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Sammanfattning 
 

Ekobrottsmyndigheten uppger i en rapport från december 2005 att den ekonomis-
ka brottsligheten har ökat de och kommer att öka framöver. De senaste årens redo-
visningsskandaler i Europa och USA har satt revisorn och finansiell revision i 
fokus. Förtroendet för revisorer har skadats och revisorns oberoende har därmed 
ifrågasatts. Syftet med vår uppsats har varit att öka förståelsen för vilka skyldig-
heter och möjligheter revisorn har idag att upptäcka och motverka ekonomisk 
brottslighet. Studien begränsar sig till att omfatta externrevisorer i Sverige och de 
ekonomiska brott han har möjlighet att upptäcka vid en traditionell revision. 
 
Vår teoretiska referensram har byggts upp av gällande regelverk, lagstiftning och 
aktuell forskning på området finansiell revision och ekonomisk brottslighet. 
Forskningen visar på vilket sätt de ekonomiska skandalerna har förändrat synen på 
revision och revisorns oberoende samt hur lagstiftning och yrkesetiska regelverk 
har förändrats till följd av detta. Den visar också att revisorer kan behöva förändra 
sina revisionsmetoder och granskningstekniker för att kunna upptäcka och mot-
verka ekonomisk brottslighet. Vi utgår också från att det finns förväntningsgap 
mellan användare av ett bolags finansiella rapporter och revisorer om vad som bör 
upptäckas vid en finansiell revision. Den kvalitativa fallstudien är genomförd med 
ett hermeneutiskt förhållningssätt och en abduktiv forskningsansats. Fördelen med 
detta har varit att vi genom den empiriska studiens gång stegvis har kunnat bygga 
upp vår förståelse för ämnet. Vi har därefter kopplat samman den teoretiska re-
ferensramen med vårt empiriska material i kapitlet analys. Vi vill göra läsaren 
uppmärksam på insikten att vår undersökning behandlar ett ämne av en känslig 
natur. Studien är dessutom begränsad i såväl urval som tid, vilket innebär att re-
sultatet inte är generaliserbart. 
 
Våra slutsatser är att bokföringsbrottet är det brott revisorn har störst möjlighet att 
upptäcka vid en revision, samt att revisorns inte har någon skyldighet att upptäcka 
ekonomisk brottslighet. Revisorn är dock skyldig att anmäla de ekonomiska brott 
han upptäcker vid en revision. Vi har förstått att syftet med den lagstiftning som 
behandlar revisorns anmälningsplikt är preventivt. Att det existerar förväntnings-
gap mellan revisorer och användare av den finansiella informationen är olyckligt 
och revisorsbranschen bör arbeta för att minska gapen genom att exempelvis 
informera användarna. Om revisorn ska kunna upptäcka ekonomisk brottslighet 
krävs att han får ett större ansvar för detta genom lagstiftningen och i så fall be-
höver revisorn också använda sig av specialister vid revisionen i större utsträck-
ning. 

 



Abstract 
 

Economic crimes have increased in recent years and the department responsible 
for these types of crimes (Ekobrottsmyndigheten) states that this increase will sus-
tain, or increase even further. Economic scandals over the past years in Europe 
and in the USA have put the auditor and his work in a new focus. Repute of the 
auditor has been damaged and questioned as a result of these scandals. This essay 
deals with the auditors possibilities to, and obligation to, detect fraud today. The 
study is confined to external auditors in Sweden and different kinds of fraudulent 
behaviour that the auditor can detect when conducting a traditional audit. Our 
theoretical frame of reference has been built up by the current legislation and of 
current research on the topic.  
 
Research shows how the scandals have influenced the view of the audit profession 
and how the laws, as a consequence, have been changed. It also shows how the 
auditors may need to update their methods and techniques to be able to detect and 
countercheck fraudulent behaviour. This essay is based on that a gap in expecta-
tions, considering what should be detected in an audit, exists between the auditors 
and the users of the financial reports. The empirical study is based on interviews 
with auditors and other persons involved in the detection of fraudulent behavior 
and the laws concerning the subject. 
 
We have used the theoretical frame and the empirical study to make the analysis 
and conclusions, which says that the auditor has no obligation to detect fraud un-
less it comes out of the normal audit. Although the auditor has an obligation to 
report the economical crimes he detects. The legislation of the auditor�s obligation 
to report fraud is of a preventive purpose. That a gap in expectations exists is un-
fortunate and the audit profession has to work for decreasing this gap by, for 
example, informing the users more about the auditor�s professional tasks. If the 
auditor shall be able to detect fraud he needs to have an enlargened legal responsi-
bility and he also has to get help from experts to a much greater extent. This also 
presumes that the clients are willing to pay the auditor to make more exhaustive 
investigations around the existence of economic crimes.



Förkortningar 
  
 
ACFE Association of the Certified Fraud Examiners 
 
AICPA American Institute of Certified Public Accountants 
 
CFE Certified Fraud Examiners 
 
COSO IC Committee of Sponsoring Organizations of the treadway 
 commission Intern Control � Integrated framework 
 
CPA Certified Public Accountant 
 
EBM Ekobrottsmyndigheten 
 
IAASB International Auditing and Assurance Standards Board 
 
IFAC International Federation of Accountants 
 
IRS Internal Revenue Service 
 
ISA International Standards of Auditing 
 
PCAOB Public Certified Accountants Oversight Board 
 
SEC Securities and Exchange Commission 
 
SOX Sarbanes-Oxley Act 
 
SRS Svenska Revisor Samfundet 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 
 
1 Inledning ........................................................................................ 1 
1.1 Bakgrund...................................................................................... 1 
1.2 Problemformulering ..................................................................... 2 
1.3 Syfte ............................................................................................. 3 
1.4 Avgränsningar .............................................................................. 3 
 
2 Metod ............................................................................................. 4 
2.1 Induktion, deduktion och abduktion ............................................. 4 
2.2 Kvalitativ metod........................................................................... 5 
2.3 Vetenskapligt förhållningssätt ...................................................... 6 
2.4 Fallstudier .................................................................................... 8 
2.5 Datainsamling .............................................................................. 8 
2.5.1 Metod för insamling av primärdata............................................ 9 
2.6 Urval ............................................................................................ 9 
2.7 Tillvägagångssätt........................................................................ 10 
2.8 Reliabilitet, validitet och objektivitet .......................................... 10 
2.9 Kritisk granskning av metod....................................................... 11 
 
3 Vår teoretiska referensram......................................................... 13 
3.1 Reglering av revisorns ansvar och oberoende ............................. 13 
3.1.1 Reglering i Sverige .................................................................. 13 
3.1.2 Reglering i EU......................................................................... 17 
3.1.3 Reglering internationellt .......................................................... 17 
3.2 Redogörelse för olika ekonomiska brott ..................................... 19 
3.2.1 Bokföringsbrott ....................................................................... 19 
3.2.2 Borgenärsbrott ......................................................................... 20 
3.2.3 Förmögenhetsbrott................................................................... 20 
3.2.4 Skattebrott ............................................................................... 21 
3.2.5 Penningtvätt............................................................................. 21 
3.2.6 Insiderbrott .............................................................................. 22 
3.2.7 IT-brott .................................................................................... 22 
3.3 Den internationella forskningen.................................................. 23 
3.3.1 Olika förväntningsgap ............................................................. 23 
3.3.2 Så gick Enronskandalen till ..................................................... 25 
3.3.3 Revision i förändring............................................................... 28 
3.4 Sammanfattning av teorin........................................................... 33 



4 Studie kring revisorns ansvar ..................................................... 35 
4.1 Presentation av respondenter ...................................................... 35 
4.2 Redovisning av intervjuer........................................................... 36 
4.2.1 Revisorns anmälningsplikt och oberoende ............................... 36 
4.2.2 Förväntningar på revisorn........................................................ 42 
4.2.3 Ekonomisk brottslighet............................................................ 47 
4.3 Tabell över respondenternas svar................................................ 52 
 
5 Vår analys .................................................................................... 53 
5.1 Revisorns anmälningsplikt och oberoende.................................. 53 
5.2 Förväntningar på revisorn........................................................... 55 
5.3 Ekonomisk brottslighet............................................................... 59 
 
6 Slutsatser om revisorns ansvar ................................................... 62 
6.1 Våra slutsatser ............................................................................ 62 
6.2 Kritisk granskning och källkritik ................................................ 63 
6.3 Förslag till fortsatt forskning ...................................................... 63 
 
Källförteckning............................................................................... 64 
 
Bilagor............................................................................................. 68 



1 

1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva den bakgrund som ligger till grund 
för revisorns möjligheter och skyldigheter att upptäcka och motverka ekonomisk 
brottslighet idag. Vi behandlar uppsatsens problemformulering och syfte samt av-
slutar med avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Ekobrottsmyndigheten (EBM) spår att den ekonomiska brottsligheten kommer att 
öka.1 Genom internationaliseringen blir såväl handeln som den ekonomiska 
brottsligheten gränsöverskridande. IT-utveckling och ny teknik bidrar till detta 
och gör att transaktioner mellan företag blir allt mer komplexa och därmed svåra 
för en revisor att granska. Under åren 2001 till 2004 ökade antalet anmälda ekono-
miska brott i Sverige med 47 procent. De vanligaste brottsmisstankarna gällde 
skattebrott och bokföringsbrott.2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers uppger där-
emot i en undersökning de har gjort att förskingrings- och trolöshetsbrott är den 
vanligast förekommande typen av ekonomiska brott. Ungefär hälften av de ekono-
miska brott som drabbar svenska företag begås av personer i företagets ledning 
eller av chefer på mellannivå.3 
 
De senaste årens redovisningsskandaler i Europa och USA har satt revisorn och 
finansiell revision i fokus. Några av de anklagelser som riktats mot företagen 
innehåller bland annat uppgifter om redovisningsfusk och överdrivna ersättningar. 
Följande citat antyder att revisorerna måste ha varit delaktiga i dessa skandaler: 
 

�I många av fallen är omständigheterna så väl kända att 
man kan överblicka vilka fel och brister som fanns i redo-
visningen och revisionen.�4 
 

Förtroendet för den finansiella rapporteringen skadades allvarligt efter skan-
dalerna och i USA tvingades en hårdare lagstiftning fram på området i form av 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) vilken infördes 2002.5 Även inom EU finns krav på 
att hårdare lagstiftning ska införas och det uppdaterade så kallade revisors-
direktivet som lades fram i september 2005 innehåller till stor del etiska regler om 
revisorns oberoende.6  
 
Revisorn besitter en nyckelroll i den finansiella revisionen. Det allmänna har vissa 
förväntningar på att revisorn genom revisionen ska förebygga och upptäcka fel 
och oegentligheter.7 Det finna olika typer av så kallade förväntningsgap men 
sammantaget kan de sägas bestå av avvikande åsikter mellan investerare och revi-
sorer om upptäckten av ekonomisk brottslighet. Förväntningsgapet aktualiseras 
ofta då en skandal eller konkurs föregås av en ren revisionsberättelse och 

                                                
1 EBM (2005), s. 1. 
2 Ibid., s. 14. 
3 Balans (2006), s. 11. 
4 Regeringen SOU 2004:47, s. 232. 
5 Ibid. 
6 Balans (2005), s. 16. 
7 Power (1997), s. 15. 
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innehåller frågeställningar såsom vilken typ av oegentligheter revisorn ska upp-
täcka, syftet med och det allmännas intresse av den finansiella rapporteringen 
samt hot mot revisorns oberoende.8 Ett av typfallen av hot mot revisorns obero-
ende är relaterat till revisorns granskning av sina egna prestationer, så kallat själv-
granskningshot.9 Oberoendet och eventuella hot mot det ska i Sverige analyseras 
med hjälp av Analysmodellen, som utges av FAR. 
 
Sedan 1999 har revisorn en skyldighet enligt Aktiebolagslagen (ABL) att göra en 
anmälan till åklagare vid eventuell misstanke om ekonomisk brottslighet. Person-
kretsen som omfattas av revisorns anmälningsplikt är VD och styrelseledamöter i 
bolag. Revisorsnämnden är revisorernas tillsynsmyndighet och de kan besluta om 
olika disciplinära påföljder om en revisor inte lever upp till den. Filosofie doktor 
Bengt Larsson vid Göteborgs Universitet har för Brottsförebyggande rådets räk-
ning undersökt revisorers attityder till anmälningsskyldigheten samt effekterna av 
den. Resultaten visar bland annat att revisorers kunskaper om anmälningsskyldig-
heten är svag och att den tillämpas med försiktighet. De visar också att det finns 
vissa svårigheter gällande tolkningen av graden av misstanke och avvägningar 
gentemot tystnadsplikten.10 EBM har tillsammans med FAR och Svenska revisor 
samfundet (SRS) utarbetat en vägledning för revisorer om anmälningsplikten. Av 
de ärenden som kommit in till EBM under 2005 gäller att antalet anmälningar från 
revisorer ökat med 127 procent sedan året innan och utav dessa är bokförings-
brottet det mest anmälda.11 
 

1.2 Problemformulering 
 
Efter flera större ekonomiska skandaler är revisorsyrket i förändring. Aktieägare 
och andra intressenter förväntar sig att fler fel och oegentligheter skall upptäckas 
vid den finansiella revisionen av ett företag. Därför ställs nu högre krav på 
revisorers oberoende vid granskning av ett företags finansiella information, vilket 
bland annat innebär ökade krav på att revision och rådgivning måste åtskiljas. I 
Sverige, liksom internationellt, regleras revisorns oberoende av yrkesetiska regler. 
Ett flertal stora ekonomiska skandaler i Europa och USA har lett till en översyn av 
de regelverk och den lagstiftning som gäller för revisorer. I USA har införandet av 
SOX lett till att revisorns ansvar, oberoende och straffansvar har skärpts och 
kommit att regleras genom lagstiftning. Därigenom ställs numera större krav på 
att revisorer ska upptäcka fel och oegentligheter. Revisorer har tystnadsplikt 
gentemot sina uppdragsgivare och samtidigt anmälningsplikt vid misstanke om 
ekonomisk brottslighet. Det är ett dilemma för revisorer och innebär att de kan 
ställas inför svåra avvägningar. Den fråga vi vill besvara i uppsatsen är: 
 
Vilka skyldigheter och möjligheter har revisorn idag att upptäcka och motverka 
ekonomisk brottslighet? 
 

                                                
8 Nilsson (2000), s. 27 ff. 
9 Diamant (2004), s. 296. 
10 Larsson (2004), s. 6 ff. 
11 EBM (2006:1), s. 1. 
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1.3 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att med grund i gällande regelverk, lagstiftning och forskning 
öka vår förståelse för vilka möjligheter revisorn har att upptäcka och motverka 
ekonomisk brottslighet. Eftersom det finns vissa förväntningar på att revisorn ska 
upptäcka fel och oegentligheter vill vi utreda vilka granskningsmetoder som 
används eller bör användas för att upptäcka ekonomisk brottslighet. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till externrevisorer i Sverige och de ekonomiska 
brott en externrevisor har möjlighet att upptäcka genom att granska ett bolags 
finansiella information. 
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2 Metod 
 
Vi har i vår uppsats utgått från ett hermeneutiskt synsätt där vi påbörjade vårt ar-
bete med att studera teori avseende vad revisorn idag har för möjligheter och 
skyldigheter att upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet. Med hjälp av den-
na teori har vi ökat vår förförståelse för ämnet, vilken vi har använt som utgångs-
punkt för vår empiriska undersökning. I undersökningen har vi intervjuat personer 
som kommit i kontakt med eller omfattas av lagstiftningen kring ekonomisk 
brottslighet. Under tiden har vår empiri vuxit fram med hjälp av en abduktiv 
metod. 
 

2.1 Induktion, deduktion och abduktion 
 
I den samhällsvetenskapliga forskningen görs ofta åtskillnad mellan induktiv och 
deduktiv ansats. Den induktiva metoden står för upptäckandets väg och forsk-
ningen går då från empiri till teori. Metoden syftar till att skapa en allmängiltig 
regel utifrån en mängd påståenden eller iakttagelser. Utifrån dessa empiriska data 
dras generella slutsatser som då gäller för alla företeelser av detta slag. Den 
deduktiva metoden står för bevisandets väg och forskningen går då istället från 
teori till empiri. Grunden i metoden består av teoretiska överväganden samt fors-
karens förförståelse. Utifrån den teoretiska grunden utformas en eller flera hypo-
teser som ställs inför en empirisk prövning. I den deduktiva metoden utgår fors-
karen från en allmängiltig regel för att studera och dra slutsatser gällande enskilda 
företeelser.12 
 
Samhällsvetenskaplig forskning innehåller ofta inslag av både induktion och de-
duktion. Vi menar att enbart använda den induktiva metoden i vår studie skulle 
innebära en svaghet då det är problematiskt att dra några generella slutsatser uti-
från kvalitativa fallstudier. Den deduktiva metoden är svår att förena med vårt 
hermeneutiska synsätt. Vi menar att den metoden visserligen passar bra att använ-
da i vår studie men ger oss inte det utrymme för tolkning vi behöver. Den handlar 
mer om att slå fast eller förkasta en allmängiltig utsaga utan att ta hänsyn till 
underliggande trender och mönster.13 
 
Det finns en tredje metod som kan sägas utgöra en medelväg mellan induktion 
och deduktion, abduktion. Metoden tillåter en växelverkan mellan teori och empiri 
men har även inslag av nya moment. Med bakgrund i den teoretiska referens-
ramen tolkas till en början ett enskilt fall. För att kunna bekräfta tolkningen stu-
deras nya fall och på så vis byggs den empiriska studien vidare. Då denna tolk-
ningsprocess fortgår kan såväl det empiriska forskningsområdet som den teore-
tiska referensramen justeras och utvecklas. Skillnaden mellan abduktion och de 
båda mer djupa förklaringsmodellerna induktion och deduktion är att abduktion-
en genom sin växelverkan mellan teori och empiri ger ett större utrymme för för-
ståelse.14 
 

                                                
12 Alvesson och Sköldberg (1994), s. 41. 
13 Ibid., s. 39 ff. 
14 Ibid., s. 42. 
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Figur 1. Deduktion, induktion och abduktion. 
Källa: Alvesson och Sköldberg (1994), s. 45. 
 

 
För att ge svaret på frågan vilka skyldigheter och möjligheter revisorn har idag att 
upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet har vi valt att använda oss av en 
abduktiv forskningsansats. Abduktion går ut på att finna teoretiska mönster och 
strukturer som syftar till att göra empiriska mönster och strukturer som påträffas 
begripliga i enskilda fall.15 Vår utgångspunkt är att den kunskapsmassa som ligger 
till grund för vår teoretiska referensram är att betrakta som om den vore giltig. De 
empiriska mönster vi har funnit genom intervjuernas gång kan ses som ett resultat 
av olika typer av fenomen som länkas samman med varandra. Vartefter under-
sökningsprocessen har fortgått har vi successivt fyllt på och byggt upp ett 
empiriskt mönster. Empirin utgör redan tolkad empiri och är att betrakta som 
ytliga strukturer, men vi betraktar inte våra empiriska data som något som enbart 
har som ändamål att bekräfta den teoretiska referensramen utan som bevis för 
djupare strukturer. Själva abduktionen inträffar genom lyftet av våra empiriska 
mönster och ytliga strukturerna till teoretiska mönster och djupare strukturer.  
 
Fördelarna med att använda abduktion i vår studie är dels att den gör det möjligt 
för oss att utgå från vår teoretiska referensram och genom analysen koppla den 
samman med vårt empiriska material. En annan fördel är att den information vi 
bygger genom den empiriska studien kan styra och förändra innehållet i den 
teoretiska referensramen. Abduktionen tillåter oss att omtolka vår teori och empiri 
vartefter forskningsprocessen fortgår. 
 

2.2 Kvalitativ metod 
 
Avgörande för val av metod är vilket perspektiv forskaren vill anta, ett över-
gripande perspektiv eller en djupare förståelse, om forskaren vill göra nyanserade 
tolkningar eller generaliseringar. De kvalitativa metoderna utmärks av riklig infor-
mation inhämtad från ett färre antal studieobjekt och kan sägas vara mer djup-
lodande än kvantitativa metoder.16 Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att 
                                                
15 Alvesson och Sköldberg (1994), s. 44. 
16 Holme och Solvang (1997), s. 77 ff. 
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undersöka vad revisorn har för möjligheter och skyldigheter att upptäcka och 
rapportera ekonomisk brottslighet samt vilka medel revisorn har att använda sig 
av. Vi har utfört personliga intervjuer med åtta respondenter för att få deras åsikt 
om hur det fungerar idag, hur ofta revisorn upptäcker ekonomisk brottlighet och 
om regleringen räcker till. För att få så uttömmande och genomtänkta svar som 
möjligt baserades intervjuerna på ett frågeformulär som respondenterna har fått ta 
del av innan intervjutillfället. 
 
En fördel med en kvalitativ ansats är öppenhet, intervjuaren har inga färdiga 
svarsalternativ utan respondenten styr helt informationen. Detta leder till att 
kvalitativa studier ofta får hög intern giltighet. Informationen forskaren får blir 
också nyanserad eftersom varje respondent lämnar sina egna tolkningar och 
åsikter. En annan fördel med en kvalitativ undersökning är att den är flexibel, 
möjligheten finns att ändra frågor och problemställning allteftersom forskaren 
samlar på sig mer information.17  
 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt, där tolkningar och 
förståelse är avgörande. Hermeneutikens grundtanke är att vi förstår något mot 
bakgrund av vår förförståelse eller våra fördomar18. Vi är medvetna om att vår 
förförståelse kan färga våra tolkningar. Våra kunskaper i form av studier i 
företagsekonomi har inkluderat frågor kring ekonomisk brottslighet. Dessa frågor 
har också fått stort utrymme i media då flera skandaler uppdagats vilket kan ha 
haft en inverkan på vår förförståelse. I hermeneutiken utgår forskaren från hel-
heten och delarna för att kunna tolka och skapa förståelse. Förståelsen skildras 
ofta i form av en spiral, den hermeneutiska spiralen, där pendlingen mellan helhet 
och delar visar hur vi med vår teoretiska grund, erfarenheter och kunskaper tolkar 
den empiri vi samlat in19. Ju mer förståelsen utvecklas genom omtolkningar och 
större kunskap, desto mer ökar totaliseringen och preciseringen.20  
 
Hermeneutik och del-helhets-kriterier 
Ett av hermeneutikens huvudteman är att meningen hos en del endast kan förstås 
genom att delen relateras till eller sättas i samband med helheten. Omvänt kan 
helheten sägas bestå av en mängd delar och kan inte förstås utan dessa delar. Det 
förhållande, att utgå från helheten och att den har sitt ursprung ur delarna brukar 
kallas den hermeneutiska cirkeln. Då förhållandet utvecklas genom att vi kan utgå 
från såväl delen som helheten för att relatera dessa till varandra utvecklas den 
hermeneutiska spiralen. Det skiljs ofta på tre olika inriktningar av hermeneutik: 
objektiverande, aletisk och praktisk. Dessa inriktningar skiljer sig på vissa punkter 
och flyter samman i andra, varför vår uppsats innehåller inslag av samtliga inrikt-
ningar, men den innehåller huvudsakligen inslag av den aletiska hermeneutiken. 
Den objektiverande hermeneutiken utgår från en hermeneutisk cirkel där del-
helhets-kriterierna är av central betydelse medan den aletiska huvudsakligen utgår 
från förförståelse och syftet att öka förståelsen. Som vi ser det utgör båda dessa 
cirklar grundläggande förutsättningar för hermeneutiken och vår uppsats. Vår 

                                                
17 Jacobsen (2002), s. 142 f. 
18 Gilje och Grimen, (1992), s. 183. 
19 Gustavsson (2003, 2004), s. 78 f. 
20 Ödman (1979), s. 82 f. 
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tolkning är att den hermeneutiska processen bör innehålla båda dessa för att vara 
heltäckande. 21 
 
Hermeneutik och abduktion 
I den empiri vi har genererat har vi använt oss av tekniken att ställa samma fråga 
gång på gång, till våra olika respondenter. För varje gång vi har ställt frågan har 
vår förståelse ökat, såtillvida att vi ställt frågan, undersökt svaret och noterat vilka 
brister vi funnit i svaret. När vi återigen ställt frågan, till nästa respondent, har vi 
utgått från en ny kunskapsnivå. På det här sättet byggs vår förståelse och kun-
skapsnivå på för varje steg i forskningsprocessen och härigenom förenas abduk-
tionen och hermeneutiken i vår uppsats. Efter att ha genomfört samtliga intervjuer 
känner vi att vi har uppnått en mättnad i förståelseprocessen, vilket tyder på att vi 
inte längre får något svar som kan bidra till att öka vår förståelse i någon avsevärd 
mån. Det ger förvisso upphov till nya frågor och genom det kan det kanske sägas 
att processen aldrig tar slut, utan kan hela tiden startas om på nytt. Resultatet kan 
därför inte sägas vara slutgiltigt, vi kan alltid fortsätta så länge vi vill eller känner 
att vi har ökat vår förståelse �tillräckligt�. Hermeneutiken är därmed tidsbegrän-
sad. Det är den förståelse och de erfarenheter vi har med oss från processens gång 
som är vår belöning av resan genom den hermeneutiska spiralen. Då vår uppsats 
är begränsad i tid har vi inom dess ram ingen möjlighet att fortsätta processen 
genom att utgå från några nya frågeställningar som har dykt upp under resans 
gång.  
 
Den abduktiva processen inbegriper en upprepad pendling mellan empiriladdad 
teori och teoriladdad empiri, vartefter den empiriska massan växer fram. Vi menar 
att det likväl är en hermeneutisk process då vår utifrån vår förförståelse (den 
teoretiska referensramen) tränger in i den empiriska massan alltmedan teorin ut-
vecklas. Som hermeneutiker betraktar vi den abduktiva processen som en sorts 
hermeneutisk spiral, där vi gör vår tolkning av information genom att utgå från 
vår förförståelse. Denna tolkning kan i viss mening sägas vara teoriverifierande 
medan vi i samband med vår analys och våra slutsatser menar att den i huvudsak 
genererar nya teoretiska mönster.  
 
Vår förförståelse 
Uppsatsens teoriavsnitt bygger på vetenskaplig litteratur där vi har gjort våra 
tolkningar av hur ekonomisk brottslighet förekommer och vad revisorn kan göra 
för att upptäcka denna. Denna teori, regleringen, redogörelsen av olika ekono-
miska brott och forskning på området, har vi använt oss av för att skapa den 
förförståelse som är nödvändig för att vi sedan skulle kunna tolka respondenternas 
svar, som även de kan leda till ny kunskap. Vi har i vår tur gjort tolkningar av det 
vetenskapliga materialet. Denna tolkning i två led har vi även använt oss av i 
uppsatsens empiriavsnitt där vi har redogjort för respondenternas svar och därmed 
deras tolkningar av vad revisorn idag har för möjligheter och skyldigheter att 
upptäcka och anmäla ekonomisk brottslighet. För att öka vår förståelse och kunna 
göra en tolkning av problemet har vi genomfört intervjuer med åtta respondenter 
baserade på intervjufrågor som behandlar olika delar av problematiken kring 
ekonomisk brottslighet. Respondenternas svar på intervjufrågorna redovisas enligt 
intervjumallens delar, därmed ger vi läsaren möjligheten att själv göra en holistisk 
tolkning. I tolkningen av svaren kan läsaren väga samman delarna för att skapa sig 

                                                
21 Alvesson och Sköldberg (1994), s. 114 ff. 
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en helhetsbild av respondenternas åsikter kring upptäckten av ekonomisk brotts-
lighet.  
 

2.4 Fallstudier 
 
Fallstudiebaserad forskning används främst för att förstå fenomen som inte är 
klart definierade eller som innehåller ett stort antal variabler och därmed blir kom-
plexa. En fallstudie kan baseras på ett eller flera fall från verkligheten och an-
vänds som empiriskt material. Eftersom de oklarheter och den komplexitet som 
finns i fallstudier inte kan redovisas på ett enkelt sätt används ofta en kvalitativ 
metod vid fallstudieforskning.22 
 
Ett sätt att genomföra en kvalitativ studie är experimentell design. Vid en sådan 
metod utförs ett riktigt experiment, en situation manipuleras för att skapa se vilket 
resultat det ger. Ofta sker experimentet på två olika grupper där den ena är experi-
mentgrupp och den andra kontrollgrupp. Experiment ger en mycket hög intern 
kvalitet. En annan metod är tvärsnittsdesign som innebär att data samlas in från 
flera olika objekt vid en speciell tidpunkt. Dessa data är kopplade till två eller fler 
variabler som sedan studeras för att upptäcka mönster. Metoden används vanligt-
vis för att samla in kvantitativa data, men går även att tillämpa på insamling av 
kvalitativa data. Longitudinell design studeras samma urval minst två gånger. 
Bortsett från tidsperspektivet påminner metoden i övrigt om tvärsnittsdesign. På 
grund av åtgången av tid och kostnaden är metoden sällsynt. En jämförande, eller 
komparativ, design bygger på ett likadant studium av två eller flera olika och kon-
trasterande grupper. Det förutsätts att jämförelsen av de olika grupperna är rele-
vant och kan ge en bättre förståelse av den fråga eller företeelse som undersöks. 
Vid kvalitativ forskning används komparativ design i form av en multipel fall-
studie och underlättar teoriskapningen för forskaren.23 
 
Revisorns möjligheter och skyldigheter att upptäcka och anmäla ekonomisk 
brottslighet är inte en fråga med ett entydigt svar, varför fallstudiemetoden pas-
sade för vår undersökning.  Vi har använt oss av en komparativ design där vi stu-
derat flera fall inom yrken som kommer i kontakt med ekonomisk brottslighet, 
revisorer, Skatteverket, EBM och FAR. 
 

2.5 Datainsamling 
 
En kvantitativ metod ger resultat som är lätt att behandla eftersom den är stan-
dardiserad och ger således en möjlighet till fler respondenter och ett representativt 
urval. Det är också lättare i en kvantitativ metod att se en början och ett slut och 
blir således lättare att avgränsa. En kvantitativ undersökning går ofta att genom-
föra till en relativt låg kostnad. Den kvalitativa metoden kännetecknas av öppen-
het och flexibilitet, då undersökningen kan anpassas under arbetets gång. Den ger 
en hög intern giltighet och förståelse av en situation eftersom den inte innehåller 
fasta svarsalternativ.  En kvalitativ metod kopplas ofta ihop med den vetenskap-
liga ansats som tolkar och förstår, i vårt fall hermeneutiken.24 Insamlingen av 
sekundärdata har skett med hjälp av sökfunktionen i universitets databaser. Där 

                                                
22 Gustavsson, (2003, 2004),  s. 115 ff. 
23 Bryman (2002), s. 46 ff. 
24 Jacobsen (2002), s. 142 ff. 
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hittade vi både relevant litteratur för vår uppsats samt vetenskapliga artiklar med 
aktuell forskning i ämnet. Vårt empiriska material har vi samlat in genom att ut-
föra intervjuer med åtta respondenter.  
 

2.5.1 Metod för insamling av primärdata 
 
Insamling av primärdata kan ske på olika sätt, antingen genom enkäter, ob-
servationer eller intervjuer. En enkät lämpar sig då undersökningen inte avser att 
göra en djupdykning inom ämnet och kräver att frågorna är väl formulerade så att 
missförstånd undviks.25 Vid en observation kan information erhållas som inte 
framgår vid en enkät, icke-verbal kommunikation i form av kroppsspråk och 
beteenden. Observationer genomförs ofta i kombination med intervjuer och kan 
vara i direkt eller deltagande form, det vill säga att forskaren kan vara passiv eller 
aktiv.26 Då vår undersökning behandlar ett ämne som kan anses känsligt insåg vi 
att den metod som lämpade sig bäst var intervjuer. Vi använde oss av öppna 
individuella intervjuer med en intervjuhandledning i form av i förväg formulerade 
frågor, detta för att vi var begränsade i tid och resurser och ville hålla samtliga 
respondenter inom samma ramar och fokusera på vissa aspekter. Vi ville även få 
ta del av respondenternas respektive åsikter oberoende av varandra på ett djupare 
plan, ytterligare en anledning till varför metoden passade för vår undersökning.27 
 
För att en intervju ska bli framgångsrik krävs att respondenten besitter den efter-
sökta informationen, att respondenten förstår sin roll i sammanhanget och känner 
en tillräcklig motivation för att delta. En lyckad intervju är också beroende av en-
kelt och klart formulerade frågor som inte är ledande och är utan negationer. De 
ska heller inte behandla mer än en aspekt i sänder.28 Detta är kriterier som vi 
försökt ta fasta på vid utformandet av de frågor som legat till grund för interv-
juerna. Färdigformulerade intervjufrågor syftar till att säkerställa att alla intervju-
objekt ställs inför relevanta och likartade frågor vilket också ger intervjuer som är 
tillräckligt strukturerade för att kunna jämföras med varandra.29 Intervjuer kan 
utföras antingen individuellt eller i grupp. En individuell intervju kan i sin tur vara 
formell eller informell, hårt strukturerad eller öppen. En gruppintervju har för-
delen att den är kostnadseffektiv medan nackdelen är att den kan ge interaktion 
mellan respondenterna vilket kan bidra till att de ger mer samstämmiga svar än 
vid individuella intervjuer.30 I både individuella intervjuer och gruppintervjuer 
finns risk för intervjuareffekt, att intervjuarens närvaro påverkar respondenten och 
skapar speciella resultat. Även risken för kontexteffekt, att platsen för intervjun 
och relationer som uppstår mellan intervjuare och respondent påverkar resultatet, 
förekommer i både individuella intervjuer och gruppintervjuer. 31 
 

2.6 Urval 
 
För att göra vårt urval fick vi först utifrån populationen definiera vår målpop-
ulation, revisorer och andra tjänstemän som kommer in kontakt med ekonomisk 
                                                
25 Jacobsen (2002), s. 56 ff. 
26 Gustavsson, (2003, 2004), s. 129 ff. 
27 Jacobsen (2002), s. 160 ff. 
28 Gustavsson, (2003, 2004), s. 243 f. 
29 Krag Jacobsen (1993), s. 18 ff. 
30 Gustavsson, (2003, 2004), s. 128 f. 
31 Jacobsen (2002), s. 190. 
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brottslighet och regleringen kring denna. Det finns olika metoder att göra ett urval 
ur målpopultionen. Vid ett sannolikhetsurval har alla individer i populationen en 
sannolikhet att komma med i urvalet, medan det vid ett selektivt urval begränsas 
till individer som är relevant i just den undersökningen som ska genomföras. En 
annan metod för urval är så kallat snöbollsurval där en respondent kontaktas som 
sedan leder till kontakter med andra respondenter. Detta urval används främst då 
det kan vara svårt att få tag på respondenter i populationen. Ett stratifierat urval 
innebär att populationen delas upp i olika strata efter en lämplig stratifierings-
variabel. I varje stratum görs sedan obundet urval och resultaten vägs samman till 
en helhetsbild.32 
 
För att inhämta uppsatsens empiriska material har vi intervjuat åtta respondenter, 
både revisorer och myndighetspersoner, för att få ta del av deras åsikter. Eftersom 
ett begränsat antal individer inom speciella yrkesgrenar besitter den kunskap vi 
sökte gjorde vi ett selektivt medvetet urval33. Två respondenter kontaktade vi efter 
att ha läst en artikel i Svenska Dagbladet där de medverkade, resten av responden-
terna har vi kontaktat genom att skicka ett e-mail för att sedan följa upp detta e-
mail med ett telefonsamtal. Några respondenter fick vi tag på genom personliga 
kontakter. 
 

2.7 Tillvägagångssätt 
 
Uppsatsarbetet inleddes med en studie av sekundära källor i form av regleringen 
på området, beskrivning av olika ekonomiska brott samt vetenskapliga artiklar 
och forskning på området med syftet att öka vår förförståelse för ämnet. Utifrån 
detta har vi sedan genomfört en empirisk undersökning där vi under arbetets gång 
gått tillbaka till och utvecklat teorin vartefter empirin byggts på, vilken i sin tur 
ökat vår förståelse för och kunskap om problemet. Då det är ett begränsat antal 
individer som innehar kunskapen vi sökte gjorde vi ett medvetet selektivt urval. 
Som hermeneutiker är det inte urvalets storlek som är avgörande, utan att vi ge-
nom den hermeneutiska processen har kunnat öka vår förståelse på området. Det 
empiriska materialet består av primära källor i form av personliga intervjuer med 
åtta respondenter. Som utgångspunkt för intervjuerna upprättade vi en intervju-
handledning baserad på uppsatsens teoriavsnitt. Denna fick respondenterna ta del 
av innan intervjun. Det empiriskt insamlade materialet har sedan tillsammans med 
uppsatsens teoridel legat till grund för vår analys. 
 

2.8 Reliabilitet, validitet och objektivitet 
 
För att styrka reliabiliteten och undvika slumpmässiga mätfel i våra respondenters 
svar skrev vi efter varje intervju ett protokoll som sedan mailades till intervjuad 
respondent för godkännande, något som kallas för respondentvalidering34. På 
detta sätt undvek vi risken för fel som uppkommit på grund av att vi missförstått 
respondentens svar, minnesfel eller fel orsakade av olika sinnesstämningar. Relia-
bilitet handlar också om möjligheten till att upprepa utförd undersökning vilket vi 

                                                
32 Körner och Wahlgren (2002), s. 30 ff. 
33 Ibid., s. 34. 
34 Bryman (2002), s. 259. 
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gjort möjligt då vi bifogar intervjufrågorna och fått tillåtelse av våra respondenter 
att ange dem med namn.35 
 
Validiteten innebär att vad som ämnats mäta också är det som verkligen mäts. Då 
frågorna vi ställt till våra respondenter haft en grundlig förankring i vår valda teori 
samt i tidigare undersökningar på området anser vi att vi säkrat validiteten i vår 
uppsats.36 Ett grundläggande kriterium i kvalitativ forskning är trovärdighet som 
innebär möjligheten att kunna styrka och konfirmera sina resultat. Denna konfir-
merbarhet kan sägas motsvara objektivitetskriteriet. Vi tror inte att det går att 
frigöra sig från sina värderingar och utgår därför från insikten att det inte går att 
uppnå någon fullständig objektivitet i vår forskning. Vi vill ändå framhäva att vi 
inte har låtit våra personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka 
utförandet och resultatet av vår forskning på något avgörande sätt. Tillsammans 
med den utförda respondentvalideringen kan vår forskning sägas vara såväl 
tillförlitlig som trovärdig.37  
 

2.9 Kritisk granskning av metod 
 
En kvalitativ ansats innebär att färre respondenter tillfrågas än en kvantitativ 
ansats eftersom den är resurskrävande, vilket medför att möjligheten att dra 
generella slutsatser av det empiriska materialet blir begränsad. Frågorna som 
ställts kan uppfattas olika av olika respondenter och innehåller således deras 
personliga åsikter och tolkningar. Alternativet hade varit att använda sig av en 
kvantitativ ansats som hade innefattat fler respondenter och lett till möjligheten att 
generalisera38. Då det ämne vi valt att behandla i vår uppsats kan anses vara ex-
plorativt och av känslig art ansåg vi dock att en kvalitativ ansats var det enda al-
ternativet för vår undersökning, eftersom vi eftersökte nyanserade data på en 
djupare nivå39. I ett känsligt ämne som vårt är det inte möjligt att använda sig av 
en kvantitativ metod såsom enkät, genom en enkät nås inte det efterfrågade dju-
pet. På grund av begränsade resurser i form av tid har vi endast kunnat använda 
oss av ett litet antal respondenter i vår empiriska undersökning, vilket kan ha lett 
till att respondenterna inte är representativa och vi har råkat ut för generaliserings-
problem40. 
 
Ett annat problem som kan framkomma när ett känsligt ämne som vårt studeras är 
att respondenterna inte besvarar frågorna uppriktigt, de friserar sina svar för att 
inte framstå som inkompetenta eller okunniga i ämnet. Nackdelen att använda ab-
duktion och hermeneutik i vår uppsats framkommer av följande resonemang: vi 
utgår från att empirin består av data som redan har tolkats, det vill säga en yt-
struktur. Därefter analyserar vi den mot teorin och drar våra slutsatser. Vi utgår 
från att det finns en underliggande djupstruktur, vilken vi vill komma åt. Här kan 
vi få problem, eftersom det kan dölja sig fler, alternativa djupstrukturer under des-
sa ytstrukturer. Eftersom vi har tolkat empirin utifrån revisorns perspektiv i upp-
satsen tror vi att vi har lyckats eliminera risken för förekomsten av många olika 
alternativa djupstrukturer.41 Fördelarna överväger dock nackdelarna: allteftersom 
                                                
35 Gustavsson, (2003, 2004), s. 55 ff. 
36 Ibid., s. 62 ff. 
37 Bryman (2002), s. 258ff. 
38  Holme och Solvang, (1997), s. 78 ff. 
39 Jacobsen (2002), s. 56. 
40 Ibid., s. 143 f. 
41 Alvesson och Sköldberg (1994), s. 50. 
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vi har byggt upp vår empiri har vår förståelse för ämnet ökat. Denna förståelse har 
vi kunnat utnyttja under intervjuerna genom att ställa relevanta följdfrågor kopp-
lade till de ursprungliga frågorna. Vi har också mot bakgrund av förståelsen kun-
nat förtydliga våra frågeställningar gentemot respondenterna under intervjuerna. 
Detta har också inneburit att vi har uppnått ett större djup i dem. En annan fördel 
med detta är att vi har kunnat ställa sådana följdfrågor som respondenterna inte 
varit helt beredda på och tror därför att vi har lyckats fånga in uppriktiga svar trots 
känsligheten i ämnet. 
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3 Vår teoretiska referensram 
 
Revisorns skyldighet att upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet är reglerat 
i lagstiftning och kopplas genom revisorers yrkesetiska regelverk samman med 
revisorns oberoende. För att få en förståelse för utvecklingen av den svenska reg-
leringen och hur den påverkas av omvärlden anser vi det vara meningsfullt att få 
en övergripande insikt i regleringen även i EU och internationellt.  
 
Revisorns möjligheter att upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet är kop-
plade till tystnadsplikten, anmälningsplikten samt revisorns yrkesetiska regler. 
Aktuell forskning visar på vilket sätt de ekonomiska skandalerna har förändrat 
synen på revision och revisorns oberoende samt hur lagstiftning och yrkesetiska 
regelverk har förändrats till följd av dessa. Forskningen visar också att revisorer 
kan behöva förändra sina revisionsmetoder och granskningstekniker för att kunna 
upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet. Vi har valt att utgå från de ekono-
miska brott som genom lagstiftning kan kopplas till revisorers anmälningsskyldig-
het. För att kunna förstå vilka förväntningar omgivningen har på en finansiell 
revision och revisorers ansvar att upptäcka ekonomisk brottslighet väljer vi att 
utgå från aktuell forskning om förväntningsgapet och vilken betydelse en ren revi-
sionsberättelse har i sammanhanget. Med förväntningsgapet avses avvikande åsik-
ter mellan användare och revisorer beträffande upptäckten av ekonomisk brotts-
lighet. 
 

3.1 Reglering av revisorns ansvar och oberoende 
 
Revisorers ansvar och oberoende regleras genom lagstiftning och etiska regelverk. 
Utöver skyldigheten att iaktta nationella yrkesetiska regler och nationell lagstift-
ning har revisorer skyldighet att iaktta bestämmelser i EG-rekommendationen och 
International Federation of Accountants� (IFAC) etiska regler.42 
 

3.1.1 Reglering i Sverige 
 
I Sverige utfärdar FAR yrkesetiska regler för revisorer. Dessa är vägledande för 
revisorer i frågor som rör god yrkessed.43 I de yrkesetiska reglerna ingår god revi-
sorssed. Revisorns skyldigheter är enligt Revisorslagen44 att iaktta god revisors-
sed, vara opartisk, självständig och objektiv. Detta ska prövas enligt en särskild 
analysmodell, då revisionsföretaget får ett nytt uppdrag eller då en omständighet 
av förtroenderubbande natur inträffar. Bestämmelserna om god revisorssed gäller 
för revisorns hela yrkesverksamhet, för såväl revisionsuppdrag som rådgivning 
och skatteuppdrag.45 Revisorns uppgifter i aktiebolag behandlas i ABL46 där 
tyngdpunkten ligger på god revisionssed. God revisionssed kan enkelt uttryckt ses 
som en sed bland erfarna revisorer som värnar om revisorers integritet och profes-
sionella omdöme.47 Det regelverk revisorer har att följa och som behandlar god 
                                                
42 FAR (2005), s. 127. 
43 Ibid., s. 117. 
44 Revisorslag 2001:883 (2006), 19-20 §§. 
45 FAR (2006). 
46 Aktiebolagslag 2005:551 (2006), kap. 9. 
47 FAR (2006). 
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revisionssed ingår i RS � Revisionsstandard i Sverige och ges ut av FAR. Inne-
hållet i de yrkesetiska regler som regleras i RS har i sak samma innehåll som den 
internationella standarden International Standards of Auditing (ISA).48 
 
En grundläggande förutsättning för att en uppdragsgivare ska ha förtroende för en 
revisor är tystnadsplikten. Den finns explicit uttryckt i Revisorslagen49 och ABL50 
och gäller enligt god yrkessed även efter det att ett revisionsuppdrag har upphört. 
Tystnadsplikten innebär att en revisor inte får delge någon utomstående sådan 
information som revisorn har fått kännedom om i sin yrkesutövning. Undantag 
från tystnadsplikten gäller då revisorn har en rättighet eller skyldighet att lämna 
information med stöd i lagstiftning, med stöd i god yrkessed eller efter behörigt 
tillstånd.51 
 
Revisorn har skyldighet att agera om det kan misstänkas att en styrelseledamot 
eller den verkställande direktören har gjort sig skyldig till brott enligt vissa be-
stämmelser i ABL. Revisorn har också en skyldighet att agera om det föreligger 
misstanke om penningtvätt enligt Penningtvättslagen. Revisorns oberoende anses 
vara hotad av revisorns egenintresse, partsintresse och självgranskning. Regler om 
hur det bedöms huruvida en revisor är jävig prövas i Analysmodellen men är 
också explicit uttryckt i ABL.52 Revisorns oberoende kan också anses vara hotad 
genom tiden för revisionsuppdraget. Mandattiden är en faktor som påverkar revi-
sorns möjligheter att motstå påtryckningar från bolagsledningen. Det finns risker 
att revisorn i alltför hög grad anpassar granskningen efter företagsledningens ön-
skemål för att få behålla revisionsuppdraget.53 Mandattiden är för närvarande tre 
år, med möjlighet till omval.54 
 
Revisorns skyldigheter enligt Aktiebolagslagen 
Revisorns skyldighet att agera gäller enligt ABL enbart vid fullbordade brott. 
Brott som inte är omfattande och framstår som betydelselösa för aktieägare och 
borgenärer behöver inte anmälas. Det som kan vålla problem för revisorn är frå-
gan om brotten någonsin kan vara obetydliga. Om revisorn upptäcker brott som 
avser belopp som inte är av väsentlig betydelse för bolagets ekonomiska situation 
kan det enligt lagstiftningen betraktas som obetydligt. Revisorn står här inför en 
svår avvägning, om han har upptäckt ett brott som han bedömer vara moraliskt 
förkastligt ska han med hänsyn tagen till bolagets intresse bedöma om det ska be-
traktas som obetydligt eller inte.55 
 
Om revisorn har misstanke om brott enligt bestämmelserna i ABL skall han un-
derrätta styrelsen. Därefter följer en frist om två veckor, därefter ska han avgå och 
underrätta åklagare om misstanken jämte grunden för denna. Undantag från detta 
gäller om: 
 

• De skadliga verkningarna av brottet har avhjälpts, 

                                                
48 FAR (2005), s. 300. 
49 Revisorslag 2001:883 (2006), 26§. 
50 Aktiebolagslag 2005:551 (2006), 9:41§. 
51 FAR (2005), s. 122. 
52 Aktiebolagslag 2005:551 (2006), 9:17-18§§. 
53 Regeringens Proposition 1997/98:99 (1998), s.135. 
54 Aktiebolagslag 2005:551 (2006), 9:21§. 
55 Dahlqvist och Holmquist (2004), s. 221. 
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• brottsmisstanken på annat sätt blivit föremål för anmälan till polis eller 
åklagare eller, 

• brottet framstår som obetydligt. 
 
Avgång och anmälan till åklagare behöver inte föregås av underrättelse till styrel-
sen om: 
 

• Det kan antas att styrelsen inte skulle vidta några skadeförebyggande 
åtgärder eller, 

• en underrättelse av annat skäl framstår som meningslös eller stridande mot 
syftet med underrättelseskyldigheten. 

 
Enligt god redovisningsskyldighet skall en revisor löpande underrätta företags-
ledningen om felaktigheter som han upptäcker under den löpande granskningen. 
Det innebär att revisorn skall informera bolaget om fel och brister han upptäcker i 
den interna kontrollen eller i redovisningen under granskningsarbetet. En revisor 
som underlåter att anmäla misstanke om brott till åklagare gör sig skyldig till 
försummelse och kan bli föremål för disciplinära åtgärder från Revisorsnämndens 
sida. Om revisorn lämnar oriktiga uppgifter till åklagare vid misstanke om brott 
kan han bli ersättningsskyldig om bolaget eller någon annan har orsakats skada till 
följd av anmälan.56 
 
Revisorns skyldigheter enligt Penningtvättslagen 
Enligt Penningtvättslagen är revisorn skyldig att kontrollera identiteten hos en 
uppdragsgivare innan ett revisionsuppdrag accepteras. Han ska också granska 
transaktioner som skäligen kan tänkas utgöra penningtvätt. Om revisorn under 
revisionen finner en omständighet som kan tyda på penningtvätt skall revisorn 
underrätta Finanspolisen, som lyder under Rikspolisstyrelsen. Här åsidosätts be-
stämmelserna i ABL om upplysningsskyldighet till företagsledningen. Revisorn 
får inte röja för uppdragsgivaren att en granskning har genomförts eller att upp-
gifter har lämnats till Finanspolisen eller att Finanspolisen genomför en under-
sökning. Revisorn är härefter belagd med yppandeförbud i 24 timmar från dess att 
en granskning har inletts, uppgifter har lämnats till Finanspolisen eller från dess 
att Finanspolisen har inlett en undersökning.57 
 
Revisorns skyldigheter enligt Skattebetalningslagen 
Revisor skall anmärka om bolaget inte har fullgjort vissa skyldigheter enligt skat-
tebetalningslagen. Det gäller också om bolaget inte har betalat skatter och avgifter 
i tid. I de fall bolaget inte har fullgjort sina skyldigheter skall revisor anmärka på 
detta i revisionsberättelsen och genast sända en kopia av revisionsberättelsen till 
skattemyndigheten. 58 Detta regleras även i ABL.59 
 
RS � Revisionsstandard i Sverige 
Revisionsstandard 200 föreskriver mål och generella principer för en revision. 
Målet med den svenska lagstadgade revisionen är att revisorn ska upprätta en revi-
sionsberättelse. För att kunna göra det skall revisorn granska bolagets bokföring, 

                                                
56 Dahlqvist och Holmquist (2004), s. 26 ff. 
57 FAR, SRS (2005), s.1. 
58 Regeringens Proposition 1997/98:99 (1998), s.143. 
59 Aktiebolagslag 2005:551 (2006), 9:34§. 
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årsredovisning och företagsledningens förvaltning. Detta ligger till grund för hur 
revisorn uttalar sig i revisionsberättelsen. Om någon i företagsledningen har gjort 
sig skyldig till någon försummelse eller företagit någon åtgärd som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, skall revisorn anmärka på det i revisions-
berättelsen. Revisorn ska i de fallen inte rekommendera styrelsen att bevilja 
företagsledningen ansvarsfrihet. De generella principerna för en revision innehål-
ler krav på att revisorn skall iaktta god revisorssed och de yrkesetiska regler som 
styr revisorernas professionella ansvar. Vidare skall revisorn: 
 

�planera och genomföra revisionen med en professionellt 
skeptisk inställning väl medveten om att det kan finnas 
omständigheter som gör att årsredovisningen innehåller 
väsentliga felaktigheter�.60 

 
Revisionsstandard 240 är den standard som reglerar oegentligheter och fel. Om 
revisorns ansvar innehåller RS 240 följande lydelse: 
 

�Revisorn är inte och kan inte vara ansvarig för att för-
hindra oegentligheter och fel. Det faktum att revision ut-
förs kan dock ha en avskräckande verkan.�61 

 
Vidare behandlas revisorns ansvar med avseende på riskbedömning och upptäckt. 
Revisorn ska bedöma risken för att årsredovisningen innehåller några väsentliga 
felaktigheter och risken för att oegentligheter och fel leder därtill. De förhållanden 
som uppges öka risken för oegentligheter och fel är: 
 

• Bristfälligt utformat redovisningssystem, 
• bristfälligt utformad intern kontroll, 
• identifierade interna kontroller inte iakttas, 
• frågor som berör företagsledningens integritet och kompetens, 
• ovanliga påfrestningar inom eller på ett företag, 
• ovanliga transaktioner och 
• problem med att få fram tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. 

 
Efter att riskbedömningen är genomförd, skall revisorn göra upp en gransknings-
plan. Den ska ge en betryggande säkerhet om att de ovan nämnda riskerna för 
oegentligheter och fel kan upptäckas. Beroende på den inneboende risken finns 
dock en mindre risk att fel och oegentligheter inte upptäcks. Den svenska revi-
sionsstandarden RS baseras på ISA och följer deras struktur och numrering. RS 
200 och 240 är de svenska motsvarigheterna till ISA 200 och 240. Jämförelsevis 
innehåller enligt FAR samlingsvolym RS 200 och 240 vissa tillägg med anledning 
av svensk lagstiftning, samt en annan definition av revisionsföremålet. I RS är det 
årsredovisningen som är föremålet för revision med det i ISA är de finansiella 
rapporterna som är föremålen för revision.62 
 

                                                
60 FAR (2005), s. 300 ff. 
61 Ibid., s. 302 ff. 
62 Ibid. 
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3.1.2 Reglering i EU 
 
EU:s bolagsrättsliga direktiv syftar till att harmonisera redovisning och revision 
mellan medlemsstaterna. Medlemsstaternas nationella regler om revisorers obero-
ende skiljer sig åt, vilket gör det svårt för investerare och andra intressenter att få 
garantier för att revisorers oberoende är likvärdigt i hela EU. Det åttonde bolags-
direktivet, kallat revisorsdirektivet, innehåller krav på godkännande av personer 
som har ansvar för lagstadgad revision av räkenskaper. Direktivet syftar till att 
harmonisera medlemsstaternas kvalifikationskrav. Kompetenskravet förmodas ut-
göra en viss garanti för att revisorer försäkrar sig om att upprätthålla sitt obero-
ende gentemot sina uppdragsgivare. Det femte bolagsdirektivet, kallat struktur-
direktivet, förelägger medlemsstaterna att ytterligare stärka revisorns oberoende 
genom att revisorns mandattid bör begränsas till att vara som mest mellan tre och 
sex år.63 
 
Europeiska kommissionens rekommendationer om revisorers oberoende i EU 
föreskriver att revisorer inte får utföra lagstadgad revision om de inte är obero-
ende. Oberoendet anses vara det viktigaste medlet för revisorskåren för att visa de 
olika intressenterna att de utför sin uppgift på ett sätt som uppfyller fastställda 
etiska principer, med tyngdpunkt på principerna om integritet och objektivitet. 
EU:s revisionskommitté har beslutat att revisorers oberoende skall regleras ge-
nom etiska regler i respektive medlemsland, som ett komplement till EU:s grund-
läggande principer. De har också enats om att det bör utvecklas gemensamma nor-
mer för att åstadkomma en harmonisering av revisorns oberoende.64 
 

3.1.3 Reglering internationellt 
 
IFAC är den internationella motsvarigheten till FAR. De verkar för en global 
harmonisering av revisionsstandarder. De ger ut en handbok, Handbook of inter-
national auditing, assurance, and ethics pronouncements, som bland annat inne-
håller ett yrkesetiskt ramverk � Code of Ethics for Professional Accountants samt 
internationella revisionsstandarder, ISA. ISA utvecklas av International auditing 
and assurance standards board (IAASB), som är initierat och sammansatt av 
IFAC:s standardutvecklingskommitté.65 Etikreglerna föreskriver att den yrkes-
etiska koden ger ett ramverk, som skall användas för att bedöma, identifiera och 
hantera hot mot oberoendet. De principer som ramverket fastställer skall användas 
av alla inblandade i en revision för att säkerställa oberoendet. Hot mot oberoendet 
skall undanröjas eller minskas till en acceptabel nivå. Principerna skall tillämpas i 
varje enskilt fall. Detta varieras beroende på revisionsuppdragets natur. Obero-
endet delas in i två typer: faktiskt oberoende och synbart oberoende. Det faktiska 
oberoende definieras som: 
 

�Det sinnestillstånd som tillåter en individ att ha en åsikt 
som inte äventyras av influenser som påverkar det yrkes-
mässiga omdömet samt att agera med integritet, opartisk-
het samt professionell skepticism�.66 

                                                
63 Regeringens Proposition 1997/98:99 (1998), s.129. 
64 Europeiska gemenskapernas officiella tidning (2002-07-19), s.1 ff. 
65 IFAC (2005), s. 22. 
66 FAR (2005), s. 136. 
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Det synbara oberoendet definieras som: 
 

�Att undvika sådana förhållanden och omständigheter som 
är så betydelsefulla att en kunnig och omdömesgill person 
med insikt om alla relevanta omständigheter, inklusive 
vidtagna motåtgärder, skulle anta att integriteten, objek-
tiviteten eller den professionella skepticismen hos ett revi-
sionsföretag, eller en person i ett utlåtandeteam, även-
tyras�.67 

 
Medlemmar i IFAC kan sägas utgöra ett ramverk för de krav på oberoende som 
nationella standarder skall baseras på. Därför får inte medlemmar i IFAC och följ-
aktligen FAR inte tillämpa mindre stränga regler än de som presenteras i IFAC:s 
yrkesetiska kod.68 
 
Revisorns ansvar och oberoende enligt Sarbanes-Oxley Act 
SOX tillkom 2002 i USA efter ett antal ekonomiska skandaler. En av de mest kän-
da skandalerna som berört revisorskåren är den med bolaget Enron och deras revi-
sor Arthur Andersen, vilken ledde till att de båda gick i konkurs. SOX gäller för 
bolag som är registrerade hos Securities and exchange commission (SEC), vilket i 
praktiken innebär alla publika bolag i USA. Reglerna påverkar direkt de bolag 
som är noterade på börser i USA och indirekt bolag i andra länder som är 
dotterbolag till företag i USA.69 Några av huvuddragen i SOX som berör revisorer 
är: 
 

• Förstärkt ansvar, 
• förstärkt oberoende och 
• förstärkt straffpåföljd.70 

 
Den organisation som har till uppgift att utfärda regelverk för revisorer i USA är 
SEC. Det är SEC som genom Public certified accountants oversight board 
(PCAOB) utfärdar revisionsstandarder i USA och efter att SOX antagits i repre-
sentanthuset har de anpassat sina revisionsstandarder därefter. Det förstärkta ans-
varet enligt SOX sektion 404 gäller bland annat bedömningen av bolagsled-
ningens försäkran som är förknippade med bolagens interna kontrollsystem. För 
att implementera dessa regler har PCAOB utvecklat revisionsstandard nr. 2. Stan-
darden föreskriver vad revisorerna skall göra för att kunna uttala sig om bolagens 
interna kontroll. Revisorn skall bland annat testa och uttala sig om de interna 
kontrollsystemen i bolagen.71 Bolagen skall använda något internt kontrollsystem, 
varav Committee of sponsoring organizations of the treadway commission intern 
control (COSO IC) � Integrated Framework är det mest använda.72 Revisorerna 
skall också bedöma och uttala sig ifall bristerna i de interna kontrollsystemen är 
väsentliga eller materiella. Speciellt föreskriver standarden att revisorn vid utvär-
deringen av den interna kontrollen skall bedöma risken för förekomsten av 
oegentligheter.73 
                                                
67 FAR (2005), s. 136. 
68 IFAC (2005), s. 38 ff. 
69 KPMG (2005), s. 13. 
70 U.S Congress (2002), s. 54 ff. 
71 PCAOB (2006), s. 211. 
72 Messier (2003), s. 272. 
73 KPMG (2005), s. 13 ff. 
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Det förstärkta oberoendet innebär att revisorn skall tillsättas av en revisions-
kommitté, som i sig ska vara oberoende. Det innebär att samtliga medlemmar av 
revisionskommittén inte får ta emot ersättning från bolaget eller på något sätt vara 
närstående bolaget eller dess dotterbolag. Revisorn får bara rapportera om miss-
tänkta fel och oegentligheter till revisionskommittén och är därmed förbjuden att 
rapportera direkt till bolagets ledning. Revisorn är förbjuden att utföra icke-
revisionstjänster, såsom bland annat rådgivning gentemot bolaget. Det förstärkta 
straffansvaret innebär att PCAOB vid en överträdelse av SOX och revisions-
standard nr. 2 kan meddela publika revisionsbolag straffsanktioner om det behövs. 
Dessa sanktioner gäller bland annat att permanent eller tillfälligt begränsa verk-
samheten för revisionsbolaget. Utöver sådana sanktioner kan PCAOB ge bötes-
föreläggande av så stora belopp att de inte längre går att ansvarsförsäkra.74 
 

3.2 Redogörelse för olika ekonomiska brott  
 
Det kan vara svårt att exakt sätta fingret på vilka brott som förekommer i närings-
verksamhet.75 Nedan följer en redogörelse för de största grupperna och vilka brott 
som ingår i dem. Enligt EBM:s årsredovisning för 2005 var bokföringsbrott un-
der året det vanligast förekommande ekonomiska brottet.76  
 

3.2.1 Bokföringsbrott 
 
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att bokföra affärshändelser, 
inte bevarar räkenskapsinformation, lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen eller 
om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak inte kan 
bedömas med hjälp av bokföringen, kan göra sig skyldig till bokföringsbrott. Ett 
bokföringsbrott kan också innebära att en affärshändelse bokförs vid fel tidpunkt. 
Avsaknad av bokföring kan dels vara att någon bokföring aldrig upprättats, dels 
att bokföringen upprättats för sent eller inte har bevarats. För att ett bokförings-
brott ska föreligga krävs att bokföringen inte visar en sann bild av den ekono-
miska verkligheten och att minst en månads bokföring saknas. Oriktiga uppgifter i 
bokföringen kan bestå av affärshändelser som inträffat men som avsiktligt inte 
bokförts eller tvärtom, att affärshändelser som inte inträffat bokförts. Det kan 
också hända att affärshändelser bokförts till ett annat belopp än det riktiga. Ett 
bokföringsbrott kan även vara ett åsidosättande av värderingsprinciper, att ett 
företag ändrar värderingsprincip och underlåter att meddela detta genom not i års-
bokslutet. 77 
 
Brotten delas upp i ringa brott, normalbrott och grova brott. Ringa brott är brott i 
mindre företag och av ordningskaraktär, brott begånget vid enstaka tillfälle eller 
brott begånget av oaktsamhet och inte med uppsåt. Grova brott är till exempel 
åsidosatt bokföringsskyldighet helt eller till stora delar, systematiskt åsidosättande 
av bokföring under en följd av år samt om brottet ägt rum i en rörelse med större 
verksamhet.78  

                                                
74 U.S Congress (2002), s. 54 ff. 
75 Dahlqvist och Holmquist (2004), s. 23. 
76 EBM (2006:2), s. 7 
77 Dahlqvist och Elofsson (2005), s. 68 ff. 
78 Ibid. 
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3.2.2 Borgenärsbrott 
 
Borgenärsbrott har ofta sammanhang med en konkurs eller en obeståndssituation. 
För att ett företag ska anses på obestånd förutsätts att en borgenär i en nära fram-
tid kommer att söka företaget i konkurs. Dahlqvist och Holmquist (2004) be-
skriver dessa som �en särskild form av missbruk av den egna ekonomiska sfären�. 
De tre vanligaste borgenärsbrotten är: 
 

• Oredlighet mot borgenär,  
• vårdslöshet mot borgenär och 
• mannamån mot borgenär. 

 
Oredlighet mot borgenär inträffar då en konkurs är förestående eller när fara 
föreligger för att företaget ska komma på obestånd. Detta exempelvis i form av att 
egendom av betydande värde förstörs, ges bort eller förs ut ur landet eller att en 
skuld som inte existerar uppges vid konkurs eller skuldsanering. Vårdslöshet mot 
borgenär innebär att ett företag som är på obestånd fortsätter rörelse och använder 
sig av dess medel utan att med dessa tillföra företaget nytta, eller att företagets 
medel på annat sätt förbrukas på ett slösaktigt sätt. Förutsättningen för detta brott 
är att gärningsmannen insett, eller bort insett, att en konkurs låg nära samt att det 
rört sig om en avsevärd försämring av förmögenheten. Detta brott kan också anses 
inträffa då en ställföreträdare för ett aktiebolag tar ut mera lön än företaget klarar 
av att bära samt om löner i allmänhet höjs före en konkurs.79 
 
Mannamån mot borgenär innebär att en borgenär gynnas framför andra borgenärer 
vid en konkurs, att företaget inte följer turordningen vad gäller betalningar. Ett 
sådant brott betyder inte att företagets ekonomi blir bättre eller sämre, däremot ett 
inträngande på borgenärens rätt till betalning. Tre grundrekvisit krävs för att brott-
et ska föreligga: obestånd, ett åsidosättande av förmånsrättsordningen och fara för 
att andra borgenärers rätt skall avsevärt förringas.80 Regleringen av dessa brott 
finns i Brottsbalkens 11: e kapitel, Lag om skydd för företagshemligheter.81 
 

3.2.3 Förmögenhetsbrott 
 
Bedrägeri är en vanlig art av förmögenhetsbrott som förekommer i näringsverk-
samhet. Brottet kan helt enkelt bestå i en övertrassering av ett bankkonto, så kal-
lad bedrägeri mot kreditinrättning. Investeringsbedrägeri är en annan art av be-
drägeri och innebär att personer under falska förespeglingar förmås investera i 
företaget. För att dömas för bedrägeri krävs att det inneburit en vinning för gär-
ningsmannen och skada för offret. 82 Bedrägerier kan utföras mot företaget av den 
anställde i form av felaktigt utbetald lön till sig själv från företaget. Det kan också 
riktas mot leverantörer och förekommer då ofta i form av ett falskt uppgivande av 
identitet som säger att bedragaren är anställd på ett företag och utnyttjar således 
detta företags kredit.83  
 

                                                
79 Dahlqvist och Holmquist (2004), s. 23 ff. 
80 Ibid. 
81 Lag om skydd för företagshemligheter 1990:409 (2006), 11:1-3 §§.  
82 Dahlqvist och Holmquist (2004), s. 176 ff. 
83 Magnusson och Sigbladh (2001), s. 33 f. 
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Annonsbedrägerier är också en vanligt förekommande form av bedrägeri. Ett van-
ligt tillvägagångssätt för detta är att en företagare blir uppringd och erbjuden en 
annonsplats av en falsk annonsförsäljare. Försäljaren faxar sedan över en order-
bekräftelse för underskrift och ett annonskorrektur. Därefter kommer en faktura, 
men någon annons ser företagaren aldrig till. Falska fakturor kan även förekomma 
utan förvarning och skickas ut till företagen oftast under semesterperioder då kon-
trollen kan vara bristande. Försäkringsbedrägerier förekommer ofta och uppdelas i 
fem olika grupper. I den första gruppen ligger fantasifallet, där finns ingen skada 
alls och bedrägeriet är helt påhittat. Den andra gruppen innefattar oförsäkringsfall, 
det vill säga att det finns en skada men den drabbade saknar försäkring. Då det 
finns skada och försäkring men villkoren i dessa passar inte ihop hör försäkrings-
bedrägeriet till den tredje gruppen. Fjärde gruppen innefattar brott som innebär att 
skadan överdrivs och den sista och femte gruppen behandlar övriga fall.84  
 
Förskingring innebär att någon fått medel i besittning för annans räkning och att 
denna person åsidosätter sin skyldighet att utge medlen eller redovisa för dem. 
Även vid förskingring krävs vinning för gärningsmannen och skada för offret, 
dessa ska vara en omedelbar följd av brottet. Skadan innebär att det skett en eko-
nomisk förändring för den drabbade, det kan räcka att risk för förlust uppstår. 
Trolöshet mot huvudman är också ett brott som ligger under förmögenhetsbrotten. 
Det innebär att en gärningsman på grund av sin förtroendeställning fått uppdrag 
från någon annan att sköta eller övervaka skötseln av en ekonomisk angelägenhet, 
självständigt handha eller övervaka skötseln av en kvalificerad teknisk uppgift el-
ler sköta en rättslig angelägenhet av något slag och att gärningsmannen miss-
brukar sitt förtroende.85 
 
Den som missbrukar en behörighet att i annans ställe företa rättshandlingar begår 
brottet behörighetsmissbruk. Detta kan till exempel vara anställda som, utan för-
troendeställning, företräder sin arbetsgivare på ett icke föredömligt sätt och på så 
sätt skor sig på företaget. Svindleri inträffar när felaktig eller osann information 
sprids offentligt om ett företag för att påverka företagets anseende. Svindleri kan 
förekomma i koncerner och delårsrapporter eftersom dessa inte regleras av bok-
föringslagens bestämmelser om bokföring. Förmögenhetsbrotten regleras i Brotts-
balken, 9:e kapitlet 1-9 §§ samt i 10: e kapitlet 1-5 §§.86  
 

3.2.4 Skattebrott 
 
Skattebrott avser när skatt eller annan statlig avgift inte betalas, att oriktiga upp-
gifter lämnas till myndighet eller underlåtelse att lämna skattedeklaration, kon-
trolluppgifter eller annan föreskriven uppgift till myndighet. Skattebrotten reg-
leras i Brottsbalkens 9: de kapitel, Skattebrottslagen.87 
 

3.2.5 Penningtvätt 
 
Själva uttrycket penningtvätt, eller money laundering som det heter på engelska, 
härstammar från USA på trettio- och fyrtiotalet. Den amerikanska maffian gjorde 
                                                
84 Magnusson och Sigbladh (2001), s. 58 ff. 
85 Dahlqvist och Holmquist (2004), s. 176 ff. 
86 Ibid. 
87 Skattebrottslag 1971:69, 9:1-2 §§. 
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då investeringar med stora summor som de hade tjänat ihop genom brottslig 
verksamhet i tvättomater. Pengarna blandades med tvättinrättningarnas pengar 
och blev på så sätt rena intäkter.88 Penningtvätt innebär en åtgärd för att dölja eller 
omsätta vinning av brottslig verksamhet, detta i form av till exempel insättning av 
så kallade svarta pengar på ett konto i en bank eller växling av svarta pengar hos 
ett växlingskontor.89 De straffrättsliga reglerna rörande penningtvätt finns i Brotts-
balken, 9:e kapitlet 6-7 §§ och benämns där som penninghäleri.90 
 
Ekobrottsutredare har till uppgift att kartlägga hur betalningsströmmarna går i lan-
det, genom detta kartläggande kan transaktioner som utgör penningtvätt påträffas. 
Penningtvättlagen innebär en anmälnings- och granskningsskyldighet för företag 
som driver bankrörelse, livförsäkringsrörelse, värdepappersrörelse, finansierings-
verksamhet, verksamhet som försäkringsmäklare, valutaväxlingsrörelse, betal-
ningsöverföringar och utgivning av elektroniska pengar. Sådana uppgifter kan 
vara till exempel om ett företag får in ett ovanligt stort belopp på sitt bankkonto 
som kort därefter tas ut och företaget i fråga inte bedrivit någon verksamhet som 
motiverat transaktionen.91 
 

3.2.6 Insiderbrott  
 
Insiderbrott förekommer ofta i form av att ett företag går ut med en vinstvarning 
som innebär att en förutspådd vinst istället kommer att bli en förlust. Själva brottet 
innebär att en person som är involverad i företaget, till exempel styrelseledamot, 
innan vinstvarningen säljer sina privata aktier i företaget och undgår på så vis att 
göra en förlust. Brottet förekommer även på omvänt sätt.92 
 

3.2.7 IT-brott 
 
IT-relaterade brott delas upp i fem olika grupper: 
 

• Datavirus, 
• dataintrång, 
• manipulation av data, 
• stöld av information och 
• bedrägerier. 

 
Den första gruppen är den vanligast förekommande men betraktas inte alltid som 
ett brott enligt svensk lag eftersom det då krävs uppsåt. Dataintrång innebär att en 
gärningsman stjäl, manipulerar eller raderar information. Manipulation av data 
inträffar då en gärningsman olovligt skapar, ändrar, raderar eller döljer data eller 
program. Stöld av information innefattar även otillåten kopiering av data, filer 
eller program. Vilseledande av enskilda och företag har blivit vanligt med Inter-
nets inträde på marknaden. Ofta förekommer detta i form av falska webbsidor 

                                                
88 Magnusson (1995), s.114 f. 
89 Dahlqvist och Holmquist (2004), s. 261 ff. 
90 Magnusson och Sigbladh (2001), s. 134. 
91 Dahlqvist och Holmquist (2004), s. 261 ff. 
92 Magnusson och Sigbladh (2001), s. 103. 
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som utger sig sälja varor av olika slag. Även kontokortsbedrägerier hamnar under 
denna rubrik och förekommer även på Internet.93 
 

3.3 Den internationella forskningen 
 
Den internationella forskning vi redovisar i detta kapitel behandlar det förvänt-
ningsgap som finns mellan revisorer och användare, Enronskandalen samt hur 
revisionen idag är i förändring. 
 

3.3.1 Olika förväntningsgap 
 
Shaikh och Talha (2003) beskriver i sin artikel Credibility and expectation gap in 
reporting on uncertainties förväntningsgapet som: 
 

�Skillnad i nivå av förväntad prestation betraktat av revi-
sorer och användare av finansiella rapporter�. 94  

 
År 1974 konstaterades det i USA genom en undersökning av American institute of 
certified public accountants (AICPA) att det fanns ett förväntningsgap. I det stora 
hela fann AICPA att förväntningarna på revisorerna var rimliga, förutom att vissa 
användare ansåg att en ren revisionsberättelse kunde styrka att företaget var 
ekonomiskt stabilt och således ett bra alternativ att investera i. Användarna ansåg 
även att revisorerna skulle involvera sig i det reviderade företagets affärer och på 
så sätt upptäcka oegentligheter och illegal verksamhet. 1998 försökte samma 
organisation reducera förväntningsgapet genom att utfärda flera standarder.95 
 
Shaikh och Talha (2003) listar upp flera orsaker till att ett förväntningsgap exis-
terar. Bland dessa finns den problematiska definitionen av revisorsyrket samt att 
det förekommer oresonliga förväntningar på revisorer av icke-revisorer. Standar-
der på området är inadekvata och saknar acceptans. Utvecklingen av ansvaret för 
revisorer har gjort att förväntningarna ändrats, vilket inte revisionsbranschen har 
hunnit anamma. En del av förväntningsgapet är det så kallade pålitlighetsgapet. 
Pålitlighetsgapet förekommer ofta i formen att intäkter redovisas till en summa till 
aktieägare medan en betydligt mindre summa rapporteras till Internal revenue 
service (IRS). I USA har flera ledande bolag slagit sig samman med skrupelfria 
revisionsbolag för att medvetet förleda aktieägare om de ekonomiska förhållan-
dena och således även IRS. Detta oärliga beteende är enligt författarna olika sidor 
av samma mynt och ett bevis på en korrumperad yrkeskår. Företag har även 
redovisat belopp som en skuld till IRS medan beloppet redovisas som eget kapital 
till aktieägarna för att ge ett mer positivt intryck av företagets ekonomiska ställ-
ning än verkligheten. För att skydda allmänheten från ovanstående beteende be-
hövs en strängare reglering och översyn över revisorsyrket, en oberoende revi-
sionsfunktion och en övervakning av revisorer.96 
 
Ett annat område där ett förväntningsgap föreligger är huruvida revisorn ska be-
döma om företaget kommer att bedriva verksamhet i en överskådlig framtid, det 

                                                
93 Magnusson och Sigbladh (2001), s. 144 f. 
94 Shaikh och Talha (2003), s. 517. 
95 McEnroe och Martens (2001), s. 346 f. 
96 Shaikh och Talha (2003), s. 517 ff. 
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så kallade going concern-begreppet. Det har hänt att företag får en ren revisions-
berättelse precis innan de ansöker om konkurs och allmänheten anser att revisorn 
har ett ansvar att ge en varningssignal innan något sådant inträffar. Skillnad av 
definitionen av väsentliga fel ger också upphov till ett förväntningsgap, defini-
tionen har olika betydelse för användare av finansiella rapporter och revisorer. För 
en investerare är ett väsenligt fel när beslut påverkas av ett eller flera fel eller 
utelämnande av information medan det för revisorn redan innan revisionen ställs 
upp riktlinjer för hur många små fel ett övergripande väsentligt fel får innehålla.97  
 
McEnroe och Martens (2001) har utfört en studie på vad allmänheten och använ-
dare av finansiella rapporter anser att revisorernas ansvar är jämfört med vad revi-
sorerna själva anser att de har för ansvar. De har i sin undersökning ställt samma 
frågor till investerare och revisorer för att se om uppfattningarna går isär. På 
punkten att en ren revisionsberättelse inte ska utfärdas om inte de finansiella rap-
porterna speglar den ekonomiska verkligenheten är de båda grupperna överens 
liksom att revisorn skall vara oberoende. Åsikten att en ren revisionsberättelse inte 
ska utfärdas om inte all viktig information delgivits investerare och kreditgivare 
skiljer sig mellan grupperna, revisorerna håller inte med här och ett förväntnings-
gap existerar. En annan punkt där ett förväntningsgap påträffas är att revisorn ska 
agera som en vakthund, investerare anser att så är fallet medan revisorerna själva 
inte håller med. Att revisorerna ska styrka att den interna kontrollen genomförs på 
ett effektivt sätt är också ett område där åsikterna går isär. Investerarna anser att 
revisorernas roll även innefattar att upptäcka oegentligheter utförda av antingen 
ledning eller anställda samt att upptäcka om det reviderade företaget hänger sig åt 
brottslig verksamhet.98  
 
I det stora hela kan studien sammanfattas som att förväntningsgapet består av av-
vikande åsikter mellan investerare och revisorer främst vad gäller att revisorn ska 
upptäcka bedrägligt beteende i olika former. Investerarna tycker inte att revisorn 
ska utfärda en ren revisionsberättelse såvida han inte kan styrka att ovan angivna 
beteenden inte förekommer och att revisorerna måste involvera sig i företagets 
affärer för att åstadkomma detta. 99 
 
Hur ska förväntningsgapet minskas? 
I USA har Certified public accountants� (CPA) kritiserats för de inte agerar till-
räckligt mot oegentligheter. I början av 1900-talet inpräntades i revisionsstuden-
terna att deras huvudsakliga uppgift var att upptäcka oegentligheter medan det 
senare lades mer fokus på rapportering, upptäckten av oegentligheter fick en 
sekundär roll. Idag har flera undersökningar visat att den allmänna åsikten är att 
det är revisorns uppgift att upptäcka ekonomisk brottslighet. CPA:s betydelse ska 
dock inte förringas � bevis finns på hur ekonomisk brottslighet stoppats för att den 
upptäckts i tid blir allt vanligare och CPA:s blir mer och mer utbildade på om-
rådet.100 
 
För att minska förväntningsgapet föreslår McEnroe och Martens (2001) att all-
mänheten ska utbildas på området eftersom den oftast inte tar del av de standarder 
som regleras på området. Detta skulle kunna ske genom en kortfattad förklaring 

                                                
97 Shaikh och Talha (2003), s. 521 ff. 
98 McEnroe och Martens (2001), s.345 ff. 
99 Ibid. 
100 Wells (2000), s. 91 ff. 
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som sätts ihop med revisorns uttalande i de finansiella rapporterna eller genom att 
revisorn informerar aktieägarna och andra intressenter om revisionen på den årliga 
bolagsstämman.101 
 
Shaikh och Talha (2003) anser att dialog är lösningen på problemet likaväl som 
behovet av nya standarder. Revisorn och det bolag han ska revidera bör redan från 
början ställa upp riktlinjer om hur revisionen ska gå till, vilka resurser han har att 
tillgå samt definitionen av väsentligt fel. Detta skulle leda till att styrelsen och 
andra intressenter i företaget inte har orealistiska förväntningar på revisionen och 
revisorn vet exakt inom vilka ramar han ska arbeta samt att en öppen kommuni-
kation förs redan från början. Revisorn kan således inte heller hållas ansvarig för 
händelser utanför denna ram, även om risken för oupptäckta väsentliga fel alltid 
finns. Angivelse av grad av väsentligt fel ska sedan göras i revisorns yttrande 
vilket ska leda till att alla kända fel är korrigerade bortom allt tvivel. Vidare ska 
revisorn även verka för att bibehålla sitt oberoende och se till att underhålla sina 
kunskaper för att kunna lämna en ren revisionsberättelse på så sätt se till att en 
riktig bild av den ekonomiska verkligheten presenteras i de finansiella rapporter-
na. Oberoendet innebär att revisorn ska se till att det inte föreligger intresse-
konflikter, han ska heller ge vika för press som läggs på honom och inte ta emot 
eller lämna gåvor eller underhållning som kan ha inverkan på hans professionella 
åsikt.102 
 
En annan form för att främja oberoendet är att införa en rotation av revisor så att 
revisorn inte blir för personligt involverad i klienten. Shaikh och Talha (2003) 
föreslår även att regeringen ska införa en kommitté som verkar för att se över 
regleringen av revisionen. Ett förslag kan vara att denna kommitté reglerar helt 
eller delvis att revisorn ska få åta sig rådgivningstjänster för en befintlig 
revisionsklient. Ett annat förväntningsgap som behöver minskas är frågan om 
revisorn anser att klienten kommer att fortsätta bedriva verksamhet inom en 
överskådlig framtid, going concern.  På området har reglering införts i form av 
standarder i flera länder. Shaikh och Talha (2003) ifrågasätter betydelsen av de 
finansiella rapporterna om det i dessa inte går att utläsa om företaget kommer att 
fortsätta bedriva verksamhet inom en överskådlig framtid.103  
 

3.3.2 Så gick Enronskandalen till  
 
Den 2:a december 2001 ansökte Enron om konkurs. Företaget hade då påverkat 
sina vinster med 600 miljoner dollar, den största konkursen någonsin i USA:s 
historia. Många av de anställda hade blivit tillrådda att investera i företaget och 
miste således sina livs besparingar och även sina arbeten. Företagets fokus hade 
legat på att åstadkomma fördelaktiga finansiella rapporter istället för att uppge en 
verklig bild av hur det låg till eller den ekonomiska risk som förelåg. De skapade 
en illusion av att företaget var �hedgat�, det vill säga att en tredje part skulle täcka 
upp eventuella förluster. Arthur Andersen var Enrons revisorer och externa råd-
givare. Bland ledning, partners, den utomstående advokatfirman, investeringsråd-
givare och hela det samhälle som gjorde Enrons handlande möjligt finns de 
skyldiga till Enronskandalen. Arthur Andersen gjorde möjligt för Enron att 
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upprätta falska finansiella rapporter och tillät dem att gömma skulder och för-
luster.104       
 
Amlie och Mitschow (2004) beskriver i sin artikel Arthur Andersen and the 
capital punishment debate åsikter för och emot dödsstraff för människor. Flera av 
dessa argument applicerar de sedan på vad de refererar till som Arthur Andersens 
dödsdom, företagets upphörda existens efter Enronskandalen. Nedan redovisas för 
de områden där de största sambanden mellan dödsstraff för människor och Arthur 
Andersens dödsdom finns samt det fall när inget samband alls påträffas.105  
 
Avskräckande exempel 
Avskräckelse är det största argumentet för dödsstraff för människor. Detta delar 
författarna upp i två olika delar, specifik avskräckelse och generell avskräckelse. 
Vad gäller den specifika så finns det ingen möjlighet för den som utfört brottet att 
bli avskräckt eftersom brottet lett till avrättning. Däremot kan det ha effekt på 
människor i allmänhet, de blir skrämda för att utföra liknande brott. De som är 
emot dödsstraff hävdar att det finns inga bevis på att dödsstraff på människor 
minskat brottsligheten, inget kausalt samband har lyckats bevisas. Även om 
dödsstraff finns i lagen så används det inte alltid. Applicerat på Enron så finns här 
ett starkt samband. Vad gäller den specifika avskräckelsen så anser författarna att 
även om de ledarna och de professionella som var de skyldiga för skandalen 
fortfarande utövar sitt yrke, så existerar inte den sortens företagskultur längre. 
Företagskulturen är något som ledningen implementerar och följer inte med de 
anställda, varför den sortens företagskultur som Arthur Andersen hade upphörde 
att existera med dess fall. Tidigare anställda på Enron är motvilligt inställda till 
ledningens beteende på Arthur Andersen. Den generella avskräckelsen syftar mer 
på samhället i stort och andra företags beteenden. Även här finns full överens-
stämmelse mellan dödsstraff på människor och Arthur Andersens dödsdom. Före-
tag är rädda för att agerande på samma sätt som Arthur Andersen och råka ut för 
samma negativa utfall. 106 
 
Straff och rättvisa 
Dödsstraff innebära att den som utövat brottet själv blir dömd till det som en slags 
återbetalning. I Enrons fall kan här ses liknelser då straffet föll på partners i 
Arthur Andersen, vilka var helt eller delvis ansvariga för skandalen, i form av 
skadat rykte och förlust av ekonomiska tillgångar. 107 
 
Skada för oskyldiga parter 
Opponenter mot dödsstraff hävdar att risken alltid finns att en oskyldig människa 
döms till döden. De som är för dödsstraffet svarar med att det aldrig funnits något 
fall i USA där en avrättad i efterhand blivit friad från det brott han blivit döds-
dömd för. Risken att bli felaktigt dömd för ett brott finns även i den företagseko-
nomiska världen. Av de 28 000 anställda på Enron kan fastställas att de flesta var 
oskyldiga till medverkan till skandalen och de kan ses som oskyldigt dömda. Des-
sa anställda miste sitt arbete och sin inkomstkälla för att några skyldiga ledare 
skulle straffas. I det stora hela anser författarna att Enrons ledare och partners fick 
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det straff de förtjänade och att hela historien blev ett varnande exempel för hela 
revisionsbranschen även fast de många oskyldiga anställda blev straffade. Arthur 
Andersen hade inte längre något att bidra till samhället med, fast deras anställda 
fortsätter att bidra genom arbeten på andra firmor. Författarna påpekar att det är 
viktigt att skilja mellan de anställda och själva företaget Arthur Andersen. 108 
 
Efter skandalen 
Redan innan skandalen ifrågasattes revision och finansiell information. Power 
(1993) skriver i sin artikel The politics of financial auditing om hur revisorsyrket 
håller på att ses över och hur det ska skiljas på en bra och en dålig revision. Power 
uppmärksammade redan då att revisorerna godkände kosmetiska finansiella 
rapporter, det vill säga finansiella rapporter som är manipulerade för att visa ett 
positivare resultat än verkligheten. Ledningen tar fram dessa rapporter och genom 
revisorernas godkännande använder sedan aktieägare dessa som underlag för sina 
investeringar.109 
 
Enronskandalen ledde till flera konsekvenser för revisorsyrket. I USA bildade 
SEC en ny organisation inom AICPA, vars uppgift var att övervaka revisorer för 
publika bolag. Denna organisation skulle arbeta för att åstadkomma en större 
transparens i misslyckade revisioner så att oegentligheter därmed kunde upptäckas 
fortare. En annan konsekvens var att en distinktivare gräns drogs mellan revision 
och rådgivning. Det ansågs inte moraliskt hållbart att den firman som ger före-
taget ekonomisk rådgivning även ska granska företagets böcker, en jävsituation 
uppstod. Redovisningsstandarder förbättrades för att revisorerna lättare skulle 
upptäcka oegentligheter, dessa i form av utökad intern kontroll för ledning, styrel-
se och revisionskommitté.110 
 
Ewert (2002) skriver i sin artikel även om hur skandaler inträffat i övriga Europa, 
bland annat i Tyskland. Här rörde det sig om ett företag inriktat på telekom-
munikation, Neuer Markt, där 98 procent av intäkterna visade sig vara påhittade. 
Han stödjer också åsikten att revisionsföretagen inte får komma för nära sina 
klienter i form av rådgivning. Allmänhetens förtroende för finansiella rapporter är 
enligt Ewert skadat, det som behövs är redovisningsstandarder av hög kvalitet och 
ett system för att upprätthålla dessa. Ewert anser att en revisor som erbjuder sin 
klient rådgivning utöver revisionen riskerar sitt oberoende och får svårt att 
övertyga allmänheten att han/hon utfört att bra arbete.111  
 
I England genomfördes en undersökning efter Enronskandalen där revisorer, revi-
sionsstudenter och andra affärsmässiga respondenter tog del. Revisorerna ansåg 
att framtida skandaler i samma utsträckning som Enron är oundvikliga och att 
dessa mycket väl skulle kunna ta plats i England. En tredjedel av revisions-
studenterna ansåg att Enronskandalen skadat revisionsbranschens rykte och att 
Enrons agerande påverkat allmänhetens åsikt om revisorsyrket, vilket i sin tur lett 
till att studenter blivit avskräckta att studera till revisor. Alla grupperna var över-
ens om att Enronskandalen bevisar att revisorerna är för involverade i de företag 
de reviderar och att detta är den största anledningen till att skandaler som Enron 
inträffar. 112 
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3.3.3 Revision i förändring 
 
Globaliseringen leder till ökade krav på harmonisering av såväl redovisning som 
revision. Omvärlden verkar för närvarande sakna förtroende för revisorers bedöm-
ningar. Revisorskårens integritet och trovärdighet ifrågasätts tillsammans med 
revisorers ansvar att upptäcka och förebygga oegentligheter. Revisorers och redo-
visares professionalism bör därför sättas i fokus.113 
 
Peter Öhman (2004) skriver om revisorers perspektiv på revision och menar att 
det är en fråga om att följa upptrampade stigar. Utifrån sin studie har han dragit 
slutsatserna att revisorer har en konservativ uppfattning om granskning och 
bedömning av redovisningsinformation samt att de inte är särskilt förändrings-
benägna. De: 
 

�Inriktar sig främst på att revidera den sorts gransknings-
objekt som de behärskar relativt väl och där precisionen är 
förhållandevis god. Revisorerna har behov av att följa rikt-
linjer och annat stöd för att känna sig trygga i sitt arbete 
och kunna legitimera sina handlingar�. 114 
 

Nya revisionstekniker och revisionsprocedurer 
Redan 1995 föreslog Glover och Aono i en artikel i Managerial Auditing Journal 
att det behövs nya modeller för att upptäcka och förebygga oegentligheter. Den 
rådande revisionsriskmodellen115 behöver uppdateras. Den existerande modellen 
utgår från att revisorn ska bedöma ledningens försäkran av den interna kontroll-
miljön. De oberoende variablerna i modellen; inneboende risk, kontrollrisk och 
upptäckanderisk fokuserar på specifika konton, kontrollprocedurer eller på led-
ningens försäkran, vilka alla kan relateras till företagets finansiella rapportsystem. 
COSO intern kontroll fokuserar mer på själva redovisningsprocessen än på den 
styrande processen. Författarna ställer sig kritiska till hur en revisor kan göra en 
riskbedömning som ligger till grund för hans rimliga försäkran utan att ta hänsyn 
till organisationens karaktärsdrag, såsom organisationskultur. Därför föreslår 
författarna en riskbedömningsmodell speciellt för upptäckt av oegentligheter. Den 
innehåller variabler som företagskultur och specifika branschegenskaper och ger 
ett uttryck för ickefinansiella förhållanden mellan ett företags affärer och dess 
bransch.116 
 
IT-utveckling och ny teknik bidrar till att försvåra granskningen för revisorer. 
Databokföringsbedrägerier visar sig vara mycket lätta att utföra men desto svårare 
att upptäcka. Globaliseringen leder till att bolagen utför fler komplexa transak-
tioner och blir därmed svåra för revisorn att kontrollera. Det som krävs för att 
förhindra att oegentligheter utförs är att den samlade professionen av revisorer får 
ett större ansvar att upptäcka och förebygga oegentligheter, tror Jayalakshmy, 
Seetharaman och Khong (2005). Det blir också nödvändigt att utveckla nya revi-
sionstekniker och att använda specialister inom olika områden vid revisionen.117 
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Informationsteknik ställer nya krav på revision 
I en studie kring bedrägerier i databokföring och revisorers roll som granskare av 
bedrägerier kommer författarna fram till att de mest effektiva verktygen att upp-
täcka oegentligheter är internrevision, att speciellt undersöka ledningens före-
havanden, ta emot anmälan från anställda och whistleblowing. Den mest effektiva 
förebyggande åtgärden för oegentligheter är förekomsten av ett internt kontroll-
system. Oegentligheter kan enligt Association of the certified fraud examiners 
(ACFE) delas in i tre huvudkategorier: 
 

• Felaktig värdering och bokföring av tillgångar, 
• korruption och 
• bedrägliga uttalanden beträffande de finansiella rapporterna. 

 
Enligt studien är de huvudsakliga oegentligheterna felaktig värdering och bok-
föring av tillgångar och innefattar bland annat bedrägliga inventeringar, bedräg-
liga löneutbetalningar och databedrägerier. Databokföringsbedrägerier byggs upp 
av komplexa transaktioner och för att upptäcka dessa behöver revisorer själva an-
vända sig av den nya tekniken som ett hjälpmedel i arbetet med att upptäcka dessa 
transaktioner.118 
 
Zhao och Yen (2004) menar att traditionell revision utmanas av de IT-system som 
utvecklas idag. IT ger användare tillgång till alternativa informationskällor och 
därmed reduceras behovet av de traditionella finansiella rapporterna. Denna ut-
veckling ändrar dramatiskt revisionen av de finansiella rapporterna. Informations-
flödena är mycket snabba i dagens samhälle och de finansiella rapporterna baseras 
på historisk information. Detta gör att intresset för de tryckta finansiella rappor-
terna minskar. En lösning på detta är enligt AICPA att införa fortlöpande revision. 
Genom att använda sig av Computer-assisted audit tools� (CAAT) kan revisions-
teknikerna vidareutvecklas. Att använda IT som hjälpmedel är nödvändigt för att 
kunna granska olika typer av elektroniska dokument, såsom Electronic Data Inter-
change (EDI) och Extensible Business Reporting Language (XBRL). Den snabba 
tillgången till elektronisk finansiell information erbjuder stora möjligheter för så-
väl revisorer som andra användare av finansiell information.119 
 
Rezaee, Elam och Sharbatoghlie (2001) menar att det är nödvändigt för oberoende 
revisorer att använda fortlöpande revision eftersom en stor del av den finansiella 
informationen enbart finns i elektronisk form. Traditionella dokument såsom 
inköps-ordrar, fakturor och betalningar har blivit ersatta av elektroniska 
meddelanden. Fortlöpande revision kan effektivisera och höja kvaliteten på den 
finansiella revi-sionen. Elektronisk revision underlättar för revisorer att använda 
analytiska granskningsmetoder och är ett mycket bra hjälpmedel för granskning 
av ett bolags interna kontrollsystem. Dessa förändringar i företagens 
affärsprocesser ställer krav på nya revisionsprocedurer för att kunna utföra en 
finansiell revision.120 
 
Revisorskåren har inte anpassat sig till de nya informationsbehoven och bland 
andra AICPA menar att revisorns roll behöver förändras så att revision av finan-
siell information kan utföras i realtid. Speciella övervakningsmoduler kan imple-
                                                
118 Seetharaman, Senthilvelmurugan och Periyanayagam (2004), s. 1063 ff. 
119 Zhao och Yen (2004), s. 389 ff. 
120 Rezaee, Elam och Sharbatoghlie (2001), s. 150 ff. 
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menteras i klienters affärssystem och revisionen kan ske fortlöpande, även när 
revisorn inte är på plats.121 Detta manar till förändring av den finansiella revi-
sionen, som annars regelmässigt utförs en gång per år, vilket även får stöd av 
Shaikh (2005). Han menar vidare att revisorer kan nå fördelar med hjälp av 
informationstekniken genom att använda sig av �intelligenta agenter� för att samla 
information som är specifik för olika branscher och industrier. Med hjälp av 
agenterna kan revisorn själv samla ihop sådan information som han annars hade 
behövt anlita en specialist för att få tag i.122 
 
Det är inte informationstekniken i sig som skapar konkurrenskraft, utan det är 
organisationens förmåga att utnyttja den som gör detta i kombination med den en-
skilde revisorns förmåga att vilja använda IT. Revisorerna behöver vara delaktiga 
i utvecklingen på området och de behöver uppfatta tekniken som ett viktigt red-
skap att samla in revisionsbevis. Dessa slutsatser drar Nilsson (2000) i sin licen-
tiatuppsats om IT som drivkraft i granskningsprocessen. Han menar vidare att IT 
inte bara ska användas för att automatisera befintliga revisionsprocesser, utan att 
de stora vinsterna kommer genom en förändring av revisionsprocessen och sättet 
att arbeta.123 
 
Att använda specialister i en revision 
�Det är dags att ta en ny titt på revisionsprocessen� skriver Wells (2004). En ny 
yrkeskår kallad Certified fraud examiners (CFE), certifierade bedrägeriutredare 
har vuxit fram. De anlitas för att utreda oegentligheter sedan de rapporterats. 
Wells menar att de bör anlitas som specialister genom hela revisionsprocessen för 
att öka möjligheterna att upptäcka olagliga aktiviteter redan då de begås.124 Be-
drägeriutredarna har ofta en bakgrund som revisorer och jurister. De undersöker 
djupare det beteende som ligger bakom bedrägliga transaktioner och försöker 
överlista bedragarna. Deras kunskaper om oegentligheter finns huvudsakligen 
inom fyra områden: 
 

• Hur oegentligheter utreds, 
• kännedom om de principer som gäller för bevisning av oegentligheter i 

enlighet med gällande lagstiftning, 
• kännedom om de intriger som involveras i bedrägliga finansiella 

transaktioner och 
• en förståelse för det kriminella beteende som ligger till grund för det 

bedrägliga förfarandet.125 
 
Kravet på att i större utsträckning använda specialister under revisionen återfinns 
också hos Hunton, Wright och Wright (2004).126 Liksom Glover och Aono (1995) 
riktar de in sig på bolagets finansiella system och menar att revisorer antingen be-
höver utöka sina kunskaper om hur infrastrukturen i IT-systemen fungerar eller 
anlita IT-revisionsspecialister. Hunton, Wright och Wright har gjort en studie om 
hur 82 IT-revisionsspecialister och 83 externa revisorer utför riskbedömningar 
och deras slutsatser i studien är att de externa revisorerna har en övertro på sin 

                                                
121 Zhao och Yen (2004), s. 389 ff. 
122 Shaikh (2005), s. 414. 
123 Nilsson (2000), s. 102 f. 
124 Wells (2004), s. 74. 
125 Vanasco (1998), s. 23. 
126 Hunton, Wright och Wright (2004), s. 7. 
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förmåga att bedöma IT-relaterade risker i datoriserade affärssystem. Glover och 
Aono föreslår att revisorn borde komplettera sin revision med specialister på 
organisatoriska frågor.127 
 
Att anmäla ekonomiska brott - whistleblower 
Revisionsprocessen behöver bli mer oberoende i syfte att förhindra att ledningen 
kan påverka bolagets revisorer. Revisorer behöver bli aktiva i kontrollen av led-
ningen genom att prata med anställda på alla nivåer i en organisation med målet 
att alla i organisationen ska kunna rapportera om bedrägliga aktiviteter i organisa-
tionen, något som kallas whistleblower.128 Jayasuriya och Sharp (2006) argumen-
terar också för detta och menar att de interna kontrollsystemen dessutom behöver 
förstärkas för att möta alla nya regleringar inom revisorsyrket. Revisorer har un-
der senare tid bland annat blivit anmodade att rapportera vid misstanke om pen-
ningtvätt. För att revisorer ska kunna få tillgång till den information som krävs för 
att upptäcka olika typer av oegentligheter är det nödvändigt att de får tillgång till 
anställdas åsikter, vilket i sin tur kräver att skyddet för whistleblowers för-
stärks.129 
 
Det finns alltid någon eller några individer med insikt i en organisation som har 
kännedom om att det förekommer ekonomisk brottslighet i organisationen. För att 
de individerna ska kunna anmäla och rapportera om sådana oegentligheter krävs 
att de uppmuntras till det, att det finns kanaler för anmälan såsom hotlines och att 
det finns ett skyddssystem för dem. Att en individ känner till att det förekommer 
ekonomisk brottslighet innebär inte nödvändigtvis att den anmäler det. En anställd 
värnar om sin anställning och kan underlåta att anmäla om hon tror att anställ-
ningen äventyras på grund av det. Speciellt vid organiserad ekonomisk brotts-
lighet kan det förekomma utpressning och hot om våld mot individer och deras 
familjer ifall de inte håller tyst. Om en individ ändå vågar anmäla en oegentlighet 
krävs att de vågar framträda i domstol. För att kunna motverka dessa krafter krävs 
att skyddet för whistleblowers förstärks bland annat i form av program för 
vittnesskydd. Dessa program är långt ifrån problemfria men är ett väsentligt 
verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten.130 
 
Att vara oförutsägbar 
McKee (2006) menar att revisorernas granskningsprocesser har blivit alltför för-
utsägbara. Genom att förutse hur revisorer agerar och förse dem med den infor-
mation de vill ha kan bedragare dölja sina oegentligheter. För att upptäcka fel och 
oegentligheter ska revisorn lägga in ett �element av oförutsägbarhet� i sitt val av 
revisionsprocedur. Detta element kan komma till uttryck genom att revisorn har 
ett oförutsägbart beteende eller att revisorn har oförutsägbara tester i revisionen. 
Detta element av oförutsägbarhet bör finnas med för att bedragare inte ska kunna 
lista ut exakt hur revisorer kommer att bete sig eller vad de kommer att testa i 
revisionen. Behovet av oförutsägbarhet är på något sätt förknippat med revisorns 
professionella skepticism. 131 
 

                                                
127 Glover och Aono (1995), s. 7. 
128 Jayalakshmy, Seetharaman och Khong (2005), s. 269. 
129 Jayasuriya och Sharp (2006), s. 52 ff. 
130 Alexander (2004), s. 131 ff. 
131 McKee (2006), s. 224 ff. 
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Att använda en högre grad av oförutsägbarhet i revisionsprocessen är en möjlig 
väg för att minimera riskbedömningen med avseende på oegentligheter. En stor 
fördel med oförutsägbarhet är att det ökar revisorns chanser att upptäcka oegent-
ligheter då de förekommer. De som utför bedrägerier kommer inte längre att ges 
lika många tillfällen att utföra dessa utan att upptäckas och de kommer då att 
minska. Revisionen blir därmed mer effektiv och när det visar sig att revisorer 
upptäcker fler oegentligheter kommer förtroendet för revisorsprofessionen att öka. 
De nackdelar som är förknippade med att vara oförutsägbar är ökade kostnader på 
grund av att: 
 

• Det behövs extra tid till planeringen av en revision, 
• revisorerna behöver mer utbildning, 
• det krävs extra tid till att koordinera revisionsaktiviteter såsom 

�överraskningsobservationer�, 
• det behövs extra tid för att utföra revisionsprocedurerna, 
• potentiell splittring av revisionsoperationerna och 
• kostnader för att anlita konsulter. 

 
För att kunna vara oförutsägbar krävs att revisorn använder sin fantasi och väljer 
den för tillfället mest effektiva och ändamålsenliga revisionstekniken. Några olika 
sätt att vara oförutsägbar på är: 
 

• Att använda slumpmässiga urval för att alla transaktioner, 
• att göra oanmälda lagerinventeringar, 
• att boka en tid för granskning och sedan ändra den med kort varsel, 
• att ändra revisionsteknik från tidigare år, 
• att granska några konton som normalt bedöms utgöra en låg risk, 
• att granska några konton som inte bedöms vara materiella, 
• att använda standardiserade programvaror som stöd genom 

revisionsprocessen, 
• att utföra diskreta observationer, som att studera vilka kunder som 

kommer och går till en klient utan klientens vetskap, 
• att slumpmässigt granska de whistleblower-tips som finns, 
• att använda analytisk detaljgranskning, 
• att övervaka vissa dagliga transaktioner, 
• att besöka chatgrupper där klientens aktiekurs diskuteras, 
• att erhålla relevant information från tredje part, 
• att undersöka klientens korrespondens, 
• att utveckla alternativa modeller för att utvärdera klienten och 
• att intervjua före detta anställda om deras uppfattning om oegentligheter 

på företaget. 
 
Allmänheten förväntar sig att revisorer ska utföra ett bättre arbete för att upptäcka 
och förebygga oegentligheter. Om alla revisorer rutinmässigt införde element av 
oförutsägbarhet i sin granskningsprocess, skulle revisorskåren kunna tillmötesgå 
dessa förväntningar.132 
 

                                                
132 McKee (2006), s. 224 ff. 
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Revisorer behöver mer utbildning 
Som en följd av att det finns nya revisionstekniker och att det krävs specialister 
behöver revisorerna utbildas på området. Revisionspersonalen skulle kontinuerligt 
kunna utbildas föreslår McKee (2006), så att de kan uppnå tillräckliga kunskaper 
för att utföra slumpmässiga urval, kunna använda standardiserade revisions-
programvaror, kunna intervjua på ett skickligt sätt, kunna använda alternativa 
analysmodeller och för att kunna utveckla och använda programvara i syfte att 
kontinuerligt övervaka vissa transaktioner.133 
 
För att såväl interna som externa revisorer ska kunna upptäcka oegentligheter 
föreslår Rezaee och Burton (1997) att mer juridik behöver integreras i utbildning-
ar inom redovisning och revision. De får medhåll av Peterson (2004) som menar 
att revisorer inte har tillräcklig utbildning för att kunna identifiera och förstå 
bedrägerier. Dagens revisorer har ingen utbildning i ekonomisk brottslighet och 
det är därför inte konstigt att de inte upptäcker fler oegentligheter. För att kunna 
förebygga, upptäcka och utreda oegentligheter behöver dagens studenter som ska 
bli morgondagens revisorer mer utbildning.134 
 

3.4 Sammanfattning av teorin 
 
Revisorns ansvar och oberoende regleras genom lagstiftning och etiska regelverk. 
I Sverige utfärdar FAR yrkesetiska regler för revisorer som rör god yrkessed och 
är vägledande. Regleringen över revisorns skyldigheter finns i Sverige i Revisors-
lagen, ABL, Penningtvättslagen och Skattebetalningslagen. Utöver detta finns RS 
som föreskriver mål och generella principer för en revision. EU:s bolagsrättsliga 
direktiv syftar till att harmonisera redovisning och revision mellan medlemssta-
terna. Den internationella motsvarigheten till FAR är IFAC, som verkar för en 
global harmonisering av revisionsstandarder. Efter ett antal skandaler tillkom 
2002 SOX i USA som innebär förstärkt ansvar, förstärkt oberoende och förstärkt 
straffpåföljd för revisorer. I USA är det SEC som genom PCAOB utfärdar revi-
sionsstandarder. 
 
De största grupperna av ekonomiska brott är: bokföringsbrott, borgenärsbrott, för-
mögenhetsbrott, skattebrott, penningtvätt, insiderbrott och IT-brott. Det vanligast 
förekommande i Sverige var 2005 enligt EBM bokföringsbrott. Internationellt har 
det forskats mycket om ekonomisk brottslighet. Ett område är det så kallade för-
väntningsgapet som syftar på skillnaden i förväntningar på vad revisorn ska ut-
rätta och upptäcka, detta mellan användare av finansiella rapporter och revisorer-
na själva. Enronskandalen är en fortfarande omskriven skandal, där vinster påver-
kades genom att falska finansiella rapporter upprättades samt att skulder och för-
luster doldes. Den stora revisionsfirman Arthur Andersen bidrog till att detta kun-
de genomföras, men upphörde att existera då Enrons konkurs var ett faktum och 
firman fälldes i media. 
 
Globalisering har lett till att revisorsyrket under senare år har genomgått stora 
förändringar. Nya revisionstekniker och revisionsprocedurer har införts. IT-ut-
veckling och ny teknik har bidragit till att försvåra granskningen för revisorer, 
varför nya krav ställs på revisorn. En ny yrkeskår har växt fram i USA, CFE, vars 
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syfte är att utreda oegentligheter samtidigt som krav på att i större utsträckning 
använda sig av specialister i revisionen växt fram. I USA har så kallade �whistle-
blowers� fått ett allt starkare skydd för att våga framträda så att den ekonomiska 
brottsligheten ska kunna uppdagas. 
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4 Studie kring revisorns ansvar 
 
Som grund för uppsatsens empiriska del har vi genomfört intervjuer med aktörer 
på marknaden som på något sätt kommit i kontakt med lagstiftningen kring eller 
varit involverade vid anmälning av ekonomisk brottslighet. Den teoretiska refe-
rensramen avseende revisorns skyldigheter och möjligheter att idag upptäcka och 
motverka ekonomisk brottslighet utgör vår förförståelse och utifrån denna har vi 
också formulerat frågorna i våra intervjuer. Intervjufrågorna ligger som bilaga till 
uppsatsen. 
 

4.1 Presentation av respondenter 
 
Nedan följer en kort presentation av respondenterna, som följs av en redovisning 
av deras svar. Vid intervjun med Skatteverket deltog två respondenter, Ulf M 
Andersson och Agnetha Oskarsson, vilka framöver kommer att hänvisas till som 
Andersson och Oskarsson. Då text avser åsikter från Roland Andersson hänvisas 
det till med enbart Andersson.  
 
 
Roland Andersson  EBM 
  Vice överåklagare 
 
Ulf M Andersson Skatteverket (tillsammans med Agnetha Oskarsson) 

 Skatterevisor/Revisionsledare 
 
Urban Engerstedt FAR 
  Föreningsjurist 
 
Kenneth Johansson Ernst & Young 
  Ansvarig för fraud investigation and dispute services 
 
Hans-Ulric Josefsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
  Approved Public Accountant 
 
Martin Krüger KPMG 
  Director, Forensic 
 
Leif Lundfors Deloitte & Touche 
  Partner NSC 
 
Agnetha Oskarsson Skatteverket (tillsammans med Ulf M Andersson) 

 Skatterevisor/Kontaktperson vid ekofrågor 
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4.2 Redovisning av intervjuer 
 
Nedan presenteras i sammandrag de svar vi fått från våra respondenter under de 
genomförda intervjuerna. 
 

4.2.1 Revisorns anmälningsplikt och oberoende 
 
Våra respondenter har alla kommit i kontakt med anmälningsplikten i ABL ge-
nom yrket. Samtliga har varit yrkesverksamma vid tillkomsten av lagändringarna 
1999. Lundfors har varit med vid lagbildningen kring anmälningsplikten genom 
att medverka vid remissförfarandet i frågan i egenskap av styrelseordförande i 
FAR. Andersson har suttit med i arbetsgruppen Rubicon, som bidrog till att 
lagstiftningen föreslogs av Aktiebolagskommittén. Andersson har dessutom till-
sammans med Engerstedt suttit med i en samrådsgrupp där EBM, SRS, FAR 
tillsammans har arbetat fram en vägledning för revisorer om hur anmälnings-
plikten praktiskt bör tillämpas. Han är sammankallande i ett pågående samarbete 
mellan de tre organisationerna gällande bland annat anmälningsplikten. Josefsson 
är den enda revisor som har gjort någon anmälan enligt ABL, eller varit inblandad 
i något fall där något brott har upptäckts och revisorn behövt avgå. Han uppger att 
han skickar anmälningar till EBM i genomsnitt en gång var tredje år. Krüger 
uppger att han mest har kommit i kontakt med anmälningsplikten genom att kol-
legor har �bollat� frågor med honom. Andersson och Oskarsson har kommit i 
kontakt med anmälningsplikten då de har tagit emot anmälningar från revisorer. 
De revisorer som skriver en oren revisionsberättelse ska oftast anmäla detta till 
Skatteverket. På Skatteverket har skatterevisorer en egen anmälningsplikt gent-
emot Revisorsnämnden att ta hänsyn till eftersom de granskar revisorer. 
 
Utbildning i anmälningsplikten 
Andersson, Engerstedt, Johansson och Lundfors är alla delaktiga i utbildning av 
andra. Johansson utbildar revisorer internt på Ernst & Young medan Lundfors ut-
bildar internt på Deloitte & Touche tillsammans med experter på ABL. Josefsson 
uppger att han är internutbildad medan Krüger inte har deltagit i någon specifik 
utbildning på området annat än genom löpande uppdateringar inom KPMG. 
Andersson och Oskarsson har inte deltagit i någon utbildning kring revisorers 
anmälningsskyldighet men om skatterevisorers egen anmälningsskyldighet. 
 
Fördelar och nackdelar med anmälningsplikten 
Andersson menar att revisorn egentligen är den som först har den största möjlig-
heten att upptäcka oegentligheter. Revisorn är den som har viss insyn i ett bolag 
och det kan därför utnyttjas. Han berättar att på EBM brukar de kalla aktiebolag 
för ett brottsverktyg. För ett tämligen begränsat belopp kan ett aktiebolag drivas 
utan något personligt ansvar. Därmed är det rimligt att det finns någon sorts insyn 
och kontroll av verksamheten. Andersson och Oskarsson instämmer i att fördelen 
är att revisorn är ytterligare ett kontrollorgan. Ur Skatteverkets synvinkel är det en 
fördel att revisorn kontrollerar och rapporterar om momsen är sen, att arbets-
givaravgiften betalas in och om det sker några otillåtna lån från bolaget. Enligt 
Engerstedt ligger fördelen i samhällets perspektiv genom att det är i det allmännas 
intresse att ekonomisk brottslighet upptäcks. Han menar vidare att revisorer agerar 
som oberoende och objektiva övervakare, vilket även Johansson och Krüger anser 
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vara en fördel i sammanhanget. Engerstedt pekar också på att anmälningsplikten 
är en fördel för konkurrensen i näringslivet och menar att en snedvriden konkur-
rens till viss del kan elimineras med hjälp av revisorer. Josefsson ser fördelen att 
revisorn genom anmälningsplikten får en möjlighet att bryta tystnadsplikten med 
en lag att luta sig emot utan risk att själv råka illa ut. Lundfors menar att anmäl-
ningsplikten är bra eftersom omvärlden ofta förväntar sig att revisorn kan �fixa� 
allt. 
 
Då reglerna om anmälningsplikt infördes för sju år sedan var revisorerna oroliga 
för att revisorsyrket skulle påverkas negativt men farhågorna visade sig vara över-
drivna menar Engerstedt. Följande två punkter visar detta: 
 

• Ekonomisk brottslighet är egentligen inte så utbredd i företag med kvali-
ficerade revisorer. Den vanligaste anledningen till att ekonomisk brottslig-
het förekommer är oförstånd eller tidsbrist och således inte medvetna 
gärningar, och 

• klienterna är inte medvetna om revisorns anmälningsplikt. 
 
Engerstedt menar att revisorns synpunkt avseende ekonomisk brottslighet inte är 
en naturlig del av revisorsyrket, revisorer har egentligen inte tillräcklig kompe-
tens för att hitta ekonomiska brott. Lundfors menar att han från början trodde att 
nackdelarna skulle överväga fördelarna men att det inte blev så. Det är ändå en 
nackdel att lagstiftningen hänvisar till ett flertal andra lagar som revisorn ska tolka 
och revisorn är inte jurist. 
 
Andra nackdelar som nämns är tillämpning av lagstiftningen, en alltför långtgåen-
de formulering samt personkretsen som omfattas av lagstiftningen. Andersson me-
nar att det finns vissa tillämpningsproblem såsom lagstiftningen ser ut idag. Ett 
sådant problem är att revisorn är tvungen att avgå om han gör en anmälan. Såväl 
EBM som FAR har var för sig skrivit till departementet att de behöver titta på det 
� lagstiftningen skulle kunna �putsas upp� lite. Att det är en nackdel att revisorn 
måste avgå om han gör en anmälan instämmer Johansson i, medan Lundfors anser 
att det är helt logiskt. Johansson menar att revisionsarvodena är pressade idag, vil-
ket medför att revisorn tonar ner anmälningsplikten. Josefsson anser att formule-
ringen i lagen är för långtgående och täcker fall som inte är så allvarliga som ex-
empelvis försenad årsredovisning. Här finns redan ett sanktionssystem från 
Bolagsverket med ganska höga böter för försening. Krüger menar att anmälnings-
plikten enbart omfattar styrelse och VD men att det även finns flera organ som 
kan behöva anmälas. I mindre bolag riskerar revisorn att sitta �i knät� på 
styrelsen, vilket kan göra det svårare för revisorn att anmäla. I större bolag är det 
hårdare kontroller och således lättare att anmäla. Han tror att revisorn nog tar 
lättare på anmälningsplikten i små bolag och tillägger att varje liten sak inte går 
att anmäla. Andersson och Oskarsson menar att det inte finns några nackdelar 
med anmälningsplikten för Skatteverket. 
 
Anmälningspliktens konsekvenser för revisorer 
En konsekvens av anmälningsplikten som både Engerstedt och Lundfors pekar på 
är att klientens förtroende för revisorn kommer i kläm. Lundfors menar att kan bli 
ett problem med tystnadsplikten. Då en revisor anmäler en klient som sedan visar 
sig vara en felaktig anmälan innebär det en risk att revisorn själv blir stämd av 
klienten för att han har brutit tystnadsplikten. En revisor antas på en tid på fyra år 
och om denne av någon anledning avgår innan dessa fyra år har passerat ska en 
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förklaring till varför anges till Bolagsverket som sedan vidarebefordras till Skatte-
verket. Engerstedt menar att revisorer genom anmälningsplikten agerar som an-
givare och att detta kan innebära att klienters förtroende sätts i konflikt och att 
företagare inte längre är lika öppna mot revisorn.  
 
Enligt Johansson är en konsekvens att revisorn måste vara mer alert. Josefsson 
menar att revisorn hamnar i fokus och om han upptäcker något ska bestämmelser-
na iakttas. Han anser att revisorn behöver utbildas i ämnet, vilket inte har behövts 
tidigare. Generellt sett är revisorerna inte kvalificerade för att utreda ekonomiska 
brott i företag. Andersson tycker att det finns ganska mycket som revisorn kan an-
mäla. Revisorn ska inte vara en brottsutredare, men vid upptäckt av ekonomiska 
brott ska han göra något åt det. Konsekvensen blir att revisorn har en plikt att 
agera. Om det bara hade varit en rätt att agera hade lagstiftningen blivit mer god-
tycklig och revisorn hade haft svårare att �stå emot� företagsledaren. Krüger upp-
ger att en konsekvens är att medvetenheten hos revisorer har ökat. Ekonomiska 
oegentligheter kan leda till att revisorn inte vill vara kvar som påskrivande revisor 
om oegentligheter inte åtgärdas. Det är en försvårande omständighet om ärendet 
går till åklagare. Andersson och Oskarsson tror att en konsekvens blir att revisorn 
blir försiktigare och försöker friskriva sig. 
 
Anmälan vid misstanke om brott 
Anmälningsskyldigheten gäller om det förekommer en misstanke om brott, vilket 
enligt Johansson och Krüger är rimligt. Krüger uppger att det är bra att sätta revi-
sorn i den sitsen eftersom revisorn har tystnadsplikt. Lundfors menar att det är det 
mest olyckliga med anmälningsplikten. Han anser att det inte ska gälla vid miss-
tanke om brott utan om det kommer fram något genom revisionen. Josefsson upp-
ger att det inte alltid behöver ha pågått brottslig verksamhet i ett företag bara för 
att revisorn har gjort en anmälan, eftersom revisorn ska anmäla redan vid miss-
tanke om ringa brott. Han menar att det är mycket olyckligt för alla, även utom-
stående, om avsikten med anmälningsplikten är att revisorer ska anmäla redan vid 
vaga misstankar, många fel som begås rör sig om kunskapsfel från redovisnings-
byrån eller företagsledningen. Det kan ju få onödigt vittgående konsekvenser. Han 
menar vidare att revisorn ofta inte kommer längre än till misstanke om brott. 
Andersson och Oskarsson uppger att revisorerna inte verkar anmäla vid misstanke 
om brott utan bara om de har bevis. De menar vidare att det förekommer många 
rena revisionsberättelser där det inte skulle förekomma. Skatteverket anmäler 
ibland vid misstanke om brott även om det inte finns bevis. 
 
Ingen av respondenterna anser att anmälningsplikten för revisorer bör utökas. 
Brottskatalogen är hyfsat väl avvägd, uppger Andersson. Lundfors uppger att 
revisorn inte alltid kan upptäcka ekonomiska brott. Engerstedt påpekar att reg-
lerna om penningtvätt stramades åt förra året. Johansson uppger att eftersom fokus 
är på att skydda investerare är anmälningsplikten rimlig som den ser ut idag. 
Andersson och Oskarsson tror att om lagen dras för långt skulle risken vara att 
revisorerna blir någon slags halvmyndighet. Om revisorn deltar för mycket i bok-
slutet innebär det att han granskar sig själv. 
 
Synpunkter på tystnadsplikten och allmänt om anmälningsplikten 
Johansson anser att genom att en anmälan blir offentlig så blir det ett problem 
med tystnadsplikten. Som vi redovisade under anmälningspliktens konsekvenser 
för revisorer ovan har även Lundfors den inställningen. Krüger menar att allt 
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enligt tystnadsplikten ska hållas inom företagets väggar och tycker att det är bra 
att tystnadsplikten går att bryta. Det är viktigt att förklara vilka regler som gäller 
för företag, eftersom företagen inte alltid känner till dessa samt att informera om 
revisorns rätt att bryta tystnadsplikten och att föra en diskussion med styrelse och 
VD innan ett ärende lämnas vidare till åklagare. Engerstedt tydliggör att an-
mälningsplikten tar över tystnadsplikten och att revisorer redan innan reglerna 
kom till hade en förebyggande roll avseende ekonomisk brottslighet eftersom de-
ras uppgift är att granska redovisningen. Lundfors håller med om att lagen säger 
att tystnadsplikten ska brytas vid misstanke om ekonomisk brottslighet. Josefsson 
tycker att det är nödvändigt att revisorn har tystnadsplikt gentemot klienten och 
Andersson påpekar att det egentligen är ett relativt bra verktyg eftersom det rättas 
till mycket i redovisningen och beskattningen. Det är egentligen det preventiva 
som är syftet med lagstiftningen, det är genom det som lagstiftningen gör den 
bästa nyttan. 
 
Rent allmänt menar Engerstedt att FAR anser att revisorn redan fyller en förebyg-
gande roll genom traditionellt revisionsarbete, det vill säga en väl genomförd revi-
sion. Krüger, som är chef för KPMG:s avdelning för Forensic, påpekar att den av-
delningen utreder misstänkta oegentligheter för ett bolags räkning. Bolagen är an-
gelägna om att lösa ekonomiska brott internt för att undvika dålig publicitet. Av 
de anmälningar EBM får in från revisorer kommer inga från KPMG. För statens 
räkning är det EBM som utreder. Krüger föreslår att lagen eventuellt kan komplet-
teras med en utökning av personkrets från att enbart innefatta styrelse och VD 
samt en beloppsgräns eftersom det är orimligt att anmäla allt. Han tillägger att det 
ofta är en ekonomichef eller någon i liknande position som utför själva brottet.  
 
Josefsson påpekar att om revisorn upptäcker ett brott är det viktigt att han inte 
alltid ska behöva underrätta klienten samtidigt som han underrättar EBM, utan 
senare. Han menar att lagen inte får vara för långtgående, då det skulle leda till att 
förtroendet från klienten urholkas. Revisorn har en roll att styra kunder rätt � om 
han ska agera polis leder det till att han kanske inte får samma information från 
klienten och inte kan agera på ett positivt sätt. Han informerar klienter om 
anmälningsplikten vid behov. Johansson påpekar att anmälningsplikten har ut-
ökats för penningtvätt, vilket är svårt att upptäcka för en revisor i samband med 
revision. 
 
Revisorns oberoende 
Gällande den pågående harmoniseringen av revisorns oberoende anser Engerstedt 
att kraven på revisorn har ökat. EU försöker värja sig mot USA:s reglering SOX 
(som USA anser gäller över hela världen). Detta är positivt och det åttonde bo-
lagsdirektivet införs som en motpol till SOX. Dessa förändringar kommer att in-
nebära förändringar i ABL och Revisorslagen. Lundfors menar att revisorn endast 
kommer i fokus vid skandaler, såsom exempelvis Krügerkraschen i Sverige. 
Lundfors menar vidare att regleringen i Sverige fungerar som den ska och här 
behöver vi inte SOX. Han är av den uppfattningen att det ändå är bra med en 
harmonisering inom EU, då regleringen historiskt sett fungerat mycket bra i 
Skandinavien men inte lika bra i södra Europa. Även Andersson tror att Sverige 
ligger ganska långt framme gällande oberoendet. Johansson anser att harmoni-
seringen är bra, eftersom de flesta bolag är internationella och aktieägarna ska 
skyddas. Det underlättar för revisorer och ägare om revisorn kan hjälpa till som 
konsult internationellt. Josefsson påpekar att en ny regel har tillkommit som säger 
att revisorn ska utreda självgranskningshot och oberoende. Krüger är av den 
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uppfattningen att oberoendet har förbättrats på grund av fokus på revisorer och 
införandet av tester av oberoendet, men att det fortfarande finns en gråzon. Om 
revisorn är tveksam vad gäller oberoendet ska han inte ta uppdraget. På KPMG 
görs en �check� både nationellt och internationellt, så att det inte är något problem 
med oberoendet, innan revisorn åtar sig en klient. Detta, menar Krüger, är till 
godo för företagen och har utvecklats efter Enronskandalen. 
 
Bedömning av revisorns oberoende genom Analysmodellen 
De flesta respondenterna har uppfattningen att Analysmodellen är en praktisk 
lösning och att den fungerar bra. Johansson uppger att Ernst & Young har en egen 
variant på Analysmodellen, som också innehåller riskbedömning av olika proces-
ser. Det finns en projekt- eller konsultansvarig som bistår den påskrivande revi-
sorn i olika riskbedömningsprocesser. Om det handlar om bolag som omfattas av 
regelverket kring SOX måste en analys av oberoendet även godkännas av den 
amerikanska revisionskommittén i bolaget, vilket också kan komma att granskas 
av amerikanska SEC. Upprätthållande av oberoendet då revisorn agerar som råd-
givare bedöms också genom deras interna analysmodell. 
 
Josefsson, som granskar småföretag och ägarledda företag, anser att revisorerna är 
mer vaksamma mot vilka konsultuppdrag som kan antas numera. Han menar att 
det är skillnad mellan små och stora företag. Revisorn måste få hjälpa små företag 
med rådgivning eftersom dessa kanske inte har någon annan att fråga och de kan 
vara ekonomiskt begränsade. Krüger menar att Analysmodellen används mycket 
och vid gränsdragningar kring rådgivning tänker nog revisorn till lite extra. 
Lundfors tycker att Analysmodellen är en praktisk lösning och menar vidare att 
revisorn besitter en enorm kunskap och erfarenhet vilket gör att han kan fungera 
som bollplank gentemot klienten. Revisorn kan allt och kan tillföra kunskap. Det 
är det goda omdömet som avgör om revisorn går för långt eller inte.  
 
Med Analysmodellen dokumenterar revisorn hur han tänker och analyserar, vilket 
är bra. Om revisorn ska anta ett rådgivningsuppdrag baseras på gott omdöme och 
Analysmodellen. Engerstedt berättar att FAR har en vägledning om hur Analys-
modellen ska användas och påpekar att Revisorsnämnden är mer formalistisk och 
strängare, medan FAR baserar sin vägledning på erfarenheter hämtade ur den 
praktiska verkligheten. Engerstedt menar vidare att revisorn bara får rådgiva så 
länge det inte rubbar oberoendet. Innan ett rådgivningsuppdrag antas måste det 
undersökas om det finns risk för hot mot revisorns oberoende, till exempel 
egenintressehot och självgranskningshot. Då hotet inte är starkt kan revisorn åta 
sig uppdraget. 
 
Professionell skepticism och revisorns oberoende 
Josefsson tolkar begreppet professionell skepticism som att en revisor i vissa fall 
inte kan förlita sig på vad en klient säger och vad dess interna information ger 
sken av. Han behöver i så fall skaffa sig stöd för informationen från någon extern 
källa. Revisorn ska alltid förhålla sig skeptisk mot muntliga uppgifter. Han har 
alltid med sig professionell skepticism, det är inget nytt och ingår i yrket. Liksom 
Josefsson menar Engerstedt att den professionella skepticismen ligger som en na-
turlig del i revisorns yrkesroll. Revisorn ska alltid vara �sunt� misstänksam mot 
dem som leder det bolag som revideras. Lundfors tolkning är att revisorn ska utgå 
från att klienten är seriös och försöker hindra ekonomiska brott. Revisorn ska vara 
medveten om vad som uppkommer i revisionsarbetet och om det pekar mot 
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ekonomisk brottslighet ska revisorn visa gott omdöme, vara kritisk och inte god-
trogen. Johansson tolkar professionell skepticism som att det ställs högre krav på 
dokumentation och bedömning av risken för fel och oegentligheter. Krüger 
instämmer i att reglerna kring professionell skepticism har lyfts fram på grund av 
ett ökat fokus på revisorn och dokumentation genom bland andra ISA 240 där 
oberoendet har förtydligats. Han tror att det är av godo att det fokuseras ännu mer 
men att det är svårt för klienter att förstå vad det innebär. 
 
Lundfors påpekar att oberoendet är den viktigaste frågan för revisorsyrket. Han 
menar att de flesta större bolag numera har en revisionskommitté som är insatt i 
revisionsarbetet. Revisorn representerar ägarna och det är ägarna som väljer 
revisorn. Det är mycket bättre att det verkligen är ägarna som utser revisorn efter-
som det är ägarna revisorn arbetar för. I börsbolag är det extra viktigt att det är 
revisionskommittéerna som utser revisorn och inte styrelsen och VD. Johansson 
är av uppfattningen att oberoendet har blivit mycket mer uppmärksammat och 
strikt för publika bolag och att det är viktigt att oberoendet är strikt. Josefsson 
betonar att det är viktigt att det görs åtskillnad mellan små och stora företag. 
 
Andersson och Oskarsson uppger att om en skatterevisor skulle se att en revisor är 
jävig eller något liknande, ska det anmälas till Revisorsnämnden. Ett exempel på 
det är om revisorn har lånat pengar från ett bolag och på så vis hamnat i ett bero-
endeförhållande gentemot bolaget. Ingen av respondenterna anser att revisions-
processen behöver bli mer oberoende för att revisorn ska kunna upptäcka fler 
ekonomiska brott. Josefsson menar att revisorn inte kan ha fokus på att upptäcka 
dessa. Det skulle medföra en underlig relation till klienten och göra det svårare för 
revisorn att utföra sitt jobb. Krüger menar att upptäckten av ekonomiska brott inte 
har något med oberoendet att göra. 
 
SOX och dess påverkan på revisorsyrket 
Andersson anser att utvecklingen i USA påverkar revisorer i Sverige så att de blir 
mer benägna att anmäla ekonomiska brott genom detta. I övrigt är oberoendet väl 
utvecklat i Sverige sedan tidigare. Engerstedt ger oss sin syn på SOX genom att 
berätta att det gäller för börsnoterade bolag i USA och tillkom efter Enron-
skandalen, där revisorerna inte ingrep. Andersen gick omkull på grund av att de 
förlorade sitt förtroende på marknaden, inte på grund av medverkan i den felak-
tiga redovisningen. Förtroende är egentligen den produkt som revisorer säljer till 
klienterna.  
 
SOX har i det stora hela inte påverkat i Sverige, bara psykologiskt genom en ökad 
känsla av obehag att behöva följa reglerna i SOX då eventuella felaktigheter ger 
höga straff. Därför vill revisorsorganisationerna i Europa visa att de redan har en 
bra lagstiftning och anser sig därför inte behöva anpassa sig efter SOX. 
Regelverket påverkar endast svenska bolag som är noterade i USA. Bolaget ska 
lämna ett intyg som bekräftar att SOX regler efterföljts, där revisorn kan 
medverka som konsult åt bolaget. SOX har därför inneburit mer jobb för revi-
sorer. Johansson bekräftar att det har inneburit mer jobb för revisorer. Han menar 
att det är stora svenska bolag som kan stå under SOX och då hjälper de stora glo-
bala revisionsbolaget till för att implementera det. Oberoendet har genom SOX 
hamnat i fokus och därigenom blivit mycket viktigare. Ernst & Young hjälper bo-
lagen att uppfylla SOX, men då gäller det klienter där de inte sköter om revisio-
nen. Johansson tror att det finns andra större revisionsbyråer som har hand om 
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både implementering av SOX och revisionen hos en och samma klient och tycker 
att det är mindre bra. 
 
Krüger uppger att SOX ställer ökade krav på börsnoterade bolag i USA och att 
Europa ofta tar efter de regler som finns i USA. SOX innebär ökat fokus på revi-
sorn och ett ökat krav på granskning av fel och oegentligheter. På KPMG i USA 
innefattar revisionsteamen numera en representant från avdelningen för Forensic. 
Allmänt innebär SOX ett ökat krav på oberoende och på KPMG finns speciella 
�resolvers� som används för att utreda oberoende. Det krävs mycket mer admi-
nistration efter SOX innan revisorn kan ta sig an ett uppdrag. Josefsson har inte 
kommit i kontakt med något företag som omfattas av SOX men tycker att den är 
lite för långtgående. Lundfors har inte heller kommit i kontakt med SOX genom 
sina klienter.  Han menar att SOX är en �overkill� och passar inte in i Sverige. I 
börsbolag i USA består ofta styrelsen av personer från bolaget, där ofta VD och 
styrelseordförande är en och samma person, medan styrelsen i svenska bolag ofta 
består av externa ledamöter. Därför finns inget behov av SOX i Sverige. SOX 
medför stora kostnader för företagen och Lundfors tror därför att regelverket kom-
mer att bli mindre omfattande i framtiden. 
 

4.2.2 Förväntningar på revisorn 
 
Pålitlighetsgapet 
Andersson anser att det finns ett förväntningsgap avseende pålitlighet eftersom 
revisorerna är externa granskare och att användarna av de finansiella rapporterna 
tror att revisorerna kan göra mer än de kan. Användarna har en förväntan på revi-
sorn att han ska upptäcka allt, men detta är inte möjligt enligt Lundfors. Han anser 
att massmedia här medverkar till att det finns ett förväntningsgap. De är inte int-
resserade av att skriva om vad som normalt ingår i revisorns uppgifter utan en-
dast då en skandal uppdagats.  Massmedia är enligt Lundfors ofta snabba med att 
fälla revisorn innan han ens blivit dömd och anser att revisorn ska kunna förutse 
konkurser. Johansson tror emellertid att det finns ett stort förtroende hos allmän-
het och investerare för att revisorn gör så gott han kan. Om revisorn skriver en ren 
revisionsberättelse så har han utrett det som för honom är möjligt att utreda. Revi-
sorn ska enligt Johansson följa den lagstiftning som finns och hitta eventuella fel-
aktigheter i de finansiella rapporterna. Det är inte de finansiella rapporterna som 
Johansson och hans utredare från Forensic undersöker utan den interna kontrollen 
och förekomsten av oegentligheter där. Josefsson instämmer här och påpekar att 
det inte är revisorn som bollar med siffrorna i balansräkningen, utan klienten 
själv. Krüger instämmer och menar att revisorn inte ska vara med och redovisa, 
eventuellt kan han vara med och svara på frågor på bolagsstämman.  
 
Revisorn kan dock enligt Josefsson ha synpunkter på presentationen och identifi-
era transaktioner som gynnar klienten skattemässigt. Revisorn företräder flera 
intressenters perspektiv enligt Josefsson; ägare, anställda samt allmänheten och 
har en mix av dessa intressenters förväntningar att ta hänsyn till. Josefsson anser 
att revisorn inte kan rapportera mindre väsentliga avvikelser, därför kommer det 
alltid att finnas ett förväntningsgap. Engerstedt menar att användarna inte har till-
räcklig kunskap om vad revisorn har för uppgifter i redovisningen och förvalt-
ningen. Uppgifterna i årsredovisningen är inget som revisorn ska ta ansvar för och 
revisorn har där ett sekundärt ansvar. Styrelsen kan enligt Engerstedt blanda sam-
man sina egna och revisorns uppgifter. Revisorsnämnden kritiserar ofta revisorer 
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för att de inte fullgjort sin uppgift. Andersson och Oskarsson är alltid vaksamma 
på vad som står i revisionsberättelsen men utgår från att de finansiella rapporterna 
är korrekta och att revisionsberättelserna är ärliga. 
 
Förväntningsgap avseende going concern 
Krüger och Josefsson är övertygade om att det finns ett förväntningsgap avseende 
all-mänhetens förväntan på revisorn att kunna föreskriva företagets fortlevnad. 
Krüger menar på att revisorn har en skyldighet att göra en bedömning och denna 
görs utifrån underlag från klienten. Dessa bedömningar är således baserade på 
prognoser, eftersom det är svårt att sia om framtiden får revisorn istället se på 
historiken. Josefsson håller med här, revisorn är en tillbakablickare och granskar 
historisk information. Revisorn lägger ner mindre tid på att bedöma framtiden 
eftersom detta är svårt, revisorn försöker göra en bedömning ett år framåt i tiden.  
 
Lundfors anser att revisorn måste tänka på hur han uttrycker sig om going concern 
i revisionsberättelsen. Han har löst det genom att låta klienten själv får kommen-
tera prognoser om framtiden i förvaltningsberättelsen innan han utfärdar en ren 
revisionsberättelse. Engerstedt anser att det är en så grundläggande förutsättning 
för att en ren revisionsberättelse ska utfärdas att den inte behöver specificeras men 
att det enligt RS 570 numera råder högre krav på revisorns rapportering avseende 
företags fortlevnad. Andersson menar på att revisorn borde upptäcka om ett före-
tag är konkursmässigt men att det inte är revisorns uppgift att göra någon 
börsprognos. Om revisorn däremot skulle missa att en klient är i situation för upp-
rättande av kontrollbalansräkning är det inte bra. Andersson och Oskarsson kan 
vara observanta på om ett företag bör upprätta en kontrollbalansräkning men tittar 
i övrigt lite på going concern vid skatterevisionen.  
 
Definition av väsentligt fel 
Alla våra respondenter är överens om att det förekommer ett förväntningsgap av-
seende användarnas och revisorns syn på storleken på och definitionen av ett vä-
sentligt fel. Enligt Andersson och Oskarsson tror företagen själva att varje siffra 
kontrolleras av revisorn medan medvetenheten att så inte är fallet är ansenligare i 
större företag. Lundfors tror att användarna förväntar sig att revisorn ska upptäcka 
allt. Enligt Engerstedt gör revisorn först en riskanalys för att hitta de områden där 
väsentliga fel kan uppdagas. Efter detta görs en revisionsplan och ett gransknings-
program. Krüger arbetar efter materialitetstal och tror att gränsen här är högre än 
vad användarna tror. Engerstedt menar att belopp som anses vara väsentliga är 
olika beroende på företagets storlek, ett fel är väsentligt om det har en påverkan 
på den som ska agera och fatta beslut utifrån informationen i de finansiella rap-
porterna. Josefsson anser att väsentliga fel kan variera mycket beroende på vilken 
intressentgrupp som tillfrågas, revisorn kan inte tillfredsställa alla intressenter.  
 
Väsentliga fel kan enligt Engerstedt uppstå antingen i räkenskaperna eller i för-
valtningen och ska anmärkas i revisionsberättelsen. Engerstedt anser även han att 
användarna ibland har en lägre nivå än revisorn på vad de uppfattar som väsentligt 
fel. Andersson tror att det finns en förväntning hos allmänheten att revisorn ska 
upptäcka fel som för den enskilde är av högt belopp, medan det i ett stort bolag 
inte är väsentligt och det handlar om riktigt höga väsentlighetsbelopp. Detta dis-
kuteras enligt Andersson i samrådsgruppen som han deltar i. Företagsledningen 
har enligt Johansson i uppgift att lämna en försäkran till revisorerna att allt gått 
rätt till, ett så kallat �management letter�. Denna får sedan revisorerna förlita sig 
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på. Johansson anser vidare att revisorerna inte ska arbeta med att upptäcka ekono-
misk brottslighet.  
 
Revisionsberättelsen 
Krüger anser att medvetenheten bland användarna om vad som ska ingå i revi-
sionsberättelsen är dålig, att det finns ett förväntningsgap. Josefsson instämmer 
och ser som en grundläggande faktor till förväntningsgapet att intressenterna of-
tast inte är utbildade i revision och därför inte vet vad arbetet går ut på. Han fram-
häver att i det i Sverige krävs både en omfattande teoretisk utbildning samt flera 
års praktik för att bli godkänd eller auktoriserad revisor, vilket säger en del om 
vilken kunskap en revisor besitter. Josefsson inlägger att det för revisorn själv kan 
kännas bra att ha lämnat en oren revisionsberättelse vid det senaste årsbokslutet 
om ett företag går i konkurs. Andersson och Oskarsson tycker att det är bra med 
en standardiserad revisionsberättelse men att revisorn gärna får skriva utförligare 
om det finns anledning till det. Lundfors anser att revisionsberättelsen är viktigast 
för börsbolag. Ägarledda bolag är nöjda så länge det inte står något i revisions-
berättelsen som gör att stat eller kreditgivare reagerar. Revisionsberättelsen är, 
enligt Lundfors, ett stort maktmedel. Johansson anser att användarna ska lita på 
vad revisorn säger och att årsredovisningen innehåller mycket information.  
 
Upptäckt av bedrägligt beteende 
Respondenternas svar går här ihop, alla anser att det finns ett förväntningsgap. 
Många användare tror enligt Josefsson att revisorn ska sätta stopp för allt. 
Johansson anser att förväntningarna är störst hos företagsledningen att revisorn 
ska upptäcka bedrägerier hos till exempel en ekonomichef. Det kan röra sig om 
konkurrerande verksamhet vid sidan om en anställning, felaktiga reseräkningar 
eller felaktiga löneutbetalningar. Krüger har som åsikt att få ekonomiska brott an-
mäls och få upptäcks av revisorn. Brist på intern kontroll är ofta en anledning till 
ekonomisk brottslighet. Revisorn har många gånger ingen möjlighet att upptäcka 
om någon ekonomisk brottslighet finns annat än den som visar sig vid stickprov. 
Användarna av ekonomiskt material anser ofta att revisorn ska upptäcka allt och 
Krüger tror att detta är det största av alla förväntningsgap. Andersson och 
Oskarsson berättar att Skatteverket gör stickprov med allmänpreventivt syfte, där 
de kontrollerar ekorelaterade företeelser genom att göra omvärldsanalyser och se 
på trender internationellt. Johansson menar att det finns begränsningar för vad 
revisorn hinner med, samtidigt som det råder stenhård konkurrens om arvoden och 
kunder i revisionsbranschen. 
 
Allmänt om förväntningsgapet 
Josefsson anser att förväntningsgapet alltid kommer att finnas och att det inte går 
att göra något åt. Revisorer och användare har olika utbildning och många använ-
dare vet inte hur en revision går till, det finns ett ointresse och en svårighet för an-
vändarna att förstå revisorns situation. Andersson och Oskarsson förstår att revi-
sorerna inte kan kontrollera allt, men tror att företagen och allmänheten tror att 
revisorn kontrollerar varje händelse i ett företags ekonomiska rapportering. I 
större företag tror de dock att det finns en större kunskap hos företagsledningen 
om hur en revision går till. Andersson och Oskarsson är övertygade om att det 
finns ett förväntningsgap mellan revisorn och klienten, att det finns många skilda 
uppfattningar om hur siffrorna ska tolkas. En bank är till exempel mer intresserad 
av om det finns substans i balansräkningen och att trygga betalningar flyter in. 
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Förslag på hur förväntningsgapet kan minskas 
Respondenterna i sin helhet anser att information är det mest betydande medlet 
som kan verka för att minska de olika förväntningsgapen. Andersson anser att för-
väntingsgapet är motiverat, att det är förutsättningarna bakom som kan ändras. I 
Sverige är enligt honom revisionen inte dålig, de olika förväntningsgapen beror på 
systemfel. Revisorskåren har en hög standard enligt Andersson, förutom några 
inte så nogräknade revisorer. Branschorganisationer skulle kunna informera all-
mänheten om vad en revision innebär anser Krüger och menar att det är en lämp-
lig uppgift för FAR. 
 
Det går inte att göra en revolutionär förändring så länge användarna är desamma 
som idag, menar Josefsson. Inom en särskild intressegrupp skulle förväntnings-
gapet kunna minskas, till exempel mot myndigheter, genom samarbeten och dis-
kussioner. Enligt Josefsson förekommer redan idag samarbeten mellan revisions-
organisationerna SRS och FAR samt myndigheterna EBM och Skatteverket. Det 
finns, påtalar Josefsson, många olika förväntningsgap mot olika grupper av intres-
senter.   
 
Johansson menar att det till viss del råder okunskap hos användarna, kanske 
behöver revisorn vara tydligare mot klienterna. Detta skulle kunna uppnås genom 
att i uppdragskontrakten betona fokuseringen på ekonomisk brottslighet. Han an-
ser att revisorn kan använda sig av experter på oegentligheter i revisionen för att 
hitta vad som behöver kontrolleras extra noga. Detta medför dock en extra kost-
nad och det gäller att företagen är beredda att betala för denna. Andersson och 
Oskarsson anser även de att det är en informationsfråga om vad revisorn ska göra 
och att det bör klarläggas på ett tydligt sätt vad som ingår i revisorns arbete. För-
väntningsgapet kan enligt Andersson minskas om det på ett pedagogiskt sätt kan 
kommuniceras till allmänheten vad en revision innebär och vad som kan utläsas ur 
en revisionsberättelse.  
 
Lundfors tycker att det skulle behöva komma ut i massmedia vad revisorn har för 
ansvar. Han har själv försökt förmedla informationen, men det finns inget intresse 
för den. Krüger håller med här och påpekar att det endast finns ett intresse då ett 
ekonomiskt brott redan begåtts. Revisorns roll behöver enligt honom förtydligas 
genom information och kommunikation. Massmedia borde informera allmänheten 
om vad revisorn kan och inte kan se och upptäcka anser Lundfors. I Sverige har 
börsbolagen ofta efter Fermentaaffären låtit revisorn delta vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen presenteras för att informera styrelsen angående denna. Det 
händer även att revisorn är med vid bolagsstämmor och berättar för ägarna hur 
revisionen gått till. Lundfors anser att styrelse och ägare behöver utbildning för att 
minska förväntningsgapet och att allmänheten behöver informeras. Lundfors 
uppger att det sedan 1990 är vanligt att lämna offerter på revision, det före-
kommer en upphandling av tjänsten. Dessa offerter innehåller ofta en utförlig be-
skrivning på vad revisionsuppdraget innefattar. Revisionskommittén är ofta väl 
informerad i frågan, men tyvärr stannar ofta informationen hos den eller dem som 
tar emot offerten. Ägarna är beroende av revisorn och det är därför viktigt att 
denne är kompetent och går att lita på, revisorn är en garanti för att bolaget är i sin 
ordning för användarna. Lundfors påpekar att det för att starta ett aktiebolag i 
Sverige bara krävs en insats på 100 000 kronor och att revisorns kontroll främst är 
till för bolagets skull. 
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Krüger anser att det är en omöjlighet att minska förväntningsgapet till noll, just 
avseende oegentligheter finns ett stort förväntningsgap. Ett förtydligande av going 
concern i revisionsberättelsen skulle enligt honom kunna minska förväntnings-
gapet och en diskussion mellan användare och revisorer vore en hjälp på vägen. 
Egentligen finns redan idag en möjlighet för revisorn att skriva en hel del i revi-
sionsberättelsen, men detta anses vara kontroversiellt. En oren revisionsberättelse 
där ekonomisk brottslighet inte åtgärdas är enligt Krüger sällsynt. Andersson och 
Oskarsson anser att all ekonomisk brottslighet är uppsåtlig och att även revisor 
och bank förs bakom ljuset. 
 
IT-utveckling och ny teknik och dess effekt på revisorers granskningsprocess 
Josefsson menar att revisorer själva använder sig av IT i granskningsprocessen. IT 
och ny teknik har förenklat granskningsprocessen, men i vissa delar även försvårat 
för revisorn. Andersson instämmer i att den nya tekniken kan vara till nytta för 
granskningen och tillägger att granskningsprocessen blir svårare om revisorn inte 
behärskar den nya tekniken och nämner exempelvis kassaregister som något som 
kan manipuleras. Även Lundfors instämmer i att den nya tekniken gör det både 
svårare och lättare för revisorn och granskningsprocessen. Han menar att det har 
blivit mer komplicerat men samtidigt enklare eftersom revisorn med avseende på 
den nya tekniken också fått bättre hjälpmedel som ger snabbare och mer infor-
mation. Revisorns granskning har på så sätt blivit mer omfattande från att tidigare 
innefatta bara några stickprov. Det finns alltid någon på byrån som är kunnig på 
området och det finns IT-specialister. Deloitte & Touche gör speciella riskbedöm-
ningar inom IT. Engerstedt bekräftar att det har blivit mer komplicerat med den 
nya tekniken, men att revisorerna själva använder den som ett led i granskningen. 
 
Johansson, Krüger, Andersson och Oskarsson anser att ny teknik har bidragit till 
att försvåra granskningsprocessen. Johansson menar att det är en anledning till att 
IT-revisorer är en profession som vuxit fram och blivit mer central i revisioner. 
Dessa har använts för att identifiera signifikanta processer. Krüger menar att det 
finns en brist här och revisionsföretagen har specialistavdelningar att ta hjälp av 
vid granskning av IT-system och stora mängder av data. Han menar vidare att tek-
niken alltid ligger före, det vill säga det finns alltid möjligheter att utföra ekono-
miska brott. Det är den påskrivande revisorn som avgör om det finns en risk kring 
IT och avgör i så fall om det är aktuellt med en IT-revision. Han kommer in på 
SOX och förklarar att reglerna föreskriver att manuella poster såsom bokförings-
ordrar ska granskas speciellt. Det kan ifrågasättas hur många som görs, när dessa 
görs och vem som gör dem. Andersson och Oskarsson uppger att IT och den nya 
tekniken påtagligt har försvårat granskningsprocessen och uppger som exempel 
att en faktura kan manipuleras utan att det syns. Transaktioner på Internet har för-
svårat och gränserna till utlandet har därigenom vidgats. Uppläggen är mer avan-
cerade idag och det är lättare att gå över landets gränser. 
 
Lundfors menar att revisorskåren har anpassat sig till den nya tekniken genom att 
alla större byråer har IT-specialister som måste tas in för uppdrag där rutinerna är 
datordominerade. Josefsson framhäver att IT är ett hjälpmedel i gransknings-
processen. Engerstedt har uppfattningen att revisorer ligger långt framme på tek-
niksidan, medan Andersson menar att revisorer försöker anpassa sig. Revisorerna 
har dock inte tillräckligt uppmärksammat att IT-utveckling och ny teknik har 
bidragit till att försvåra granskningsprocessen i revisioner. Den nya tekniken kan 
vara en fördel för brottslingar men också för revisorer om de kan använda den. I 
restaurangbranschen innebär detta ett problem. Han menar också att graden av an-
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passning till ny teknik kan vara mindre bland äldre revisorer. Krüger uppger att 
alla revisorer inte hänger med i utvecklingen. Det finns IT-specialister, men de 
kan inte användas i alla företag. Hans uppfattning är att revisorskåren kanske 
ligger lite efter. IT-utbildning ingår som en del i revisorsutbildningen internt på 
KPMG, men att tekniken alltid ligger steget före. Revisorskåren skulle kunna 
anpassa sig genom att utbilda fler IT-specialister, men att använda IT i revisionen 
innebär också en kostnad som klienten inte alltid är villig att betala. Det 
förekommer en prispress i branschen som gör att revisorn inte har någon möjlig-
het att ta in specialister utan att kunna motivera en kostnadsökning emot klienten. 
Andersson och Oskarsson vet inte hur revisorskåren har anpassat sig men 
framhåller att det krävs specialister och utbildning inom IT-teknik, Internethandel 
och hur det går att förstå sig på komplicerade transaktioner. 
 

4.2.3 Ekonomisk brottslighet 
 
Påverkan av skandaler 
Enronskandalen har enligt Josefsson till en början påverkat synen på revisorer på 
ett negativt sätt. Även Johansson anser att synen på revisorerna förändrats till en 
viss del och att förtroendet för revisorerna påverkats negativt, vilket lett till att 
revisionsbyråerna får arbeta mycket hårt för att upprätthålla detta. Andersson in-
stämmer här, även han anser att allmänheten inte längre har samma förtroende för 
revisorn. Myndighetskraven har enligt Josefsson blivit högre vilket bidragit till 
större förväntningar och att allmänheten fått upp ögonen för revisorerna på ett 
annat sätt än tidigare. Josefsson menar att revisorerna tidigare varit förhållandevis 
osynliga, men att denna förändring bidragit med något positivt till revisorsyrket 
och att det positiva överväger det negativa. Andersson pekar på att revisorerna 
blivit mer benägna att ändra sin roll. Krüger anser att skandalen varit en smäll för 
revisorskåren, men att den ändå fört med sig något gott i form av ökade krav och 
ökad medvetenhet. Andersson och Oskarsson ifrågasätter varför revisorerna inte 
såg felen i Enron och anser att det svärtat ner revisorsyrket.  
 
Efter Enronskandalen försvann en stor byrå, Arthur Andersen. Lundfors anser att 
massmedia fällde Andersen och medverkade till att de tappade förtroendet på 
marknaden innan de ens blivit fällda för de brott de stod åtalade för. Lundfors an-
ser ändå att det varit ett uppsving för revisorsyrket efter skandalen, revisorn har 
kommit i fokus. Josefsson, Krüger, Andersson och Johansson anser alla att revi-
sorerna i Enron borde ha sett den förekomna ekonomiska brottsligheten och an-
mält denna. Johansson menar på att felen var av så väsentlig grad att de borde ha 
upptäckts. Krüger anser att det är svårt att avgöra hur mycket bevis som behövs 
och var gränsdragningen ska gå, det finns en gråzon om vad som är ett ekono-
miskt brott på grund av olika tolkningar av lagarna. Revisorn har en plikt att an-
mäla styrelse och VD, först genom diskussion med dessa och sedan vidare till å-
klagare. Andersson påpekar att även om revisorerna i Enron borde ha upptäckt 
och anmält detta så har de begränsade möjligheter och det kan vara svårt att upp-
täcka stora belopp som är små för bolaget. En teori som Josefsson har angående 
Enronskandalen är att den uppkom på grund av för stelbenta redovisningsregler i 
USA som tillät företag att dölja förluster. Enron gjorde just detta men med gällan-
de regler var detta inte olagligt.  
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Riskbedömning 
Johansson anser att den traditionella revisionsriskmodellen håller och är ett bra 
redskap för att bedöma den inneboende risken. Lundfors påpekar att revisions-
bevis från tredje part alltid ger bäst bevis, exempelvis ett kontoutdrag från banken. 
Nytt i revisionsstandarden är att revisorn ska upprätta ett uppdragsbrev så att 
klienten ska förstå vad revisorn gör. Dessutom skickas enligt Lundfors en begäran 
till bolagets advokatbyrå på en redogörelse för eventuella pågående processer 
inom företaget. Som tidigare nämnts finns även ett så kallat �management letter� 
där ledningen ska intyga för revisorn att allt gått rätt till och att gällande lagar 
följts. Intern kontroll finns främst i större bolag och där efterföljs instruktioner om 
denna. Lundfors menar att revisorn antingen granskar den interna kontrollen då 
denna förekommer eller i annat fall gör en substanskontroll, på detta sätt bedöms 
den inneboende risken.  
 
Revisorns fokus ska enligt Josefsson inte ligga på att upptäcka ekonomisk 
brottslighet, men han ska utreda ett brott om det framkommer vid den vanliga 
revisionen. På Öhrlings PricewaterhouseCoopers finns en Forensic-avdelning som 
består av jurister och tidigare anställda på Revisorsnämnden. Engerstedt anser att 
anmälningsskyldigheten inte har påverkat och ska inte påverka utfärdandet av en 
ren revisionsberättelse. Revisorer är inte specialister på att upptäcka ekonomisk 
brottslighet, men ska som led i en traditionell granskningsprocess ta hjälp av 
andra specialister såsom IT-specialister, skattekonsulter eller redovisningsspecia-
lister. Stora revisionsbyråer ligger enligt Engerstedt långt framme gällande olika 
typer av specialister.  
 
Efter att ett brott upptäckts ska jurist eller åklagare från EBM kontaktas. Enligt 
Krüger beror risken mycket på vilken bransch företaget agerar i. Han föreslår att 
revisorn ska studera marknaden och på så sätt få fram områden med stor risk, 
externa parter kan här tillföra ny information. Det gäller att gå utanför traditionell 
revision för att hitta risker, Forensic kan göra en oberoende riskbedömning spe-
ciellt avseende ekonomisk brottslighet. Krüger anser att riskbedömningar borde 
vara ett större inslag i revisionen. Andersson och Oskarsson anser att revisorn 
borde kunna upptäcka fler ekonomiska brott, det borde finnas mer finslipade mo-
deller som anpassas för att upptäcka ekonomisk brottslighet. De anser att revi-
sorerna många gånger bokstavstolkar, finns det till exempel en faktura från ett 
luftbolag har revisorerna svårt att upptäcka denna. Reglerna bör anpassas mer, de 
har inte följt samhällets utveckling. Revisorn har idag inte instrument att åtgärda 
ekonomisk brottslighet, det ligger på branschorganisationerna att yttra sig menar 
Andersson och Oskarsson.  
 
Beträffande vilka objekt som särskilt bör granskas menar Johansson att det beror 
specifikt på vilken typ av företag som det handlar om. Vad som normalt ägnas 
extra uppmärksamhet är penningflöden, ovanliga transaktioner, skattebetalning, 
värdering av kortfristiga skulder samt kundfordringar. Dessa poster är enligt 
Johansson lätta att manipulera. Andra granskningsobjekt är kassaflödeskonton och 
värdering av vissa resultatpåverkande poster. Josefsson håller med om att kon-
tanthantering är viktig att granska, men menar att det är branschbetonat om vad 
som är viktigt att granska likaväl som att ekonomisk brottslighet och dess typ är 
branschberoende. Enligt Lundfors används i första hand bevis från tredje part, 
efter det intern kontroll. I mindre bolag är enligt Andersson ofta ägaren, bolags-
stämman och styrelsen en och samma person vilket medför större risker för miss-
bruk än i större företag där de olika organen kontrollerar varandra. Josefsson 
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pekar på att personer som begått ekonomiska brott tidigare ofta begår brott igen. 
Därför bör personers bakgrund noggrannare undersökas, i synnerhet de som varit 
fällda för brott eller varit inblandade i en konkurs. Josefsson anser vidare att det 
vore bra om revisorn blev informerad om styrelsen byts ut. Han anser även att 
näringsförbud tillämpas i för liten omfattning.  
 
Lundfors menar på att det finns en omfattande katalog på ekonomiska brott som 
kan förekomma. Revisorn utgår i sitt arbete från föregående år, gör en budget, 
läser av årets utfall och jämför det med föregående år och budget. Finns en av-
vikelse kräver revisorn en förklaring från klienten där revisorn får använda sig av 
sin professionella skepticism för att avgöra om förklaringen är rimlig. Anser revi-
sorn att så inte är fallet återstår att leta bevis. Lundfors anser att kassa och bank är 
viktiga att granska. Inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers föreligger ett krav på 
att Forensic anlitas innan revisorn agerar och anmäler ett ekonomiskt brott till 
EBM, uppger Josefsson. Även IT kan anlitas för en process som kan leda till en 
anmälan om ekonomisk brottslighet. Johansson anser att riskerna skulle behöva 
tas på lite större allvar, att det är viktigt att revisionsarbetet inte går på rutin och 
skyndas igenom. Josefsson tycker inte att ekonomisk brottslighet är något som 
läggs stort fokus på i revisionen i normalfallet, utan framkommer genom den van-
liga revisionen. På Ernst & Young förekommer enligt Johansson en speciell risk-
bedömning om oegentligheter internationellt sett och där kartläggs bonussystem 
samt press från olika intressenter och marknaden. De transaktioner som ska grans-
kas avgörs genom att specifika kontroller på sådant som ska fungera görs. Revi-
sionsteamet går tillsammans genom riskbedömningen och kallar vid behov in ex-
perter. 
 
Whistleblowers roll vid ekonomisk brottslighet 
Det bästa sättet att upptäcka ekonomisk brottslighet är enligt Lundfors genom så 
kallade whistleblowers. I USA är en whistleblower skyddad från att själv bli åtal-
ad, något som inte gäller i Sverige och kan vara en förklaring till att fenomenet är 
ovanligare här. Många skandaler skulle aldrig uppdagas om det inte fanns whistle-
blowers. Enligt Engerstedt har många revisionsföretag i USA länkar på hemsidor 
till vart whistleblowers kan vända sig, men även han anser att de inte är så vanliga 
i Sverige. Här stämmer även Andersson in, som främst fått in anonyma anmäl-
ningar av mindre väsentligt slag. Krüger menar på att det kommer in mycket tips 
från whistleblowers. Leverantörer, anställda och kunder står för cirka 50 procent 
av upptäckten av ekonomisk brottslighet, internrevision för cirka 40 procent och 
resterande del står den externa revisionen för. Det är ett effektivt och billigt 
alternativ för företagen anser Krüger, men det är också viktigt att den som tipsar 
undgår repressalier. I USA är det vanligt att ett speciellt företag är mottagare av 
informationen, det är viktigt att tipsarna har förtroende för mottagaren.  
 
I Sverige kan whistleblowers rapportera till Skatteverket, Polisen eller media en-
ligt Andersson och Oskarsson. De tips som kommer in handlar mest om skatter 
och svart arbetskraft, folk störs av dessa oegentligheter och anmäler därför detta. 
Det händer att en ekonomichef som slutat på sin position anmäler oegentligheter 
som förekommit under hans anställning. Johansson anser att ungefär 90 procent 
av den ekonomiska brottslighet som uppdagas kommer fram genom tips från 
whistleblowers. Det är oftast anställda som upptäcker den ekonomiska brotts-
ligheten, inte revisorn vid revisionen. De flesta företag i Sverige, anser Johansson, 
är mycket dåliga på att erbjuda och informera om whistleblowing. Josefsson har 
inte stött på fenomenet whistleblowing i praktiken. 
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Revisorns utbildning i upptäckande av ekonomisk brottslighet 
Johansson anser att revisorskåren har en bra utbildning och där instämmer även 
Josefsson, även om han tror att den kan bli ännu bättre. Andersson anser dock inte 
att utbildningen är tillräcklig och får där medhåll av Andersson och Oskarsson 
som menar att den idag möjligen inte är tillfredsställande. Revisorerna borde en-
ligt dem kunna upptäcka mer än de gör idag, det blir en svår gränsdragning om 
vad revisorns roll egentligen är. Andersson och Oskarsson anser dock att merpar-
ten av revisorerna är seriösa. Det är nödvändigt med fortbildning för revisorer och 
att dessa hänger med i utvecklingen i samhället. Revisorerna har enligt Andersson 
och Oskarsson omfattande internutbildning. 
 
Krüger menar att det bästa sättet att förebygga ekonomisk brottslighet är genom 
en fungerande intern kontroll. Hans tycker att det är svårt att säga om revisorn har 
tillräcklig utbildning, det gäller att våga ställa de känsliga frågorna. Det är viktigt 
att revisorn får rätt utbildning så att han kan ställa frågorna på rätt sätt. Det är 
svårt för revisorn att kunna tolka alla lagar anser Lundfors. Han utbildar själv 
medarbetare internt kring ekonomisk brottslighet i samarbete med Rolf Skog som 
författat lagen och kan förklara dess innebörd.  
 
Fler ekonomiska brott upptäcks och anmäls idag och det är erfarenhet som väger 
tyngst anser Engerstedt. Han får här medhåll av Johansson som tycker att erfaren-
het gör att en revisor är mycket bra på att upptäcka ekonomisk brottslighet, även 
om mer utbildning ändå vore bra. Tid och budget begränsar dock möjligheten till 
utbildning på området. Engerstedt menar att genom revisorers förebyggande ar-
bete förhindras många ekonomiska brott och att många av de brott som upptäcks 
korrigeras internt. Andersson ifrågasätter varför revisorer inte har någon utbild-
ning i straffrätt och processrätt, detta har lett till att revisorn har svårt att ta till sig 
de olika misstankegraderna i en förundersökning. Han anser att det skulle behövas 
någon del i utbildningen som tar upp dessa frågor, även om internutbildning tar 
upp frågorna så utgör det inget krav att vara utbildad på området för att bli god-
känd eller auktoriserad revisor.  
 
Förekommande ekonomiska brott 
Enligt Andersson och Oskarsson är bokföringsbrott i samspel med skattebrott de 
vanligast förekommande ekonomiska brotten, men det finns ett stort mörkertal. 
Engerstedt håller här med och även Josefsson och Andersson som förtydligar med 
att för sent inlämnad årsredovisning är det vanligaste inom bokföringsbrotten 
medan avsaknad av bokföring och brister i bokföring är andra vanliga bokförings-
brott. Cirka 70 till 80 procent av anmälningarna får EBM från Skatteverket och 
konkursförvaltare. Borgenärsbrott är inte särskilt vanligt förekommande enligt 
Andersson, kanske i ett fall av tjugo, medan anmälningarna om insiderbrott har 
ökat.  
 
Johansson och Lundfors anser även de att det finns ett stort mörkertal. Uppsåtliga 
bokföringsbrott är mindre vanliga i större börsbolag där förmögenhetsbrott domi-
nerar anser Johansson, medan bokföringsbrotten är vanligt förekommande i mind-
re bolag. Lundfors menar att många ekonomiska brott inte anmäls utan löses istäl-
let internt eftersom det kan skada ett företags rykte om information om ekonomisk 
brottslighet kommer fram till allmänheten. Det enda ekonomiska brott som 
Lundfors kommit i kontakt med är förskingring, vilket han även anser vara 
vanligt. Olika ekonomiska brott förekommer i olika branscher och skattebrott 
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förekommer överallt. Om ett företag inte följt Bokföringslagen leder detta ofta till 
både bokföringsbrott och skattebrott, det är vanligt att det är två brott i kombi-
nation menar Lundfors. Revisorn ska vara ett kontrollorgan för att skatter betalas 
och detta anser Lundfors fungerar bra.  
 
De ekonomiska brott som Krüger kommit i kontakt med är främst att en anställd 
förskingrat pengar från ett företag eller anlitat en leverantör med personlig känne-
dom till ett mindre förmånligt kontrakt för företaget. Att så kallade kickbacks går 
direkt till en anställd eller ägare är en annan vanligt förekommande form av eko-
nomiskt brott, eller att utrustning från företaget plockas ut till hemmet. IT-brott 
förekommer också enligt Krüger, främst genom avsikten att manipulera bok-
föring.  
 
Om regleringen fungerar i praktiken 
De flesta av respondenterna anser att regleringen fungerar i praktiken, men 
Andersson och Oskarsson anser att den kunde fungera bättre. De menar att vårt 
skattesystem skulle behöva ses över, vi har låga bolagsskatter men istället höga 
inkomstskatter som kan locka till olika typer av skattebrott. Vid en skattelättnad 
tror Andersson och Oskarsson att de ekonomiska brotten skulle minska i antal, 
dock aldrig försvinna helt. Det har generellt sett skett en ökning av ekonomiska 
brott. Josefsson tycker att det fungerar bättre och bättre genom kommunikation 
mellan revisorsorganisationerna och EBM, men det tar tid innan ny lagstiftning 
sätter sig. Krüger tillägger att det är viktigt att det tydliggörs vilka ekonomiska 
brott som revisorn ska anmäla.  
 
Johansson anser att SOX är överarbetat, alla processer kartläggs och dokumen-
teras. Han menar att det inte fungerar riktigt bra idag, det skulle behöva fokuseras 
mer på företagsledare och ledningsgrupper. Ofta tror företagen att de har kontroll 
på administrativa processer trots att så inte är fallet. Andersson menar att det idag 
finns några skönhetsfläckar i lagstiftningen, men det handlar mer om detaljer än 
grundläggande fel. Dessa är: 
 

• Obligatorisk avgång för revisorn om fel inte kan rättas till, och 
• i små bolag finns en tidsfrist på fyra veckor efter det att revisorn gett en 

tillsägelse. Inom den tiden finns möjligheten för bolaget att sparka revi-
sorn som då inte kan göra någon anmälan. 

 
Vidare anser Andersson att lagstiftningen är svår att tillämpa även om den fun-
gerar förhållandevis bra. Mycket kan rättas till eftersom bolagets företrädare vet 
att revisorn har anmälningsplikt, även om det kan tyckas lite udda att brister får 
rättas till. Allvarligare ekonomiska brott begås enligt Andersson ofta av företags-
ledningen. Anmälningsplikten fungerar som ett kontrollverktyg av aktiebolag, det 
är ett samhällsintresse att bolagen sköts eftersom i stort sett vem som helst kan 
driva ett aktiebolag. Andersson menar att kontrollen är rimlig.  
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4.3 Tabell över respondenternas svar 
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5 Vår analys 
 
Vartefter studien fortgått har vår förståelse för vilka skyldigheter och möjligheter 
revisorn har idag att upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet ökat och ur 
denna har sedan analysen vuxit fram.  
 

5.1 Revisorns anmälningsplikt och oberoende 
 
Fördelar och nackdelar med anmälningsplikten 
Respondenterna framhåller att fördelarna med anmälningsplikten är att revisorer-
na fungerar som en ytterligare kontrollfunktion eller övervakare i ägarnas och det 
allmännas intresse. Vi anser att det är rimligt eftersom personkretsen som omfat-
tas av lagstiftningen därmed kan kontrolleras och hållas ansvariga för det som 
sker i ett bolag. Andersson går så långt att han kallar aktiebolag för ett brotts-
verktyg och menar att revisorn som granskare har en stor insyn i ett bolag. Genom 
anmälningsplikten har revisorns maktposition stärkts gentemot klienterna. Enligt 
Andersson är anmälningsplikten ett bra verktyg efter som det rättas till mycket i 
redovisningen och beskattningen. Därmed har vi förstått att anmälningsplikten 
uppfyller ett preventivt syfte och menar att det leder till att många oegentligheter 
och fel rättas till innan det går så långt att revisorn behöver göra en anmälan. I en 
studie av Jayalakshmy, Seetharaman och Khong (2005) kommer författarna fram 
till att det mest effektiva verktyget för att upptäcka och förhindra oegentligheter är 
genom ett väl fungerande internt kontrollsystem. Eftersom små bolag saknar 
interna kontrollsystem anser vi att den externa revisorns granskning är avgörande 
för att upptäcka oegentligheter och fel där. 
 
Enligt Dahlqvist och Holmquist (2004) kan en revisor som lämnar felaktiga upp-
gifter i en anmälan bli ersättningsskyldig gentemot bolaget. Detta är en av de 
nackdelar med anmälningsplikten som framkommit i våra intervjuer. Revisorn ska 
enligt ABL göra en anmälan redan då det föreligger misstanke om brott. Samtidigt 
innebär en anmälan att revisorn måste avgå, vilket också förs fram som en av 
nackdelarna med anmälningsplikten. Vår tolkning av detta är att det måste vara 
svårt för revisorn att dra en tydlig gräns mellan tystnadsplikten i de yrkesetiska 
reglerna och anmälningsplikten i ABL. Att revisorn måste avgå innebär att revi-
sorn förlorar en klient och därmed en inkomstkälla. Samtidigt skulle det vara svårt 
att upprätthålla förtroendet gentemot en klient om en anmälan inte ledde till att 
revisorn avgår. Därmed anser vi, liksom Lundfors, att det är rimligt att en anmälan 
leder till att revisorn avsäger sig uppdraget. Samtidigt håller vi med om att avgång 
är en nackdel med anmälningsplikten eftersom det ger revisorn ett incitament att 
avstå från att göra en anmälan för att få behålla uppdraget.  
 
En annan åsikt som framkom i samband med anmälningsplikten är att den gäller 
redan om det förekommer en misstanke om brott. Här håller vi med respon-
denterna om att det är en låg grad och en olycklig formulering. Vi har förstått att 
revisorer inte gör en anmälan vid misstanke om brott utan först då de är säkra på 
att brott föreligger, vilket stöds av Josefsson, Andersson och Oskarsson. Vår tolk-
ning är att tystnadsplikten väger tyngre än anmälningsplikten vid misstanke om 
brott.  Revisorer förefaller vilja vara säkra på att brott verkligen föreligger innan 
de gör en anmälan. Respondenterna uppger att ett problem med tystnadsplikten är 
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att den bryts genom en anmälan eftersom en anmälan är en offentlig handling. 
Många företag känner inte till att det finns en anmälningsplikt och revisorer ser 
olika på hur klienter bör informeras. Josefsson informerar till exempel bara klien-
ten om det finns en anledning till det. Därför anser vi att det bör finnas ett krav på 
revisorer att informera sina klienter om anmälningsplikten. 
 
Allmänt om anmälningsplikten 
Sammantaget är våra respondenter nöjda med den reglering som finns kring an-
mälningsplikten för revisorer idag och ingen av dem anser att den bör utökas. 
Engerstedt anser att revisorn förutom anmälningsplikten har en förebyggande roll 
genom det traditionella revisionsarbetet vilket får stöd av RS 240 genom följande 
citat: �Revisorn är inte och kan inte vara ansvarig för att förhindra oegentligheter 
och fel. Det faktum att revision utförs kan dock ha en avskräckande verkan�. 
Krüger föreslår dock att regleringen skulle kunna utökas till att omfatta en större 
personkrets samt en beloppsgräns för vad som är rimligt att anmäla. Vi håller med 
respondenterna i att anmälningsplikten inte bör utökas men tycker att det är orim-
ligt att revisorer ska göra en anmälan redan vid misstanke om brott. Vidare menar 
vi att om företagen i större utsträckning skulle informeras om förekomsten av 
revisorers anmälningsplikt kan den preventiva effekten bli mer långtgående. Vi 
håller också med respondenterna om att det är rimligt att tystnadsplikten får brytas 
till förmån för anmälningsplikten. 
 
Revisorns oberoende 
Den pågående harmoniseringen av revisorns oberoende ser respondenterna som 
positiv. De menar visserligen att Sverige sedan länge ligger långt framme och har 
en bra reglering kring oberoendet. Vidare anser de att harmoniseringen och nya 
internationella yrkesetiska regler har satt oberoendet i fokus samt ökat kraven på 
oberoendet. Regleringen av oberoendet har kommit i fokus efter de stora bolags-
skandalerna, i bland andra Enron. I USA bidrog detta till att SOX infördes. De 
flesta respondenter menar att SOX är lite för långtgående men att effekterna av 
skandalerna och regleringen har varit till godo för revisorer i Sverige, bland annat 
genom att det har blivit ett ökat fokus på revision.  
 
Bedömning av revisorns oberoende genom Analysmodellen 
Revisorns oberoende prövas och säkerställs genom Analysmodellen. Genom den, 
som finns i Revisorslagen samt i det yrkesetiska regelverket, prövas oberoendet 
innan revisorn antar ett nytt uppdrag, vilket respondenterna anser vara ett bra 
verktyg. Ernst & Young tillämpar en egen variant av Analysmodellen där olika 
avdelningar kan komma in och bedöma olika processer och på KPMG kopplas av-
delningen Forensic in vid bedömningar av oberoendet. Vi håller med responden-
terna om att SOX är för långtgående, eftersom den innebär ett förstärkt ansvar be-
träffande förekomsten av oegentligheter samt en förstärkt straffpåföljd för revisor-
er. SOX kolliderar här med svensk lagstiftning och yrkesetiska regler. Gällande 
Analysmodellen håller vi med respondenterna att det är ett bra verktyg, men 
menar liksom Krüger att här finns en gråzon. Vi syftar framförallt på bedöm-
ningen av självgranskningshot där vi, liksom Andersson, anser att självgranskning 
inte alls borde få förekomma. Josefsson påpekar dock att en åtskillnad måste gö-
ras mellan stora och små företag och att det är rimligt att revisorn kan hjälpa de 
små företagen med flera olika typer av tjänster, bland annat eftersom de är eko-
nomiskt begränsade. Lundfors anser att oberoendet är den viktigaste frågan för 
revisorsyrket. Han menar vidare att det är särskilt viktigt i större bolag att det inte 
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är VD och styrelse som utser revisorn, revisorn ska enligt ABL utses av bolags-
stämman. 
 
Professionell skepticism och revisorns oberoende 
Professionell skepticism är ett uttryck som är hämtat från IFAC och det tolkar de 
flesta av våra respondenter som något som ligger naturligt i yrket. Vi förstår att 
denna inställning stämmer väl överens med revisorers yrkeskod. Endast Krüger 
och Johansson tolkar begreppet som att det numera ställs högre krav på dokumen-
tation och Johansson upplever dessutom att det numera ställs högre krav på 
bedömningen av fel och oegentligheter. Vi har förstått att dessa krav tillsammans 
med att revisorn ska bedöma risken för förekomsten av oegentligheter återfinns i 
SOX och tolkar det som att regelverket här har påverkats av SOX. 
 

5.2 Förväntningar på revisorn 
 
Vid studiens början hade vi en uppfattning om att det finns ett förväntningsgap 
mellan revisorer och användare men under studiens gång har vi förstått att det 
handlar om flera olika förväntningsgap. Att det finns förväntningsgap anser även 
Shaikh och Talha (2003) samt McEnroe och Martens (2001) vilket våra respon-
denter instämmer i. Förväntningsgapen är enligt Andersson och Oskarsson mindre 
i större bolag eftersom det där finns en större kunskap om vad en revision innebär. 
Shaikh och Talha (2003) anger bland annat den problematiska definitionen på 
revisorsyrket och att det förekommer orealistiska förväntningar på revisorn som 
bakomliggande anledningar till förväntningsgapen. Våra respondenter anser att 
den största anledningen till förväntningsgapen beror på den okunskap som använ-
darna har angående vilken revisorns roll egentligen är, vilket kan likställas med en 
svår definition på revisorsyrket.  
 
Pålitlighetsgapet 
Shaikh och Talha (2003) konstaterar i sin artikel Credibility and expectation gap 
in reporting on uncertainties att det finns flera olika förväntningsgap. Det första 
de beskriver är det så kallade pålitlighetsgapet som innebär att olika uppgifter 
redovisas till olika intressenter i bolaget. Andersson håller med om att det finns ett 
förväntningsgap avseende pålitlighet eftersom användarna tror att revisorerna kan 
göra mer än de egentligen kan, vilket vi också finner sannolikt. McKee (2006) 
stöder åsikten att användarnas förväntningar skiljer sig från revisorernas och anser 
att om revisorn införde element av oförutsägbarhet i granskningsprocessen skulle 
revisorskåren kunna tillmötesgå dessa förväntningar. Lundfors anser att mass-
media är en aktör som medverkar till att det finns ett förväntningsgap eftersom det 
inte finns något intresse av att informera och utbilda allmänheten angående en 
revisors plikter. Dessa plikter blir enbart aktuella och tas upp i samband med en 
skandal och då fälls ofta revisorn av massmedia innan han ens blivit dömd. Vi 
själva upplever att detta är en viktig fråga för revisorsyrket för att kunna behålla 
sitt förtroendekapital, att få ut information i media.  
 
Johansson är av åsikten att det finns ett stort förtroende hos allmänhet och inves-
terare att revisorn gör så gott han kan. Om revisorn skriver en ren revisionsbe-
rättelse så har han utrett det han kan utreda. Detta går emot Shaikh och Talhas 
(2003) åsikt om att yrkeskåren skulle vara korrupt och medverka till manipulation 
av de finansiella rapporterna. Både Krüger och Josefsson påpekar att revisorn inte 
ens är delaktig i framtagandet av de finansiella rapporterna och således oskyldig 
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till att medverka vid eventuell manipulation. Johansson håller här med och på-
pekar att Forensic inte reviderar de finansiella rapporterna utan den interna kon-
trollen. Power (1993) uppmärksammade redan 1993 att revisorer godkände kos-
metiska finansiella rapporter framtagna av ledningen och Vinten (2002) upplyser 
om att Arthur Andersen gjorde möjligt för Enron att upprätta falska finansiella 
rapporter och tillät dem att gömma skulder och förluster. Shaikh och Talha (2003) 
anser att det behövs en strängare reglering och översyn av revisorsyrket medan 
Engerstedt menar att förväntningsgapet främst beror på okunskap hos användarna 
om vad revisorn har för uppgifter i redovisningen och förvaltningen. 
 
Förväntningsgap avseende going concern 
Att revisorn enligt Shaikh och Talha (2003) skulle skriva en ren revisionsberät-
telse precis innan en konkurs inträder anser våra respondenter vara något som 
förekommer mycket sällan i Sverige. Andersson anser att revisorn borde upp-
täcka om ett företag är konkursmässigt men revisorns ansvar är inte att göra någon 
börsprognos. Skulle revisorn missa att ett företag är i sådan kondition att en kon-
trollbalansräkning bör upprättas är detta inte bra. Krüger och Josefsson anser att 
det finns ett förväntningsgap avseende allmänhetens förväntan på revisorn att kun-
na föreskriva ett företags fortlevnad, going concern, vilket går i linje med Shaikh 
och Talhas (2003) åsikt. Problemet för revisorn med detta är enligt Krüger att be-
dömningen baserar sig på prognoser om en framtid som är svår att sia om, vilket 
gör att revisorn istället får använda sig av historisk information. En lösning på 
detta problem kan vara den Lundfors använder sig av, att låta klienten själv kom-
mentera framtiden i förvaltningsberättelsen innan han utfärdar en ren revisions-
berättelse. Engerstedt menar att förutsättningen att företagets verksamhet ska fort-
sätta är så grundläggande för en ren revisionsberättelse att den inte behöver kom-
menteras.  
 
Definition av väsentligt fel 
Enligt Shaikh och Talha (2003) definieras ett väsentligt fel för en investerare som 
när ett beslut påverkas av det, vilket stämmer väl överens med den definition 
Engerstedt anger. En revisor däremot sätter redan innan revisionen upp en gräns 
för hur många små fel ett väsentligt fel får innehålla. Detta går helt i Krügers linje, 
han arbetar efter materialitetstal. Engerstedt menar att revisorn först gör en risk-
analys för att hitta områden som kan löpa risk att innehålla fel och utifrån denna 
analys görs sedan en revisionsplan och ett granskningsprogram. Det är enligt 
Shaikh och Talha (2003) här ett stort förväntningsgap och detta håller alla våra 
respondenter med om. Företagen själva tror enligt Andersson och Oskarsson att 
varje siffra i redovisningen kontrolleras av revisorn och även Lundfors tror att 
användarna förväntar sig att revisorn ska upptäcka allt. Vår egen åsikt är att detta 
förväntningsgap är det som är störst. En viktig aspekt i detta som våra respon-
denter anger är att ett väsentligt fel kan ha olika storlek beroende på det berörda 
företagets storlek.  
 
Josefsson menar att revisorn inte kan rapportera mindre väsentliga avvikelser och 
att väsentliga fel kan variera mycket beroende på vilken intressegrupp som till-
frågas. Engerstedt anser även här att en anledning till förväntningsgapet är att an-
vändarna inte har tillräcklig kunskap. I det stora hela anser respondenterna att an-
vändarnas gräns för vad som är ett väsentligt fel ligger lägre än revisorns, häri lig-
ger förväntningsgapet. Dahlqvist och Holmquist (2004) visar på att revisorn får 
stöd i ABL att han inte behöver anmäla brott som avser belopp som inte är av 
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väsentlig betydelse för bolagets ekonomiska situation. Johansson påpekar också 
att företagsledningen ska lämna en försäkran till revisorerna om att allt gått rätt 
till, ett �management letter�, som revisorerna sedan får förlita sig på.  
 
Revisionsberättelsen 
I McEnroe och Martens (2001) undersökning kommer de fram till att både använ-
dare och revisorer är överens på punkten att en ren revisionsberättelse inte ska ut-
färdas om inte de finansiella rapporterna speglar företagets ekonomiska verk-
lighet. Om inte all viktig information delgivits investerare och kreditgivare anser 
användarna i undersökningen att en ren revisionsberättelse inte ska skrivas. 
Krüger och Josefsson anser att medvetenheten bland användarna om vad som ska 
ingå i revisionsberättelsen är dålig, att det finns ett förväntningsgap. Vidare i 
undersökningen har användarna en hög förväntan på revisorn att han ska upptäcka 
oegentligheter utförda av antingen ledning eller anställda och i allmänhet upp-
täcka om företaget hänger sig åt någon slags ekonomisk brottslighet, att agera som 
någon slags vakthund. Alla respondenter medger att det här finns ett förväntnings-
gap, många användare tror att revisorn ska sätta stopp för allt. Denna förväntan är 
enligt Johansson störst hos företagsledningen som förväntar sig att revisorn ska 
upptäcka oegentligheter hos till exempel en ekonomichef. Ofta är det en bristande 
intern kontroll som är grunden för att ekonomisk brottslighet kan existera enligt 
Krüger, ett fåtal ekonomiska brott anmäls och få upptäcks av revisorn. I den 
studie som McEnroe och Martens (2001) genomfört visar det sig att det finns ett 
förväntningsgap mellan användare och revisor avseende att revisorn ska styrka att 
den interna kontrollen genomförs på ett effektivt sätt i företaget. Grunden för hur 
revisorn uttalar sig i revisionsberättelsen är enligt RS 200 granskningen av före-
tagets årsredovisning, bokföring och företagsledningen förvaltning.  
 
Förslag på hur förväntningsgapet kan minskas 
Respondenternas åsikt om hur förväntningsgapet kan minskas går helt i linje med 
vad McEnroe och Martens (2001) anser vara lösningen, att informera allmän-
heten. Det finns dock ett ointresse och därigenom en svårighet för användarna att 
förstå revisorernas situation, vi tror att allmänhetens brist på kunskap inom revi-
sion förstorar förväntningsgapet. Enligt McEnroe och Martens (2001) skulle infor-
mationen kunna ske i form av en kortfattad förklaring som sätts ihop med revi-
sorns uttalande i de finansiella rapporterna eller genom att revisorn informerar ak-
tieägarna och andra intressenter om hur revisionen gått till på den årliga 
bolagsstämman. Lundfors menar att bolagen i Sverige efter Fermentaaffären 
praktiserat detta i form av att revisorn närvarar vid det styrelsemöte då de 
finansiella rapporterna presenteras för att informera styrelsen angående dessa. En 
annan form av detta är att revisorn deltagit på bolagsstämman för att berätta för 
aktieägare om hur revisionen gått till. Andersson menar att förväntningsgapet 
skulle kunna minskas om det på ett pedagogiskt sätt kommuniceras till allmän-
heten vad en revision och en ren revisionsberättelse innebär. Krüger håller med 
och menar att informationsspridningen skulle kunna ske genom att bransch-
organisationerna, till exempel FAR, informerar allmänheten om vad en revision 
innebär.  
 
Lundfors tycker att det är massmedias uppgift att kommunicera vad revisorn har 
för ansvar, han har själv försökt men utan resultat. Josefsson anser att det inte går 
att minska förväntningsgapet så länge användarna är desamma, däremot skulle det 
kunna minskas inom vissa grupper. Johansson ser som en lösning att revisorn kan 
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vara tydligare mot klienterna, det skulle kunna göras genom att låta fokuseringen 
på ekonomisk brottslighet betonas i uppdragskontrakten. Han anser även att revi-
sorn behöver använda sig av experter på oegentligheter för att hitta vad som ska 
kontrolleras extra noga. Shaikh och Talha (2003) anser att dialoger och nya stan-
darder är lösningen för att minska förväntningsgapet. Genom att revisorn från 
början sätter upp riktlinjer om hur revisionen ska gå till, vilka resurser han har att 
tillgå samt definitionen av väsentligt fel, ska de orealistiska förväntningarna hos 
styrelse och andra intressenter i företaget minskas. Revisorn får en ram att arbeta 
inom och kommunikationen är öppen från början. Den enligt Lundfors alltmer 
förekomna upphandlingen av revision i form av offerter innehåller en utförlig 
beskrivning om vad uppdraget innefattar. Tyvärr är det enligt honom bara ett 
begränsat antal personer på företaget: revisionskommittén eller den som tar emot 
offerten, som får ta del av denna information varför förväntningsgapet kvarstår 
hos övriga.   
 
Krüger anser att förväntningsgapet aldrig kommer att upphöra att existera men att 
ett förtydligande av going concern i revisionsberättelsen skulle kunna minska för-
väntningsgapet. Shaikh och Talha (2003) anser även de att förväntningsgapet av-
seende going concern är ett förväntningsgap som behöver minskas. 
 
IT-utveckling och ny teknik och dess effekt på revisorers granskningsprocess 
I en studie av Jayalakshmy, Seetharaman och Kong (2005) kring bedrägerier i 
databokföring och revisorers roll som granskare av oegentligheter kommer för-
fattarna fram till att de mest effektiva verktygen att upptäcka oegentligheter är in-
ternrevision, att speciellt undersöka ledningens förehavanden, ta emot anmälan 
från anställda samt whistleblowing. Johansson delar den uppfattningen och kon-
staterar att de flesta företag i Sverige är mycket dåliga med hanteringen av 
whistleblowing. Han menar att ungefär 90 procent av alla oegentligheter upptäcks 
av anställda inom ett företag och inte vid revisionen. För att kunna upptäcka och 
förebygga oegentligheter menar Glover och Aono (1995) att det behövs nya mo-
deller. Den rådande revisionsriskmodellen behöver uppdateras. Denna ståndpunkt 
får visst medhåll från Johansson, som menar att det bör finnas med en riskbe-
dömning av oegentligheter och fel i den traditionella modellen.  
 
Det är viktigt att revisorn inte bara går på rutin och skyndar, �hafsar� genom revi-
sionsarbetet. Jayalakshmy, Seetharaman och Kong (2005) menar att det för att 
förhindra att oegentligheter utförs krävs att den samlade professionen av revisorer 
får större ansvar att upptäcka och förebygga oegentligheter. Denna uppfattning får 
inget stöd av någon av våra respondenter, som samtliga anser att revisorn varken 
kan eller ska ha ansvar för att upptäcka eller förhindra oegentligheter och fel. Vi 
har förstått att de flesta ekonomiska brott utreds internt och att en anmälan sällan 
blir aktuell. 
 
Samtliga respondenter uppger att IT och ny teknik har bidragit till att försvåra 
granskningsprocessen för revisorer. Johansson menar att det är en anledning till 
att IT-revisorer är en profession som har vuxit fram och blivit mer central i revi-
sioner. Krüger instämmer och menar att här finns en brist och att tekniken alltid 
ligger steget före, det vill säga det finns alltid möjligheter att utföra ekonomiska 
brott. Detta stämmer väl överens med det Jayalakshmy, Seetharaman och Khong 
(2005) uppger vara problemet med IT och ny teknik. De menar vidare att globali-
seringen bidrar till att företagen utför fler komplexa transaktioner, vilket får stöd 
av Andersson och Oskarsson, som uppger som exempel att en faktura lätt kan 
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manipuleras utan att det syns. Denna åsikt delas även av Seetharaman, 
Senthilvelmurugan och Periyanayagam (2004) som också konstaterar att revisorer 
själva behöver använda sig av den nya tekniken som ett hjälpmedel i arbetet med 
att upptäcka komplexa transaktioner.  
 
Att den nya tekniken ska användas som ett hjälpmedel får stöd av Engerstedt, 
Josefsson och Lundfors som också anser att granskningsprocessen därigenom har 
förenklats för revisorn. Flertalet av respondenterna anser att revisorskåren har 
anpassat sig väl till de nya förutsättningarna med IT. Krügers uppfattning är att 
revisorskåren förmodligen ligger lite efter vilket bekräftas av Andersson som til-
lägger att de försöker anpassa sig. Både Nilsson (2000) och Zhao och Yen (2004) 
anser att revisorerna behöver vara delaktiga i utvecklingen på området och de be-
höver uppfatta tekniken som ett viktigt redskap. Zhao och Yen (2004) menar sam-
tidigt att revisorerna inte har anpassat sig till de nya informationsbehoven. De 
menar att viss information numera enbart finns i elektronisk form och att revisorer 
måste vidareutveckla sina revisionstekniker för att anpassa sig. Rezaee, Elam och 
Sharbatoghlie (2001) menar till och med att nya revisionstekniker såsom fort-
löpande revision och CAAT är nödvändigt för att revisorer ska kunna upprätthålla 
sitt oberoende. Att revisorskåren inte har anpassat sig får också stöd av Hunton, 
Wright och Wright, som i en studie med 82 IT-revisionsspecialister och 83 ex-
terna revisorer har dragit slutsatserna att de externa revisorerna har en övertro på 
sin förmåga att bedöma IT-relaterade risker i datoriserade affärssystem. Eftersom 
revisorn inte har möjlighet att hålla sig uppdaterad med allt som händer inom IT-
utvecklingen anser vi att det är naturligt för honom att anlita specialister, kanske i 
större utsträckning än idag.  
 

5.3 Ekonomisk brottslighet 
 
Påverkan av skandaler 
Att Enronskandalen haft en påverkan på revisorsyrket är alla respondenter överens 
om även om de har olika åsikter om på vilket sätt denna påverkan skett. Johansson 
och Andersson anser att förtroendet för revisorn minskat och håller således med 
Ewert (2002). I den studie som Vinten (2002) redovisar anser revisionsstudenter 
att Enrons agerande skadat revisionsbranschens rykte och påverkat allmänhetens 
åsikt om revisorsyrket. Detta håller Krüger med om som anser att skandalen varit 
en smäll för revisorskåren. Amlie och Mitschow (2004) gör jämförelsen mellan 
Arthur Andersens fall genom Enronskandalen och dödsstraff. Lundfors poängterar 
att massmedia fällde Arthur Andersen och medverkade till att de tappade förtro-
endet på marknaden, de blev fällda innan de ens blivit dömda för de brott de stod 
åtalade för. Lundfors anser att det blivit ett uppsving för branschen efter skan-
dalen, revisorn har kommit mer i fokus. Även Josefsson och Krüger medger att 
skandalen i slutänden kommit att innebära något positivt för revisorsyrket efter-
som det bidragit till att allmänheten fått upp ögonen för revisorerna och med-
vetenheten ökat. 
 
Riskbedömning 
Glover och Aono (1995) ställer sig kritiska till hur revisorn kan göra en riskbe-
dömning som ligger till grund för hans rimliga försäkran utan att ta hänsyn till 
organisationens karaktärsdrag, såsom organisationskultur. Den företagskultur som 
förekom i Enron existerar inte idag enligt Amlie och Mitschow (2002) och 
tidigare anställda på företaget är negativt inställda till den sortens beteende som 
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ledningen hade i Enron. Flertalet av våra respondenter anser att revisorn borde ha 
sett den förekomna ekonomiska brottsligheten i Enron och anmält denna, men att 
det föreligger problem med att avgöra hur mycket bevis som behövs och var 
gränsdragningen ska ske. Vi anser också att revisorerna borde upptäckt och an-
mält det som pågick, men samtidigt får vi komma ihåg att det är lätt att döma med 
facit i hand.  
 
Johansson påpekar när det gäller bedömning av revisionsrisken att det är viktigt 
att revisorn inte bara går på rutin och skyndar genom revisionsarbetet. Krüger 
menar att det gäller att gå utanför traditionell revision för att hitta risker för 
oegentligheter och fel. Dessa ståndpunkter får stöd av McKee (2006) som menar 
att det finns ett behov av oförutsägbarhet som på något sätt är förknippat med 
revisorns professionella skepticism. Vi ser detta som en självklarhet och menar att 
om detta inte praktiseras ökar risken för att revisorn inte upptäcker de oegent-
ligheter och fel som föreligger. Han framför detta behov som en möjlig väg att 
minimera riskbedömningen för oegentligheter. Det innebär att revisorn inte ska gå 
igenom en revision rutinmässigt, utan ska använda sin fantasi och välja den för 
tillfället mest effektiva och ändamålsenliga revisionstekniken.  
 
Öhman (2004) anser att revisorer har en konservativ uppfattning om granskning 
och bedömning av redovisningsinformation samt att de inte är särskilt föränd-
ringsbenägna. En revisor granskar ofta samma objekt varje år och hur revisionen 
kommer att gå till nästa gång är lätt att förutsäga. Krüger anser att riskbedömning 
av oegentligheter och fel borde vara ett större inslag vid bedömning av revisions-
risken. Åsikten får stöd av Andersson och Oskarsson som menar att det borde 
finnas mer finslipade modeller som är anpassade efter att upptäcka ekonomisk 
brottslighet. Den aktuella forskningen pekar på att det numera krävs nya 
revisionstekniker och revisionsprocedurer samtidigt som fler specialister bör an-
vändas i en revision. 
 
Engerstedt uppger att stora revisionsbyråer ligger långt framme gällande olika 
typer av specialister, medan endast Josefsson uppger att han alltid använder sig av 
specialister vid revision. Wells (2004) menar att specialister alltid bör anlitas och 
genom hela revisionsprocessen för att öka möjligheterna att upptäcka olagliga ak-
tiviteter på ett tidigt stadium. 
 
Revisorns utbildning i upptäckande av ekonomisk brottslighet 
Revisorer har i det stora hela idag en bra utbildning anser de flesta av respon-
denterna, de är förhållandevis nöjda. McKee (2006) anser dock att det som en 
följd av att det finns nya revisionstekniker och att det behövs specialister krävs att 
revisorerna utbildas på området. Andersson anser att utbildningen skulle kunna 
byggas på med kunskaper i straffrätt och processrätt. Han får här medhåll av 
Rezaee och Burton (1997) som anser att mer juridik behöver integreras i utbild-
ningar inom redovisning och revision. Vi menar att det inte är rimligt att kräva att 
revisorn ska ha utbildning inom alla områden, för att bli auktoriserad revisor idag 
behövs fyra års teoretisk utbildning samt fem års praktisk erfarenhet vilket redan 
är omfattande. Det är enligt Lundfors omöjligt för revisorn att kunna tolka alla de 
lagar som inkluderas i lagstiftningen om ekonomisk brottslighet. Peterson (2004) 
menar att revisorer inte har tillräcklig utbildning för att kunna identifiera och 
förstå oegentligheter och att mer utbildning behövs. Krüger trycker på att det är 
viktigt att revisorn får tillräcklig utbildning i hur han ska hantera känsliga frågor 
och att han utbildas i att ställa de känsliga frågorna på rätt sätt. Mer utbildning är 
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enligt Johansson alltid bra, men tid och budget begränsar möjligheterna. Revisorer 
har enligt Andersson och Oskarsson omfattande internutbildning idag. 
 
Förekommande ekonomiska brott 
Bokföringsbrott var enligt EBM det vanligast förekommande ekonomiska brottet 
under 2005 och är också det brott som de flesta av våra respondenter anser vara 
vanligast. Det finns dock ett stort mörkertal eftersom många ekonomiska brott inte 
anmäls utan istället utreds internt menar Lundfors. Anledningen till detta sätt att 
lösa problemen är att företagets rykte kan skadas om informationen om ekono-
misk brottslighet når fram till allmänheten. Förskingring, som Dahlqvist och 
Holmquist (2004) sorterar in under gruppen bedrägerier, är också ett ekonomiskt 
brott som flera av respondenterna kommit i kontakt med. Skattebrott förekommer 
enligt Andersson och Oskarsson ofta i kombination med bokföringsbrott. Olika 
ekonomiska brott förekommer enligt Lundfors i olika branscher, medan skatte-
brott förekommer överallt. 
 
Om regleringen fungerar i praktiken 
Majoriteten av våra respondenter anser att regleringen fungerar i praktiken, vilket 
vi inte hade förväntat oss. Andersson och Oskarsson tycker att den kunde fungera 
bättre, vårt skattesystem idag med höga inkomstskatter lockar till skattebrott. 
Skattesystemet skulle behöva ses över, en skattelättnad skulle kunna minska an-
talet brott även om de inte skulle försvinna helt. Det har skett en ökning av anmäl-
da ekonomiska brott även om EBM spår att den ekonomiska brottsligheten kom-
mer att öka i framtiden. Lagregleringen avseende anmälningsplikten är fortfarande 
relativt nyinförd men fungerar bättre och bättre enligt Josefsson som också menar 
att det tar tid innan ny lagstiftning sätter sig. Andersson menar att det finns til-
lämpningssvårigheter men att lagstiftningen ändå fungerar bra. Vi som författare 
har förstått att anmälan redan vid misstanke om ekonomiskt brott är av en relativt 
låg grad, vilket också visar sig eftersom respondenterna menar att brott sällan 
anmäls innan bevis finns.   
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6 Slutsatser om revisorns ansvar 
 
Utifrån vår analys har vi dragit våra slutsatser gällande vad revisorn idag har för 
skyldigheter och möjligheter att upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet, 
vilka vi redovisar nedan. Vi granskar även våra källor kritiskt samt ger förslag till 
fortsatt forskning på området.  
 

6.1 Våra slutsatser 
 
Det ekonomiska brott vi anser är enklast för revisorn att upptäcka borde logiskt 
sett vara bokföringsbrottet, eftersom det bör påträffas i en löpande revision. Ett 
bokföringsbrott kan vara något så enkelt som en för sent inlämnad årsredovisning 
eller att bokföring saknas. Flertalet av våra respondenter anger att bokförings-
brottet är vanligast men att det trots det finns ett stort mörkertal av ekonomiska 
brott som inte anmäls utan istället utreds internt inom företaget. Anmälningarna 
från revisorer har under senare år ökat vilket vi menar inte behöver tyda på att den 
ekonomiska brottsligheten ökat, vi tror att anledningen till detta kan vara att an-
mälningsplikten praktiseras i större utsträckning. 
 
Revisorns skyldighet är enligt lagstiftning och regelverk inte att upptäcka ekono-
misk brottslighet, men om någonting kommer fram vid revisionen ska det an-
mälas. Anmälningsplikten ger revisorn en möjlighet och en skyldighet att lämna 
information vid misstanke om brott, vilket ändå innebär ökat fokus på ekonomisk 
brottslighet. Revisorn och revisionen är i sig idag förebyggande i sammanhanget. 
Vi menar att om revisorn i högre grad skulle informera sina klienter om anmäl-
ningsplikten, skulle den förebyggande effekten bli mer långtgående. För att väl 
kunna utföra en revision krävs dock att revisorerna är uppdaterade avseende IT-
utveckling, ny teknik och anskaffar kunskap om komplexa transaktioner. Därmed 
behöver också granskningsprocessen förändras och nya revisionstekniker anam-
mas. Många revisorer använder traditionella granskningsverktyg och gransknings-
objekt, vilket gör att det är lätt att förutse vad revisorn kommer att granska. Därför 
bör revisorn använda sin professionella skepticism genom att ta hänsyn till andra 
faktorer som går utanför traditionell revision, såsom att vara oförutsägbar och be-
döma organisationskulturen.  
 
Skandalerna har satt revisorer och revision i fokus, vilket varit såväl positivt som 
negativt för yrket. Användarna är dock fortfarande dåligt informerade om vad 
revisorn gör och vad en revision innebär. Därför har de vissa förväntningar på att 
revisorn ska upptäcka alla oegentligheter och fel som finns i ett bolag. Förvänt-
ningsgapen beror således främst på okunskap hos användarna av den finansiella 
informationen. De skulle med fördel kunna informeras av FAR, massmedia och 
revisorerna själva, förväntningsgapen skulle på så sätt kunna minskas. 
 
Alla respondenter är i stort sett nöjda med lagstiftningen och anser att den fun-
gerar bra i praktiken, även om den skulle kunna finputsas lite. Detta överraskade 
oss, vi trodde inte att respondenterna skulle vara så positivt inställda till lagen som 
de visade sig vara. Vi har dock under studiens gång fått uppfattningen av att eko-
nomiska brott anmäls först då det finns bevis, inte vid misstanke som lagen säger. 
Detta är något som vi anser behöver ses över och eventuellt ändras. Vi har förstått 
att syftet med lagstiftningen är att motverka ekonomiskt brottslighet, att på ett 
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preventivt sätt avskräcka, vilket våra respondenter bekräftar också fungerar i prak-
tiken. De mest effektiva verktygen för att upptäcka oegentligheter och fel är en 
fungerande intern kontroll och whistleblowing. Revisorns och revisionens uppgift 
är inte att upptäcka detta. Om revisorer ska kunna upptäcka ekonomisk 
brottslighet krävs att de får ett större ansvar för detta genom lagstiftningen och i så 
fall behöver revisorn använda sig av specialister i större utsträckning. Det 
förutsätter också att klienterna är villiga att betala för att revisorn gör större utred-
ningar kring förekomsten av ekonomisk brottslighet. 
 

6.2 Kritisk granskning och källkritik 
 
Forskningen som vi grundat vårt teoretiska kapitel består av sekundärdata främst 
från USA, eftersom det inte finns någon svensk forskning på området förutom de 
två licentiatuppsatser vi använt oss av. Vår empiri är dock grundad på svenska 
respondenters åsikter. Lagstiftningen gällande revisorns anmälningsplikt har nu 
funnits i sju år i Sverige och är, menar våra respondenter, relativt ny och fort-
farande i en inledande fas. Detta kan innebära att den ännu inte praktiseras fullt ut 
av revisorerna och att användarna inte känner till dess existens.  
 
En magisteruppsats löper under totalt tio veckor. På grund av den bristfälliga tiden 
har vi varit tvungna att använda oss av ett begränsat antal respondenter. Det kan 
ifrågasättas om våra slutsatser är giltiga på grund av detta. Även ett annat urval av 
respondenter kunde ha påverkat våra primärdata. Det att faktum att ämnet kan 
anses vara av en känslig natur kan leda till att respondenterna inte svarar upp-
riktigt på våra frågor för inte framstå som inkompetenta.  
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Lagstiftningen kring anmälningsplikten för revisorer har fortfarande inte fått full 
genomslagskraft. En studie längre fram i tiden kan därför vara intressant och ge 
ett annorlunda resultat. En djupare studie av förekommen ekonomisk brottslighet i 
svenska företag kan också öka förståelsen för hur den ekonomiska brottsligheten 
ser ut i svenska företag. Även utvecklingen av nya verktyg och procedurer för 
revisorn att använda vid revisionen är fortlöpande och utvecklas hela tiden. 
Rättegången i Enron är vid skrivande tidpunkt inte avslutad, domarna har inte 
fallit. En analys av detta med inriktning på revisorns ansvar och delaktighet kan 
vara intressant att studera i framtiden. Flera av respondenterna i vår empiriska 
studie är av uppfattningen att SOX inte i framtiden kommer att lika omfattande 
eller till och med upphöra att existera. En uppföljning av detta samt vad det leder 
till i den amerikanska lagstiftningen kan vara av vikt längre fram i tiden. SOX och 
den pågående harmoniseringen inom EU står som motpoler mot varandra, en 
komparativ studie med revisorns ansvar som utgångspunkt mellan de båda 
regelsystemen är relevant. Förväntningsgapens framtida utveckling samt hand-
lingar för att minska förväntningsgapen kan också vara av betydelse.    



64 

Källförteckning 
 

Böcker 
 
Alvesson, M., Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion. Studentlitteratur AB, 
Lund. 
 
Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Malmö. 
 
Dahlqvist, A-L., Elofsson, S. (2005) Bokföringsbrott och bokföringslagen. 
Norstedts Juridik AB, Stockholm. 
 
Dahlqvist, A-L., Holmquist, R. (2004) Brotten i näringsverksamhet. Norstedts 
Juridik AB, Stockholm. 
 
Dahmström, K. (2005) Från datainsamling till rapport � att göra en statistisk 
undersökning. Studentlitteratur, Lund. 
 
Diamant, A. (2004) Revisors oberoende. Iustus Förlag AB, Uppsala. 
 
FAR (2005) FARs Samlingsvolym del 2. FAR Förlag, Stockholm. 
 
FAR, SRS (2005) Vägledning från FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS � 
Revisorers tillämpning av penningtvättslagen. Stockholm. 
 
Gustavsson, B. (2003, 2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Holme, I.M. Solvang, B. K. (1997) Forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund. 
 
Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Studentlitteratur, Lund. 
 
Krag Jacobsen, J. (1993) Intervju : konsten att lyssna och fråga. Studentlitteratur, 
Lund. 
 
Körner, S. Wahlgren, L. (2002) Praktisk statistik. Studentlitteratur, Lund. 
 
Larsson, B. (2004) Revisorers anmälningsskyldighet, rapport 2004:4. Fritzes, 
Stockholm. 
 
Magnusson, D. (1995) Marknadens sabotörer. Västra Aros Tryckeri AB, 
Stockholm. 
 
Magnusson, D. Sigbladh, R. (2001) Ekonomisk brottslighet � Så skyddar du dig 
och din verksamhet. Media Print, Uddevalla.  
 
Messier, W. F. Jr.,Glover S.M. Prawitt D. F. (2003) Auditing and Assurance 
Services, A Systematic Approach. Irwin McGraw-Hill, New York. 
 



65 

Nilsson, H. (2000) Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen. 
Licentiatuppsats vid Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet. 
 
Power, M. (1997) The audit society. Oxford University Press Inc., New York. 
 
Sveriges Rikes Lag (2006) Aktiebolagslag 2005:551. Stockholm. 
 
Sveriges Rikes Lag (2006) Revisorslag 2001:883. Stockholm. 
 
Sveriges Rikes Lag (2006) Skattebrottslag 1971:69. Stockholm. 
 
Sveriges Rikes Lag (2006) Lag om skydd för företagshemligheter 1990:409. 
Stockholm. 
 
Ödman, P-J. (1979) Tolkning, förståelse, vetande � hermeneutik i teori och 
praktik. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm. 
 
Öhman, P. (2004) Revisorers perspektiv på revision. Licentiatuppsats vid Luleå 
tekniska universitet. 
 

Vetenskapliga artiklar 
 
Alexander, R. (2004) The role of whistleblowers in the fight against economic 
crime; i Journal of Financial Crime, no 2, vol 12, s. 131-138. 
 
Amlie, T.T. Mitschow, M.C. (2004) Arthur Andersen and the capital punishment 
debate; i Managerial Auditing Journal, no. 9, vol 19, s. 1160-1172. 
 
Ewert, R. (2002) Audit Regulation, Audit Quality, and Audit Research in the Post-
Enron Era: An Analysis of Nonaudit Services; i The Economics and Politics of 
Accounting, Oxford Scholarship Online, s. 239-240. 
 
Glover, H.D. Aono, J.Y. (1995) Changing the model for prevention and detection 
of fraud; i Managerial Auditing Journal, Vol.10, no.5, s. 3-9. 
 
Hunton, J.E. Wright, A. M. Wright, S. (2004) Are financial auditors 
overconfident in their ability to assess risks associated with enterprise resource 
planning systems?; i Journal of information systems, no.2, vol. 18, s. 7-28. 
 
Jayalakshmy, R. Seetharaman, A. Khong, T. W. (2005) The changing role of the 
auditors; i Managerial Auditing Journal, no 2, vol 20, s. 249-271. 
 
Jayasuriya, D. Sharp, C. (2006) Auditors in a changing regulatory environment; i 
Managerial Auditing Journal, no 1, vol 13, s. 51-55. 
 
McEnroe, J.E. Martens, S.C. (2000) Auditors� and Investors� Perceptions of the 
�Expectation Gap�; i Accounting Horizons, no. 4, vol 15, s. 345-358. 
 
McKee, T.E. (2006) Increase your fraud auditing effectiveness by being 
unpredictable!; i Managerial Auditing Journal, no 2, vol. 21, s. 224-231. 
 



66 

Peterson, B.K. (2004) Education as a new approach to fighting financial crime in 
the USA; i Journal of Financial Crime, no 3, vol 11, s. 262-267. 
 
Power, M. (1993) The politics of financial accounting; i The political quarterly 
Publishing Co. Ltd, s. 272-284. 
 
Rezaee, Z. Elam, R. Sharbatoghlie, A. (2001) Continuous auditing: the audit of 
the future; i Managerial Auditing Journal, no. 16/3, s. 150-158. 
 
Seetharaman, A. Senthilvelmurugan, M. Periyanayagam, R. (2004) Anatomy of 
computer accounting frauds; i Managerial Auditing Journal, no 8, vol. 19, s. 
1055-1072. 
 
Shaikh, J.M. (2005) E-commerce impact: emerging technology � electronic 
auditing; i Managerial Auditing Journal, no 4, vol 20, s. 408-421. 
 
Shaikh, J.M. Talha, M. (2003) Credibility and expectation gap in reporting on 
uncertainties; i Managerial Auditing Journal, no. 6, 7, vol 18, s. 517-529. 
 
Vanasco, R.R. (1998) Fraud auditing; i Managerial Auditing Journal, no 13/1, s. 
4-71. 
 
Vinten, G. (2002) The corporate governance lessons of Enron; i Corporate 
Governance, no. 2, s. 4-9. 
 
Wells, J.T. (2000) So That´s Why It´s Called a pyramid scheme; i Journal of 
accountancy, October 2000, s. 91-93. 
 
Wells, J.T. (2004) New approaches to fraud deterrence; i Journal of Accountancy, 
issue 2, vol. 197, s. 72-76. 
 
Zhao, N. Yen, D.C. (2004) Auditing in the e-commerce era; i Information 
Management and Computer Security, no 5, vol 12, s. 389-400. 
 

Övriga artiklar 
 
Balans (2005) Det nya åttonde bolagsdirektivet: några noteringar. nr 12/2005. 
Stockholm. 
 
Balans (2006) Företagen rapporterar allt fler ekonomiska brott. nr 1/2006. 
Stockholm. 
 
EBM (2005), Ekobrottsligheten och ekobrottslingarna i ett framtidsperspektiv. 
Stockholm. 
 
EBM (2006:1) Ärenderesultat 2005. Stockholm. 
 
EBM (2006:2) Årsredovising 2005. Sandviken. 
 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning (2002-07-19) Revisorers oberoende 
i EU: Grundläggande principer. Bryssel.  



67 

 
IFAC (2005), Handbook of International auditing, assurance, and ethics 
pronouncements, New York. 
 
KPMG (2005), Overview of Sarbanes-Oxley, Stockholm. 
 
PCAOB (2006) Bylaws and Rules � Standards � AS2. Washington D.C. 
 
Regeringens Proposition 1997/98:99 (1998) Aktiebolagets organisation. 
Stockholm. 
 
Regeringen SOU 2004:47 (2004) Näringslivet och förtroendet. Fritzes, 
Stockholm. 
 
SRS (2005) Intäkter � Redovisning och revision i praktiken, Stockholm. 
 
U.S Congress (2002) Sarbanes-Oxley Act of 2002. Washington D.C. 
 

Webbsidor 
 
FAR (2006) Info om far. Hämtad den 19 februari 2006 från 
http://www.far.se/info.asp?id=5&choice=info. 
 

Muntliga källor 
 
Andersson, R. EBM, Vice överåklagare, 2006-04-05. 
 
Andersson, U.M. Skatteverket, Skatterevisor/Revisionsledare, 2006-04-06. 
 
Engerstedt, U. FAR, Föreningsjurist, 2006-04-04. 
 
Johansson, K. Ernst & Young, Ansvarig för fraud investigation and dispute 
services, 2006-04-05. 
 
Josefsson, H-U. Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Approved Public Accountant, 
2006-04-07. 
 
Krüger, M. KPMG, Director, Forensic, 2006-04-03. 
 
Lundfors, L. Deloitte & Touche, Partner NSC, 2006-04-06. 
 
Oskarsson, A. Skatteverket, Skatterevisor/Kontaktperson vid ekofrågor, 2006-04-
06. 
 
 
 



68 

Bilagor 
 
Frågeformulär 
 

 
Vad har revisorn för möjligheter och skyldigheter att 

upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet? 
 
Revisorns anmälningsplikt och oberoende 
 

1. Hur har Du kommit i kontakt med revisorers anmälningsplikt och 
upplysningsskyldighet beträffande ekonomiska brott?  
 

2. Vilken är Din inställning till anmälningsplikten avseende: 
 

• Fördelar med anmälningsplikten 
• Nackdelar med anmälningsplikten 
• Vilka blir konsekvenserna av anmälningsplikten för revisorer 
• Skyldighet för revisorer att anmäla vid misstanke om brott 
• Om revisorers ansvar att anmäla vid misstanke om brott bör 

utökas 
• Revisorers tystnadsplikt gentemot en klient 
• Allmänt 

 
3. Har Du deltagit i någon utbildning i anmälningsplikten? 

 
4. Vilken uppfattning har Du om revisorers oberoende avseende: 

 
• Den pågående harmoniseringen inom EU och internationellt 
• Bedömning av revisorns oberoende genom Analysmodellen 

(bedömning av hot mot oberoendet såsom 
självgranskningshot, jävsproblematik mm) 

• Upprätthållande av oberoendet då revisorn agerar som 
rådgivare 

• Tolkningen av begreppet �professionell skepticism�, som 
revisorer skall tillämpa enligt IFAC:s etiska regelverk 

• Allmänt 
 

5. Hur har Du kommit i kontakt med Sarbanes-Oxley Act (SOX)? 
Vilken är Din uppfattning om hur SOX har påverkar revisorsyrket i 
Sverige avseende: 
 

• Revisorns oberoende 
• Revisorns ansvar att upptäcka fel och oegentligheter 

 
6. Anser Du att revisionsprocessen behöver bli mer oberoende för att 

kunna upptäcka fler ekonomiska brott? 
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7. Om inte, hur anser Du att den skulle behöva förändras? 
 
Förväntningar på revisorers arbete 
 

8. Anser Du att det finns ett förväntningsgap mellan revisorer och 
användare av de finansiella rapporterna avseende: 

 
• Pålitlighet (olika uppgifter redovisas till olika intressenter) 
• Revisorns ansvar att säkerställa going concern 
• Definitionen av väsentliga fel 
• Vad som ska anges i revisionsberättelsen 
• Upptäckt av bedrägligt beteende 
• Allmänt 

 
9. Hur anser Du att gapet ska minskas avseende: 

 
• Pålitlighet (olika uppgifter redovisas till olika intressenter) 
• Revisorns ansvar att säkerställa going concern 
• Definitionen av väsentliga fel 
• Vad som ska anges i revisionsberättelsen 
• Upptäckt av bedrägligt beteende 
• Allmänt 
 

10. Anser Du att IT-utveckling och ny teknik har bidragit till att försvåra 
granskningsprocessen för revisorer? 
 

11. Om Du anser det: Hur har revisorskåren anpassat sig till detta? 
 

12. Om inte, på vilket sätt anser Du att revisorerna behöver anpassa 
sig? 

 
Ekonomisk brottslighet 
 

13. Anser Du att synen på revisorsyrket förändrats efter de stora 
skandaler som inträffat, till exempel Enronskandalen? 

 
14. Vilket ansvar anser Du att revisorn har att upptäcka och anmäla 

den typ av brottslighet som förekom i Enron?  
 
15. Hur anser Du att revisorer ska bedöma risken av förekomsten av 

ekonomiska brott? Genom att ta hänsyn till/granskning avseende: 
  

• Den traditionella revisionsriskmodellen AR (revisionsrisken) 
= IR (inneboende risk) x CR (kontrollrisk) x DR 
(upptäckanderisk) 

• Vilka som är de viktigaste granskningsobjekten  
• Att ta hänsyn till några speciella faktorer 
• Genom att använda olika typer av specialister 
• Allmänt  
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16. I vilken utsträckning anser Du att whistleblowers (huvudsakligen 
anställda inom en organisation) bidrar till att ekonomisk 
brottslighet uppdagas? 
 

17. Har revisorskåren tillräcklig utbildning för att kunna upptäcka och 
förebygga ekonomisk brottslighet? 
 

18. Om inte, vad är det som saknas?  
 

19. Vilka ekonomiska brott är de vanligast förekommande? 
(bokföringsbrott, borgenärsbrott, förmögenhetsbrott, skattebrott, 
penningtvätt, insiderbrott, 
IT-brott) 
 

20. Anser Du att den reglering som finns idag fungerar i praktiken? 
 
21. Om inte, hur anser Du att den skulle behöva förändras?  

 
22. Har vi Ditt tillstånd att publicera Ditt namn i vår uppsats? 

 
Vi är mycket tacksamma för Din medverkan och tar också 
tacksamt emot ytterligare synpunkter i ämnet. 
 
 
 
 
 

 
 
 


