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Research  
issue:  What measures against fraud does small businesses in the cash  industry use to 

discover and prevent frauds? How do the businesses and the auditors look at 
the responsibility to discover frauds performed by employees and are there any 
differences between the businesses expectations and the auditors’ obligations?  

Purpose:  The purpose with this thesis is to examine how small businesses are working to 
prevent and detect frauds. The purpose is also to examine if there is an 
expectation gap between managers and auditors regarding the responsibility to 
detect internal frauds preformed by employees.  

 
Method:  One literature and one empirical study were made. The empirical data 

collection was carried out by means of seven interviews, four of them with 
companies within the cash industry and three of them with auditors. 
Complementary questions were sent to three of the respondents. The literature 
consists of books and articles. They were found in databases, the library at 
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Conclusion:  Internal control systems are one of the most important preventive measures 
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common control among the businesses consisted of the managers’ active role 
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responsibility to detect fraud performed by employees but rather believed that 
the responsibility to detect these kinds of crimes lies with the company. This 
study shows that there is no existing expectation gap between the business 
respondents and the auditor respondents regarding the responsibility of 
detecting internal fraud.  
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1. Inledning 

 
I detta inledande kapitel introduceras läsaren till det ämnesområde som uppsatsen behandlar. 

Detta följs av en problembakgrund som leder fram till studiens problemformulering och syfte. 

Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens avgränsning. 

 
 

1.1 Introduktion 

Begreppet ekonomisk brottslighet figurerade i Sverige för första gången på 1970-talet i och 
med en artikel i Dagens Nyheter (Lindgren, 2000). Hur begreppet ekonomisk brottslighet 
skall definieras har periodvis varit mycket omdiskuterat och definitionerna kan skilja sig 
något åt beroende på om gärningsmannen, brottsoffret eller gärningens beskaffenhet är 
utgångspunkten. Den allmänna svenska definitionen av ekonomisk brottslighet är brott som 
utförs inom ramen för näringsverksamhet och medför ekonomisk vinning för 
gärningsmannen. Brott som utförs av enskilda privatpersoner och som inte riktar sig mot 
näringsverksamhet klassas därför inte som ekonomisk brottslighet, exempel på detta kan vara 
privatpersoners skattebrott. (SOU 2007:8, 2007) De ekonomiska brotten innefattar höga 
belopp där näringsidkare, medborgare och aktörer inom den offentliga sektorn blir drabbade. 
De vanligaste ekonomiska brotten är borgenärsbrott, bokföringsbrott och skattebrott. Andra 
typer av ekonomiska brott kan vara förskingring, bedrägeri och insiderbrott. (Appelgren & 
Sjögren, 2001) 

Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem som under de senaste åren ökat 
kraftigt. Varje år sker betydliga bortfall i statskassan på grund av den ekonomiska 
brottsligheten. Skatteverket har beräknat att samhället förlorar 133 miljarder kronor per år på 
grund av oredovisade skatteintäkter.  Kampen mot ekonomisk brottslighet handlar om att 
trygga näringslivets utveckling, medborgarnas välfärd och den ekonomiska tillväxten. 
(Ekobrottsmyndigheten, 2008) Skatte- och bidragsbrott leder även till en snedvriden 
konkurrens då de laglydiga företagen riskerar att konkurreras ut (Appelgren & Sjögren, 2001). 

I november 1995 beslutade regeringen att utreda frågor om branschsanering och andra 
åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Av utredningen framkom att det var i synnerhet taxi- 
restaurang- och frisörbranschen som var speciellt utsatta för ekonomisk brottslighet men 
anledning fanns även att anta att andra inom kontantbranschen hade motsvarande problem. 
(Branschsaneringsutredning, 1997) 

För att bekämpa ekonomisk brottslighet kom regeringen 1998 med ett förslag om att i den 
dåvarande aktiebolagslagen (1975:1385) införa en skyldighet för revisorer att anmäla 
misstanke om ekonomiska brott. Förslaget antogs och är idag en del av aktiebolagslagen 
(2005:551) (ABL). De bolagsformer som berörs av revisorns anmälningsskyldighet är 
aktiebolag och bankaktiebolag. (Ekonomiska brott i aktiebolag – revisorns handlingsplikt 
enligt ABL, 2006) 
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Enligt Martin Krüger, chef för KPMG Forensic i Sverige och medlem i 
Ekobrottsmyndighetens Forensiska Råd, fördubblades antalet anmälda ekonomiska brott i 
Sverige under 2008. I lågkonjunkturer börjar företag leta för att hitta sätt att kostnadsbespara 
och öka vinsten med hjälp av effektiviseringar och därigenom kommer genomförda och 
pågående bedrägerier upp till ytan. Det finns därmed en stor risk att 2009 kommer att bli ett 
rekordår vad gäller ekonomisk brottslighet, men det befaras att den kan komma att öka ännu 
mer de kommande åren. Det är till stor del de interna bedrägerierna som ökar och allt fler 
bedrägerier utförs av företagets egna medarbetare. (KPMG, 2009) 

I en artikel på E 24 påpekar Martin Krüger att det finns en trend som tyder på att allt fler 
bedrägerier begås på lägre nivåer i företaget. Detta beror oftast på en brist hos företagens 
interna kontroller och att mindre belopp lätt kan missas. Vidare menar han att det finns en hel 
del åtgärder som företagen kan vidta för att upptäcka brotten och att de i större utsträckning 
borde satsa mer på förebyggande åtgärder.  Genom att utföra återkommande kontroller inom 
företaget höjs säkerheten och gör medarbetarna medvetna om att det finns en risk för att bli 
upptäckta. (Carlberg, 2008) 

 

1.2 Problembakgrund 

Enligt Kjell Larsson tidigare verksam revisor i Sverige men nu en av de högsta cheferna på 
OLAF (European Anti-Fraud Office), EU:s motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, kommer 
det in cirka 800 indikationer på bedrägerier och fusk årligen varav förvånansvärt få kommer 
från revisorer. Kjell Larsson poängterar att det inte är revisorernas arbetsuppgift att uppdaga 
bedrägerier men att han och hans medarbetare ser fall där "det är svårt att förstå att revisorn 

inte sett problem eller fått en magkänsla att något inte stämmer". Han menar att det inte är de 
internationella standarderna det är fel på utan att det ofta handlar om ett tidsproblem, det vill 
säga att revisorerna ofta inte anser sig ha tid att gå vidare och undersöka eventuella problem 
eller att tystnadsplikten hindrar dem från att föra det vidare till OLAF. (Bryssels betydelse: 
”Revisorer kan bli bättre på att uppdaga fusk”, 2008) 

Revisorns anmälningsskyldighet vad gäller misstanke om brott enligt 9 kap. 42-44§§ ABL 
omfattar endast brott utförda av styrelsen eller verkställande direktören (VD).  Misstankar om 
brott begångna av andra inom bolagets verksamhet skall rapporteras till styrelsen och VD. 
Denna skyldighet innebär inte att revisorn behöver göra ett mer omfattande revisionsarbete då 
det inte är revisorns primära uppgift att förhindra och upptäcka ekonomisk brottslighet. (RevU 
4) 

Enligt Europeiska gemenskapernas kommission finns det fyra försvarslinjer mot 
oegentligheter inom företagssektorn. Den första är företagens egna interna kontroller, i 
synnerhet styrelsens kontroll. Den andra försvarslinjen utgörs främst av revisorer men även av 
bolagsjurister och investeringsbanker i sina rådgivande funktioner. Den tredje försvarslinjen 
är övervakning och tillsyn från olika myndigheter. Den fjärde och sista försvarslinjen utgörs 
av brottsbekämpning från exempelvis polis, domstolsväsendet och andra brottsbekämpande 
myndigheter. (KOM(2004)611, 2004)  



 
 

3

I ett pressmeddelande på Grant Thorntons hemsida säger Peter Bodin, VD på Grant Thornton 
i Sverige, att bedrägerier och ekonomisk brottslighet kostar företagen ofantliga belopp varje 
år. Han menar att det är viktigt för privatägda företag att skydda sig mot bedrägerier och andra 
ekonomiska brott och att det är av vikt att företaget har processer som fångar upp bedrägligt 
beteende i ett tidigt stadium. Han menar vidare att många företag måste jobba mer för att 
förbättra sina internkontroller. (Grant Thornton, 2008) 

Under de senaste åren har det skett en hel del förändringar beträffande de lagar och normer 
som revisorn har skyldighet att följa. Detta gör att det kan vara svårt för företagens 
intressenter att vara införstådda i revisorns åligganden. Denna ovisshet om revisorns 
skyldigheter har skapat ett gap mellan företagen och revisorerna. Detta gap bygger på 
skillnaderna mellan de förväntningar som ställs på revisorerna och vad en revisor faktiskt gör 
vid en revision.  Företagens och intressenternas vetskap om revisorns begränsningar är ofta 
liten medan förväntningarna på revisionens omfång i många fall är orealistisk. (Johansson & 
Kraft, 2007) 

I USA har det under den senaste tiden debatterats runt revisorns ansvar att uppdaga 
bedrägerier. Förväntningarna skiljer sig markant åt vad det gäller allmänhetens förväntningar 
på revisorns skyldighet att upptäcka ekonomisk brottslighet och vad revisorerna kan göra. 
(Zikmund & O’Reilly-Allen, 2007) I Sverige har vi inte uppmärksammat samma debatt som 
den i USA. Även om skillnaderna beträffande revisorernas arbete och vad företagen förväntar 
sig av revisorerna har uppmärksammats, så har inte studierna haft fokus på förväntningarna 
beträffande bedrägeri.  

Hur arbetar småföretagare för att motverka och upptäcka eventuella bedrägerier och är de 
medvetna om vilka skyldigheter som åligger dem som företagare? Kan det vara så att 
förväntningarna på revisorernas ansvar vad det gäller att upptäcka bedrägerierna skiljer sig 
mellan företagsledning och revisorsprofessionen? Om så är fallet, kan de skilda uppfattningar 
om vem som bär ansvaret för att upptäcka dessa brott vara en bidragande faktor till att vissa 
bedrägerier inte påträffas?  
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1.3 Problemformulering 

• Vilka åtgärder använder sig små företag inom kontantbranschen av för att förhindra och 
upptäcka bedrägerier? 

• Hur ser företagen och revisorerna på ansvaret för att upptäcka bedrägerier utförda av 
anställda och skiljer sig företagens förväntningar från revisorns skyldigheter?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små företag arbetar för att förhindra och upptäcka 
bedrägerier. Syftet är även att studera om det finns ett förväntningsgap mellan 
företagsledningen och revisorerna gällande ansvaret att upptäcka interna bedrägerier utförda 
av personal. 
 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att studera små aktiebolag inom kontantbranschen härrörande i 
Västmanland med fokus på handels- och restaurangbranschen. Av de ekonomiska brott som 
innefattas i ABL 9 kap. har vi valt att endast studera bedrägerier. En vidare avgränsning har 
gjorts till att endast studera interna bedrägerier utförda av företagets egna medarbetare. 
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2. Metod 

 
I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga för att besvara studiens 

problemformulering och uppfylla studiens syfte. Kapitlet avslutas med metodkritik. 

    
 

2.1 Metodval 

Det är problemformuleringen som styr valet av metod (Jacobsen, 2002). Metoden är det 
redskap som används för att nå fram till ett bättre och tillförlitligare resultat. Vid en 
vetenskaplig undersökning kan man välja mellan antingen en kvantitativ eller en kvalitativ 
metod. Den kvantitativa metoden är mer strukturerad och formaliserad och utgår oftast från 
enkäter med givna svar. Man fokuserar på bredden och att finna gemensamma faktorer.  Den 
kvalitativa metoden har inte för avsikt att pröva informationens allmänna tillämplighet. Det 
centrala är istället att bilda sig en djupare insikt och förståelse av det problem som studeras. I 
en kvalitativ undersökning söker forskaren sätta sig in i den undersöktes situation och se den 
ur hans eller hennes perspektiv. (Holme & Solvang, 1996) 

Studien har för avsikt att undersöka och skapa en förståelse för vilka åtgärder små företag 
inom kontantbranschen använder sig av för att motverka och upptäcka interna bedrägerier. 
Likaså har studien som ändamål att studera hur företagsledningen ser på ansvaret för att 
upptäcka interna bedrägerier och om deras syn skiljer sig från vad revisorerna är skyldiga att 
göra enligt gällande lagar och normer. För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ 
undersökningsansats. När det handlar om att få en bättre insikt över människors åsikter, 
känslor och uppfattningar är en metod med intervjuer att föredra (Denscombe, 2009). Hade en 
kvantitativ metod med enkäter valts finns det en risk att respondenterna begränsas i sina svar 
och viktig information som kan förmedlas i personliga intervjuer går förlorad. Styrkan i 
kvalitativa intervjuer ligger i att intervjusituationen liknar vanliga samtal och vardagliga 
situationer. Denna form innebär således att forskaren utövar så lite styrning som möjligt av 
intervjuobjektet. Forskaren ställer upp ramarna för samtalet för att få svar på de frågor man 
vill undersöka men det är intervjuobjektet som styr samtalets utveckling. (Holme & Solvang, 
1996) 

 

2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata innebär nyttjande av tidigare data som har samlats in av andra än forskaren 
själv. Det kan vara i form av artiklar, böcker och uppsatser. Problemet med sekundärdata är 
att informationen inte kommer direkt från ursprungskällan. Informationen som är insamlad av 
andra har ofta samlats in för en annan problemställning än den forskaren vill undersöka. 
(Jacobsen, 2002) 
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Litteratursökningen påbörjades vid Mälardalens högskolebibliotek för att få en uppfattning 
om det teoretiska ämnesområdet. Artiklar söktes i databaser som bland annat ABI/Inform och 
FAR Komplett för att få en stor bredd i ämnet. Sökorden som användes i samband med 
litteratursökningen var intern kontroll, förväntningsgap, expectation gap, fraud, bedrägeri, 
ekonomisk brottslighet, oegentligheter, revisorns anmälningsskyldighet samt audit 
expectations. FAR har varit en viktig källa när det handlade om vilka normer och regler som 
revisorer har att rätta sig efter, men också vad revisionen betyder. Referenslistorna i de 
artiklar som hittades utnyttjades för att upptäcka fler källor. För att säkerställa artiklarnas 
relevans och trovärdighet så undersöktes i vilken utsträckning de refererats i andra 
forskningsartiklar, avhandlingar och uppsatser. 

 

2.3 Primärdata 

Primärdata är information som samlats in direkt från en person eller en grupp av personer och 
är skräddarsydd för undersökningens problemformulering (Jacobsen, 2002). Studiens 
primärdata utgörs av intervjuer av fyra företag som representeras av respektive VD samt tre 
revisorer. 

 

2.4 Val av respondenter 

Studien avgränsas till att studera små aktiebolag inom handels- och restaurangbranschen. 
Valet av aktiebolag grundar sig dels på att det är den vanligaste företagsformen i Sverige, men 
även på att det endast är aktiebolagen som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet enligt 
lag. Anledningen till val av företag inom handels- och restaurangbranschen är att det oftast rör 
sig om en mycket stor kontanthantering inom dessa branscher. Kontanter är en stöldbegärlig 
tillgång vilket kan bidra till en ökad risk för interna bedrägerier. Dessa branscher har även en 
stor omsättning på personal. Valet av små företag grundar sig på att dessa, till skillnad från 
stora företag, ofta har en mindre utvecklad ekonomiavdelning och därför kan bli mer 
beroende av en revisor. Vi ansåg att företagets VD var den lämpligaste personen att intervjua 
då denna ofta är den som har bäst inblick i företaget och ofta sköter kontakten med revisorn. 

Kontakten med företagen skedde antingen via ett personligt besök eller via telefon och av de 
20 företag vi kontaktade var det fyra som tackade ja till att medverka i undersökningen. Bland 
de företag som avböjde att medverka var tidsbrist en bidragande faktor. Revisorerna 
kontaktades genom ett personligt besök på respektive revisionsbyrå. Vi valde att intervjua tre 
revisorer. Ett större urval av revisorer hade kanske varit att föredra, men då revisorerna ofta 
arbetar med flera olika företag ansåg vi att tre revisorer räckte för att täcka studiens syfte. 
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2.5 Utarbetandet av Caset 

Till en början var avsikten att studera företag som varit utsatta för interna bedrägerier, men 
under vår förstudie uppmärksammade vi att det var svårt att finna företag som varit utsatta. 
Problemet med att hitta företag berodde främst på att information om företag och detaljer om 
det utförda brottet inte offentliggörs förrän det blir en dom i fallet samt att många företag 
upplever ämnet som känsligt. Under förstudien fann vi ett företag som varit utsatta för den typ 
av bedrägerier vi hade för avsikt att studera. På grund av att de befann sig i en pågående 
rättegång gällande fallet valde de att ej medverka. För att företag som ej varit utsatta för 
bedrägerier skulle kunna sätta sig in i en liknande situation valde vi att utforma två olika case, 
ett för handelsföretag och ett för restauranger (se bilaga 1 och 2). Under förstudien framkom 
det att utförandet av bedrägerier kan skilja sig något åt mellan olika branscher vilket är 
anledningen till utformandet av två olika case. De båda casen beskriver fall där en anställd 
utför en rad olika svekfulla handlingar. Casen är i stort sett identiska men skiljer sig något åt 
beträffande hur bedrägerierna utförts. Vissa delar i casen bygger på ett verkligt fall medan 
andra delar är helt fiktiva. Caset skickades till samtliga respondenter (både företagen och 
revisorerna) några dagar innan intervjun så att de fick tid att sätta sig in i fallet och eventuellt 
återkomma med frågor angående innehållet. 

 

2.6 Utarbetandet av intervjufrågor 

Det finns tre typer av intervjuer; strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad 
(Denscombe, 2009). Vid en strukturerad intervju ställer intervjuaren samma frågor till 
samtliga respondenter utifrån ett bestämt frågeschema. En ostrukturerad intervju handlar om 
att intervjuaren ställer frågor på ett informellt sätt som utgår utifrån ett allmänt tema. 
(Bryman, 2006) I en semistrukturerad intervju utgår forskarna ifrån en utarbetad intervjumall 
med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Däremot lämnas det mycket 
utrymme för respondenten att utveckla sina svar och idéer. En semistrukturerad intervju 
innebär även att respondenten får svara väldigt öppet och utförligt på de frågor som 
intervjuaren har. (Denscombe, 2009) Intervjuerna i denna studie var av en semistrukturerad 
karaktär. Den semistrukturerade intervjumodellen kändes lämplig då den ger intervjuarna 
utrymme att ställa följdfrågor. 

Intervjufrågorna till företagen och revisorerna (se bilaga 3 och 4) byggdes upp med 
utgångspunkt i de två case som utformats. Med utgångspunkt i studiens syfte delades frågorna 
in i tre teman; (1) om revision, (2) bedrägerier och företagens kontrollrutiner samt (3) 
förväntningar. I det första temat ville vi undersöka företagens och revisorernas allmänna 
ställning och uppfattning om revision. I det andra temat var frågorna utformade för att studera 
företagens syn på problemet som togs upp i caset och vilka kontroller de har för att förebygga 
och uppmärksamma interna bedrägerier. Det tredje temat innehöll frågor för att studera hur 
företagen och revisorerna ser på ansvaret för att upptäcka det som inträffat i caset, detta för att 
få en bild av företagens förväntningar på revisorerna vad gäller interna bedrägerier. 
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2.7 Genomförandet av intervjuerna 

Innan varje intervju fick respondenterna ta del av caset och ett informationsbrev (se bilaga 5 
och 6). Informationsbrevet innehöll en presentation av uppsatsämnet och en kort beskrivning 
om vad intervjuerna skulle beröra. Under intervjuerna med revisorerna behandlas de båda 
casen som ett och samma då det ur revisionssynpunkt inte fanns några märkbara skillnader 
dem emellan. Redan från början valde vi att behandla samtliga respondenter konfidentiellt i 
uppsatsen. Detta grundar sig dels på att ämnet i många fall kan upplevas som känsligt och dels 
på att vi ansåg att respondenterna skulle vara mer benägna att vara ärliga om de behandlades 
konfidentiellt i uppsatsen. För att inte respondenterna skulle vinkla svaren eller inte svara 
ärligt valde vi även att utelämna frågan om vilka revisionsbyråer de anlitade för sin revision. 
Ingen av respondenterna fick ta del av intervjufrågorna i förhand då vi ville försäkra oss om 
att respondenternas svar under intervjun var deras ärliga uppfattningar om ämnet och inte 
något de funnit i lag eller standarder. För att inte missa viktig information och för att minska 
risken att missuppfatta respondenten bandades alla intervjuer och en av oss förde även 
anteckningar under intervjuerna. Samtliga respondenter tillfrågades innan intervjun 
påbörjades om de godkände att intervjun bandades. 

Innan samtliga intervjuer påbörjades informerades respondenterna om följande: 

• Att respondenterna kommer behandlas konfidentiellt i uppsatsen. 
• Att bandupptagningen under intervjun endast kommer användas av författarna. 
• Att de hade möjlighet att avböja att svara på eventuella frågor. 
• Att de när helst de ville fick avbryta intervjun. 
• Att de i efterhand kommer att få en sammanställning av intervjun för att kunna göra 

eventuella korrigeringar och för att försäkra sig om att missförstånd inte uppstått. 
• Att de kommer att få ta del av den slutgiltiga uppsatsen. 
 

Samtliga företagsintervjuer utfördes på respektive respondents företag och tog cirka 30-45 
minuter. De tre intervjuerna med revisorerna utfördes på respektive revisionsbyrå och tog 
cirka 40-60 minuter. 

Vi valde att inte lägga intervjuerna i någon specifik ordning. Anledningen till detta var att 
tidsbrist var en betydande faktor hos samtliga respondenter och därför gavs de fria händer att 
själva välja tid för intervju. 

Till en av företagsrespondenterna och två av revisorerna skickades även ett antal 
kompletteringsfrågor via mail (se bilaga 7, 8 och 9) efter det att intervjuerna hade genomförts. 
Anledningen till detta var för att säkerställa att vi innefattat alla de områden som studien hade 
för avsikt att undersöka.  
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2.8 Metodproblem 

Reliabilitet som betyder tillförlitlighet innebär att en mätning inte påverkas av 
omständigheterna mätningen sker under och inte heller av vem som utför den. För att öka 
reliabiliteten är identiskt genomförande en bra metod. Det som vill undvikas är att slumpen 
inverkar på mätningen. Reliabiliteten är en förutsättning för god validitet. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) För att öka studiens reliabilitet har intervjuerna utförts på respektive 
respondents arbetsplats, detta då det är en miljö inom vilken de förhoppningsvis kan känna sig 
avslappnade. För att minska risken att i efterhand missuppfatta eller feltolka respondenternas 
svar valde vi att banda alla intervjuer. Under samtliga intervjuer försökte vi hålla oss neutrala 
för att inte på något vis påverka respondenternas svar. Samtliga respondenter fick även i 
efterhand ta del av intervjusammanställningen för att säkerställa att inga missförstånd eller 
feltolkningar uppstått. Ingen av företagsrespondenterna hade invändningar angående 
intervjusammanställningen. Av revisorsrespondenterna var det endast en som valde att 
omformulera och förtydliga tre av sina svar.  

Validitet betyder giltighet och relevans. Detta innebär att undersökningen mäter det som är för 
avsikt att mätas och att det som mäts uppfattas som relevant. Det gäller också att det som mäts 
hos några få även gäller hos flera. (Jacobsen, 2002) För att stärka validiteten i undersökning 
skickades ett informationsbrev innan intervjuerna i vilket undersökningens syfte 
förtydligades. Validiteten stärks även i och med att intervjumallen bygger på vetenskapligt 
accepterade artiklar som även legat till grund för studiens syfte. Att använda sig av personliga 
intervjuer gör att validiteten ökar då relevans och giltighet kan kontrolleras genom till 
exempel följdfrågor.  

Då denna studie bygger på ett litet antal respondenter kan det utifrån studiens resultat vara 
svårt att dra generella slutsatser för hela populationer. 
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3. Referensram 

 

Detta kapitel inleds med en definition av de begrepp som är av vikt för uppsatsen. Detta följs 

av en beskrivning av system för intern kontroll och bolagets skyldigheter. Vidare görs en 

översiktlig presentation av revision och vad som styr revisionen som leder fram till 

revisorernas skyldigheter. Kapitlet avslutas med en presentation av förväntningsgapet.  

 

 

3.1 Definitioner 

Då begreppen oegentlighet, bedrägeri och fraud har en central roll i denna uppsats följer här 
ett förtydligande av begrepps definitioner och i vilken betydelse de kommer att figurera i 
denna uppsats. 

Begreppet oegentligheter är ett vanligt begrepp inom revisionsområdet och definitionen enligt 
Revisorsstandard i Sverige (RS) är: ”avsiktlig handling av en eller flera personer i 

företagsledningen, bland de anställda eller hos tredje part, som resulterar i felaktig 

information i årsredovisningen.” (RS 240, sida 1) I det fall begreppet oegentligheter används 
i denna uppsats kommer det att vara med denna innebörd. 

Enligt brottsbalken (1962:700) (BrB) innebär bedrägeri en vilseledande handling som medför 
vinning för gärningsmannen och skada för den utsatte eller någon i dens ställe. Ett annat ord 
för bedrägeri är även enligt Nationalencyklopedin oegentlighet (NationalencyklopedinA). Vi 
kommer att använda oss av en bred definition av begreppet bedrägeri som innefattar BrB:s 
definition av bedrägeri, förskingring, förfalskning samt RS definition av oegentligheter. 

En internationell betäckning som används i samband med företagsrelaterad ekonomisk 
brottslighet är fraud. Brottsförebygganderådet (BRÅ) definierar fraud som ”[...]bedrägeri, 

men kan även avse närliggande brottslighet, till exempel förskingring”. 
(Brottsförebygganderådet, 2002, sida 34) Enligt RS är begreppet fraud synonymt med det 
svenska begreppet oegentligheter (Ordlista RS). För att begreppet fraud inte ska få en felaktig 
betydelse eller beblandas med den definition av bedrägeri som vi valt att använda i denna 
uppsats kommer vi att använda begreppet fraud när det behandlas av internationella forskare. 
I det fall ordet fraud förekommer i uppsatsen kommer det innefatta både BRÅ:s och RS:s 
definition. 
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3.2 System för intern kontroll 

Den första försvarslinjen för oegentligheter inom företagssektorn är företagets system för 
interna kontroller (KOM(2004)611, 2004). System för intern kontroll innefattar alla de rutiner 
och riktlinjer som ledningen fastställt för att säkerställa att oegentligheter och fel förhindras 
och upptäcks, att redovisningen är fullständig och riktig, att tillgångar skyddas samt att 
pålitlig ekonomisk information upprättas i tid. Ett system för internkontroll består även av 
verksamhetens kontrollmiljö. Med kontrollmiljö menas företagsledningens medvetenhet om, 
inställning till och åtgärder gällande system för intern kontroll. Kontrollmiljön innefattar även 
företagsledningens filosofi och det sätt på vilket de driver verksamheten och 
personalpolitiken. (RS 400) 

Begreppet intern kontroll har inom redovisningen använts sedan en lång tid tillbaka. Riskerna 
för fel i den dagliga verksamheten, både avsiktliga som oavsiktliga som kan leda till förluster 
eller fel i redovisningen minskar om företaget har ett välutvecklat och effektivt intern 
kontrollsystem. Att ha ett system för intern kontroll är en kostnadsfråga, det måste alltid ske 
en avvägning mellan risken för att fel inte blir upptäckta mot vad det kostar företaget i pengar. 
(Revision - En praktisk beskrivning, 2006) Införandet av ett intern kontroll system eliminerar 
inte helt risken för oegentligheter och fel men bidrar till att minska den. Det finns även en viss 
risk att systemen för interna kontroller inte alltid fungerar på ämnat sätt, detta då det kan vara 
otillräckligt mot oegentligheter som begås av anställda i maskopi eller av företagsledningen 
(RS 240). 

Riskhanteringen är en ständigt aktuell fråga som hanteras i företagens organisation för att 
lyckas nå de mål som är uppsatta. Det finns områden i organisationen där risken för att fel ska 
inträffa är större än på andra platser i organisationen. Därför är det viktigt att 
kontrollprocessen fokuserar på de områden eller funktioner i organisationen där risken för fel 
är stor. Intern kontrollens riskområde kan delas in i två huvudgrupper externa – och interna 
risker. De externa riskerna hänförs till omvärlden och risken för att företaget fattar felaktiga 
beslut beroende på ekonomiska, politiska och tekniska aspekter. Intern kontrollens interna 
risker handlar om att analysera de risker som finns i organisationen. Det kan handla om vad 
de finns för risker med förändringar av rutiner, personalens kompetens men också tillgången 
av stöldbegärliga tillgångar. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2001) 

I små företag som inte har så många anställda och en hårt pressad ekonomi kan det i många 
fall varken vara lämpligt eller behövligt med ett intern kontrollsystem. Det kan vara svårt att 
dela upp arbetsuppgifterna inom små företag när det inte finns så många anställda, men det 
finns nyckelområden där det skulle gå att genomföra en viss arbetsindelning. Företagsledaren 
till mindre företag har ofta en övervakande kontroll över den dagliga verksamheten som kan 
vara till en fördelaktig effekt. Denna starka roll i form av direktkontroll som företagsledaren 
har kan kompenseras för att företaget har en mindre utvecklad intern kontroll. Är 
företagsledaren eller ägaren oengagerad i sin verksamhet ökar risken för att oegentligheter 
och fel från de anställdas sida. (RevU 1005) 
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Ett litet företag som har en mindre utvecklad intern kontroll behöver inte betyda att risken för 
att oegentligheter och fel ska uppstå är större än för företag som har en utvecklad intern 
kontroll. Däremot kan den dominerande ställning som företagsledaren har missbrukas. 
Företagsledningens ofta dominerande ställning kan bidra till att risken för att oegentligheter 
och väsentliga felaktigheter i årsredovisningen ökar då de kan sätta sig över den interna 
kontrollen. (RevU 1005) 

Några av fördelarna med att förbättra system för interna kontroller är att det tillför struktur i 
årsbokslutet och motverkar bedrägerier. Företag som har insett värdet av att ha interna 
kontroller har utvecklat olika metoder som bevisats öka intäkterna, minska driftskostnaderna 
och som till och med förbättrar företagets prestationer. (Campbell, Campbell & Adams, 2006) 

Williams och Rockman menar att småföretagare ofta är motvilliga att genomföra de 
förbättringar av befintliga intern kontrollsystem som revisorn rekommenderar. Motvilligheten 
grundar sig ofta i ägarens dåliga kunskap om fördelarna med ett bra intern kontrollsystem 
samt ägarens antagande att driftkostnaden ökar. För att revisorn ska kunna påverka företagets 
interna kontrollsystem krävs att ägaren har en positiv inställning till eventuella förbättringar. 
Ägarens involvering i den interna kontrollstrukturen är viktig och kan minska behovet av 
formell organisationsstruktur, omfattande redovisningsprocesser, komplicerade 
redovisningsdokument och formella kontrollprocesser. Involveringen kan dock medföra en 
risk för att ägaren kringgår den interna kontrollstrukturen. I det fall en revisor misstänker att 
så är fallet bör liten eller ingen tillit läggas på strukturen. (Williams & Rockman, 1992) 

 

3.3 Bolagets skyldigheter 

Enligt ABL 8 kap. 1§ skall ett aktiebolag ha en styrelse. Styrelsen ansvarar bland annat för att 
företagets organisation är planerad så att medelsförvaltning, bokföring och företagets 
ekonomiska tillstånd kontrolleras på ett tillförlitligt sätt. I de fall styrelsen utser en VD 
ansvarar denna för bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och 
riktlinjer enligt ABL 8 kap. 27 och 29 §§. Samtliga aktiebolag skall även enligt ABL 9 kap. 
1§ ha minst en revisor. Samtliga aktiebolag är enligt årsredovisningslagen (ÅRL) 1 kap. 2 § 
och bokföringslagen (BFL) 6 kap. 1 § bokföringsskyldiga och skall avsluta den årliga 
bokföringen med en offentlig årsredovisning. 

Företagsledningen ansvarar bland annat för att förvaltningen av bolaget och för att dess 
tillgångar skyddas. Ledningen ansvarar även för fastställandet av lämpliga 
redovisningsprinciper och att företagets bokföring följer lagen och kontrolleras på ett 
tillförlitligt sätt. (Lagstadgad revision av svenska aktiebolag, 2009) Företagsledningen har 
även ansvar för upprättandet och underhållet av system för intern kontroll för att förebygga 
och upptäcka oegentligheter och fel (RS 240). 
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Lag om kassaregister 
Företag inom kontantbranschen kommer från och med 1 januari 2010 enligt lag (Lagen 
(2007:592) om kassaregister m.m.) behöva ha ett certifierat kassaregister. Syftet med lagen 
grundar sig i att göra det svårare för företag att undanhålla intäkter och manipulera 
kassaregister och på så vis missar att betala skatt. Syftet med lagen är även att skydda seriösa 
företag inom kontantbranschen mot illojal konkurrens.  Den illojala konkurrensen bidrar ofta 
till att skattebördan förs över på de seriösa företagen vilket i sin tur kan resultera i att dessa 
företag slås ut. (Regeringens proposition 2006/07:105) 

Enligt skattekontrollutredningen 2004 framkom att det i stort sätt finns obegränsade sätt att 
manipulera kassaregister, från att använda träningsfunktioner (en funktion där nyanställda kan 
träna på att använda kassasystemet), skriva ut kvittokopior till totala korrigeringsmöjligheter. 
Av utredningen visade det sig att de exemplen på manipulerade kassaregister som man stötte 
på uteslutande avsåg restaurangbranschen. (Regeringens proposition 2006/07:105) 

Det finns dock vissa undantag från lagen. Den gäller bland annat inte om verksamheten säljer 
mot kontant betalning av obetydlig omfattning. Med obetydlig omfattning menas bland annat 
kontant betalning som endast sker i undantagsfall och bara uppgår till någon procent av 
företagets omsättning. En prövning av helhetsbilden ska göras för att se om omsättningen är 
av obetydlig omfattning. (SKV M 2009:2, 2009) Samtliga företag i denna studie kommer inte 
att undantas från lagen om kassaregister då deras försäljning inte är av obetydlig omfattning.  

Ett certifierat kassaregister ska uppfylla vissa krav och innehålla vissa funktioner enligt 
Skatteverkets föreskrifter. Kraven är bland annat att det ska kunna framsälla kvitton och 
rapporter avseende en dags försäljning och varje kassasystem ska ha ett unikt 
tillverkningsnummer. Några av de funktioner som skall finnas är registrering av växelkassa, 
registrering av olika betalningsmedel och i de fall en träningsfunktion används eller en 
kvittokopia skrivs ut skall detta tydligt markeras på kvittot. (SKVFS 2009:1) 

Kassaregistret ska även vara anslutet till en kontrollenhet som skickar över kontrolldata till 
Skatteverket. (SKVFS 2009:2) Alla kassaregister som finns inom verksamheten ska anmälas 
till Skatteverket och det är enbart de certifierade kassaregistren som får användas inom 
verksamheten. Om kassaregistret inte uppfyller skatteverkets krav eller om det inte finns ett 
certifierat kassaregister får företaget betala en kontrollavgift på 10 000 kronor. (SKV M 
2009:2) 
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3.4 Vad är revision? 

Beteckningen revision har sitt ursprung från det latinska ordet revidere och betyder ”att se 

tillbaka” (Bolagsrevisorn, 2003). Revisionens syfte innebär att kritiskt granska, planera, 
bedöma och uttala sig om årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen. Revisorns roll är 
att kontrollera och kvalitetssäkra företagets finansiella information. Detta ger ökad 
trovärdighet åt företaget samt till hur styrelsen och VD uppfyller sina åligganden. Revisionen 
är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle och näringsliv. Målet med 
revisionen är att lämna en revisionsberättelse i vilken revisorn uttalar sig om 
årsredovisningen, bokföringen samt styrelsen och VD:s förvaltning. (Revision - En praktisk 
beskrivning, 2006) 

Utöver den klassiska revisorsrollen som en kontrollant av företagets verksamhet, har revisorn 
även en annan roll som rådgivare till klienten, en så kallad konsultroll. Vid rådgivning ska 
revisorn alltid se till klientens bästa. (Moberg, 2003) Den rådgivning som ges i samband med 
revisionen kallas revisionsrådgivning och innefattar bland annat råd och förslag på 
förbättringar av attestrutiner (SRS Analysmodellen). I små företag kan revisorn ha en viktig 
roll som rådgivare då företagsledaren ofta är ensam i sitt beslutsfattande och revisorn blir på 
så vis den närmaste rådgivaren (Revision - En praktisk beskrivning, 2006). 

Revisionen har även en stor betydelse för företagets intressenter då årsredovisningen 
tillsammans med revisionsberättelsen utgör ett viktigt beslutsunderlag för de olika 
intressenterna. Intressenterna är de olika aktörer som har ett intresse av företaget. I stora 
aktiebolag är en av de största intressenterna aktieägarna. De måste kunna lita på den 
finansiella information som styrelsen och VD presenterar eftersom de inte har någon insyn i 
företaget. Banker och kreditgivare som lånar ut pengar till företaget måste kunna lita på den 
ekonomiska situation företaget presenterar för att vara säkra på att få tillbaka utlånat kapital. 
Säkerheten blir större när företagets redovisning granskats av en oberoende revisor. (Revision 
- En praktisk beskrivning, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Företagets intressenter som har nytta av revisionen.  

Källa: Omarbetad figur, Revision - En praktisk beskrivning, 2006 
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3.5 Vad styr revisionen? 

Revisorns arbete styrs av en mängd lagar och bestämmelser. För att omvärlden skall ha 
förtroende för revisorn är opartiskhet och självständighet samt tystnadsplikt viktiga grundkrav 
för en revisor. Dessa krav regleras i revisorsförordningen, ABL och revisorslagen (2001:883) 
och de är även förankrade i FAR SRS yrkesetiska regler. (Revision – En praktisk beskrivning, 
2006) 

Den svenska regelutvecklingen för revisorer finns på tre normativa nivåer. Den första nivån 
består av lagstadgade regler som styr revisorns agerande. Exempel på var dessa regler 
återfinns är i Revisionslagen (1999:1079) (RevL) och ABL. Revisionsnämnden kompletterar 
dessa regler genom föreskrifter. Den andra nivån är god revisionssed och god revisorssed 
vilka utvecklas genom Revisornämndens normgivande föreskrifter. Den tredje nivån 
behandlar regler som uppkommer inom revisionsbranschen. Dessa regler utvecklas genom 
branschorganisationernas uttalanden samt de större revisionsbyråernas verksamhet. (Diamant, 
2004)  

Revisorsstandard i Sverige 
Revisorsstandard i Sverige (RS) baseras på de internationella revisorsstandarderna IAS. RS 
innefattar principer och tillvägagångssätt som ska tillämpas vid revision av ett företags 
bokföring, årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. RS 
behöver endast tillämpas på väsentliga förhållanden. En revisor kan välja att avvika från RS 
regler men måste då vara beredd att motivera avvikelsen. (Revision - En praktisk beskrivning, 
2006)  

 
God revisionssed och god revisorssed 
Begreppet god revisionssed återfinns i RevL och ABL 9 kap. som en norm för hur revisionen 
ska utföras. God revisionssed handlar om professionellt omdöme, kunskap och erfarenhet. 
Men förklaringen till god revisionssed återfinns inte i lagstiftningen utan har endast angetts 
som ett ramverk. Genom att översätta och anpassa RS i Sverige har FAR SRS angivit vad god 
revisionssed är. (Revision - En praktisk beskrivning, 2006)  

I revisorslagen återfinns begreppet god revisorssed men en yttrycklig beskrivning om vad 
seden innebär återfås inte i lagen. God revisorssed är de yrkesetiska regler som revisorerna 
ska följa i sin yrkesroll. Vägledning för de yrkesetiska reglerna återfinns bland annat i FAR 
SRS regler. En viktig etisk regel är att tillämpa god revisionssed. (Revision - En praktisk 
beskrivning, 2006)  

Revisorsnämnden, i egenskap av statens organ inom revisionsområdet, har ett 
tolkningsföreträde vad gäller innehållet i god revisionssed och god revisorssed men innehållet 
bestäms i slutänden av domstol (Regeringens proposition 2000/01:146, 2001). 
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3.6 Revisorns skyldigheter 

Enligt RevL 5 § och ABL 9 kap. 3 § har en revisor i uppgift att granska företagets förvaltning, 
bokföring och årsredovisning. Granskningens omfattning och djupgående skall vara förenlig 
med god revisionssed. Enligt revisorslagen 19§ är revisorn skyldig att i sitt arbete iaktta god 
revisorssed. 
 
Revisorns anmälningsskyldighet enligt ABL 
Sedan 1999 har revisorerna enligt ABL 9 kap. 42-44 §§ en anmälningsplikt vad gäller 
misstanke om ekonomisk brottslighet. Om en revisor misstänker att en VD eller en 
styrelseledamot har gjort sig skyldig till någon form av ekonomiskt brott inom ramen för 
bolagets verksamhet, skall revisorn underrätta styrelsen om sina iakttagelser inom skälig tid. 
De brott som omfattas av revisorns anmälningsplikt enligt ABL är (Ekonomiska brott i 
aktiebolag – revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2006): 
 

• Bedrägeri och svindleri 
• Penninghäleri 
• Förskingring och annan trolöshet 
• Brott mot borgenärer 
• Bestickning och mutbrott 
• Skattebrott 

Försök eller förberedelse till brott ligger inte till grund för revisorns anmälningsplikt. 
Anmälningsskyldigheten skall tillämpas vid misstanke om brott. Vad som menas med ”vid 
misstanke” är dock inte definierat i lagen. Det är revisorns eller någon av dess medarbetares 
iakttagelser som ligger till grund för misstanken om brott. (RevU 4) 

Syftet med lagstiftningen är att förebygga ekonomisk brottslighet i aktiebolag. Detta innebär 
att revisorn har en handlingsplikt som innefattar vissa åtgärder som revisorn är skyldig att 
vidta innan en anmälan till åklagaren skall göras. Detta innebär att anmälan görs först när alla 
åtgärder enligt handlingsplikten vidtagits men inte lett till önskat resultat. Syftet är inte att 
revisorn i sitt arbete skall ”leta efter brott” utan endast att överväga om de situationer som 
uppmärksammats under revisorsarbetet kan ge upphov till misstanke om brott. 
(Ekobrottsmyndigheten, 2007) Det är alltså inte meningen att revisorn ska utvidga 
granskningen bara för att finna ekonomisk brottslighet (RevU 4). 

Skyldigheten att anmäla misstanke om brott innefattas endast av brott som är genomförda av 
styrelseledamöter och VD inom ramen för bolagets verksamhet. Brott utförda av andra än 
styrelsen och VD eller utanför bolagets verksamhet omfattas således inte av revisorns 
anmälningsskyldighet enligt lagen. Brott som begåtts av andra skall däremot rapporteras till 
VD och styrelsen inom ramen för revisorns löpande rapportering. (RevU 4) 
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RS 240 Oegentligheter och fel 
I RS 240 fastställs standarder för revisorns ansvar att beakta förekommande oegentligheter 
och fel. Det är revisorns uppgift att beakta risken för att uppgifter i årsredovisningen kan vara 
felaktiga på grund av oegentligheter eller fel när han utför sitt arbete. Samtidigt kan det inte 
och är det inte revisorns uppgift att ansvara för att förhindra dessa, däremot kan revisionen ha 
en avskräckande verkan.  

Så fort revisorn misstänker oegentligheter eller fel skall detta rapporteras till 
företagsledningen. (RS 240) Revisorn har även en skyldighet att undersöka vilka åtgärder 
företaget tagit för att förhindra bedrägerier och vilka rutiner som upprättats för att hantera 
bedrägerier i de fall de väl uppstått (Med oegentligheter i bakhuvudet, 2004).  

Revisionen är behäftad med vissa inneboende begränsningar. Det finns en större risk att 
revisorn inte upptäcker en felaktig väsentlig uppgift om den grundar sig på en oegentlighet än 
på ett fel. Orsaken till detta är att oegentligheter ofta utförs i syfte att döljas. Revisorn har i de 
fall revisionen inte erbjuder bevis för motsatsen rätt att godta uttalanden som sanningsenliga 
och handlingar och bokföringsposter som äkta. (RS 240) 

 
Granskning av system för interna kontroller 
För att kunna planera och utforma en effektiv revision krävs att revisorn skaffar sig tillräckligt 
med förståelse av företagets system för intern kontroll, hur dessa är uppbyggda och hur de 
fungerar (RS 400). 

När revisorn planerar, granskar, utvärderar och rapporterar resultatet av revisionens 
granskningsåtgärder skall hon eller han beakta risken för att det kan finnas väsentliga eller 
felaktiga uppgifter i årsredovisningen som en följd av oegentligheter och fel. Granskningen 
skall planeras så att den ger en betryggande säkerhet om att felaktiga uppgifter som beror på 
oegentligheter och fel som är väsentliga för årsredovisningen upptäcks. (RS 240)  

 
Det finns specifika risker som hänför sig till revision i kontantbranschen (Revision av företag 
i kontantbranschen, 2007): 

 
• Kontanta transaktioner kan genomföras utan att lämna några spår vilket bidrar till att 

kontanthandeln är svårkontrollerad. 
• Den interna kontrollen av kontanthandelsmedlen kan vara bristfällig 
• Alla kassasystem kan manipuleras 

 

Kassaregister kan vara lätta att manipulera och revisorn måste därför anpassa 
granskningsåtgärderna utifrån risken för eventuella manipulationer. I det fall företaget har en 
svag intern kontroll måste revisorn under löpande räkenskapsår även företa 
granskningsåtgärder för att kontrollera exempelvis rutiner, betalningsströmmar och 
kassainventeringar. (Revision av företag i kontantbranschen, 2007) 
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Många av de interna kontrollerna som är viktiga i större företag behöver inte vara praktiskt 
användbara i små företag. Detta kan resultera i att det i vissa fall inte är möjligt att förlita sig 
på de interna kontroller som används inom ett litet företag för att upptäcka oegentligheter och 
fel. Dessa brister kan i många fall dock vägas upp av den kontrollfunktion som ledningen 
besitter i små företag. I många fall kan det även om det finns effektiva kontroller vara mer 
effektivt för revisorer i små företag att utföra granskning av en substansgranskningskaraktär.  
(RS 400) Substansgranskning innebär att revisorn gör stickprover och granskar de 
transaktioner som ligger till grund för resultat- och balansposterna (Revision – En praktisk 
beskrivning, 2006). 

När revisorn skaffat sig en förståelse för de kontrollsystem som finns i företaget och efter att 
dessa har granskas skall han eller hon i fall det upptäckts brister i de interna kontrollsystemen 
så snart som möjligt meddela företagsledningen om dessa brister. (RS 400) 

 

3.7 Förväntningsgapet 

Förväntningsgapet är ett väl studerat område och har adresserats av en rad forskare inom 
ekonomiområdet. Den första forskare som applicerade begreppet på redovisning var Liggio på 
1970-talet. Han definierar begreppet som skillnaden mellan vad användare av finansiella 
rapporter förväntar sig att revisorerna skall prestera och vad den enskilda revisorn anser att 
den skall prestera. (Liggio, 1974) 

Under mitten av 1970-talet tillsattes en utredningsgrupp, Comission on Auditors’ 
responsibilities (The Cohen Commission), som fick i uppdrag att utreda huruvida det 
existerade ett förväntningsgap mellan revisorer och intressenter. The Cohen Commission 
utvidgade definitionen av förväntningsgapet till att studera huruvida det råder ett gap mellan 
vad allmänheten förväntar sig eller behöver och vad revisorn rimligen kan göra. (Koh & Woo, 
1998a) 

Enligt Porter var begreppet förväntningsgap missvisande då det inte beaktas att gapet även 
kan ligga i att revisorerna inte når upp till allmänhetens förväntningar på grund av att deras 
prestationer är för undermåliga. Han benämner det som förväntnings-prestations gap och 
definierar det som gapet mellan samhällets förväntan på revisorer och revisorers prestation 
som den uppfattas av samhället. Förväntnings-prestations gapet påverkas av två faktorer (Koh 
& Woo, 1998b): 

1. Rimlighetsgap det vill säga vad samhället förväntar sig att revisorn skall göra och vad 
revisorn faktiskt kan göra. 

2. Prestationsgap det vill säga vad samhället förväntar sig att revisorn skall göra och vad 
revisorer uppfattar att de skall göra. Prestationsgapet är i sin tur uppdelat i två delar: 

a) Bristfälliga standarder som är gapet mellan de uppgifter som revisorerna 
rimligen kan förväntas utföra och vad revisorerna skall göra enligt lagar och 
regler. 

b) Bristfälliga prestationer som är gapet mellan den förväntade kvaliteten på 
revisorernas prestationer och hur samhället uppfattar kvaliteten.  
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Monroe och Woodliff menar att ett förväntningsgap existerar när det finns skillnader i 
uppfattningen mellan revisorer och allmänheten beträffande revisorers skyldigheter och 
ansvar och vad revisionsrapporterna skall kommunicera (Monroe & Woodliff, 1994).  

Enligt Artsberg finns det ett förväntningsgap när skandaler och konkurser har förgåtts av rena 
revisionsberättelser. Revisorer har i dessa fall hävdat att förväntningarna på revisionen är för 
höga. De menar att det är företagsledningen som ansvarar för redovisningen och dess innehåll 
och att det är revisorns uppgift att endast granska dess innehåll gentemot de regler som finns 
om redovisning och revision.(Artsberg, 2005) 

FAR SRS definierar förväntningsgapet som en skillnad i olika intressenters förväntningar på 
revisorerna och vad revisorerna egentligen kan och får göra. Skillnader i förväntningar 
uppstår ofta vad gäller konkurser, förskingring samt årsredovisningens ”riktighet”. (Revision - 
En praktisk beskrivning, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Förväntningsgapet  

Källa: Revision – En praktisk beskrivning, 2006 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskares definitioner av förväntningsgapet kommer vi studera 
förväntningsgapet utifrån följande definition: Skillnaden mellan vad företaget förväntar sig är 
revisorns ansvar beträffande interna bedrägerier och vad revisorn faktiskt enligt lagar, 
standarder och normer har skyldighet att göra.  

 

3.8 Orsaker till förväntningsgapet 

Det har gjorts ett flertal studier om varför förväntningsgapet existerar. En av de bidragande 
faktorerna som belysts som grunden till förväntningsgapet är terminologin i 
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revisionsberättelsen. De flesta studier har dock fokuserats kring förväntningsgapet som 
existerar mellan allmänheten, intressenter och revisorer.  

En studie som har betydelse för denna uppsats är den gjord av Koh och Woo. De har studerat 
förväntningsgapet mellan företagsledningen och revisorer i Singapore. Studien är uppdelad i 
två delar. Den första delen undersöker huruvida det existerar ett förväntningsgap och den 
andra delen undersöker de faktorer som bidrar till förväntningsgapet. Studien visar att det 
existerar ett förväntningsgap mellan företagsledningen och revisorer i Singapore. 
Företagsledningen ställer högre krav på revisorerna än vad revisorerna själva gör. 
Företagsledningen förväntar sig att revisorerna skall upptäcka och förebygga stora fel, 
bedrägerier och illegala handlingar för att garantera riktigheten i de finansiella rapporterna. 
De förväntar sig även att revisorerna skall tillgodose myndigheternas krav beträffande 
skatteskyldigheten. (Koh & Woo, 2001) 

Koh och Woo menar att förväntningsgapet existerar på grund av att företagsledningen och 
revisorerna har olika intressen av revisionen. Revisorerna har ett intresse av icke-
granskande/rådgivande syfte och dessutom inriktning mot traditionell revision medan 
företagsledningen är intresserade av användar-/ägarsyfte som exempelvis upptäckten och 
förebyggande åtgärder mot bedrägeri. (Koh & Woo, 2001)   

Shaika och Talha menar i sin studie att förväntningsgapet grundar sig bland annat på att 
existerande revisorsstandarder är bristfälliga och i vissa fall inte används korrekt. De menar 
vidare att förväntningsgapet beror på redovisningsskandaler som Enron och WorldCom. 
Allmänheten anser att det är revisorns ansvar att förhindra skandaler och om detta inte 
åstadkoms ses det som en brist i revisionen. (Shaika och Talha, 2003) Energijätten Enron gick 
i konkurs år 2001 efter bokföringsfusk och drog även med sig företagets revisionsbyrå i fallet 
då revisorerna hade medverkat till att dölja fusket. Även teleoperatören WorldCom ägnade sig 
åt redovisningsfiffel och konkursen år 2002 kom att bli den största i USA:s historia. 
(NationalencyklopedinB) 

 

3.9 Fraud och förväntningsgap 

I en artikel skriven av Porter är revisorns ansvar för upptäckten av fraud en betydande faktor 
för det förväntningsgap som existerar mellan samhället och revisorerna. Varför just denna 
faktor är så avgörande för förväntningsgapet har enligt Porter att göra med två förhållanden 
som har skilda syn på revisorns ansvar beträffande upptäckten av fraud (Porter, 1997):  

1. Beskaffenheten av den externa revisionen som tenderar att stödja begränsningen av 
revisorns ansvar att upptäcka och rapportera fraud. 

2. Samhällets förväntningar har en tendens att stödja ett utvidgat ansvar för revisorerna 
med hänsyn till fraud.  

Porter menar att en orsak till samhällets höga förväntningar på revisorernas ansvar är att 
revisorerna är det enda oberoende professionella organet som rutinmässigt besöker företaget 
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och har en skyldighet att tillmötesgå behovet av att upptäcka fraud. En av anledningarna till 
att revisorsprofessionen förnekar sin skyldighet att upptäcka fraud (annat än det som 
resulterar i missvisande rapporter) grundar sig på att samhället har alldeles för orealistiska 
krav på vad revisorerna skall göra. (Porter, 1997) 

Zikmund och O’Reilly-Allen påpekar att det i många fall kan vara svårt för revisorer att förstå 
vilket ansvar som åligger dem vad det gäller att upptäcka, undersöka och förebygga fraud. I 
en undersökning som gjordes 2003 av försäkringsbolaget Camico framkom det att 74 % av 
respondenterna trodde att revisionen var utformad för att upptäcka alla typer av fraud. Enligt 
Zikmund och O’Reilly-Allen råder det ett tydligt förväntningsgap mellan vad allmänheten tror 
att revisorerna skall göra för att uppmärksamma fraud och vad revisorerna i sin tur faktiskt är 
skyldiga att göra. Det är företagsledningens ansvar att utveckla och implementera interna 
kontrollsystem för att förebygga, upptäcka och avskräcka fraud. Det är därefter revisorerna 
som bedömer hur dessa interna kontrollsystem fungerar. (Zikmund & O’Reilly-Allen, 2007) 

Zikmund uppmärksammar åter igen problemet med förväntningsgapet gällande revisorers 
ansvar för fraud i en artikel från 2008. Han menar att även om det råder osäkerhet kring 
revisorernas skyldighet att upptäcka fraud så handlar det i många fall om att revisorer inte 
vidtar lämpliga åtgärder för att avslöja det när de väl under revisionen uppmärksammar 
varningssignaler. Klienterna och andra intressenter förväntar sig dock att revisorerna skall 
utföra alla åtgärder för att upptäcka fraud. Han menar att det förväntningsgap som råder är 
beroende av två faktorer: 

1. Revisorernas förmåga att upptäcka fraud 
2. Revisorernas ansträngning att upptäcka fraud 

Han förklarar det som att en revisor kan besitta tekniken att upptäcka fraud men väljer att ta 
genvägar och att ignorera eventuella varningssignaler eller att revisorerna kan sitta inne med 
en mängd tekniker men saknar erfarenheten att effektivt upptäcka varningssignaler. Även om 
revisorer inte kan förväntas att utveckla samtliga förmågor som en utredare besitter så bör de 
lära sig mer om att upptäcka fraud. Revisorer kan inte hållas ansvariga för att upptäcka alla 
typer av fraud men de bör heller inte helt avstå från att söka efter det. (Zikmund, 2008) 
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4. Empiri 

 

Detta kapitel inleds med en presentation av de respondenter som medverkat i studien följt av 

en sammanställning av de genomförda intervjuerna. Sammanställningen är uppdelad i tre 

huvudteman: (1) om revision, (2) bedrägerier och företagens kontrollrutiner samt (3) 

förväntningar. Endast de delar som är relevanta för studiens syfte kommer att presenteras. 
 

4.1 Presentation av respondenter 

Respondenterna består av fyra företag och tre revisorer. Av de fyra företagen är samtliga små 
aktiebolag inom kontantbranschen. Två av företagen är verksamma inom handelsbranschen 
och två inom restaurangbranschen. De tre revisorerna arbetar alla på någon av de större 
revisionsbyråerna i Sverige. Samtliga respondenter kommer benämnas som han. Detta innebär 
inte att samtliga respondenter var män eller att det står givet att alla företagsledare och 
revisorer är män. 

4.1.1 Handelsbranschen 

Databutik1 
Bolaget är ett aktiebolag och har varit verksamt i ca 2,5 år. De har fem anställda och en 
omsättning på ca tio miljoner kronor. Respondenten (databutiksägaren) är VD för företaget 
och har varit det sedan företaget bildades. Företaget har haft samma revisor sedan de startade 
verksamheten för två och ett halvt år sedan. 

Klädbutik2 
Bolaget är ett aktiebolag och har funnits i familjens ägo sedan 1979, de nuvarande ägarna har 
ägt bolaget i ca 9 år. De har nio anställda och en omsättning på ca 17,5 miljoner kronor. 
Respondenten (klädbutiksägare) är VD och även en av två delägare av bolaget. Företaget har 
haft samma revisionsbyrå i 30 år och samma revisor i 9 år. 

4.1.2 Restaurangbranschen 

Restaurang A3 
Restaurang A är ett aktiebolag och har varit verksamma i 11 år, de två nuvarande ägarna har 
ägt bolaget i ca 1 år. Respondenten (restaurangägare A) är en av de två delägarna. 
Restaurangen har fyra heltidsanställda och 10 -15 timanställda och en omsättning på mellan 
tio till elva miljoner kronor. Bolagets nuvarande revisor har de haft i 1 år.  

Restaurang B4 
Restaurang B är ett aktiebolag som varit verksamma i 6 år och har en omsättning på ca 18 
miljoner kronor. De har tolv heltidsanställda men under högsäsong tillkommer lika många 
                                                 
1 Intervju på respondentens arbetsplats, den 15 april 2009 
2 Intervju på respondentens arbetsplats, den 22 april 2009 
3 Intervju på respondentens arbetsplats, den 29 april 2009 
4 Intervju på respondentens arbetsplats, den 29 april 2009 
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timanställda. Respondenten (restaurangägare B) är ensam ägare till bolaget. Restaurangägare 
B har tidigare varit verksam inom en annan bransch och har haft nuvarande revisor i 15 år.  

4.1.3 Revisorer 

Revisor I5 
Revisor I är anställd på en av de större revisionsbyråerna i Sverige. Han har varit anställd på 
byrån sedan 2000 och är godkänd revisor sedan 2005. Han arbetar med revision av 
små/medelstora företag i första hand, men även med en del större företag och internrevision 
för banker. 

Revisor II6 
Revisor II är även han anställd vid en av de större revisionsbyråerna i Sverige. Han har varit 
anställd hos byrån sedan 1998 och är idag auktoriserad revisor. Han arbetar både som 
kundansvarig och som uppdragsledare. När han är kundansvarig skriver han under 
revisionsberättelsen och årsredovisningen och när han är uppdragsledare ser han till att 
revisionen planeras och genomförs.   

Revisor III7 
Revisor III är även han anställd vid en av de större revisionsbyråerna i Sverige. Han har 
arbetat som revisor i 10 år och är idag godkänd revisor. Hans huvudsakliga revisions område 
är mindre ägarledda företag men också vissa större kommunbolag.  

 

4.2 Om revision 

Företagen 
Databutiksägaren ser revision som ett godkännande av bolaget och den ekonomiska 
strukturen. Likaså skall revisorn komma med praktiska tips och råd om vad företaget kan göra 
för att underlätta både för revisorn och företaget. Han menar även att företagets existens beror 
på revisionens utslag då alla kreditinstituts beslut baseras på revisorns uttalande. Den kunskap 
han har om revisionens omfattning har han fått ifrån en tidigare delägare som numera är 
ekonomiansvarig för bolaget. 

För klädbutiksägaren har revisionen stor betydelse, framförallt vad det gäller de olika 
nyckeltalen som revisorn framställer. Dessa nyckeltal ligger sedan till grund för många av 
företagens viktigare beslut. Klädbutiksägaren anser sig inte ha så stor kunskap om revision 
men det han vet har han tagit reda på själv. Han ser revisorn som en ”företagspolis” som ser 
till att företaget sköts korrekt. Klädbutiksägaren anser att han har en väldigt bra kontakt med 
företagets revisor och att han får bra feedback vad gäller verksamhetsbeslut som exempelvis 

                                                 
5 Intervju på revisionsbyrå I, den 17 april 2009 
6 Intervju på revisionsbyrå II, den 23 april 2009 
7 Intervju på revisionsbyrå III, den 28 april 2009 
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ekonomiska placeringar. Han påpekar vikten av att använda revisorn som ett bollplank vid 
viktiga beslut.  

Restaurangägare A anser att revisionen är av stor vikt för företaget. Revisionen fungerar som 
en förenkling för företaget, den hjälper företag att få en inblick i hur den företagsform som de 
har valt ska bedrivas. I deras fall har revisorn varit till stor hjälp då de inte bedrivit aktiebolag 
tidigare. Revisorerna hjälper till vid kontakter med olika myndigheter som exempelvis 
Skattemyndigheten och ger företagen ett godkännande av deras ekonomi. Han anser att det är 
av stor vikt att ha ett bra samarbete med revisorn, vilket de också har idag.  

Restaurangägare B anser att revisionen är en kontroll att företaget sköts på rätt sätt. Revisorn 
har även hjälpt honom att både få upp ögonen för hur han ska driva bolaget och hur han kan 
se bolaget från en annan synvinkel. Restaurangägare B har varit egenföretagare i 25 år men 
upplever att sedan han kom in i restaurangbranschen för sex år sedan har han haft mer kontakt 
med revisorn. Detta då det i och med restaurangöppnandet uppstod stora avskrivningar som 
bidrog till resultatpåfrestningar. Trots att verksamheten gick bra var resultatet dåligt på grund 
av de höga avskrivningarna. Revisorn var i detta avseende en stor hjälp genom att belysa 
vikten av att göra en avvägning mellan att köpa och leasa för att få kontroll över 
avskrivningarna. Restaurangägare B anser att han har en bra relation till sin revisor och att de 
kan ha en öppen kommunikation med varandra.  

 
Revisorerna 
Revisor I anser att en revisors uppgift är att granska och klargöra så att årsredovisningen 
stämmer i enlighet med årsredovisningslagen. Därefter ska revisorn avlämna en 
revisionsberättelse som ska ge en rättvisande bild av företaget. Revisionen uppfyller även en 
viktig funktion för företagets intressenter då den säkerställer bolagets årsredovisning.  

Revisor II tycker att en revisor ska hjälpa företagen att göra så rätt som möjligt. Med detta 
menar han att ett företag verkar inom en lagreglerad miljö. Många företagare vill rätta sig 
efter lagar och regler men kan i många fall uppleva dem som svårtolkade, det är då upp till 
revisorn att hjälpa företagen att tolka och förstå gällande lagar och normer. Revisor II anser 
att revisionen ska försäkra företagens intressenter om att den redovisning som bolaget lämnar 
ifrån sig är rätt och riktig.  

Revisor III förklarar att revisorn ska uttala sig om att årsredovisningen och räkenskaperna ger 
en rättvisande bild av företaget samt göra en förvaltning av bolaget. Både revisor I och III 
anser även att revisionen ska tillföra bolaget tips och idéer på hur verksamheten kan 
förbättras. Revisor II påpekar att förutom att revisorn vill tillstyrka att redovisningen är riktig 
ska han/hon också fungera som ett bollplank då förtagen har ett intresse av att förbättra sin 
verksamhet, bland annat för att öka vinsten. Om revisorn bara fokuserar på redovisningen och 
bokföringen skulle det inte tillföra företaget några speciella förbättringar.  

Både revisor I och II anser att de flesta företag är medvetna om vad revisionen innebär. 
Revisor II menar dock att många små och medelstora företag har mindre koll än större 
företag, de ser inte tredje mans intresse i att ha en revisor på samma sätt som stora företag. 
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Revisor III har uppfattningen att småföretagare oftast inte vet så mycket om hur de praktiskt 
ska gå till väga och behöver därför mer information från revisorn. 

 

4.3 Bedrägerier och företagens kontrollrutiner 

Förekomsten av bedrägerier inom handels- och restaurangbranschen  
Båda respondenterna inom handelsbranschen anser att det är vanligt förekommande med 
bedrägerier bland anställda inom deras bransch och enligt klädbutiksägaren är det som tas upp 
i caset ”ett extremt problem”. Databutiksägaren tror dock att det är vanligare att varor 
försvinner i och med bedrägerier och i dessa fall kan det vara svårt att upptäcka då ett visst 
svinn är accepterat i denna bransch. Restaurangägare B tror att bedrägerier bland anställda är 
vanligt förekommande i branscher där det förekommer mycket kontanter. De båda 
restaurangägarna anser dock att bedrägerier av anställda var ett större problem förr då det 
förekom mer kontanter än i dagsläget. Restaurangägare A menar att kortförsäljningen ökat 
och idag sker ungefär 80 % av deras försäljning med kort. Restaurangägare B påpekar även 
att förr hanterades inte kontanter med samma noggrannhet som nu.  

Endast ett av företagen i undersökningen har varit utsatt för bedrägerier från deras egna 
anställda. Bedrägeriet utfördes av en anställd hos klädbutiken men inträffade dock långt innan 
respondenten blev VD för företaget. En pålitlig anställd på företaget hade tillägnat sig pengar 
ur kassan, hur mycket och under hur lång tid det förfarandet pågick är okänt, men de vet att 
det rörde sig om stora summor. Bedrägeriet kom till företagets kännedom genom att en kund 
tipsade dem om att den anställde i frågan stal från företaget.  

Revisor I anser att det finns en förhöjd risk för bedrägerier bland personal i hela 
kontantbranschen och då handels- och restaurangbranschen hanterar mycket kontanter kan det 
vara vanligt förekommande. Revisor II har ingen större uppfattning om hur vanligt 
förekommande bedrägerier är inom handels- och restaurangbranschen då han inte har så 
många klienter inom dessa branscher. Enligt revisor III förekommer det en stor del 
kontanthantering inom handels- och restaurangbranschen och han tror därför att det kan vara 
vanligt förekommande inom dessa branscher. Samtliga revisorer antar att de vanligaste 
brotten som personal begår mot sin arbetsgivare är i samband med kontanthantering genom att 
till exempel ta pengar ur kassan.  

Anledningen till att det i många fall tar lång tid innan interna bedrägerier uppmärksammas av 
företagen kan enligt revisor II och revisor III vara att ledningen har dålig uppföljning av 
verksamheten och bristfälliga interna kontroller. Revisor II anser att om företagen hade varit 
mer riskmedvetna hade nog en stor del av interna bedrägerier kunnat förhindras. Revisor I 
tycker att företagen borde ha bättre kassasystem för att exempelvis lättare upptäcka 
bedrägerier bland personal.  
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Företagens kontrollrutiner 
Databutiksägaren har en god uppfattning om vad som finns i lager då han själv sköter 
registrering och inköp av varor. Varor tas ofta hem på beställning och företaget för ett 
noggrant lagersaldo. Företaget jobbar även i stor utsträckning med konsignation vilket innebär 
att leverantören ställer produkterna i företagets lager och de betalar leverantörerna först efter 
att varorna sålts. Efter förslag från företagets revisor utförs stickprover månadsvis på 
lagersaldot och i det fall en eventuell avvikelse uppmärksammas i lagersaldo spåras orsaken 
till den uppkomna lagerdifferensen. Anledningarna grundar sig oftast på mänskliga faktorer 
som exempelvis att varan glömts att registreras i lager eller att varan sålts på fel 
artikelnummer. Enligt butiksägaren är det viktigt att de anställda känner sig som en del av 
bolaget. Han menar vidare att han har fått bra personal och detta är något som han värdesätter 
och belönar dem ofta för bra utfört jobb. 

Klädbutiksägaren hade tidigare ett kassasystem som innebar att samtliga anställda sålde på sitt 
eget namn. Detta blev dock ett orosmoment för de anställda då pressen att sälja varor ökade 
vilket ledde till att ägaren valde att ta bort systemet. Trots att de inte har något direkt utvecklat 
system för att motverka och upptäcka bedrägerier anser han att de har god koll ändå. De 
försöker att inte jobba ensamma i kassan, i de fall någon lånar hem varor måste det antecknas 
och varje retur och rättelse måste signeras. Däremot är han medveten om att en ännu bättre 
kontroll skulle vara fördelaktig. Samtidigt menar han att kontroll hos små företag är känsligt 
då ägaren ofta jobbar tajt med sin personal och han fortsätter med att säga att ”det är våra 

arbetskamrater som vi umgås med dagligen, jag vill inte bli den här jobbiga människan”.  

På restaurang A sker ingen försäljning på eget namn utan alla roterar i kassorna och hjälps åt 
på de stationer där det behövs. Kontroller sker oftast mot månadsrapporter då företaget 
stämmer av med inventering, inköp och försäljning. Ägarna befinner sig på arbetet sex dagar i 
veckan och arbetar i snitt 60-70 timmar per vecka, vilket medför att de skulle upptäcka om 
något inte stämmer. I fall det skulle uppstå en avvikelse så gäller det ha ögonen öppna och 
utreda orsaken till avvikelsen. Det är även viktigt att ha en öppen dialog med de anställda i 
sådana här typer av fall. Enligt restaurangägaren är det viktigt med yrkesstolthet och moral 
inom verksamheten och hos de anställda. Han anser att de anställda har en god moral och att 
alla arbetar mot samma mål. Han påpekar även att de har kontinuerliga möten där de 
diskuterar verksamheten och målen.   

I restaurang B utförs kontroller månadsvis genom att de jämför inköp, försäljning och 
inventering. De är medvetna om att det förekommer ett visst svinn men det är procentuellt 
förhållandevis lågt. De försöker kontrollera svinnet genom att föra en så kallad svinn bok. 
Detta innebär att om något exempelvis går sönder måste detta antecknas med en förklaring i 
svinn boken. Restaurangägare B arbetar själv i driften och anser att han på så vis har en god 
överblick och kontroll på vad de anställda gör. Det är bara de ansvariga som får göra rättelser 
för att undvika att det skulle inträffa liknande fall som i caset. Kvittorättelserna skall häftas 
ihop med det felaktiga kvittot och detta ska finnas med tillsammans med dagskassan. 
Rättelsen ska även signeras och en anledning till rättelsen ska finnas med.  
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De rutiner som finns för kontroller hos företagen har enligt samtliga företagsrespondenter 
utformats och implementerats av företagsledningen utan revisorns medverkan.  

 
Revisorerna om företagens kontrollrutiner  
Revisor III påpekar att ”rutiner är A och O” vad det gäller motverkande och upptäckten av 
interna bedrägerier. Han poängterar vidare företagsledningens funktion som kontrollorgan och 
menar att ”det är en bra kontroll när ledaren kan vara med i den dagliga verksamheten, det 

är så han kan fånga upp risker”. Det är enligt revisor II och revisor III framförallt tips och 
idéer om förbättringar på den interna kontrollen som kan hjälpa företagen att lättare 
uppmärksamma interna bedrägerier. Revisor II menar att revisorer arbetar med många företag 
och får därför en inblick i många olika typer av system för interna kontroller. På så sätt kan 
revisorn bidra med nya inslag och idéer för att stärka företagens interna kontroll. Revisor I 
menar att de råd som revisorn ger företagen om intern kontroller fungerar bra. Många 
arbetsgivare borde dock ha bättre kassasystem för att lättare uppmärksamma bedrägerier och 
fel. 

 

Lagen om certifierat kassaregister 
Alla företagare anser att det är ett bra initiativ att den nya lagen om certifierade kassaregister 
ska införas. Samtliga företagsrespondenter tror att lagen kommer bidra med en rättvisare 
konkurrens inom deras respektive bransch. De båda handelsföretagarna tror att den nya lagen 
kommer att fungera som en självsanering inom näringslivet då de mindre seriösa företagen 
förmodligen kommer att försvinna från marknaden. Klädbutiksägaren anser dock det är 
påfrestande att behöva byta kassasystem då det är både tidskrävande och kostsamt. Det 
kommer att ta tid att lära sig själv och personalen det nya systemet och att märka om alla 
varor. Enligt hans mening skulle det vara fördelaktigt att ta bort kontanthanteringen helt och 
hållet.  

Restaurangägare A ser även han en viss ekonomisk belastning med den nya lagen. Han menar 
att förhoppningsvis har de flesta kassasystem en mjukvara som kan uppdateras vilket innebär 
att kostnaden inte blir lika stor som det hade blivit om företaget skulle behöva köpa ett helt 
nytt kassasystem. Han påpekar vidare att kassasystemet kanske kommer skrämma personal 
som utför bedrägerier då det finns möjlighet att Skattemyndigheten uppmärksammar 
tendenser till bedrägerier i de fall ägaren förbisett tendenserna. Han framhåller dock att 
ansvaret fortfarande i första hand ligger hos ägarna att uppmärksamma interna bedrägerier. 
Problemet kvarstår dock om den anställda inte slagit in något i kassan utan bara tagit 
pengarna.  

Restaurangägare B anser att alla åtgärder för att minska problem med bedrägeri är bara bra 
och att den nya lagen är ett steg i rätt riktning. Däremot anser han att det behövs hårdare tag 
för få bort myglet. Ett exempel på vad de kan göra är att dra in alkoholtillståndet för oseriösa 
företagare inom restaurangbranschen. 
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Han tror tyvärr inte att lagen kommer att bidra till att de interna bedrägerierna minskar, de 
som vill förskingra kommer alltid finna lösningar att gå runt systemen. Han tror inte heller att 
företagen kommer att försvinna från marknaden för att de inte kan betala systemet då det 
kommer att finnas leasing- och avbetalningsmöjligheter.  

Samtliga revisorer anser att lagen om certifierade kassaregister är bra. Revisor I anser att det 
kommer förenkla revisionen och kontrollen av försäljning. Revisor II och III menar samtidigt 
att det kan vara kostsamt för små verksamheter som inte har så hög omsättning. Revisor II tror 
att de små företagen som inte har råd att investera i ett certifierat system kommer att strunta i 
det. Vilka konsekvenser detta får från lagstiftarens sida återstår att se. Han tror att de nya 
kassasystemen kan förhindra en del bedrägerier då det blir svårare att manipulera systemet. 
Den som vill lura till sig pengar kan nog tyvärr alltid finna andra vägar att tillägna sig 
pengarna på. Revisor III hoppas att den nya lagen kommer att leda till mindre brottslighet. 
Han tycker att tanken är god då det inte ska gå att manipulera ett kassaregister för det är 
otroligt mycket pengar som försvinner på det sättet. 
 

4.4 Förväntningar 

Företagens förväntningar  
Ingen av företagsrespondenterna förväntar sig att det är revisorns ansvar att i första hand 
upptäcka de händelser som har inträffat i caset. De anser att ansvaret ligger hos styrelse, VD 
eller någon av de andra högre cheferna. Databutiksägaren menar att ansvaret i första hand 
ligger hos ekonomiavdelningen, men även VD:n har ett ansvar då det är den som ställer krav 
på företaget. Företaget bör även ha kontrollrutiner som uppmärksammar när misstänkta 
avvikelser uppkommer. Däremot anser klädbutiksägaren och de två restaurangägarna att om 
det skulle finnas en indikation på fel inom revisorns granskningsområde bör revisorn reagera 
och meddela företagsledningen. Restaurangägare A påpekar att i de fall det exempelvis sker 
markanta avvikelser i bruttovinsten jämfört med tidigare och företaget inte uppmärksammar 
det i första skedet borde en revisor uppmärksamma det och informera ägaren om att 
undersöka saken vidare. Restaurangägare B menar att det kan vara svårt för revisorn att 
upptäcka bedrägerier från personalen, men självklart ska de ifrågasätta om det finns markanta 
avvikelser i till exempel antalet rättelser.  

Samtliga företagsrespondenter anser att revisionen inte bör utvidgas för att upptäcka interna 
bedrägerier bland anställda då det kan vara svårt för revisorn att upptäcka tendenser på dessa 
typer av brott. Databutiksägaren påpekar att revisorn inte har den rollen idag, han anser inte 
heller att revisorerna har möjlighet att upptäcka dessa typer av brott utan ansvaret ligger på 
företagets rutiner och internkontroll. Vidare menar han att revisorerna ”är en sekundär 

instans, att när alla andra felkontroller har misslyckats att plocka upp något kanske de kan 

göra det”. Han menar att revisorns granskning inte ligger på detaljnivå, så i det fall en revisor 
skall kunna uppmärksamma någon tendens måste det vara av en betydande uppenbar karaktär.  

Restaurangägare A tror att det är vanligare att större företag har en önskan att revisionen ska 
utvidgas. Anledningen är att ägare av större företag ofta inte har samma överblick över driften 
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på företaget som ägare av mindre företag kan ha. I större företag med ägare som inte arbetar i 
verksamheten finns det nog även ett större behov av utvidgad kontroll från revisorn.  

Samtliga företagsrespondenter anser att de i allmänhet förväntar sig att revisorn ska göra är 
det han/hon gör idag och har inte upplevt att deras eventuella förväntningar någon gång skiljer 
sig från vad revisorn faktiskt gör. Båda handelsföretags respondenterna är uppvuxna i 
företagsfamiljer och klädbutiksägaren menar att han ända sedan han var barn befunnit sig 
företagsmiljöer och på så vis indirekt skapat sig en omedveten uppfattning om hur revisorn 
arbetar. Databutiksägaren menar att han har haft andra företag innan och varit egenföretagare 
under en lång tid och har under denna tid skapat sig en god uppfattning om vad revisorn 
faktiskt gör. Restaurangägare A anser att hans förväntningar på revisorn grundas på tidigare 
erfarenheter och andra företagares uppfattning om revisionen som förts vidare till honom. 
Under den korta tid han varit ägare av företaget anser han inte att hans förväntningar någon 
gång skilt sig från vad revisorn faktiskt gör. 

 
Revisorerna skyldigheter och syn på företagens förväntningar  
Samtliga revisorer anser att ansvaret för att upptäcka bedrägerier bland anställda ligger hos 
företaget. De anser dock att revisorerna har en skyldighet att granska företagens interna 
kontroller. Revisor I menar att det är företagens ansvar att upptäcka det som inträffat i caset 
och i de fall företaget har ett fungerande intern kontrollsystem ska de också finna felet. Om 
revisorn däremot i sin granskning skulle upptäcka någonting misstänksamt bland någon av de 
anställda ska revisorn påpeka detta till ledningen. Vidare menar han att inom 
kontantbranschen har kassasystemen en stor betydelse och därför bör revisorn se över 
företagets kassasystem och bedöma risken för att det kan manipuleras. Revisor I påpekar att 
för att revisorn ska få en bredare bild över företaget kan det vara bra att ändra inriktning på 
granskningen ibland och i vissa fall även utvidga den. Det handlar om att revisorn ska variera 
revisionen och inte granska exakt samma del varje år.  

Revisor II menar att det inte ligger i revisorns ansvar att upptäcka det som inträffat i caset. 
Däremot skulle han utifrån caset ifrågasätta företagets processer och om styrelsen inte haft 
möjlighet att upptäcka detta på något sätt. Han menar vidare att det är ”vårt ansvar är att 

anmärka på VD:ns och styrelsens förvaltning så att säga, vi går inte in och granskar 

personalen på något sätt. Men det vi granskar är styrelsens och VD:ns förvaltning och det 

innebär ju indirekt hur har de organiserat verksamheten för att förhindra sådana här 

bedrägerier”. Revisorn kan endast ge förslag på förbättringsmöjligheter för företagets 
kontrollsystem men i slutänden är det företagsledningens som beslutar om de vill genomföra 
ändringar eller ej. 

Revisor III påpekar att det inte är revisorns skyldighet att anmäla den typ av brott som tas upp 
i caset men att den enligt god revisionssed ska prata med styrelsen och be dem undersöka 
saken. Vid planeringen av revisionen görs en bedömning av vad som är väsentliga belopp i 
företaget och vilka risker som finns. En stor kontanthantering innebär en ökad risk att det blir 
fel i redovisningen, därför är det viktigt att företaget har fungerande rutiner som minskar 
risken för att fel ska uppstå. Vidare menar han att revisorn utifrån caset skulle ha granskat 
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företagets kassarutiner på ett bättre sätt utifrån de granskningsrutiner som finns. Det gäller att 
bedöma rimligheten av exempelvis antalet felslag och i det fall något ser misstänk ut bör 
revisorn ta upp det med ägaren.  

Revisor I upplever att klienterna i allmänhet oftast inte har för höga förväntningar på revisorn, 
vilket gör att de förväntningar som företagen har i stor utsträckning uppfylls. Revisor II anser 
att det i vissa fall kan finnas för höga förväntningar på revisorn, det kan exempelvis finnas 
företag som inte har förstått att det är styrelsen och VD:n som ansvarar för förvaltningen och 
den interna kontrollen. I många fall tror företagen att det är revisorns uppgift att se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig eller att årsredovisningen är rätt upprättad. I dessa fall är det 
upp till revisorn att förtydliga företagsledningen och revisorns uppgifter enligt ABL. Sett till 
caset tror revisor II att de eventuella förväntningar som ett företag kan ha på revisorn uppfylls, 
men han anser vidare att det i vissa fall kan finnas för höga förväntningar på revisorn. Hans 
erfarenhet är att företagen inte klandrar revisorn i sådana här typer av fall, däremot kan 
företagen ifrågasätta varför inte revisorn har upptäckt de interna bedrägerierna. Samtidigt 
förstår företagen att det kan vara svårt för revisorn att upptäcka bedrägerier då inte ens 
företagen själva upptäckt dem. Däremot kan det se annorlunda ut om företaget har en extern 
ägare. I dessa fall kan revisorn ha ett uppdrag att göra en mer grundlig granskning av 
exempelvis kontanthanteringen och i de fall revisorn inte upptäcker något kan de bli starkare 
ifrågasatta. Revisor III har även en åsikt i likhet med revisor II att det i allmänhet kan finnas 
för höga förväntningar på revisorn. Han tror definitivt att det finns ett förväntningsgap mellan 
företagen och revisorerna. 
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5. Analys 

 
I detta kapitel görs en analys av resultatet från intervjuerna utifrån den tidigare presenterade 

referensramen. Analysen kommer följa samma huvudteman som empirin: (1) om revision, (2) 

bedrägerier och företagens kontrollrutiner samt (3) förväntningar. 

 

 

5.1 Om revision 

Enligt revisorsrespondenterna är revisorns uppgift att se till att företaget följer de lagar och 
normer som finns. I likhet med ABL anser revisor I och III att de ska granska företagets 
årsredovisning så den ger en rättvisande bild av företagets ekonomi samt granska ledningens 
förvaltning. Företagsrespondenterna ser revisionen som en kontroll av att företaget sköts på 
korrekt sätt och som ett godkännande av bolagets ekonomi. Samtliga respondenter ser med 
andra ord revisorn i sin klassiska roll som kontrollant av företagets verksamhet (Moberg, 
2003). Revisorn har som uppgift att kritiskt granska, kontrollera och bedöma företagets 
bokföring, årsredovisning och förvaltning och på så vis kvalitetssäkra företagets finansiella 
information (Revision - En praktisk beskrivning, 2006).  

Större delen av företagsrespondenterna framhöll revisorn som en viktig hjälp i olika 
avseenden. De båda restaurangägarna påpekade att revisorn ska ge vägledning beträffande hur 
de skall driva den bolagsform de valt. Likaså påpekade revisor II och III att deras uppgift 
utöver kontroll är att tillföra bolaget tips och råd om hur de kan förbättra sin verksamhet. 
Respondenterna anser att revisorn fyller olika roller något som även Moberg påpekar då han 
menar att revisorn utöver sin klassiska roll som kontrollant även har en viktig rådgivande 
funktion i sin roll som konsult (Moberg, 2003). Både revisor II och klädbutiksägaren menar 
att revisorn även fungerar som ett bollplank för företagen vid exempelvis viktiga beslut. 
Eftersom företagsledaren i små bolag oftast är ensam i sin roll som beslutsfattare får revisorn i 
dessa bolag i många fall rollen som närmsta rådgivaren (Revision – En praktisk beskrivning, 
2006).  

Endast en av företagsrespondenterna såg revisionen ur ett intressentperspektiv. 
Datorbutiksägaren menar att revisionen är viktig då alla kreditinstitut grundar stora delar av 
sina beslut på revisorns uttalande. Likaså menar revisor I och II att revisionen har en viktig 
funktion för företagets intressenter då den säkerställer bolagets årsredovisning. Revisionen har 
inte bara en viktig betydelse för bolaget utan även för företagens intressenter då 
årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen utgör ett viktigt beslutsunderlag för 
företagets intressenter. (Revision - En praktisk beskrivning, 2006) Enligt revisor II är det 
vanligt förekommande att små och medelstora företag inte ser tredje mans intresse av att ha en 
revisor på samma sätt som stora företag.  
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5.2 Bedrägerier och företagens kontrollrutiner 

Förekomsten av bedrägerier inom handels- och restaurangbranschen  
Enligt Martin Krüger på KPMG forensic har de interna bedrägerierna ökat och framförallt 
bland företagens egna medarbetare (KPMG, 2009). Två av tre revisorsrespondenter tror att 
kontanthantering innebär en förhöjd risk för interna bedrägerier utförda av anställda. 
Företagsrespondenterna är alla överens om att interna bedrägerier utförda av företagets egen 
personal är ett vanligt förekommande problem inom deras respektive bransch. Däremot anser 
de båda restaurangägarna att det var vanligare förr då kontanthanteringen minskat och större 
delen av köpen idag sker med kort.  

Enligt revisor II och III är ledningens dåliga uppföljning av verksamheten och den bristfälliga 
interna kontrollen en av anledningarna till att det i många fall tar lång tid innan interna 
bedrägerier uppmärksammas. Detta är även något som Peter Bodin, VD på Grant Thorton 
Sverige, belyser då han menar att det är viktigt för företagen att skydda sig mot bedrägerier 
och att företagen i större utsträckning måste förbättra sin interna kontroll (Grant Thornton, 
2008).  

 
Företagens kontrollrutiner 
Alla de rutiner och riktlinjer som ledningen fastställt för att bland annat säkerställa att 
oegentligheter och fel förhindras och upptäcks samt att tillgångar skyddas innefattas i 
företagets system för intern kontroll (RS 400). För att förebygga och uppmärksamma 
eventuella tendenser på bedrägerier eller fel använder sig samtliga företagsrespondenter av 
olika typer av rutiner inom verksamheten. 

Enligt RS 240 är det företagsledningen som bär ansvaret för att upprätta och vidmakthålla 
system för interna kontroller (RS 240). Båda restaurangägarna samt databutiksägaren 
använder sig av regelbundna kontroller där inköp, lager och försäljning jämförs. I restaurang 
B arbetar man med fastställda rutiner för hur eventuellt svinn hanteras. I klädbutiken och 
restaurang B finns framtagna rutiner för hur rättelser och returer hanteras, restaurangägare B 
påpekar även att det endast är ansvariga som får göra rättelser. Kontrollmiljö är även en viktig 
del av företagets system för intern kontroll, detta innefattar ledningens filosofi och inställning 
till verksamheten men även ledningens personalpolitik (RS 400). Företagsrespondenterna 
menar alla att de kontrollrutinerna som finns inom företaget utformats och införts på 
företagsledningens eget initiativ. En av företagsrespondenterna påpekar vikten av att 
värdesätta sina anställda och få dem att känna sig som en del av verksamheten. En annan av 
ägarna påpekar vikten av att verksamheten fylls av arbetsmoral och etik och att alla inom 
verksamheten arbetar mot samma mål. 

Samtliga företagsrespondenter påpekade att då de dagligen befinner sig i driften har de en god 
inblick i verksamheten. Då alla företag i undersökningen har få anställda anser sig 
företagsledarna ha god kontroll på vad de anställda gör och de tror sig kunna uppmärksamma 
om någonting var fel. Även revisor III påpekar företagsledarens viktiga funktion som 
kontrollorgan och säger att ”det är en bra kontroll när ledaren kan vara med i den dagliga 
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verksamheten, det är så han kan fånga upp risker”. Enligt RevU 1005 är det inte alltid 
nödvändigt med ett internkontrollsystem i små företag då företagsledaren ofta har en god 
insyn i den dagliga verksamheten och på så vis fungerar som en effektiv kontrollfunktion i 
verksamheten. Denna direktkontroll från företagsledaren kan på så vis kompenseras för ett 
mindre utvecklat interkontroll system. Likaså innebär företagsledarens engagemang i 
verksamheten att risken för oegentligheter och fel från de anställda minskar. (RevU 1005)  

Klädbutiksägaren hade tidigare ett mer utvecklat kassasystem som innebar att personalen 
sålde på eget namn så varje transaktion kunde spåras till vem som hade utfört den. Detta blev 
dock ett orosmoment hos personalen som resulterade i att systemet togs bort. 
Klädbutiksägaren menar vidare att det är känsligt med kontroll i små företag då ägaren jobbar 
så nära inpå personalen. Han säger att ”det är våra arbetskamrater som vi umgås med 

dagligen, jag vill inte bli den här jobbiga människan”,  

Samtliga revisorer anser att företagen alltid kan förbättra sina kontroller och detta påpekas 
även av klädbutiksägaren som menar att han är väl medveten om att kontrollen skulle kunna 
bli bättre för att motverka och upptäcka bedrägerier. Enligt Campbell, Campbell och Adams 
(2006) finns det många fördelar med att förbättra system för intern kontroll och en av dessa är 
att det motverkar bedrägerier, andra fördelar är att öka intäkterna och minska 
driftskostnaderna. Enligt en av revisorerna kan de endast ge förslag på förbättringsmöjligheter 
för företagets kontrollsystem men i slutänden är det företagsledningens som beslutar om de 
vill genomföra ändringar eller ej. Enligt Williams och Rockman är småföretagare ofta 
motvilliga att genomföra de förbättringar av befintliga intern kontrollsystem som revisorn 
rekommenderar. Motvilligheten grundar sig ofta i ägarens dåliga kunskap om fördelarna med 
ett bra intern kontrollsystem samt ägarens antagande att driftkostnaden ökar. (Williams och 
Rockman, 1992) Det framkom inte under intervjuerna med revisorerna att de upplevde någon 
motvillighet från företagens sida. Tvärtom menar en av revisorerna att de råd de ger företagen 
om deras interna kontroll system fungerar bra.  

 
Lagen om kassaregister 
Enligt revisor III är manipulation av kassaregister en stor anledning till att mycket pengar 
försvinner inom företaget. Revisor I anser även att företag borde ha bättre kassasystem för att 
till exempel lättare upptäcka bedrägerier bland personal. Från och med 1 januari 2010 
kommer en ny lag på att företag inom kontantbranschen måste ha licensierade kassaregister 
(Regeringens proposition 2006/07:105). Även om syftet med lagen inte är att förebygga 
bedrägerier från personalens sida så hoppas både revisor II och III att detta kommer leda till 
att bedrägerier minskar. Revisor II och III påpekar dock den ekonomiska aspekten av den nya 
lagen och menar att många små företag med begränsad omsättning kommer nog att stjälpas i 
och med den nya lagen. Likaså menar samtliga företagsrespondenter att det finns en 
betungande ekonomisk aspekt med den nya lagen. Restaurangägare A förmodar att 
bedrägerier kommer att minska då personalen blir skrämd av de nya kassasystemen. 
Restaurangägare B tror däremot inte att bedrägerierna kommer att minska i samband med 
införandet av nya kassaregister, då de som utför bedrägerier har en tendens att kringgå 
systemen. Däremot anser alla företagsrespondenter att initiativet är bra då det kommer leda 
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till en mer rättvis konkurrens inom branschen. Detta är även ett av syftena bakom 
lagförslaget, att skydda seriösa företag inom kontantbranschen mot illojal konkurrens 
(Regeringens proposition 2006/07:105). 

 

5.3 Förväntningar  

Vem anser företaget bär ansvaret  
Vad det gäller caset är samtliga företagsrespondenter överens om att det inte är revisorns 
ansvar att upptäcka brott utförda av personal. Ansvaret ligger enligt respondenterna på 
styrelsen, VD:n eller en annan högre chef, vilket även stämmer överens med den 
ansvarsfördelning som regleras i ABL. Revisorns skyldighet enligt ABL att anmäla misstanke 
om brott innefattar endast brott utförda av styrelse eller VD inom ramen för bolagets 
verksamhet. Med andra ord innebär detta att brott utförda av andra inom verksamheten inte 
innefattas av revisorns anmälningsskyldighet enligt lag, utan ligger inom företagsledningens 
ansvar. (RevU 4).  

Databutiksägaren anser att det i första hand är ekonomiavdelningen som bär ansvaret för att 
upptäcka varningssignaler för dessa typer av brott. I likhet med ABL menar databutiksägaren 
att även VD:n har ett visst ansvar då det är den som ställer krav på företaget. I ABL framgår 
det att det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen av bolaget och att det kontrolleras på ett 
tillförlitligt sätt. Vidare framgår det i ABL att om en VD är utsedd ansvarar den för företagets 
löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar, något som även databutiksägaren 
påpekar. Enligt RS 400 bär företagsledningen även ansvaret för att ha redovisningssystem och 
interna kontroller för att säkerställa att oegentligheter och fel upptäcks och förhindras (RS 
400). Detta påpekas även av databutiksägaren, han menar att det är viktigt att företaget har 
kontrollrutiner som signalerar om det sker markanta avvikelser med exempelvis extra stort 
svinn eller liknande. 

Samtliga respondenter är väl medvetna om att det inte är revisorns ansvar att leta efter brott. 
Revisorn har dock ett ansvar att överväga om situationer som uppmärksammas under 
revisorsarbetet kan ge upphov till misstanke om brott (Ekobrottsmyndigheten, 2007). I RS 
240 framgår att i de fall revisorn misstänker oegentligheter skall det rapporteras till företags 
ledning (RS 240). Detta påpekas även av tre av fyra företagsrespondenter och de menar att i 
de fall det skulle finnas indikation inom revisorns granskningsområde på att någonting är fel 
förväntar de sig att revisorn reagerar på detta och meddelar styrelse eller VD.  

 
Vem anser revisorerna bär ansvaret  
Alla revisorer är överens om att det inte är revisorns syfte att leta efter brott eller att förhindra 
att brott begås. Detta är helt i linje med den lagreglerade anmälningsskyldigheten som 
revisorerna har, syftet med lagregleringen är inte att revisorn aktivt ska leta efter brott eller 
behöva utvidga sin granskning för att finna ekonomisk brottslighet (Ekobrottsmyndigheten, 
2007). Likaså är det inte heller revisorns ansvar att förhindra oegentligheter och fel (RS 240). 
Revisor III påpekar även att revisorn inte är skyldig att anmäla misstanke om brott utförda av 
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personal, även det är i linje med den lagstadgade anmälningsskyldigheten som regleras i ABL 
som endast innefattar brott utförda av VD och styrelse.  

I enlighet med ABL påpekar revisor II att det inte är revisorns ansvar att granska personalen 
utan att granska styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn har även en skyldighet att 
undersöka vilka åtgärder företaget vidtagit för att förhindra bedrägerier (Med oegentligheter i 
bakhuvudet, 2004). Revisor II menar att granskningen av styrelsen och VD:s förvaltning 
indirekt innefattar hur de organiserat verksamheten för att förhindra bedrägerier.  

I enlighet med företagsrespondenterna anser samtliga revisorerna att huvudansvaret för att 
upptäcka bedrägerier ligger på företaget och att det är företagets ansvar att se till att det finns 
interna kontroller som uppmärksammar bedrägerier. Däremot är alla revisorer eniga om att 
revisorn har ett ansvar att granska kvaliteten på företagets interna kontroller. Enligt RevU 
1005 och RS 240 är det företagsledningens ansvar att upprätta system för interna kontroller, 
revisorn har i sin tur en skyldighet att skaffa sig en förståelse för dessa system och i sitt 
granskningsarbete beakta de risker som finns för att uppgifterna i årsredovisningen kan vara 
felaktiga på grund av oegentligheter och fel. (RevU 1005; RS 240). Revision inom 
kontantbranschen är förenad med specifika risker däribland risken att kassasystem kan 
manipuleras och revisorn måste därför anpassa granskningsåtgärden utifrån denna risk 
(Revision av företag i kontantbranschen, 2007). Två av tre revisorer påpekade även att vid en 
revision i kontantbranschen måste vissa specifika risker beaktas. En av revisorerna menar att 
det i kontantbranschen är viktigt att granska företagets kassarutiner och en annan påpekade 
vikten av att bedöma risken för att kassasystemet kan manipuleras. 

 
Förväntningsgap 
Det råder ingen tvekan varken från företagsrespondenternas eller revisorernas sida om hur 
ansvaret beträffande interna bedrägerier är fördelat. Ingen av revisorsrespondenterna känner 
någon osäkerhet beträffande vilket ansvar som åligger dem gällande bedrägerier.  Detta skiljer 
sig således åt från Zikmund och O´Reilly-Allen som menar att revisorerna i många fall har 
svårt att förstå vilket ansvar som åvilar dem beträffande upptäckten och förebyggandet av 
fraud (Zikmund och O´Reilly-Allen, 2007). Enligt en senare studie av Zikmund förväntar sig 
klienter och andra intressenter att revisorerna skall utföra alla åtgärder för att upptäcka och 
förebygga fraud (Zikmund, 2008). Detta kan inte sägas vara fallet hos företagsrespondenterna 
i vår studie då samtliga företagsrespondenter ansåg att ansvaret för upptäckten vilade helt på 
företagsledningen.  

I en studie av Koh och Woo framkom det att förväntningsgapet mellan företagsledningen och 
revisorerna grundade sig på att de båda parterna hade olika intressen av revisionen. Likaså 
menar de att företagsledningen ofta ställer högre krav på revisorn än vad revisorn själv gör 
exempelvis vad det gäller förebyggandet och upptäckten av bedrägerier. (Koh & Woo, 2001) 
Både företagsrespondenterna och revisorerna i vår studie var förhållandevis överens om vad 
revisionen fyller för syfte hos företaget. Samtliga respondenter lyfte fram kontroll aspekten 
som revisionens huvudsyfte men framhävdade även vikten av revisorn som en konsult och 
rådgivare. Två av tre revisorer påvisade även revisionen som en viktig funktion för företagets 



 
 

36

intressenter något som endast en av de fyra företagsrespondenterna lyfte fram. Ingen av 
företagsrespondenterna ansåg heller att det låg på revisorns ansvar att förebygga och upptäcka 
interna bedrägerier. Av vår studie råder det ett motsatt förhållande än det som Koh och Woo 
tar upp i sin studie. De menar att revisorn är inriktad på en mer traditionell revision som de 
förklarar som ett icke-granskande/rådgivande-syfte medan företagsledningen är mer 
intresserad av användar/ägarsyfte som exempelvis förebyggande och upptäckten av 
bedrägerier. (Koh & Woo, 2001) Revisor II påpekar dock att det oftast kan se annorlunda ut 
om företaget har en extern ägare. I dessa fall kan revisorn bli starkt ifrågasatt om den missat 
något inom revisionen som de fått uppdrag att titta extra på.  

I allmänhet anser samtliga företagsrespondenter att de får ut vad de vill av revisionen och att 
deras förväntningar på revisorn överensstämmer med vad de faktiskt gör. En av revisorerna 
anser inte att klienterna har för höga förväntningar på revisorerna medan de andra två 
revisorerna anser att det i allmänhet kan förekomma för höga förväntningar på revisorerna 
från företagens sida. Både Artsberg och Porter menar att revisorerna i många fall upplever att 
de förväntningar de har på sig oftast är för höga och oftast även orealistiska (Artsberg, 2005; 
Porter, 1997). Dock menar två av revisorerna att företagens förväntningar när det gäller 
revisorns ansvar att upptäcka interna bedrägerier från personalens sida inte är för höga utan att 
de kan leva upp till de förväntningar som företagen har. En av revisorerna utvecklar det och 
menar att hans erfarenhet är att företagen inte klandrar revisorerna i sådana typer av fall. Visst 
kan företagen ifrågasätta varför inte revisorn har upptäckt det, men samtidigt förstår de att om 
inte företagen själva har upptäckt det så gör inte revisorerna det heller.  

Porter menar att revisorns ansvar att upptäcka fraud är en betydande faktor i det 
förväntningsgap som existerar mellan samhället och revisorerna. Ett av de förhållanden som 
bidrar till förväntningsgapet är att samhällets förväntningar har en benägenhet att stödja ett 
utvidgat ansvar vad gäller revisorns skyldighet att upptäcka fraud (Porter, 1997). Ingen av 
företagsrespondenterna anser att revisorns ansvar bör utvidgas till att täcka in interna 
bedrägerier från personalens sida. En av restaurangägarna påpekar att det nog är vanligare att 
större företag anser att revisionen bör utvidgas.  
 
Det andra förhållandet som bidrar till förväntningsgapet är beskaffenheten av den externa 
revisionen som tenderar att stödja begränsningen av revisorns ansvar att upptäcka och 
rapportera fraud (Porter, 1997). Samtliga företagsrespondenter anser att det är svårt för en 
revisor att uppmärksamma interna bedrägerier. De är alla överens om att detta ansvar inte 
ligger på revisorn och att det skulle vara svårt för revisorn att upptäcka dessa typer av 
bedrägerier. En revisors granskning är begränsad, granskningens omfattning bygger främst på 
väsentlighetskriterier dvs. uppgifter som har avgörande betydelse för årsredovisningen (RS 
240). Detta påpekas av en av företagsrespondenterna då han menar att revisionen är en 
sekundär instans som inte grankar på detaljnivå och att om en revisor skulle ha möjlighet att 
uppmärksamma ett internt bedrägeri krävs att det är av en uppenbar karaktär. Revisionen är 
även begränsad i ett annat avseende då det finns en större risk att revisorn inte upptäcker en 
felaktig väsentlig uppgift om den grundar sig på en oegentlighet än på ett fel (RS 240).  
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6. Diskussion 

 

I det här kapitlet kommer våra egna reflektioner utifrån analysen att presenteras. 

 

 

6.1 Om revision 

Samtliga företagsrespondenter ser revisorn i sina två vanligaste roller, som kontrollant och 
som rådgivare. Genomgående var dock att revisorns roll som hjälp och rådgivare hade störst 
betydelse för företagen i denna studie. Små företag drivs oftast av entreprenörer och som en 
av revisorerna påpekade så har de i många fall inte så stor insikt i hur ett företag praktiskt 
bedrivs. Att driva ett bolag innebär att ägaren är skyldig att rätta sig efter de lagar och regler 
som styr den bolagsform de valt. En av anledningen till att små företag ofta inte har så stor 
insikt i hur ett bolag praktiskt skall bedrivas kan enligt vår mening vara att små företag till 
skillnad från större företag ofta inte har välutvecklade ekonomiavdelningar. Dessa 
ekonomiavdelningar utgörs av anställda med högre ekonomiutbildning och även i vanliga fall 
juridiska avdelningar som är väl insatta i de lagar och regler som råder. Då små företag sällan 
har en utvecklad ekonomiavdelning får revisorn agera mer som en rådgivare mot dessa 
företag än mot större. Likaså, som tidigare litteratur påpekat, så är företagaren i små företag 
oftast ensam i sin roll som beslutsfattare, vilket gör att revisorn får en viktig roll som 
rådgivare vid viktigare beslut (Revision – En praktisk beskrivning, 2006).  

Att revisionen fyller en viktig funktion för företagens intressenter påpekades av revisorerna, 
men endast en av företagsrespondenterna belyste denna funktion av revisionen. Anledningen 
till detta kan vara att små företag till skillnad från större företag består av få ägare och sällan 
av externa aktieägare. I större företag har revisorn ofta en roll som oberoende granskare av att 
externa aktieägares och andra intressenters investering förvaltas korrekt av företagsledningen. 
Då små företag har få externa aktieägare blir inte denna revisorsroll lika tydlig som i större 
företag.  

 

6.2 Bedrägerier och företagens kontrollrutiner 

Alla respondenter utom en var överens om uppfattningen att det är vanligt förekommande 
med bedrägerier inom kontantbranschen. Anledningen till att vi valde att studera företag inom 
kontantbranschen var att vi upplevde, liksom respondenterna, att det finns en större risk för 
interna bedrägerier inom denna bransch. Orsakerna till detta kan vara många. I branscher där 
det hanteras mycket kontanter blir pengarna en lättillgänglig och stöldbegärlig tillgång. Det 
kan likaså vara lättare för personal på lägre nivåer att ta kontanter än att utföra ett bedrägeri 
genom att till exempel manipulera ett datasystem.  
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Alla företag i studien använder sig av någon form av rutin eller uppföljning för att motverka 
och upptäcka bedrägerier. Deras system för internkontroll är inte så välutvecklade och skulle i 
många avseenden kunna förbättras, men det är även en kostnadsfråga. Som Williams och 
Rockman (1992) menar är ofta småföretagare motvilliga till att förbättra sina kontrollsystem. 
De menar att denna motvillighet grundar sig i att företagen antar att driftskostnaden ökar, men 
även då de har dålig kunskap om fördelarna med ett bra intern kontrollsystem. I vår studie 
upplevde vi inte någon motvillighet hos företagsrespondenterna till att förbättra de interna 
kontrollsystemen. Däremot är det nog vanligt bland småföretagare att de inte har kunskap om 
vad ett välutvecklat intern kontrollsystem kan bidra med för fördelar. Enligt Campbell, 
Campbell och Adams (2006) är några av fördelarna med ett välutvecklat intern kontrollsystem 
att intäkterna ökar, driftkostnaden minskar och man motverkar interna bedrägerier. Enligt vår 
mening kan ett välutvecklat intern kontrollsystem i små företag med få anställda och relativt 
låg omsättning kosta mer än det smakar. I små företag har företagaren ofta en övergripande 
insyn i den dagliga verksamheten, vilket gör att han/hon fungerar som en god 
kontrollfunktion. Företagen i den här studien skulle nog inte gynnas utifrån de ekonomiska 
aspekter Campbell, Campbell och Adams (2006) tar upp då företagsledaren arbetar i den 
dagliga verksamheten och kompenserar därigenom för mindre utvecklade interna 
kontrollsystem. 

Att företagsledaren arbetar i den dagliga verksamheten kan enligt vår uppfattning även bidra 
till en risk utifrån kontrollsynpunkt. Risken är att företagsledaren blir en i ”gänget” och lägger 
allt för stor tilltro till sin personal, vilket kan leda till att företagsledaren glömmer eller inte 
vill agera som en kontrollant av sina medarbetare. Detta påpekades av en av respondenterna 
som menade att kontroll i små företag är en känslig fråga. Det är enligt vår mening viktigt för 
en företagsledare att hitta en bra balans mellan tillit och kontroll av sin personal för att kunna 
motverka bedrägerier. Eftersom företagsledaren i små företag ofta arbetar nära sina 
medarbetare är det viktigt att denna bidrar till en god kontrollmiljö för att motverka interna 
bedrägerier. Det är även viktigt att arbetsmoralen och etiken lyfts upp av ledningen för att den 
ska kunna påverka personalen i rätt riktning.   

 

6.3 Förväntningar 

Alla företagsrespondenter är väl medvetna om vilket ansvar som åligger dem och ingen 
förväntar sig att det är revisorns ansvar att upptäcka interna bedrägerier. Anledningen till detta 
kan vara att alla respondenter har ett bra och nära samarbete med sina revisorer och har på så 
vis en bra och öppen dialog med sin revisor. En annan anledning till att alla 
företagsrespondenter anser att det är företagsledningens ansvar att uppmärksamma 
bedrägerier från personalens sida är att samtliga respondenter är småföretagare. Små företag 
har oftast en bra övergripande kontroll av verksamheten till skillnad från större företag. Stora 
företag är mer omfattande både vad det gäller omsättning och personal och behöver därför ha 
mer kontrollfunktioner på olika nivåer. Företagsledarna kan inte utöva samma övergripande 
kontrollfunktion av sina anställda, dels på grund av att antalet anställda är mycket mer 
omfattande och då företagsledaren sällan arbetar i den dagliga driften. I stora företag kan 
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därför företagsledningen se revisorn som en viktig kontrollfunktion, till skillnad från i små 
företag där företagsledaren har en aktiv roll i verksamheten och därför en övergripande 
kontroll över verksamheten och de anställda.  

I denna studie har företagen varit av en liten skala och antalet externa aktieägare har varit få 
om inte obefintliga, vilket kan vara en av anledningarna till att det inte råder några skillnader i 
förväntningarna. Koh och Woo framhåller i sin studie att företagsledningen och revisorerna 
har olika intressen av revisionen och att det är en av anledningarna till förväntningsgapet. 
Framförallt handlar det om att företagsledarna, till skillnad från revisorn, ser revisionen 
utifrån ett användar/ägarsyfte som exempelvis förebyggande och upptäckten av bedrägerier. 
(Koh & Woo, 2001) Att vår studie visar motsatsen grundar sig förmodligen i huvudsak på att 
det är små företag som studerats. I små företag är antalet externa aktieägare få, till skillnad 
från större företag där antalet är betydligt större. För att säkerställa företagets riktighet 
gentemot de externa aktieägarna kan företagsledningen i större företag ha ett större intresse av 
att revisorn har en utökad roll beträffande ansvaret för interna bedrägerier.  

Revisorer arbetar i en hårt reglerad miljö och har många lagar och normer som de måste rätta 
sig efter i deras arbete. Revisionen har en stor betydelse både för företagaren, för näringslivet 
och för samhället i stort. I det fall revisorerna bryter mot dessa lagar kan följderna bli 
förödande inte bara för den enskilda revisorn utan även för revisionsprofessionen i stort. 
Revisorns arbete är omfattande och handlar hela tiden om en avvägning mellan kostnad, tid 
och olika intressenters intressen. De har en skyldighet att alltid utföra den lagstadgade 
revisionen men utöver det är det oftast arvodet och kundens behov som styr vad revisorn gör.  

Utifrån en rad studier har det framkommit att revisorerna ofta upplever att allmänhetens 
förväntningar ofta är alldeles för stora i jämförelse med vad revisorerna anser att de har 
skyldighet att göra eller vad de kan och får göra. I USA har det visats sig att det råder ett 
tydligt förväntningsgap mellan vad allmänheten tror att revisorerna ska göra för att 
uppmärksamma bedrägerier och vad revisorerna faktiskt är skyldiga att göra enligt lag. Enligt 
Shaika och Talha beror det existerande förväntningsgapet bland annat på 
redovisningsskandaler som Enron och WorldCom (Shaika och Talha, 2003). Utifrån vår 
studie kan vi inte finna några tendenser på ett förväntningsgap mellan företagsledningen och 
revisorerna beträffande upptäckten av interna bedrägerier. En anledning till detta kan vara att 
Sverige inte varit utsatta för liknande skandaler som i USA. Detta innebär att 
revisorsprofessionen i Sverige inte blivit ifrågasatta i samma utsträckning som i USA vad det 
gäller upptäckten av interna bedrägerier. 

Även om förväntningsgapet har adresserats av forskare i Sverige så har den betydande delen 
av forskningen på området varit i USA. Som påpekats tidigare har USA under 2000-talet 
drabbats av två stora bolagsskandaler där revisorer varit inblandade vilket har resulterat i att 
revisionsprofessionen blivit starkt ifrågasatta. Detta har lett till att en debatt om revisorns 
ansvar beträffande förebyggandet och upptäckten av interna bedrägerier och annan ekonomisk 
brottslighet kommit i allmänhetens blickfång. Detta kan vara en bidragande orsak till att 
samtliga amerikanska studierna visar på ett tydligt förväntningsgap mellan allmänheten och 
revisorerna beträffande upptäckten av bedrägerier. I det fall Sverige, liksom USA, hade 
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drabbats av liknande skandaler hade kanske denna studie medfört ett annat resultat som visat 
på ett förväntningsgap mellan företagsledningen i små företag och revisorerna. 
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7. Slutsats  

 
Utifrån analysen och diskussionen presenteras i det här kapitlet vår slutsats och uppsatsens 

syfte besvaras. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små företag arbetar för att förhindra och upptäcka 
bedrägerier. Syftet är även att studera om det finns ett förväntningsgap mellan 
företagsledningen och revisorerna gällande ansvaret att upptäcka interna bedrägerier utförda 
av personal. 
 
Företagens interna kontrollsystem är en av de viktigaste åtgärderna för att motverka och 
förebygga interna bedrägerier. Samtliga företag i studien använder sig av någon form av 
kontroll för att upptäcka och förebygga bedrägerier utförda av anställda. Oftast använder de 
sig av avstämningar av inköp, lager och försäljning samt rutiner för rättelser och returer men 
den vanligaste kontrollen bland företagen utgjordes av företagsledarens aktiva roll i 
verksamheten. Företagens system för kontroll är mindre utvecklade och kan i vissa fall ses 
som bristfälliga men kompenseras av företagsledningens aktiva roll som kontrollant.  

Revisorns lagstadgade anmälningsskyldighet beträffande misstanke om ekonomisk 
brottslighet innefattar endast brott utförda av styrelse och VD. Detta innebär att revisorn inte 
har en lagstadgad skyldighet att anmäla misstanke om brott utförda av andra inom 
verksamheten än styrelse och VD. Det är företagsledningen som bär ansvaret för att upptäcka 
interna bedrägerier utförda av personal och revisorn har endast en skyldighet att meddela 
företagsledningen om misstanke om ekonomisk brottslighet från anställda uppkommer under 
deras granskningsarbete.   

I tidigare studier har det framkommit att det finns ett förväntningsgap mellan företag och 
revisorer vad gäller upptäckten av bedrägerier. I denna studie kan det dock konstateras att det 
inte finns ett förväntningsgap mellan de två respondentgrupperna, beträffande deras 
uppfattning om vem som bär ansvaret för upptäckten av bedrägerier utförda av anställda. 
Samtliga respondenter är väl medvetna om vilket ansvar som åligger dem beträffande interna 
bedrägerier utförda av anställda och ingen av företagen förväntar sig att revisorn bär ansvaret 
att upptäcka dessa. Däremot ansåg tre av fyra företagsrespondenter att i de fall revisorn i sin 
granskning skulle finna indikationer för brott ska detta meddelas till företagsledningen. 

Utifrån denna studie kan inga generaliseringar göras då den har en kvalitativ 
undersökningsansats som utgångspunkt. Det finns många små företag samt många revisorer 
och i denna studie ingår endast ett fåtal respondenter från respektive område. Detta medför att 
studien inte är representativ för samtliga inom de båda populationerna. Däremot är det rimligt 
att anta att det finns en tendens till att ett förväntningsgap inte existerar mellan företagsledare 
inom små företag och revisorer i Sverige, då samtliga respondenterna var överens om att 
ansvaret gällande upptäckten av interna bedrägerier låg hos företagen. 
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7.1 Förslag till vidare forskning  

Då denna studie är av kvalitativ karaktär kan det för vidare forskning vara intressanta att 
utföra en kvantitativ studie för att på så sätt undersöka om det finns generella tendenser. Det 
skulle även vara intressant att studera ett företag som varit utsatt för interna bedrägerier. Detta 
för att undersöka hur företaget eventuellt förändrat sina interna kontroller efter att de varit 
utsatta för bedrägeri samt hur revisorn agerat i sitt granskande av företaget.  
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Bilaga 1  

Case handelsföretag 

Carina har varit anställd hos Er sedan sex år tillbaka. Under dessa sex år har hon jobbat i 
kassan. Hon har varit en pålitlig och bra medarbetare. Sedan tre år tillbaka har hon även haft 
arbetsuppgiften att ansvara för kassorna. Detta innebär att hon sköter växlingen av kassorna 
och den dagliga redovisningen till ekonomiavdelningen. Hon tillsammans med en till 
medarbetare är även de som får göra rättelser vid eventuella felslag. Bland både medarbetare 
och kunder har hon varit populär och omtyckt tack vare hennes känsla att behandla kunder på 
ett behagligt och trovärdigt sett. Carina lever ensamstående och har inga barn, varför hon ofta 
kan ställa upp att arbeta när någon blir sjuk.  

Med tiden så blev Carina en exemplarisk säljare, men hon började också tycka om att resa 
väldigt långt. Hon besökte bland annat Australien och Nya Zeeland förra julen tillsammans 
med hennes syster som hon hade bjudit på resan. När sommaren närmade sig och 
diskussionerna i fikarummet gick var alla skulle åka på semester blev Mia, en av kassörskorna 
förvånad när hon fick höra vad Carina skulle göra. Med sin nyinköpta bil skulle hon bila ner 
till Frankrike, åter med hennes syster som under våren hade blivit arbetslös. På grund av att 
hon inte skötte sitt jobb ordentligt. Allt det här med Australienresan och att Carinas syster 
blivit av med jobbet kände Mia väl till. 

Hur har då Carina lyckats komma över så mycket pengar? 
Carina har tack vare sin tjänst som kassaansvarig lyckats förskingra stora belopp. Hon har 
under två års tid skapat falska returer på belopp mellan 500-6000 kronor per retur. Detta har 
skett i genomsnitt 6 gånger i månaden och vid säsonger då det sker mer handel har det skett 
mer frekvent exempelvis vid julhandel. Likaså har Carina gjort rättelser av kvitton som inte 
varit felslag och därefter tillägnat sig pengarna för dessa kvitton. Dessa rättelser har 
sammanlagt uppgått till ett belopp på ca 6000 kronor per månad. Hon har även rapporterat 
arbeta för fler timmar i månaden än vad hon egentligen har jobbat och därför lyckats ”lura” 
till sig ca 2000-3000 kronor extra i lön varje månad. Efter två års tid har Carina lyckats 
förskingra ca 700 000 kronor från företaget. 



 
 

Bilaga 2. 

Case restauranger 

Carina har varit anställd hos Er sedan sex år tillbaka. Under dessa sex år har hon jobbat som 
servitris/bartender. Hon har varit en pålitlig och bra medarbetare. Sedan tre år tillbaka har hon 
även haft arbetsuppgiften att ansvara för kassorna. Detta innebär att hon sköter växlingen av 
kassorna och den dagliga redovisningen till ekonomiavdelningen. Hon tillsammans med en 
till medarbetare är även de som får göra rättelser vid eventuella felslag. Bland både 
medarbetare och kunder har hon varit populär och omtyckt tack vare hennes känsla att 
behandla kunder på ett behagligt och trovärdigt sett. Carina lever ensamstående och har inga 
barn, varför hon ofta kan ställa upp att arbeta när någon blir sjuk.  

Med tiden så blev Carina en exemplarisk servitris/bartender, men hon började också tycka om 
att resa väldigt långt. Hon besökte bland annat Australien och Nya Zeeland förra julen 
tillsammans med hennes syster som hon hade bjudit på resan. När sommaren närmade sig och 
diskussionerna i fikarummet gick var alla skulle åka på semester blev Mia, en av servitriserna 
förvånad när hon fick höra vad Carina skulle göra. Med sin nyinköpta bil skulle hon bila ner 
till Frankrike, åter med hennes syster som under våren hade blivit arbetslös. På grund av att 
hon inte skötte sitt jobb ordentligt. Allt det här med Australienresan och att Carinas syster 
blivit av med jobbet kände Mia väl till. 

Hur har då Carina lyckats komma över så mycket pengar? 
Carina har tack vare sin tjänst som kassaansvarig lyckats förskingra stora belopp. Hon har 
under två års tid utfört en rad bedrägliga handlingar mot företaget bland annat. I vissa fall när 
gäster har betalat med kontanter har hon ibland tagit ut kvittokopior och stoppat pengarna 
direkt i egen ficka till ett belopp av ca 7000 – 9000 kronor per månad. Likaså har Carina gjort 
rättelser av kvitton som inte varit felslag och därefter tillägnat sig pengarna för dessa kvitton. 
Dessa rättelser har sammanlagt uppgått till ett belopp på ca 6000 kronor per månad. Under 
sommarmånaderna har det skett mer frekvent och beloppen ha varit avsevärt större. Hon har 
även rapporterat arbeta för fler timmar i månaden än vad hon egentligen har jobbat och därför 
lyckats ”lura” till sig ca 2000-3000 kronor extra i lön varje månad. Efter två års tid har Carina 
lyckats förskingra ca 700 000 kronor från företaget. 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Intervjumall företag 

• Vilken befattning har Ni inom företaget, arbetsuppgifter? 
• Hur länge har företaget existerat? 
• Företagets storlek, antal anställda, omsättning? 
• Hur länge har ni haft nuvarande revisor? 

 
Om revision 

• Enligt er mening, vad har en revisor för uppgift? 
• Vad anser Ni att revisionen betyder för ert företag? 
• Blev Ni informerade av revisorn innan ert samarbete började om vad revisionen skulle 

innebära och omfatta? 
• Anser du att du har tillräckligt mycket information om vad som ingår i revisorns 

arbetsuppgifter? 
 
Bedrägerier och kontrollrutiner 

• Upplever ni att det som tas upp i Caset är ett vanligt förekommande problem inom er 
bransch? Varför? Varför inte? 

• Hur arbetar (vilka rutiner har ni) Ni för att upptäcka och motverka sådana typer av 
bedrägerier som tas upp i caset?   

• Vad anser Ni om den nya lagen om krav på certifierat kassaregister?  
• Tror Ni att detta kommer minska antalet interna bedrägerier? 

 
Förväntningar 

• Vem anser du bär ansvaret för att upptäcka de typer av bedrägerier som finns i caset 
och varför? 

• Anser ni att revisorns arbete motsvarar era förväntningar? 
• De Ni anser revisorn har som uppdrag vad grundar Ni den uppfattningen på? 
• Anser Ni att era förväntningar på revisorn någon gång skiljer sig från vad revisorns 

faktiskt gör?  
• Anser ni att revisorerna bör jobba mer aktivt tillsammans med er för att upptäcka 

bedrägerier från personalens sida och hur tycker Ni att det eventuellt kan förbättras? 
• Anser ni att revisionen bör utvidgas så att ansvaret för upptäckten och anmälan av 

dessa typer av brott innefattas av revisionen? 
 

 
Har Ni något övrigt att tillägga som är relevant att ta med angående detta ämne? 

 

 

 



 
 

Bilaga 4. 
Intervjumall revisorer 

• Befattning och huvudsakligt arbetsområde? 
• Hur länge har Ni arbetat som revisor? 
• Hur definierar ni ekonomiska oegentligheter? 

 
Om revision 

• Vad anser Ni är revisorns huvudsakliga uppgift?  
• Vad ska revisionen tillföra företaget? 
• Vad anser Ni att revisionen ska tillföra ett företag? 
• Upplever Ni att företagen har kunskap om vad revisionsarbetet innefattar? 
• När ni inleder en relation med en klient, vad informerar Ni Er klient angående 

revisionsuppdragets omfattning? Ex. lagar, normer, begränsningar, skyldigheter osv. 
• Lagen om anmälningsskyldighet vid misstanke om brott som trädde i kraft 1999, anser 

Ni att det är bra att ansvaret lagts på Er?  
 
Bedrägerier och kontrollrutiner 

• Det som inträffat i caset, anser Ni att det är vanligt förekommande inom handels- och 
restaurangbranschen? 

• Enligt Er uppfattning, vilka är de vanligaste brotten som personal begår mot sin 
arbetsgivare? 

• Anser ni att företagen har tillfredställande system för intern kontroll? 
• Anser Ni att företagen behöver bli bättre på att uppmärksamma bedrägerier från 

personalens sida? 
• Anser Ni att det finns något revisorerna kan göra för att hjälpa företagen att lättare 

uppmärksamma dessa typer av brott? 
• Vad anser Ni om lagen om krav på certifierat kassaregister? 
• Det har under senaste tiden pågått en debatt i USA om revisorns ansvar bör utvidgas 

och om deras verktyg beträffande att upptäcka bedrägerier bör förbättras. Upplever Ni 
att samma debatt existerar i Sverige? Varför? Varför inte? 

• Anser Ni att revisorerna i dagsläget har kunskap för att upptäcka ekonomiska 
brott/bedrägeri? 

 
Förväntningar 

• Vad har Ni för skyldigheter angående bedrägerier från personalens sida? 
• Vem anser Ni bär ansvaret för att upptäcka det som inträffat i caset? 
• Vad anser Ni att företagen förväntar sig av Er gällande liknade fall som i caset? 
• Upplever Ni att det kan finnas för höga förväntningar från företagens sida? 
• Upplever Ni att Ni kan leva upp till de eventuella förväntningarna? 
• Tror Ni att förväntningar från företagens sida kan vara en bidragande faktor till att 

bedrägerier inte uppmärksammas? 
Har Ni något övrigt att tillägga som är relevant att ta med angående detta ämne? 



 
 

Bilaga 5 

Informationsbrev till företag  

Vi är tre studenter på Mälardalens högskola som skriver en kandidatuppsats i redovisning och 
revision. Vi läste en artikel på KPMG:s hemsida där det beskrevs hur bedrägerier bland de 
anställda har ökat de senaste åren. Efter att ha läst artikeln blev vi intresserade av att studera 
ekonomisk brottslighet med inriktning mot revision. Efter kontakt med Martin Krüger, chef 
för KPMG Forensic i Sverige, fick vi ett förslag om att studera företagens förväntningar på 
revisorn att upptäcka interna bedrägerier utförda av företagets anställda.  

Vår uppsats kommer med utgångspunkt i Martin Krügers förslag att handla om företagens 
förväntningar på revisorn beträffande ansvaret att upptäcka bedrägerier utförda av anställda. 
Vi har även som syfte att studera utformningen av företagens system för interna kontroller 
med avseende till förebyggandet och upptäckten av interna bedrägerier. Vi har valt att 
fokusera undersökningen till små företag inom kontanthanteringsbranschen. För att undersöka 
detta har vi valt att intervjua ett antal företag inom handels- och restaurangbranschen. 
Intervjun kommer till största delen utgå från ett påhittat Case. Vi kommer även att intervjua 
ett antal revisorer för att undersöka hur de ställer sig till liknande situationer och hur de 
upplever eventuella förväntningar från företagens sida.  

Intervjun kommer att behandla följande områden: 

• Om revision 
• Bedrägerier och kontrollrutiner 
• Förväntningar 

 

Samtliga respondenter kommer att behandlas konfidentiellt i uppsatsen.   

 

Vid eventuella frågor är Ni välkommen att kontakta oss. 

 

Tack för visat intresse! 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 6 

Informationsbrev till revisorer 

Vi är tre studenter på Mälardalens högskola som skriver en kandidatuppsats i redovisning och 
revision. Vi läste en artikel på KPMG:s hemsida där det beskrevs hur bedrägerier bland de 
anställda har ökat de senaste åren. Efter att ha läst artikeln blev vi intresserade av att studera 
ekonomisk brottslighet med inriktning mot revision. Efter kontakt med Martin Krüger, chef 
för KPMG Forensic i Sverige, fick vi ett förslag om att studera företagens förväntningar på 
revisorn att upptäcka interna bedrägerier utförda av företagets anställda.  

Vår uppsats kommer med utgångspunkt i Martin Krügers förslag att handla om företagens 
förväntningar på revisorn beträffande ansvaret att upptäcka bedrägerier utförda av anställda. 
Vi har även som syfte att studera utformningen av företagens system för interna kontroller 
med avseende till förebyggandet och upptäckten av interna bedrägerier. Vi har valt att 
fokusera undersökningen till små företag inom kontanthanteringsbranschen. För att undersöka 
detta har vi valt att intervjua ett antal företag inom handels- och restaurangbranschen. Vi 
kommer även att intervjua ett antal revisorer för att undersöka hur de ställer sig till liknande 
situationer och hur de upplever eventuella förväntningar från företagens sida. Intervjun 
kommer till största delen utgå från ett påhittat Case.  

Intervjun kommer att behandla följande områden: 

• Om revision 
• Bedrägerier och kontrollrutiner 
• Förväntningar 

Samtliga respondenter kommer att behandlas konfidentiellt i uppsatsen.   

 

Vid eventuella frågor är Ni välkommen att kontakta oss. 

 

Tack för visat intresse! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 7  

Kompletteringsfrågor företag  

• Hur arbetar Ni för att upptäcka bedrägerier utförda av anställda 
 

• Har Ni några interna kontrollsystem för att upptäcka sådan typer av bedrägerier som 
begås av anställda 
 

• Vad tror Ni är anledningen till att ert företag inte har varit utsatta för bedrägerier? 
 

 

 



 
 

Bilaga 8 

 
Kompletteringsfrågor revisor 
 
 

• Vad anser Ni om den nya lagen på krav på företag som hanterar kontanter ska ha ett 
certifierat kassaregister? 

 
• Tror Ni att bedrägerierna kommer att minska bland personal i och med 

kassaregisterlagen? 
 

 
 
 
 

 



 
 

Bilaga 9 

 
Kompletteringsfrågor revisor 
 

• Vad anser Ni om den nya lagen på krav på företag som hanterar kontanter ska ha ett 
certifierat kassaregister? 

 
• Tror Ni att bedrägerierna kommer att minska bland personal i och med 

kassaregisterlagen? 
 

• Tror Ni att förväntningar från företagens sida kan vara en bidragande faktor till 
bedrägerier inte uppmärksammas? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


