll som ett besluts-
underlag.  
 
9.2 Slutdiskussion och självkritik 
Vi vill passa på att poängtera att arbetet har varit mycket lärorikt om än till en viss del 
påfrestande. Komplexiteten och känsligheten i ämnet har bidragit till detta. De intervjuer 
vi genomfört har alla varit mycket intressanta och värdefulla, även om de inte i alla 
avseenden gett den insiktsfulla information vi strävat efter. Vi har definitivt blivit 
medvetna om hur känsligt detta ämne är. 
 
Den självkritiska diskussionen skall ge oss tillfälle att på ett kritiskt sätt själva granska vår 
uppsats, vad vi kunde ha gjort annorlunda, vad som kunde ha gjorts bättre o.s.v. Självklart 
finns det många aspekter som kunde gjorts bättre och noggrannare. Nedan skall vi 
presentera det vi själva är mest kritiska till. 
 
Bristen på tid och resurser är förmodligen den största faktorn i vår självkritik. För att 
kunna genomföra en noggrann och utvecklande studie av detta ämne krävs betydligt mer 
av båda. Det som förmodligen skulle ge bäst resultat är intervjuer med personer/företag 
som utfört och/eller blivit utsatta för sådana handlingar.  
 
Vi skulle gärna velat presentera arbetet och det vi kommit fram till för en utomstående part 
med insikt i ämnet. Det hade varit både intressant och lärorikt att höra vad en sådan part 
hade haft för tankar kring vår uppsats. 
 
9.3 Förslag till vidare forskning 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka metoder företag använder sig av för att 
manipulera sina finansiella rapporter och anledningarna till varför de gör det. Detta är en 
mycket komplex och svår studie som av naturliga skäl blev någorlunda inskränkt. Vi har 
försökt få med så mycket som möjligt av alla de områden som känts relevanta, det bör 
dock påpekas att varje område i sig kan studeras noggrannare.  
 
Några förslag till fortsatta studier kan vara att inte endast undersöka revisorernas 
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uppfattning, utan även andra yrkesgrupper. Det skulle vara intressant att jämför deras 
åsikter och erfarenheter med det vi har kommit fram till i denna studie.  
 
Ett annat intressant förslag till vidare forskning skulle vara att undersöka vilka effekter den 
reviderade upplagan av ISA240 resulterat i. ISA240 är  ISA:s standard för revisorns 
ansvar att beakta bedrägeri i sin revision.   
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11. Bilagor 
 
11.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
 

1.    Vad är er uppfattning om vad finansiellt bedrägeri är i redovisningssammanhang? 
 
2.   Var går gränsen mellan kreativ redovisning och redovisningsbrott (finansiellt  
  bedrägeri)? 
 
3.   Vilka är de vanligaste typer av lögner (manipulation av siffror i ÅR) som  
  förekommer i företagens finansiella rapporter? 
 
4.   Utifrån er erfarenhet hur vanligt förekommande är det att företag ljuger i sin  
  redovisning?  
 
5.   Förekommer det att företag försöker dölja information för sina revisorer? Om  
  svaret är ja, hur ofta förekommer detta och i vilket/vilka sammanhang?  
 
6.   Förekommer det att revisorerna är med på fusket eller att de inte låtsas om att det  

        existerar? 
 

7.   Vilka typer av missvisande rapporterna eller försök till detta har ni stött på? 
 
8.   Är det svårt att urskilja om de missvisande rapporterna uppstått p.g.a. slarv och  
  okunskap eller om det är medvetet? 
 
9.   Finns det någon typ av företag där felaktigheter i redovisningen infinner sig oftare  
  än i andra? 
 
10.       Vilka aktörer inom företaget är det som vanligtvis ligger bakom de missvisande  
  siffrorna som presenteras i årsredovisningen? 
 
11.    Hur upptäcks de missvisande rapporterna? 

- Whistle-blowers 
- Revisorer 
- Annat 

 
12.       Vilka är de vanligaste anledningarna till varför företag ljuger i sina  

     årsredovisningar: personlig välfärd, företagets välfärd, makt, personlig vendetta  
 mot företaget eller någon annan anledning? 
 

  13. Händer det ofta att företag redovisar beräknade framtida vinster på aktiviteter s 
  om ännu ej utförts, som t.ex. i Enrons fall? 
 


