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Sammanfattning 

Den ekonomiska brottsligheten är ett samhällsproblem då det inte endast 
drabbar enskilda individer utan hela samhället och kostar dessutom staten 
stora summor pengar varje år. Problemet med ekonomiska brott är att de ofta 
begås i näringsverksamheter. Ett behov av en revisor har därför växt fram för 
att en person ska ha tillgång till de miljöer där brotten begås, samt för att 
samhällets kontrollsystem mot ekonomisk brottslighet är bristfällig. 
Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket är två aktörer inom samhället som 
arbetar med att förebygga ekonomisk brottslighet och de använder granskade 
rapporter i sitt arbete. En förklaring till varför eller på vilket sätt 
myndigheterna har behov av revision framgår inte i tidigare studier. Revisorns 
förmåga att upptäcka och anmäla brott har dessutom ifrågasatts. Syftet med 
studien är därför att undersöka myndigheternas upplevda behov av revision i 
det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet samt vilka förväntningar 
som ställs på revisorn utifrån ett myndighetsperspektiv. 

Genom åtta kvalitativa intervjuer med respondenter av olika befattningar från 
respektive myndighet kunde en rättvisande bild av deras upplevda behov 
tolkas. Från intervjuerna framkommer det att myndigheterna upplever ett 
indirekt direkt behov av revision. Myndigheterna upplever ett behov av en 
person nära företaget som kan upptäcka sådant som de själva inte har 
möjlighet till, vilket innebär att revisorn har en preventiv effekt mot 
ekonomisk brottslighet. Vidare finns ett behov av ett korrekt underlag för 
beskattning vilket en revisor upplevs kunna försäkra genom sin oberoende 
granskning. Dessutom upplever respondenterna att ett korrekt underlag i sin 
tur bidrar till att kvaliteten på de finansiella rapporterna stärks. Utifrån 
myndigheternas perspektiv finns vissa förväntningar på att revisorn ska ha en 
mer omfattande roll, men samtidigt har myndigheterna en förståelse för 
revisionens begränsningar.  

Nyckelord: ekonomisk brottslighet, behov av revision, förväntningsgapet, 
myndighetsperspektiv. 
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Abstract 

Economic crime is a problem for society as it affects not the individual, but 
the society as a whole, which also cost the government a large sum of money 
each year. The problem with economic crime is that it often occurs in business 
environments. Therefore, a need for audit has been developed, which gives 
access to environments where these crimes are committed and the society’s 
control systems are weak. The Swedish Economic Crime Authority and the 
Swedish Tax Agency are two actors in society that are working to prevent 
economic crime and they are using audited reports in their work. However, 
previous studies are lacking an explanation to why, and in what way authorities 
are in need of audited reports. Furthermore the auditor’s ability to detect and 
report crime has also been questioned in previous studies. Therefore, the 
purpose of this study is to investigate the authorities' perceived need for audit 
in the preventive work against economic crime, and to investigate what 
expectations are being placed on the auditor based on an authority perspective. 

Through eight qualitative interviews with people with different job 
descriptions from the two authorities, an interpretation of their perceived 
needs could be made. Based on these interviews, it appears that there is no 
direct need for auditing, but the authorities experience an indirect need for 
audited reports. The authorities are experiencing the need for a person near 
the company to discover what the authorities do not have the ability to find, 
which mean that the auditor has a preventive effect on economic crime. 
Furthermore, there is a need for correct information, which the auditor is able 
to provide through an independent audit. In addition, the respondents are 
experiencing that correct information helps strengthen the quality of the 
financial statements. From the authorities perspective, there are some 
expectations on the auditor to have a more extensive role. But at the same 
time, the authorities have an understanding for the limitations of the audit. 

Keywords: economic crime, the need for audit, expectation gap, the authority 
perspective. 
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1. Inledning 

I kapitlet presenteras bakgrunden till hur behovet av revision mot ekonomisk brottslighet 
växt fram, därefter följer en diskussion om varför ämnet är intressant att studera och vad 
som är problematiskt med tidigare studier. Avslutningsvis presenteras studiens syfte, 
avgränsningar och begreppsförklaringar.  

1.1. Problembakgrund 

Behovet av revision mot ekonomisk brottslighet började växa fram under 
1970-talets kriminalpolitiska debatt om ekonomisk brottslighet, då samhällets 
kontrollsystem och arbete mot denna typ av brottslighet var bristfällig. Den 
ekonomiska brottsligheten uppgick till påtagligt större belopp än den 
traditionella brottsligheten, vilket orsakade ett samhällsproblem. Det 
undersöktes därför om en revisors insatser kunde motverka ekonomisk 
brottslighet (Larsson 2005a; Larsson 2005b; SOU 2008:32). I slutet av 1970-
talet lämnade Brottsförebyggande rådet [BRÅ] i sin promemoria en 
rekommendation om att samtliga aktiebolag skulle ha minst en kvalificerad 
revisor. Dock var det inte genomförbart eftersom inte tillräckligt med 
kvalificerade revisorer fanns att tillgå. Förslaget behandlades vidare och i en 
senare proposition (prop. 1979/80:143) framfördes att det är de mindre 
aktiebolagen som är mest utsatta vad gäller ekonomisk brottslighet. En 
effektiv och sakkunnig revisor i mindre aktiebolag hävdades vara ett 
hjälpmedel för att motverka den ekonomiska brottsligheten. Slutligen 
bestämdes år 1983 att lagförslaget om revisionsplikt för samtliga aktiebolag 
skulle träda i kraft (SOU 2008:32; Thorell & Norberg 2005). I slutet av 1990-
talet infördes bestämmelser i aktiebolagslagen (2005:551) om hur revisorn ska 
agera vid misstanke om brott. En sådan skyldighet var anmälningsplikten som 
infördes 1999 (BRÅ 2004). Anmälningsplikten innebär att en revisor ska 
anmäla misstanke om brott begångna av styrelseledamot eller den 
verkställande direktören till åklagare (9 kap. 42-44 §§ ABL). I november 2010 
avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag med syftet att minska 
kostnader och den administrativa bördan som en revision kan innebära för 
små aktiebolag (Riksrevisionen 2017). Den nya reformen innebar att aktiebolag 
som uppfyller två av följande tre gränsvärden under ett av de senaste två åren 
är skyldiga att ha en revisor; medelantalet anställda uppgått till mer än tre, den 
redovisade balansomslutningen uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor och 
bolagets nettoomsättning uppgått till mer än tre miljoner kronor (9 kap. 1 § 
ABL).  
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Ekonomisk brottslighet är ett samhällsproblem som årligen kostar staten stora 
summor pengar (BRÅ 2017). Vidare påpekar Ekobrottsmyndigheten (2016) att 
avsaknaden av revisorer i aktiebolag är en riskfaktor för den ekonomiska 
brottsligheten. Brännström och Larsson (2018) menar att en revisor som 
granskar att bolaget använder skatt på rätt sätt skapar nytta för samhället. Till 
ekonomisk brottslighet räknas bland annat skattebrott, bokföringsbrott, 
förskingring och insiderbrott, där de mest förekommande är skattebrott och 
bokföringsbrott (BRÅ 2017). Dessa brott är ofta komplicerade, tidskrävande 
och svårutredda, vilket kräver specialkompetens inom området. 1998 bildades 
därför Ekobrottsmyndigheten för att effektivt bekämpa den organiserade 
ekonomiska brottsligheten (Ekobrottsmyndigheten 2017; Magnusson 1983). 
Ekobrottsmyndigheten består av åklagare, poliser, ekonomisk- och 
redovisningsmässig expertis som tillsammans arbetar för att minska den 
ekonomiska brottsligheten och öka människors trygghet 
(Ekobrottsmyndigheten 2016; Holmquist 2013). Dessutom arbetar 
Skatteverket med att motverka ekonomisk brottslighet, bland annat genom 
skattebrottsenheten som är en egen verksamhetsgren (Holmquist 2013; 
Skatteverket u.å.a). När det gäller att bekämpa ekonomisk brottslighet hävdar 
Magnusson (1983) att myndigheternas arbete och resurser är av stor betydelse. 
Svenska myndigheter som arbetar med att motverka ekonomisk brottslighet 
använder granskade årsrapporter i sitt arbete (FAR 2006). 

1.2. Problemdiskussion 

Ekonomisk brottslighet skapar ett samhällsproblem då sådan brottslighet inte 
endast berör en enskild individ utan oftast drabbar hela samhället (Lindgren 
2002; Magnusson 1983). Myndigheter är en av aktörerna inom samhället som 
arbetar för ett väl fungerande samhälle vilket innefattar arbete mot ekonomisk 
brottslighet (Ekobrottsmyndigheten 2016; Freeman & Reed 1983; Skatteverket 
u.å.b). När företag begår ekonomiska brott brister relationen mellan företaget 
och dess intressenter (Holmquist 2013). Lindgren (2002) menar att en lösning 
på problemet med ekonomisk brottslighet i Sverige kan vara ökad reglering, 
övervakning och kontroll.  

Bell och Carcello (2000) hävdar att revision har betydelse för samhället vad 
gäller ekonomisk brottslighet. Vidare konstateras att revisorn har en viktig roll 
att upptäcka ekonomiska brott och minska möjligheten att de begås (Hogan et 
al. 2008; Ramos 2003). Chansen att upptäcka fel i årsredovisningen, oavsett 
om de är avsiktliga eller inte, dubbleras om rapporterna granskas av en revisor 



10 

(Clatworthy & Peel 2013). Det finns därmed studier som argumenterar för att 
revision fungerar som en kontroll mot den ekonomiska brottsligheten. Dock 
hävdar en undersökning av Erhvervs- og Selskabsstyrelsen1 i Danmark att 
endast två procent av anmälningarna kommer från revisorer (SOU 2008:32). 
En siffra som talar emot att revision är en bra metod för att hitta ekonomiska 
brott, vilket är i linje med tidigare studier som ifrågasätter revisorns förmåga 
att upptäcka ekonomisk brottslighet (Hassink et al. 2010; Johnson et al. 1993; 
Loebbecke et al. 1989). Dessutom skriver Riksrevisionen i sin 
granskningsrapport att antalet årliga anmälningar från revisorer har minskat 
från cirka 300 till 0 efter avskaffandet av revisionsplikten (Riksrevisionen 
2017). Vidare hävdar Hassink et al. (2010) att ett förväntningsgap kan vara 
orsaken till varför revisorn ifrågasätts vad gäller att upptäcka brott, vilket tyder 
på att samhället kan ha ouppfyllda förväntningar på revisorns roll i 
brottsbekämpandet. Det finns förväntningar från samhället att revisorn ska 
kontrollera brottsligheten (Fadzly & Ahmad 2004; Larsson 2005b), varför ett 
förväntningsgap kan orsaka den oenhetlighet som finns i tidigare studier. 
Förväntningsgapet grundar sig i att det som revisorn kan och ska göra inte 
stämmer överens med vad samhället förväntar sig att en revisor ska utföra 
(Larsson 2005b), vilket innebär att revisorer och intressenter har olika 
uppfattningar om vad revisionen ska innebära (Power 1997). En avsaknad av 
studier i Sverige samt den uppvisade motstridigheten i tidigare studier gör det 
intressant att studera vilka egentliga förväntningar som ställs på revisorn i detta 
fall. Med bakgrund till detta förväntas studien komplettera tidigare studier 
utifrån ett myndighetsperspektiv. 

Enligt Power (1997) grundar sig behovet av revision i att det finns 
informationsasymmetri mellan parterna. Företaget innehar information om 
verksamheten som samhället inte har tillgång till, vilket torde uppstå då företag 
begår ekonomiska brott som myndigheterna inte får kännedom om. En 
revisor hävdas därmed kunna minska den asymmetri som uppstår mellan 
parterna (Carrington 2014; Moore & Ronen 1990; Wallace 2004). Det finns ett 
flertal tidigare studier som undersöker behovet av revision (Chow 1982; Collis 
2010; Dedman et al. 2014; Knechel et al. 2008; Niemi et al. 2012; Ojala 2016). 
Problemet med de studier som identifierats är att de endast utgår från 
ledningens, aktieägarnas och från långivares behov av revision. Det finns även 
andra aktörer som har intresse av handlingarna (Larsson 2005a). Collis et al. 
(2004) nämner att myndigheter är en viktig intressent som har behov av att de 

                                                
1 Danmarks motsvarighet till svenska Skatteverket 
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finansiella rapporterna granskas. Med bakgrund till det har myndigheterna 
behov av revision, men varför och på vilket sätt behovet upplevs mot 
ekonomisk brottslighet har tidigare inte utretts. Studien förväntas därmed 
kunna bidra med en insikt för hur behovet av revision kan upplevas mot 
ekonomisk brottslighet och med ett myndighetsperspektiv bidra med en ny 
infallsvinkel på området.  

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka myndigheternas upplevda behov av revision i det 
förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet samt vilka förväntningar som ställs på 
revisorn utifrån ett myndighetsperspektiv. 

1.4. Avgränsningar  

Studien kommer att utgå från ett myndighetsperspektiv. Då tidsplanen är på 
fyra månader kan inte hänsyn tas till alla myndigheter eller övriga aktörer inom 
samhället, vilket innebär att en avgränsning kommer göras till de två 
myndigheter som aktivt arbetar med ekonomisk brottslighet. Det är därmed 
Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens upplevda behov av revision och 
deras förväntningar på revisorn som kommer att undersökas.  

1.5. Begreppsförklaringar  

ABL   Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

BRÅ    Brottsförebyggande rådet 

EBM   Ekobrottsmyndigheten  

FAR   Föreningen Auktoriserade Revisorer 

SKV   Skatteverket 

SOU   Statens Offentliga Utredningar  
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2. Teoretisk referensram  

I följande kapitel presenteras tidigare forskning och teorier inom området som kommer ligga 
till grund för studiens analys. Kapitlet inleds med en beskrivning av kontrollens effekt mot 
ekonomisk brottslighet, därefter beskrivs behovet av revision samt företagets intressenter och 
deras utbytesrelation. Avslutningsvis redogörs förväntningsgapet samt revisorns uppgifter. 

2.1. Kontrollens effekt mot ekonomisk brottslighet 

Ekonomisk brottslighet berör inte endast enstaka individers intressen 
(Magnusson 1983), utan Lindgren (2002) konstaterar att när det kommer till 
offer för ekonomisk brottslighet kan man skilja på direkt och indirekt 
drabbade. Indirekta offer är de som lidit skada utan att direkt blivit utsatta för 
brott. Ett exempel på detta är skadan för samhället och välfärdssystemet när 
företag begår skatterelaterade brott. Med det menar Lindgren (2002) att 
ekonomiska brott utgör en större risk för samhället jämfört med traditionell 
brottslighet. Revisorns skyldighet att rapportera om brottslighet i ett bolag 
skapades i kampen mot ekonomisk brottslighet (Larsson 2005a). Larsson 
(2005b) påpekar att revisorernas ställning som en tredje part är grunden för 
den ökade regleringen. En viktig aspekt till det var att förhindra den olagliga 
konkurrensen på marknaden (Larsson 2005b). En ytterligare aspekt, från 
statens intresse, var att brott kunde upptäckas och anmälas i ett tidigare skede 
(Larsson 2005b).  

2.1.1.  Besluts teor i  – brot t  i  när ingsverksamhet  

Ett problem med ekonomisk brottslighet är att de ofta begås i miljöer där 
samhällets kontrollfunktioner sällan har tillträde (Clarke 1990, Katz 1979, 
Persson 1980 refererad i Korsell 2003; Stinchcombe 1963), det vanligaste är att 
det förekommer i näringsverksamheter (Korsell 2006; Kronqvist et al. 1997; 
Magnusson 1983). Paternoster och Simpson (1996) testar i sin studie en 
rationell beslutsteori för brott i näringsverksamhet. De redogör för att beslutet 
till att begå brott i näringsverksamhet grundas på en bedömning mellan nyttan 
och risken med agerandet. Ett exempel på en nytta kan vara ökade intäkter för 
företaget. En risk som istället kan uppstå när företag begår brott är följen av 
att bli påkommen, vilket innebär straffrättsliga påföljder. Kontrollfunktioner 
riktade mot företaget argumenteras vara en åtgärd för att motverka företagets 
beslut till att begå brott (Paternoster & Simpson 1996). Hogan et al. (2008) 
hävdar också att en brist på övervakning och kontroll eller ett kringgående av 
kontroll skapar en möjlighet för företag att begå brott. Med hänseende till 
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detta hävdar Hogan et al. (2008) att revisorns förmåga att upptäcka brott och 
granska bolagets finansiella rapportering minskar möjligheten till att begå 
olagliga handlingar. 

2.1.2.  Spel teore t i sk model l  – r i skbeteende  

Tidigare avsnitt handlade om att beslutet till att begå brott bygger på en 
övervägning mellan risk och nytta (Paternoster & Simpson 1996). Vidare har 
det undersökts hur risk styr skattebetalarens vilja att rapportera, alltså hur risk 
styr beteende till att agera rätt. Beck och Jung (1989) är två forskare som 
undersökt effekterna av skattebetalarnas rapporteringsvilja när det finns en 
osäkerhet kring att bli kontrollerad. Forskarna har i studien utvecklat en 
spelteoretisk modell baserad på samspelet mellan skattebetalarnas 
rapporteringsvilja och skattekontroller i en miljö som kännetecknas av 
osäkerhet och informationsasymmetri. Det uppstår en osäkerhet när företaget 
överväger sin möjlighet till att begå brott utan att bli påkommen, då 
utomstående inte vet hur företaget tänker agera. Enligt Jensen och Meckling 
(1976) uppstår informationsasymmetri då företaget har mer information än 
utomstående parter (teorin om informationsasymmetri presenteras mer 
ingående i avsnitt 2.2. Informationsasymmetri). Resultatet av studien visar på att 
företagets vilja att rapportera rätt påverkas av faktorer så som straff och 
sannolikheten för kontroll. En senare studie av Beck et al. (1991) bekräftar att 
kontroll påverkar beteende. Det vill säga att risken för att bli straffad styr 
beteende. Ett exempel i studiens fall är när företag väljer bort revision för att 
minska risken att bli påkommen när företaget begår brott.   

2.2. Informationsasymmetri   

Behovet av revision kan förklaras utifrån teorin om asymmetrisk information, 
vilken har sin grund i principal-agent-teorin där grundtanken är att båda 
parterna agerar nyttomaximerande och rationellt (Artsberg 2005; Power 1997). 
Informationsasymmetri uppstår mellan två parter när den ena parten har mer 
information än den andra. Den part som har informationsövertaget tenderar 
att förändra sitt beteende medvetet eller omedvetet som för den andra parten 
anses oönskat. Det kan bero på att båda parterna agerar nyttomaximerande 
och att deras incitament kan vara olika (Carrington 2014; Jensen & Meckling 
1976). Ett exempel på ett sådant beteende är när företag inte lämnar eller 
redovisar riktig information, vilket skapar ett oönskat beteende för 
myndigheter då de inte får in korrekt information. Detta problem kallas adverse 
selection som innebär att när den ena parten inte har lika god information som 
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den andra finns risken att den ena parten tar ett sämre beslut på grund av 
informationsbristen (Carrington 2014). Enligt Power (1997) minskar revision 
informationsasymmetrin (Carrington 2014; Moore & Ronen 1990; Wallace 
2004) och hjälper till att kontrollera intressekonflikter mellan parterna (Chow 
1982; Clatworthy & Peel 2013), se figur 1.1. Genom revisorns arbete med att 
verifiera och kvalitetssäkra den information företaget lämnar ökar 
trovärdigheten för företagets intressenter (Clatworthy & Peel 2013; FAR 
2006). En revisor kan därmed upptäcka de oegentligheter som annars kanske 
inte skulle upptäckas. Utan revisorn som kontrollant skulle företagets olika 
intressenter vara tvungna att utföra egna kontroller för att skapa tilltro till 
företagets redovisning (FAR 2006).  

 

Figur 1.1: Informationsasymmetri, egen bearbetning. 

2.2.1.  Revis ion som försäkran  

Teorin om revision som försäkran härleds från behovet av övervakning där 
det finns ett primärt intresse av rapportering av ett bolags finansiella rapporter 
(Menon & Williams 1994; Wallace 1985). Även denna teori grundar sig i ett 
agent-principal förhållande där informationsasymmetri uppstår. Wallace (1985) 
menar att denna relation kan appliceras på olika typer av förhållanden, bland 
annat relationen mellan staten och skattebetalarna. Informationsasymmetrin 
mellan parterna gör det nödvändigt att utveckla övervakningsmekanismer för 
att försäkra att företaget agerar i enlighet med intressenternas intresse (Menon 
& Williams 1994). Syftet med övervakning i detta sammanhang är därför att 
minska informationsasymmetrin mellan parterna (Eichenseher & Shields 
1985). Genom att en oberoende revisor granskar företagets finansiella 
rapporter kan det säkerställas att inga brott eller oavsiktliga fel har förekommit 
(Wallace 1985). Menon och Williams (1994) beskriver revisorn enligt denna 
teori som en garant för de finansiella rapporterna. Därmed fungerar revision 
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som en försäkran att ledningens förvaltning av bolaget är korrekt, vilket leder 
till en ökad trovärdighet för de finansiella rapporterna och minskar problemet 
med informationsasymmetrin (Carrington 2014). Wolk et al. (2008) beskriver 
revisorn som ett instrument som säkerställer att företagets rapporter blivit 
granskade av en extern part och menar att det därmed ökar kvalitén.  

2.2.2.  Revis ion som förbättr ing  

Teorin om revision som förbättring handlar om att skapa värde till företagets 
rapporter, till skillnad från teorin om försäkran som istället handlar om att 
försäkra att företagets rapporter är korrekta (Dye 1993). Revision som 
förbättring bygger på att den redovisade informationen ska vara av bra 
kvalitet. Utgångspunkten i teorin är direkt kopplad till informationsasymmetrin 
då syftet är att förbättra kvaliteten på informationen som lämnas (Carrington 
2014). Enligt Moore och Ronen (1990) uppstår efterfrågan av revision från 
behovet att minska informationsasymmetrin. I de fall fungerar revisorn som 
en informationsmedlare, där deras roll är att påverka redovisningen så att 
revisionen förbättras, vilket innebär att lyssna på intressenternas olika krav på 
redovisningen (Carrington 2014). Genom att tillhandahålla en förbättrad 
kvalitet på informationen som lämnas av revisorn minskar problemet med 
asymmetrisk information enligt Wallace (2004). Wallace (1985) beskriver 
revision som ett sätt att förbättra kvaliteten på den finansiella informationen. 

2.3. Företagets intressenter och deras utbytesrelation  

Den redovisade informationen från företaget är viktig, både för företaget och 
företagets intressenter. Avsikten med den redovisade informationen är att 
utgöra ett underlag för beslutsfattande, både internt och externt. Externt utgör 
redovisningen underlag för, till exempel, skatteberäkningar (Arvidson et al. 
2016). Svenska myndigheter som arbetar med att förebygga ekonomisk 
brottslighet använder granskade årsrapporter i sitt arbete. Intressenterna har 
antingen en direkt eller indirekt nytta av vad revisorn gör (FAR 2006).  

Relationen mellan företaget och dess intressenter är en utbytesrelation där 
båda parterna är beroende av varandra. Mellan företaget och intressenterna 
krävs en förståelse av utbytet som sker mellan parterna hävdar Bruzelius och 
Skärvad (2017). Med det menas att det krävs en balans mellan de bidrag 
intressenterna lämnar till företaget och de belöningar företaget i sin tur ger, se 
figur 1.2 (Ax et al. 2015; Bruzelius & Skärvad 2017). Stat och kommun, i form 
av myndigheter, bidrar till företagets verksamhet genom olika typer av 
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samhällsservice i utbyte mot skatter och avgifter (Ax et al. 2015; Bruzelius & 
Skärvad 2017; FAR 2006). Ett exempel är relationen mellan Skatteverket och 
företaget. Skatteverket bidrar med ett fungerande samhälle för medborgare 
och näringsliv där alla ska ges lika villkor (Skatteverket u.å.c). Företaget 
förväntar sig att Skatteverket beräknar korrekt skatt och att skatten går till rätt 
ändamål, i utbyte ger företaget belöning i form av inbetald skatt och avgifter 
samt arbetstillfällen (Belfrage Carlberg 2006). Relationen blir bristande när 
företaget begår ekonomiska brott genom exempelvis oredovisade intäkter och 
svartarbete (Holmquist 2013).  

Den utbytesrelation som tidigare har presenterats har sin grund i 
intressentmodellen, vilken används för att belysa företagets intressenter och 
därefter kunna identifiera vilka behov företaget ska tillgodose. En intressent är 
en individ eller grupp som direkt eller indirekt påverkar eller påverkas av 
företagets handlingar (Freeman & Reed 1983; Maignan 2005). Ett företag har 
olika intressenter som de har en relation till och utgångspunkten är att 
företaget ska uppnå ett stabilt förhållande till samtliga intressenter (Ax et al. 
2015). När företag strävar efter att tillgodose samtliga intressenters behov, kan 
ett problem uppstå då företagets intressenter efterfrågar olika typer av 
information (Arvidson et al. 2016; Ax et al. 2015). Arvidson et al. (2016) 
nämner att beslutssituationerna kan skilja sig beroende på vilket perspektiv 
besluten fattas till. 

 

Figur 1.2: Företagets intressenter och deras utbytesrelation, egen bearbetning. 
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2.4. Förväntningsgapet  

2.4.1.  Defini t ion 

Tidigare studier hävdar att det finns förväntningar från samhället där de 
förlitar sig på att revisorn ska upptäcka ekonomiska brott och dessa 
förväntningar har funnits sedan länge (Fadzly & Ahmad 2004; Larsson 2005b). 
Trots förväntningsgapets långa historia är begreppet fortfarande relativt 
odefinierat och kan användas för att förklara olika aspekter av relationen 
mellan revisorer och andra grupper (Dennis 2010). Det föreligger skillnader i 
olika avseenden mellan vad som enligt teori sägs utgöra revisorsrollen, hur 
vissa anser att den istället borde utövas och hur den slutligen utförs i 
praktiken. Förväntningsgapet kan få olika uttryck beroende på vems 
förväntningar någon hänvisar till (Cassel 1996). Porter (1993) definierar 
förväntningsgapet som ett gap mellan samhällets förväntningar på revisorn 
och revisorns prestationer, såsom de uppfattas av samhället. Vidare delar 
Porter (1993) in gapet i två delar, ett prestationsgap (performance gap) 
respektive rimlighetsgap (reasonableness gap). Prestationsgapet definieras som 
gapet mellan vad samhället rimligen förväntar sig att revisorn kan åstadkomma 
och vad revisorer uppfattas åstadkomma. Rimlighetsgapet definieras som ett 
gap mellan vad samhället förväntar sig att revisorer ska åstadkomma och vad 
revisorerna rimligen kan utföra. Hassink et al. (2010) förklarar att ett 
rimlighetsgap kan uppstå när samhället har orimliga förväntningar på revisorns 
förmåga att upptäcka brott och anser att för lite uppmärksamhet har riktats till 
ett sådant gap.  

2.4.2.  Uppkomsten av förväntningsgapet   

Vissa forskare argumenterar för att samhället har behov av revision för att 
minska den ekonomiska brottsligheten (se Bell & Carcello 2000; Clatworthy & 
Peel 2013; Hogan et al. 2008; Ramos 2003), medan andra ifrågasätter revisorns 
roll som ett hjälpmedel mot ekonomiska brott (se Hassink et al. 2010; Johnson 
et al. 1993; Loebbecke et al. 1989). Det finns en oenhetlighet kring vad 
samhället har för behov av revision mot ekonomisk brottslighet och orimliga 
förväntningar kan ligga till grund för den oenhetlighet som uppvisas (Hassink 
et al. 2010). Konceptet om revisionsförväntningsgapet innebär att samhället 
förväntar sig att revisorerna ska agera på ett annat sätt än vad revisorerna 
själva förväntar sig att agera (Koh & Woo 1998). Det faktum att revisorer inte 
uppfyller samhällets förväntningar skapar bekymmer kring revisionen och 
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missförstånden i diskussionerna uttrycks i ett förväntningsgap (Cassel 1996; 
Dennis 2010; Power 1997). 

Humphrey et al. (1992) hävdar att osäkerheten kring revisionens syfte, innehåll 
och effekt är grunden till det nu kallade “revisionsförväntningsgapet”. Enligt 
Baron et al. (1977) har revisorer och användare av redovisningsrapporterna 
olika uppfattningar om omfattningen av revisorernas ansvar för att upptäcka 
olagliga handlingar. Framförallt belyser de att användarna håller revisorer mer 
ansvariga för att upptäcka olagliga handlingar än vad revisorerna själva torde 
sig vara. Koh och Woo (1998) förklarar det som att revisorn uppfattas mer 
som en polis än en oberoende granskare (Larsson 2005b). Tanken är dock inte 
att en revisor ska “leta efter brott”, utan en revisor ska göra en bedömning om 
de förhållanden som iakttagits under revisionsarbetet kan ge upphov till 
misstanke om brott (Belfrage Carlberg 2006). Allmänhetens missuppfattningar 
står i konflikt med de skyldigheter revisorn har enligt lag (Koh & Woo 1998). 
Missuppfattningarna är inget som kan bli placerad på revisorns ansvar 
eftersom olika uppfattningar mellan olika parter existerar (Lim 1993 refererad i 
Koh & Woo 1998).  

Det finns studier som undersökt lösningar på problemet med 
förväntningsgapet. Resultatet från Monroe och Woodliffs (1993) studie visar 
att utbildning kan vara ett sätt att minska eller ta bort de höga förväntningarna 
som ställs på revisorerna. Vilket är i likhet med Dennis (2010) som menar att, 
om förväntningsgapet baseras på uppfattningar kan lösningen på problemet 
vara att utbilda både revisorer och användare av revision. Med det menas att 
förklara för båda parter om vad revisorn ska göra enligt lag och yrkesreglering. 
För att kunna uppskatta vad en revisor gör är det viktigt att förstå målen med 
revisionen (Lee 1970).  

2.4.3.  Revisorns uppgi f t er   

Revisorns uppgifter benämns i aktiebolagslagens nionde kapitel. Revisorns 
främsta uppgift är att granska bolagets bokföring och årsredovisning samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska 
vara oberoende och följa god revisionssed (9 kap. 3 § ABL). Nionde kapitlet 
innehåller också regler kring revisorns kompetenskrav, tystnadsplikt och hur 
revisorn ska agera vid avgång i förtid och misstanke om brott. En revisors 
anmälningsplikt regleras i 9 kap. 42-44 §§. Revisorn har anmälningsplikt till 
åklagare vid misstanke om brott och ska meddela dessa misstankar till 
styrelsen eller Vd:n (FAR 2006). Revisorn ska kontrollera att regelverk har 
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efterföljts och att inga ekonomiska brott eller oegentligheter misstänkts ha 
skett (Belfrage Carlberg 2006). Utöver revisorns lagstadgade uppgifter innebär 
en revision en kvalitetssäkring för företagets intressenter (FAR 2006). 
Revisorn har även skyldighet att lämna synpunkter om företagets finansiella 
rapporter i en revisionsberättelse. I de fall revisorn framför anmärkningar om 
felaktigheter och brister ska detta meddelas till Skatteverket (9 kap. 37 § ABL).  

2.5. Sammanfattning av teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen som presenterats kommer ligga till grund för 
studiens analys. Tidigare studier har visat att brott i näringsverksamhet begås 
om nyttan är större än risken. Risk är även något som styr beteendet om viljan 
att rapportera rätt. I dessa fall medför en kontrollfunktion en ökad risk. Det 
uppstår informationsasymmetri mellan två parter när den ena parten har mer 
information än den andra. För att minska asymmetrin kan en revisor försäkra 
att informationen är korrekt. Dessutom förbättrar revisorn informationen 
genom att granska företagets redovisning. Relationen mellan myndigheten och 
företaget består av ett utbyte mellan samhällsservice och inbetald skatt. 
Relationen blir bristande när företaget begår ekonomiska brott. 
Förväntningsgapet innebär att revisorn inte uppfyller samhällets förväntningar 
på vad en revisor ska åstadkomma.  
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3. Metod 

Kapitlet inleds med en redogörelse för val av forskningsmetod, därefter följer en beskrivning 
av datainsamlingen, urvalet och dataanalysen. Vidare sker en diskussion kring studiens 
kvalitet. Avslutningsvis presenteras etiska aspekter som bör uppmärksammas.  

3.1. Val av forskningsmetod  

Studiens syfte är att undersöka myndigheternas upplevda behov av revision för 
att förebygga ekonomisk brottslighet. Avsikten är också att undersöka vilka 
förväntningar som ställs på revisorn utifrån ett myndighetsperspektiv. En 
kvalitativ metod passar därför bäst för det syfte som studien behandlar. Valet 
av en kvalitativ ansats grundar sig i intresset för att komma åt respondenternas 
perspektiv, tankar och åsikter, då studien inte har som syfte att mäta eller 
studera ett samband. Med det menas att informationen som samlas in har som 
avsikt att tolkas och inte omvandlas till siffror (Bryman & Bell 2013; Holme & 
Krohn Solvang 1997). Då studien eftersträvar djupgående svar med riklig 
information från respektive myndighet passar en kvalitativ metod bättre än en 
kvantitativ (Holme & Krohn Solvang 1997).  

3.2. Tillvägagångssätt  

3.2.1.  Litteratursökning  

Datainsamlingen har skett i två steg där både primär och sekundärdata 
använts. Till att börja med genomfördes en litteraturgenomgång genom att 
samla in sekundärdata från tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar 
och böcker. Litteraturgenomgången gjordes för att skapa en grundförståelse 
för det problem som studerats. För att hitta relevanta artiklar har databaserna 
Onesearch och Business Source Premiere använts. Genom att söka på nyckelord 
som “the demand for audit”, “economic crime” och ”fraud detection” hittades 
vetenskapliga artiklar om behovet av revision samt ekonomisk brottslighet. 
Datainsamlingens andra steg var att genomföra kvalitativa intervjuer, vilket 
beskrivs i följande tre avsnitt. 

3.2.2.  Val av interv jumetod 

För att samla in empirisk data genomfördes kvalitativa intervjuer. Avsikten 
med intervjuerna var att komma åt respondentens upplevelser om behovet av 
revision samt vilka förväntningar de har på revisorn (jmf. Ahrne & Svensson 
2015). Enkäter med öppna frågor var en annan insamlingsmetod som 
beaktades, dock skulle inte det ge möjlighet att få lika utvecklande svar eller att 
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ställa följdfrågor enligt Bryman och Bell (2013). Resultatet av de kvalitativa 
intervjuerna blev att respondenterna kunde svara fritt och ge en nyanserad bild 
av det problem som studeras, vilket också Holme och Krohn Solvang (1997) 
upplever som en fördel med kvalitativa intervjuer.  

Inför genomförandet av intervjuer gjordes även valet mellan semistrukturerade 
och ostrukturerade intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2013) lämpar sig en 
semistrukturerad intervju i de fall undersökningen har ett relativt tydligt fokus 
och område till skillnad från ostrukturerade intervjuer där istället en allmän 
vilja att utforska ett område finns. I undersökningens fall skulle en 
ostrukturerad intervju kunna innebära att respondenterna, som är väl insatta i 
sitt yrke och myndighet, går in djupare på områden som för studien inte är 
nödvändigt. Semistrukturerade intervjuer valdes därför då studiens syfte är 
tydligt formulerat.  

En intervjuguide utformades för att behålla ett tydligt fokus och för att 
undvika risken att respondenten går in på ämnen som inte är relevanta för 
studien, se bilaga 1. Frågorna ställdes nödvändigtvis inte i samma ordning som 
presenterats i intervjuguiden. Ordningsföljden ändrades och följdfrågor 
ställdes utifrån respondentens svar, vilket var möjligt att göra då intervjuerna 
hade en semistruktur (Bryman & Bell 2013). Detta medförde att respondenten 
kunde utveckla och fördjupa svaren i de fall mer information eller 
förtydligande krävdes.  

3.2.3.  Urval  

Som tidigare nämnt är studiens syfte att undersöka myndigheternas upplevda 
behov av revision i det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet samt 
vilka förväntningar som ställs på revisorn utifrån ett myndighetsperspektiv, 
varför Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten valts som urvalsgrupper. En 
avgränsning gjordes till dessa två myndigheter på grund av begränsad tid och 
resurser. Ekobrottsmyndigheten valdes för att de kan antas ha en central roll i 
det brottsförebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet och har även en 
koppling till revision. Skatteverket arbetar också med olika insatser mot 
ekonomiska brott och arbetar tillsammans med Ekobrottsmyndigheten i vissa 
utredningar. Dessutom har Skatteverket också en koppling till revision.  

Urvalet av respondenter har skett på ett strategiskt sätt för att komma i 
kontakt med personer relevanta för det syftet som formulerats. Till att börja 
med utformades kriterier för att kunna få tag i relevanta personer, men också 
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för att säkerställa att urvalet bidrar med ökat informationsvärde och djupare 
förståelse om ämnet, varav ett målstyrt urval har använts (Bryman & Bell 
2013; Holme & Krohn Solvang 1997). Dessa kriterier bestod av att 
respondenterna ska vara insatta i sin respektive verksamhet och ha god 
kunskap om hur verksamheten arbetar mot ekonomiska brott. Om 
respondenterna har arbetslivserfarenhet eller för närvarande arbetar med 
ekonomisk brottslighet anses de ha god kunskap inom ämnet. Personer med 
olika arbetsuppgifter efterfrågades för att få ett brett perspektiv. Intervjuer 
med personer av samma befattning skulle kunna leda till en skevhet då det 
upplevda behovet kan skilja sig beroende på vilka arbetsuppgifter 
respondenten har. Genom att intervjua personer med olika befattningar kunde 
det upplevda behovet av revision förklaras från olika perspektiv, vilket ledde 
till en rättvisande bild.  

Initialt kontaktades respektive myndighet genom att maila 
Ekobrottsmyndighetens huvudkontor och en tidigare kontakt på Skatteverket. 
Det ledde till att två respondenter kunde nås, en analytiker på Skatteverket och 
en ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten, som båda uppfyllde urvalskriterierna. 
Parallellt har även intervjuobjekt sökts på webbtjänsten LinkedIn, där en av 
respondenterna har hittats. Två av respondenterna gav i sin tur förslag på 
andra intervjuobjekt som uppfyllde urvalskriterierna, varav ett snöbollsurval 
därefter användes. Urvalsprocessen har varit en löpande process under 
studiens genomförande och det har varit svårt att få tag på personer från 
Ekobrottsmyndigheten. Vid förfrågan av vidare hänvisningar till personer 
relevanta för studien har hänvisningar till samma person på 
Ekobrottsmyndigheten återkommit. Ekobrottsmyndighetens olika 
telefonväxlar kontaktades därför flera gånger och uppmaningar till tidigare 
respondenter gjordes för att komma i kontakt med ytterligare intervjuobjekt. 
Ett urval på detta sätt genererade respondenter med olika befattningar och 
som på ett eller annat sätt har jobbat eller jobbar med ekonomisk brottslighet. 
En mer ingående beskrivning av respektive respondent redovisas i avsnitt 4.1. 
Presentation av respondenter.  

3.2.4.  Genomförande av interv juer   

Innan samtliga intervjuer mailades ett informationsbrev ut till respondenterna, 
se bilaga 2. Informationsbrevet innehöll en presentation av uppsatsens 
författare samt information om ämnet som studerats. I brevet beskrevs 
respondentens rättigheter i form av frivilligt deltagande, anonymitet samt att 
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all insamlad primärdata kommer raderas efter studiens genomförande. Detta är 
aspekter som Bryman och Bell (2013) samt Bell och Waters (2016) nämner är 
viktiga att informera om. Bell och Waters (2016) menar också att en 
beskrivning om varför man vill intervjua respondenten är viktig, vilket också 
framgick i brevet. Avsikten med informationsbrevet var att göra respondenten 
medveten om dessa aspekter. Vid intervjutillfället säkerställdes att 
respondenten tagit del av informationsbrevet och dess innehåll samt att de gav 
samtycke till att delta i undersökningen (Bell & Waters 2016; Bryman & Bell 
2013).  

Antalet intervjuer som genomfördes var åtta stycken, tre med anställda på 
Ekobrottsmyndigheten och fem på Skatteverket. Förhoppningen var från 
början att genomföra lika många intervjuer från respektive myndighet. Men 
som tidigare nämnt i avsnitt 3.2.3. Urval har det varit en svår process. Däremot 
har de deltagande respondenterna lång erfarenhet inom ämnet och har gett 
djupgående och innehållsrika svar. Dessutom har respondenternas svar varit 
liknande och återkommande, vilket kan tyda på att en mättnad har uppkommit 
(jmf. Ahrne & Svensson 2015).  

På grund av den geografiska spridningen av respondenter och begränsad 
ekonomi genomfördes intervjuerna via telefon. För att öka kvaliteten i 
intervjun ombads respondenterna sitta i en ostörd miljö vilket samtliga gjorde 
på sin arbetsplats. Från motsatt sida genomfördes intervjuerna i ett tyst 
grupprum på universitetet (jmf. Bryman & Bell 2013). Intervjuerna spelades in 
på en telefon, med godkännande av respondenterna, för att underlätta 
efterarbetet med transkribering och kodning. Eftersom respondenterna gav 
utförliga och detaljerade svar upplevdes en fördel med att spela in intervjuerna. 
Det möjliggjorde att betydande resonemang som respondenten förde kunde 
fångas upp i sin helhet jämfört med om endast anteckningar skulle skrivits 
ned. Samtidigt gav det bättre förutsättningar för en mer detaljerad analys då 
intervjuerna senare transkriberades (jmf. Bryman & Bell 2013). En av 
respondenterna på Skatteverket svarade på intervjufrågorna via mail på grund 
av att respondenten inte hade tid till en muntlig intervju. Tillvägagångssättet 
för denna intervju kan liknas med vad Bryman och Bell (2013) benämner som 
“enkäter med öppna frågor”. En svårighet med detta var att få djupgående och 
utvecklande svar, däremot gav respondenten liknande svar som övriga 
respondenter. Möjligheten till att ställa följdfrågor kan även vara begränsad 
(Bryman & Bell 2013), vilket inte upplevdes i studiens fall då ett följdmail 
skickades med en begäran om förtydligande på en fråga.  



24 

Samtliga intervjuer pågick under cirka 30 minuter. Under intervjuerna har olika 
roller tagits, en aktiv respektive passiv roll. Den aktiva ställde frågor utifrån 
intervjuguiden, medan den passiva var mer uppmärksam på att ställa 
följdfrågor och anteckna viktiga ord. Detta tillvägagångssätt rekommenderas 
av både Bryman och Bell (2013) samt Ahrne och Svensson (2015) i de fall det 
finns två intervjupersoner. Resultatet blev att intervjufrågorna fick ett bra flyt 
och relevanta återkopplingar till respondentens svar kunde ges. 

3.2.5.  Dataanalys   

Till att börja med transkriberades intervjuerna för att göra den insamlade data 
mer lätthanterlig och minska risken att gå miste om något respondenten sagt. 
Under transkriberingen markerades samtidigt viktiga begrepp och ämnen för 
att underlätta kodningen. Efter transkriberingen lyssnades samtliga intervjuer 
igenom igen för att få en översiktlig bild och fånga upp ord som inte 
uppfattades tidigare. Genom att transkribera skapades en bättre förståelse för 
data då det var lättare att läsa utskrifterna än att lyssna på inspelningarna, 
samtidigt underlättade det jämförelsen mellan respondenternas svar.  

Det transkriberade materialet från intervjuerna genererade en stor mängd data 
(67 sidor), varför en reduktion av datainsamlingen behövde göras för att 
underlätta dataanalysen. Nästa steg bestod därför av kodning (Bryman & Bell 
2013; Gustavsson 1998). Kodningen var till en början öppen, då utskrifterna 
först lästes igenom noggrant för att kunna sätta etiketter på det som var av 
betydelse för studien (Gustavsson 1998). Senare följde en diskussion för att 
reflektera kring återkommande mönster som ansågs betydelsefulla i relation till 
studiens problem och teori. De mönster som uppkom skapade teman som gav 
en överblick av data. Exempel på teman som skapades var ”En person nära 
företaget” och ”Brottsförebyggande”. Genom att få en överblick över de olika 
teman kunde kopplingar göras mellan dem, vilket gjorde att analysen övergick 
till att vara mer specifik (Bryman & Bell 2013; Gustavsson 1998). 

3.3. Studiens kvalitet  

Då begreppen reliabilitet och validitet i grunden baseras på kvantitativ logik, 
valdes de alternativa begreppen giltighet och tillförlitlighet för bedömning av 
studiens kvalitet (Jacobsen 2002). 
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3.3.1.  Intern g i l t i ghet  

Det finns en viss närhet till det som studerats, då en kontinuerlig kontakt med 
intervjuobjekten funnits samt att deras tankar och åsikter har bearbetats under 
en längre tid. En risk med detta anser Holme och Krohn Solvang (1997) är att 
inte få giltig (valid) information, då forskarens uppfattning av respondentens 
svar kan vara felaktig på grund av att forskaren inte helt och hållet förstår 
respondenternas motiv eller uttryck. I studiens fall har det inneburit att 
resultaten kritiskt granskats för att stärka den interna giltigheten (Jacobsen 
2002). Detta har gjorts genom respondentvalidering, vilket betyder att 
respondenterna har fått tillgång till resultaten för att bekräfta att de resultat 
som visats stämmer överens med de uppfattningar som respondenterna 
lämnat (Bryman & Bell 2013). Samtliga respondenter ansåg att tolkningarna 
stämde överens och inga justeringar behövdes därför göras. Genom att låta 
intervjupersonerna läsa den data som tolkats och därmed bekräfta att 
uppfattningarna stämmer, ökar den interna giltigheten och tillförligheten i 
studien.  

Urvalet i studien är en ytterligare aspekt som påverkar den interna giltigheten 
och har därför kritiskt granskats. Som tidigare nämnts har samtliga 
respondenter i studien på ett eller annat sätt arbetat flera år med ekonomisk 
brottslighet, vilket betyder att de är förstahandskällor till det som studeras. 
Respondenternas närhet till det undersökta området stärker tillförlitligheten 
enligt Jacobsen (2002). Dessutom menar Jacobsen (2002) att en tillit ges till de 
som har erfarenhet inom ett specifikt område.  

3.3.2.  Extern g i l t i ghet  (över förbarhet)  

Överförbarheten i studien är begränsad då urvalet är anpassat till två 
myndigheter. Eftersom studien utgår från Skatteverkets och 
Ekobrottsmyndighetens perspektiv är det svårt att göra deras perspektiv 
representativa för andra myndigheter och länder. Eftersom studiens syfte är att 
undersöka myndigheternas upplevda behov av revision i det förebyggande 
arbetet mot ekonomisk brottslighet samt vilka förväntningar som ställs på 
revisorn utifrån ett myndighetsperspektiv, var det lämpligt att undersöka de 
myndigheter som aktivt arbetar med det. Det finns å ena sidan andra 
myndigheter som arbetar med ekonomisk brottslighet, till exempel 
Brottsförebyggande rådet, Tullverket, Kronofogdemyndigheten och 
Polismyndigheten (Regeringen 2018), som skulle kunna bidra med ett bredare 
perspektiv av det brottsförebyggande arbetet och stärka trovärdigheten. Men å 
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andra sidan har dessa myndigheter inte samma koppling till revision som 
Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Möjligheten till att generalisera är 
därmed inte framträdande i studien (jmf. Jacobsen 2002), vilket inte är studiens 
avsikt.  

3.3.3.  Til l för l i t l i ghet  

Eftersom kvalitativa intervjuer genomfördes fanns en risk att en så kallad 
intervjuareffekt kunde uppstå (Bryman & Bell 2013). Situationen respondenten 
befann sig i kunde utgöra ett problem för studien då bestämda förväntningar 
kunde skapas, vilket innebar en risk att respondenten svarar på ett sådant sätt 
som de tror förväntas av dem (Holme & Krohn Solvang 1997). För att inte 
påverka hur respondenten svarade har ledande frågor undvikits och frågorna 
har varit så öppna som möjligt för att respondenten ska kunna svara fritt. På 
förfrågan av respondenterna skickades intervjuguiden ut innan intervjutillfället. 
Detta kan å ena sidan vara en nackdel eftersom respondenterna såg frågorna i 
förväg och kan därmed utforma svar utifrån vad de tror förväntas av dem. Å 
andra sidan kunde djupare och mer ingående svar fångas då respondenten var 
mer förberedd vilket var något som eftersträvades i studien. Intervjuerna som 
genomfördes var anonyma och spelades in, vilket också stärker studiens 
tillförlitlighet och gav möjligheten till att kunna gå tillbaka till ursprungskällan.  

En medvetenhet om att kvalitativa undersökningar kritiseras för dess 
subjektivitet skapade en strävan efter att agera så objektivt som möjligt genom 
att utesluta personliga värderingar. För att öka studiens transparens, som ofta 
är kritiserad i kvalitativa studier, har tillvägagångssättet beskrivits så tydligt som 
möjligt. Detta ökar i sin tur studiens tillförlitlighet och trovärdighet enligt 
Bryman och Bell (2013). 

Genom att inhämta studiens teori från vetenskapliga artiklar publicerade på 
välkända databaser stärks studiens tillförlitlighet. Dessutom har de 
vetenskapliga verken skrivits av författare som är återkommande inom 
området och för att säkerställa att artiklarna var granskade och av god kvalitet 
har databasernas funktion “peer-reviewed” använts. De böcker som har 
använts är också av författare som är kända inom ämnet. Då böcker inte är 
”peer-reviewed” på samma sätt som artiklarna har artiklar valts i så stor 
utsträckning som möjligt.  
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3.4. Etiska aspekter 

Bryman och Bell (2013) nämner informationskravet, samtyckeskravet, 
anonymitetskravet och nyttjandekravet som några etiska aspekter att ta hänsyn 
till, vilka har beaktats under studien. Som tidigare nämnt skickades ett 
informationsbrev ut till respektive respondent innan intervjuerna för att göra 
deltagarna i studien medvetna om dessa beaktanden, se bilaga 2. 
Informationsbrevet innehöll information om respondentens rättigheter och 
studiens syfte. Vid intervjutillfället säkerställdes att de tagit del av 
informationen och att de gav samtycke till att delta. Samtliga deltagare i 
studien behålls anonyma med deras kön, namn och ålder. Det finns en 
avskalad information om respondenternas arbetsbakgrund som har godkänds 
av samtliga respondenter. Valet att ha med information om respondenternas 
arbetserfarenheter är för att stärka studiens trovärdighet och interna giltighet.  
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4. Empiri 

Följande kapitel kommer presentera studiens insamlade data. En kort beskrivning av 
respektive respondent inleder kapitlet, därefter följer resultatet av de genomförda intervjuerna. 
Kapitlet har delats upp efter de teman som utformades i dataanalysen.  

4.1. Presentation av respondenter  

Studiens empiri har samlats in från åtta kvalitativa intervjuer, tre personer från 
Ekobrottsmyndigheten respektive fem från Skatteverket. Samtliga 
respondenter har varit anonyma med kön, namn och ålder. Respondenterna 
har erfarenhet från tiden före och efter avskaffandet av revisionsplikten och 
har därför upplevt denna förändring. Det innebär att de har en god insikt i hur 
revisionen kan vara till hjälp i arbetet mot ekonomisk brottslighet. 
Respondenterna från vardera myndighet har givit liknande svar, varför ingen 
skillnad mellan myndigheterna kommer göras, men en beteckning från vilken 
myndighet respondenten kommer ifrån finns med.  

Respondenterna kommer fortsättningsvis benämnas enligt följande:  

SKV1 - har jobbat på Skatteverket sedan 20 år tillbaka med varierande 
arbetsuppgifter inom kontrollen riktad mot ekonomisk brottslighet. 
Respondenten har sedan 2003 varit kopplad till skatterevision där mer 
omfattande ekobrottsutredningar görs. År 2010 blev respondenten 
projektledare för Skatteverkets kontrollinsatser och från och med 2015 arbetar 
respondenten som analytiker på Skatteverkets skatteavdelning.   

SKV2 - har varit anställd på Skatteverket i 18 år och har på senare tid jobbat 
som samordnare för en insats mot grov ekonomisk brottslighet, vilket har gett 
respondenten insyn i den typen av ärenden. Respondenten är också 
skatteombud och för processer i domstol för Skatteverkets räkning.  

SKV3 - började på Skatteverket år 2000, där respondenten har arbetat som 
skattehandläggare och med utredning av nya företag samt företag som startats 
i skatteundandragande syfte. På senare år har respondenten arbetat som 
verksamhetsutvecklare med ansvar för kontrollen av nya företag och med de 
verktyg som tillkom i och med den slopade revisionsplikten. Respondenten är 
numera verksamhetsutvecklare för en annan verksamhet men bedöms ändå 
inneha kunskaper om ämnet.  

SKV4 - har jobbat på Skatteverket i 28 år med huvudsaklig arbetsuppgift inom 
revisionsområdet med betoning på ekonomisk brottslighet. En period arbetade 
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även respondenten på skattebrottsenheten, där arbetsuppgifterna innebar att 
utreda brott istället för skatt. Respondenten är för närvarande sektionschef 
och arbetar med fördjupad kontroll inriktad mot ekonomisk brottslighet. 
Dessutom ingår respondenten i ett samarbete med andra myndigheter i 
kampen mot ekonomisk brottslighet. 

SKV5 - har arbetat på Skatteverket i 30 år med olika delar inom beskattning. 
De senaste tre åren har respondenten varit rikssamordnare för insatsen 
oredovisade inkomster. Respondentens nuvarande arbetsuppgifter innebär ett 
brett arbete med att kontrollera olika branscher där det finns risk för 
oredovisade inkomster. En del av de utredningar som görs handlar om 
ekonomisk brottslighet.  

EBM1 - har arbetat på Ekobrottsmyndigheten sedan 1998. Respondenten är 
sedan tio år tillbaka ekorevisor och arbetar med övergripande strategiska 
frågor kring redovisning och revision som är kopplad till ekonomisk 
brottslighet. Respondentens arbetsuppgifter handlar huvudsakligen om 
brottsanmälningsfrågor gentemot revisorer, frågor kring revisionsplikten och 
dess effekter på den ekonomiska brottsligheten.  

EBM2 - har jobbat på Ekobrottsmyndigheten sedan starten 1998. 
Respondenten har jobbat 30 år inom åklagarväsendet som operativ åklagare 
både inom traditionell brottslighet och inom ekonomisk brottslighet. De 
senaste fem åren har respondenten arbetat med kunskapsspridning för olika 
nätverk, myndigheter, arbetsgivare och fackliga organisationer. Numera arbetar 
respondenten som strategisk samordnare för brottsförebyggande frågor och 
innehar befattningen chefsåklagare.  

EBM3 - har jobbat som åklagare på Ekobrottsmyndigheten sedan 2013 där 
respondenten är vice kammarchef för ekobrottskammaren. Respondenten har 
sedan år 2000 jobbat som åklagare och 2004 specialiserade sig respondenten 
inom ekonomisk brottslighet.  

4.2. Myndigheternas upplevda behov av revision 

4.2.1.  En person nära före tage t  

Under intervjun frågades hur myndigheten samverkar med revisorn mot 
ekonomisk brottslighet. Flertalet respondenter anser att det inte finns någon 
direkt regelmässig samverkan gällande det avseendet. Orsaken till det hävdades 
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vara på grund av att ekonomiska brott ofta sker i sammanhang där ingen 
extern revisor finns att tillgå. SKV2 förklarar problematiken:  

Det finns en del aktiebolag som man kan misstänka bara är till för att användas 
i brottssyfte. Och där finns ju väldigt sällan revisorer, så där finns liksom inget 
att jobba med på det sättet. Men i normala bolag så att säga där det finns en 
revisor, då är det ju ofta revisorn som har kontakt med Skatteverket när vi 
ställer frågor och gör utredningar och för processer. (SKV2) 

Några respondenter anser att revisorn agerar som ett ombud för sina klienter i 
uppgiftslämnandet. Vilket betyder att när myndigheten begär underlag vid sina 
utredningar har inte företagen lika bra koll som revisorn, därför hänvisar 
företagen ofta till revisorn vid uppgiftslämnandet. Det förs en dialog mellan 
revisorn och myndigheten, men en direkt samverkan finns som sagt inte 
hävdar respondenterna.  

En revisors anmälningsplikt anses av flertalet respondenter ha en positiv 
inverkan på att brott upptäcks. SKV2 påpekar att fler brott upptäcks jämfört 
med om man inte skulle ha någon anmälningsplikt alls och menar därför att 
revisorn är en bra metod för att motverka ekonomisk brottslighet. EBM3 
belyser att brotten inte upptäcks lika tidigt om inte en revisor anmäler dem, 
vissa brott kanske inte upptäcks alls understryker respondenten. EBM2 
beskriver revisorer som kapabla väktare som försvårar att brott begås, bland 
annat genom revisorernas anmälningsplikt. EBM1 belyser att revisorerna är 
närmast bolaget och ser brott på ett annat sätt, vilket leder till att fler brott 
upptäcks. Respondenten menar att revisorn kan upptäcka sådant som inte 
myndigheten kan.  

Rent generellt sett brukar vi säga att revision är i sig brottsförebyggande 
eftersom typ bokföringsbrott och skattebrott begås ofta i företagsformer och 
revisorn är i sig en person som ligger närmast företaget när det gäller att 
förhindra den här typen av brottslighet [...] Så de spelar väldigt viktig roll ur den 
delen att de ligger närmare och lär känna sin kund, vi kan inte vara där i 500 
000 bolag, det är helt omöjligt. (EBM1) 

Dock har anmälningsplikten fått begränsad betydelse när det gäller ekonomisk 
brottslighet i och med den nya reformen om frivillig revision för mindre 
aktiebolag, anser SKV1 och EBM2. Några respondenter påpekar att revisorns 
arbete inte är avgörande i myndigheternas arbete mot ekonomisk brottslighet, 
utan de lägger mer vikt på sina egna kontroller och använder egen expertis 
inom revision. Emellertid menar respondenterna att revisorn underlättar det 
brottsförebyggande arbetet samtidigt som de anser att ju fler som kan 
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upptäcka ekonomisk brottslighet desto bättre. Vidare förklarar EBM3 att 
revisorn kan upptäcka och anmäla brott som de annars inte skulle upptäcka 
och pekar särskilt på att brotten kan upptäckas i ett mycket tidigare skede. Det 
medför att myndigheten har möjlighet att vidta åtgärder under tiden brottet 
fortfarande är pågående och bolaget fortfarande lever. SKV3 anser däremot att 
revisorn kommer in så pass sent när brott redan begåtts. Med det menar 
respondenten att revisorn gör den större delen av granskningen när 
årsredovisningen är klar och förhindrar inte de brott som sker löpande under 
året. EBM2 redogör för ett annat resonemang kring detta:  

Det är klart att det är bättre ju tidigare brott upptäcks, att man kan avbryta 
pågående brottslighet och man kan ta tag i brottsvinster och i gärningsmannen, 
absolut så är det ju. Men jag vill nog vända på resonemanget, att det ändå är 
bättre att ett brott upptäcks sent än inte upptäcks alls. (EBM2) 

4.2.1.  Brotts förebyggande 

Flera av respondenterna anser att en revisor har en förebyggande effekt på den 
ekonomiska brottsligheten och en viktig roll att motverka denna. SKV4 pekar 
särskilt på att en revisor har en förebyggande effekt i och med att det blir 
svårare att starta aktiebolag som brottsverktyg. Revisorns effekt på den 
ekonomiska brottsligheten kan därmed sägas vara preventiv.  

Det absolut viktigaste med att ha externrevisorer, det är faktiskt att det är 
preventivt egentligen. Brottspreventivt. Det blir inte lika intressant att använda 
aktiebolag som brottsverktyg helt enkelt utan det finns ju extern revision. 
(SKV4) 

EBM3 redogör för att en revisors arbete gör det svårare för den enskilda 
företagaren att begå brott. Vidare framför EBM1 en ytterligare aspekt av den 
preventiva effekten där revisorn kan läka en del oaktsamma brott som begås 
på grund av slarv eller okunskap. Med det menar respondenten att revisorn 
har möjlighet att korrigera felen innan det blir ett fullbordat brott. Vidare 
beskriver respondenten att revisorn fungerar som en grindvakt mot 
ekonomisk brottslighet som ser till att bolagen håller den kvalitet som 
förväntas. Personerna som intervjuades är enade om att det blir lättare att 
bedriva brottslig verksamhet i små aktiebolag som saknar revisor. EBM1 
menar att ju enklare det blir att ha aktiebolag desto större blir risken att den 
ekonomiska brottsligheten ökar, eftersom många kriminella använder den 
associationsformen.  
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Vidare menar SKV1 istället att revisorerna tillför en viss funktion men 
behovet av dem är på en indirekt nivå vad gäller ekonomisk brottslighet. Med 
det förklarar respondenten att när de gäller ekonomisk brottslighet har det i 
respondentens arbete valts att fokusera på bolag som används som 
brottsverktyg och i dessa bolag finns ingen revisor. Det innebär att det inte 
finns möjlighet att få information från dessa bolag vad gäller misstanke om 
brott. Att revisorn inte finns tillgänglig i de sammanhang där den största 
ekonomiska brottsligheten sker är något som samtliga respondenter har 
påpekat, vilket har skett till följd av att revisionsplikten slopades. EBM2 menar 
att revisorn är en effektiv kontrollmekanism för att förhindra ekonomisk 
brottslighet. 

Man måste så att säga ha effektiva kontrollmekanismer för att förhindra 
ekonomisk brottslighet. Och en revisor är en sådan, så vi har väl ungefär så 
här… att vi ser ju gärna att man återinför den gamla revisionsplikten men om 
man inte gör det så måste man ha andra effektiva kontrollmekanismer. (EBM2) 

Flertalet respondenter påpekar att de har nytta av de orena 
revisionsberättelserna i den bemärkelsen att de fungerar som en indikation på 
något som bör undersökas vidare. Dessutom förklarar SKV1 att de orena 
revisionsberättelserna behandlas som tips och används som en ingång för att 
titta närmare på skattefusk. SKV1 och SKV4 nämner dock att antalet 
revisionsberättelser som tidigare inkommit har minskat då det inte finns lika 
många bolag som har revisor längre. 

4.2.2.  Korrekt in formation 

För att myndigheterna ska kunna göra rättvisa bedömningar och en korrekt 
utredning är det av stor vikt att underlaget är komplett och riktigt. 
Respondenterna har sedan avskaffandet av revisionsplikten uppmärksammat 
att fler fel har uppvisat sig. Det är dock svårt att bedöma hur mycket av det 
som är ekonomisk brottslighet, då många av felen kan orsakas av slarv och 
bristande kunskap.  

När vi på Skatteverket sitter och ska granska så är det värdefullt att få så 
komplett och riktigt underlag som möjligt egentligen för att vi ska kunna göra 
våra bedömningar. […] Utan den här revisorn som granskar så blir det väldigt 
mycket fel, sen är det nog väldigt svårt att säga hur mycket som är ekonomiskt 
brottslighet av det. (SKV2)  

Respondenterna menar att en revisor förhindrar fel och oaktsamma brott, då 
revisorn kan korrigera felen innan informationen delas med företagets 
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intressenter. Revisorer har kompetens och är duktiga på sitt arbete och bidrar 
därför till att informationen som lämnas är rätt och riktig hävdar SKV2. 
Vidare förklarar respondenten att kunskapen hos företagen i många fall är 
bristande och vid de tillfällena kan revisorn finnas till hjälp. EBM1 förklarar 
även att kvalitén på årsredovisningarna har sjunkit sedan avskaffandet av 
revisionsplikten. Respondenten förtydligar att revisorn hjälper till att upprätta 
årsredovisningen så att den blir korrekt, vilket har betydelse för 
myndigheternas arbete.  

Så att det är väl helt enkelt så att de hjälper företagen att upprätta en korrekt 
årsredovisning. Sen är ju vi väl medvetna om att i de allra minsta bolagen så är 
ju inte revisorerna inkopplade förens i samband med årsbokslutet. Men då tror 
jag att de kan styra upp vissa felaktiga beteenden hos företagen när det gäller 
just dålig kontroll och dålig ordning på bokföringen och sådant så att det kan 
bli bättre nästkommande år. (EBM1) 

SKV3 menar att om en revisor gör rätt så underlättar det deras arbete. Flera 
respondenter upplever att behovet finns av en revisor i den aspekten att 
myndigheterna får in mer korrekta uppgifter om företaget har en revisor 
jämfört med om de inte har det. 

4.2.3.  Kval i t e t s förbättr ing 

Som tidigare nämnt behöver myndigheterna korrekt information från 
företaget. Genom en extern part som granskar att företagets information är 
rätt och riktig blir informationen kvalitetssäkrad enligt flera av respondenterna. 
SKV4 nämner att utan en utomstående part är risken större att samma kvalitet 
i räkenskapsmaterialet inte upprätthålls. Samtliga respondenter menar också att 
en årsredovisning påskriven av en revisor bidrar till en kvalitetsstämpel. 
Standarden på årsredovisningarna har dessvärre sjunkit sedan avskaffandet av 
revisionsplikten, då revisorn annars hjälper företagen att upprätta en korrekt 
årsredovisning.  

Finns det inte någon utomstående som tittar, så finns det ju en större risk att 
man faktiskt inte har samma kvalitet i sitt räkenskapsmaterial som ligger till 
grund för det standardiserade räkenskapsutdrag i deklarationer och 
beskattningen. Det innebär ju att vi kanske inte kan lita på materialet på riktigt 
samma sätt som vi kan göra om det är reviderat av en extern revisor. (SKV4)  

SKV1 och SKV3 pekar särskilt på att revisorns bidragande till en sund 
konkurrens skapar en kvalitetsstämpel. Respondenterna menar att de då kan 
lita på att aktiebolagen bedriver en riktig verksamhet. EBM1 anser även att 
vetskapen om att företaget har en revisor genererar en kvalitetsförbättring. 
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Respondenten förklarar det som att när revisorn inte får de uppgifter som 
efterfrågas av företaget kan det finnas incitament att avgå, vilket sänder 
signaler om att bolaget inte är trovärdigt och bör undersökas vidare. De 
företag som då har en revisor sänder positiva signaler i form av en 
kvalitetssäkring. 

4.3. Ekonomisk brottslighet som ett samhällsproblem 

Flertalet respondenter belyste under intervjuerna ekonomisk brottslighet som 
ett samhällsproblem. Ett av de största problemen som respondenterna 
beskriver är att det är dyrt för samhället då staten förlorar pengar som ska 
bekosta välfärden. Samtidigt är det en bidragande orsak till att det är illojal 
konkurrens på marknaden. Några respondenter förklarar att ekonomisk 
brottslighet leder till ett osunt skatteklimat och en snedvridning av 
konkurrensen mellan företag. EBM2 förklarar problematiken på följande sätt:  

Det är ett samhällsproblem på ett annat sätt nämligen att det skapar en osund 
konkurrens inom näringslivet. Det vill säga, företag som sköter sig, betalar 
skatter och avgifter och sköter andra regelverk, de får svårt att gå runt, att 
konkurrera och riskeras att slås ut på grund av de andra företagen, som har 
mycket mindre kostnader för att man exempelvis inte betalar skatt. (EBM2) 

Två av respondenterna från Ekobrottsmyndigheten framhäver en annan sida 
av samhällsproblemet där de påpekar att det finns ett stort mörkertal angående 
den ekonomiska brottsligheten jämfört med vanlig brottslighet. 
Respondenterna menar att de ekonomiska brotten inte alltid är synliga då det 
inte är en enskild person som drabbas, utan det är samhället i stort som blir 
utsatt. EBM2 belyser att det är viktigt att det finns många aktörer som kan 
upptäcka brott i dessa situationer, och att revisorn är en av dem. 

4.4. Förväntningar på revisorn 

Samtliga respondenter är eniga om att revisorns skyldighet och uppgift är att 
göra brottsanmälningar, signalera om fel och kvalitetssäkra de finansiella 
rapporterna. Två av respondenterna uppfattar sig ha högre förväntningar på 
revisorn, medan fem hävdar att de inte har det. En respondent kunde inte 
uttala sig i frågan. SKV4 anses ha en realistisk och nyanserad bild av vad en 
revisor faktiskt gör och förklarar det på följande sätt:  

Det finns ju inte tid och möjlighet att gå igenom varje enskild post, det skulle 
de aldrig hinna, det blir för dyrt. Däremot gör de ju stickprov och då upptäcker 
de ju faktiskt ganska ofta om det finns brister, och det förväntar jag mig att de 
gör. (SKV4) 
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EBM2 beskriver sina förväntningar på liknande sätt men nämner också att på 
grund av de stickprov revisorn gör kan revisorn använda det som en 
täckmantel ifall de inte upptäckt brott. Respondenten har dock förståelse för 
att det inte är möjligt för revisorn att upptäcka alla brott, men påpekar att det 
tillför ett värde när revisorn granskar företagets löpande bokföring, bokslut 
och årsredovisning samt skickar in en revisionsberättelse. Respondenten 
förväntar sig dessutom att revisorn ska anstränga sig för att revisionen ska bli 
så bra som möjligt. Ett exempel som nämndes var de kontantintensiva 
branscher som är mer utsatta och lättare att begå ekonomiska brott i. I dessa 
branscher räcker det inte alltid att granska företagens räkenskaper utan ett 
besök i verksamhetslokalen är viktigt. EBM3 har också en förståelse för att 
revisorerna inte alltid kan göra så omfattande granskningar, men förväntar sig 
ändå att de ska uppfylla sina skyldigheter.  

Nu förstår jag också att de är dyra i drift de här revisorerna. De har varken tid 
eller kunden har inte råd att betala för att göra den här jättedjupa granskningen, 
för det skulle ta alldeles för mycket tid och kosta alldeles för mycket pengar. I 
en bästa världar skulle de göra en mer ordentlig kontroll mer på djupet. (EBM3) 

SKV2 menar att höga förväntningar ibland kan ställas på revisorer då de har 
en viss skyldighet att upptäcka och anmäla brott samtidigt som de förväntas 
vara mer insatta och ha mer inflytande än vad de egentligen har.  

För de är ju duktiga och har kompetens, sen är ju kanske nackdelen [...] att vi på 
Skatteverket då kanske tror att man gör en mer omfattande koll än vad man 
faktiskt gör. Så att har man haft en revisor så tycker vi att då är det rätt okej 
men det behöver det inte vara utan det gäller att man tittar noga ändå. (SKV2) 

EBM1 påpekar att revisorer inte anmäler misstanke om brott i den 
utsträckningen de borde. Detta på grund av att de avgår utan att anmäla. Ett 
exempel som nämndes var när redovisningen är dålig och revisorn inte får in 
någon bokföring. I sådant fall kan det finnas misstanke om bokföringsbrott, 
men istället för att anmäla brottet avgår revisorn. Det kan då tänkas att 
revisorn inte uppfyller de krav som ställs i aktiebolagslagen, menar 
respondenten. Vidare anser respondenten att det finns brister i revisorns 
kunskap om förmögenhetsbrott vilket kan vara en anledning till att få 
anmälningar görs. Samtidigt poängterar respondenten att begreppet 
”misstänkas” är en låg tröskel och förtydligar att om det uppstår en misstanke 
ska det anmälas. SKV4 hävdar också att det kan vara stor skillnad på kvaliteten 
mellan olika revisorer.  
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5. Analys 

Kapitlet innehåller en analys av det empiriska materialet utifrån olika teorier och tidigare 
forskning. Till att börja med analyseras myndigheternas upplevda behov och därefter följer 
tolkningar av myndigheternas förväntningar på revisorn. 

5.1. Myndigheternas upplevda behov av revision  

5.1.1.  En person nära före tage t  -  brot tsprevent iv  

En avsaknad av en revisor medför svårigheter för myndigheterna att få korrekt 
information om företaget. Detta innebär att det inte finns någon direkt 
samverkan mellan revisorn och myndigheterna mot den ekonomiska 
brottsligheten. Det kan bero på att ekonomiska brott främst förekommer i 
näringsverksamheter där kontrollen är låg (Korsell 2006; Kronqvist et al. 1997; 
Magnusson 1983). Att kontrollen är låg innebär att det inte finns någon som 
kan kontrollera verksamheten och säkerställa att företagets rapporter är riktiga. 
Detta skapar i sin tur en miljö där det är lättare att bedriva brottslig 
verksamhet. En bidragande orsak till detta är den avskaffade revisionsplikten 
som medförde frivillig revision för små aktiebolag. På grund av det kan företag 
kringgå kontroll och lättare begå olagliga handlingar (Hogan et al. 2008).  

Vid avsaknad av en revisor kan det finnas möjligheter som skapar incitament 
för företaget att öka sina intäkter och därmed också vinsten, vilket är en nytta 
företaget kan uppleva med att begå brott (Paternoster & Simpson 1996). 
Paternoster och Simpson (1996) menar att beslutet till att begå brott grundas 
på bedömningen mellan nyttan och risken med agerandet, är risken större än 
nyttan kan beslutet till att begå brott motverkas. Nyttan att begå brott torde 
därför minska om en revisor är tillgänglig i ett företag, eftersom en revisor har 
anmälningsplikt vid misstanke om brott. En revisor kan därmed öka risken att 
bli påkommen och har därför en brottsförebyggande effekt. I studien 
framkommer det att en revisor hävdas medföra att fler brott upptäcks och 
anmäls till myndigheterna. En anledning till det är revisorernas närhet till 
företaget, då de ser sådant som myndigheterna inte själva kan och upptäcker 
brotten i ett tidigare skede. För myndigheterna innebär det att de kan vidta 
åtgärder mycket tidigare då brottet fortfarande är aktivt och företaget lever.  

Enligt några av respondenterna i studien består ekonomisk brottslighet av ett 
stort mörkertal på grund av att många av de brott som begås inte upptäcks och 
anmäls. I de fall företag lämnar felaktiga uppgifter i brottssyfte finns sällan 
någon revisor som kan rapportera felaktigheterna. Detta leder i sin tur till att 
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myndigheterna inte får någon signal om att något är fel i verksamheten eller att 
brott misstänks har skett. Det blir därför svårt att lita på informationen från 
dessa bolag. Carrington (2014) beskriver det som ett oönskat beteende när 
företag inte redovisar riktig information och menar därmed att ett problem 
med informationsasymmetri uppstår då företaget har mer information än 
myndigheten (Jensen & Meckling 1976). Revisorn tillför nytta för 
myndigheterna då revisorn minskar informationsasymmetrin (Power 1997) 
genom att anmäla brott och granska bolaget, med andra ord vara nära 
företaget. När företag har informationsövertag gentemot myndigheter blir det 
svårt för myndigheterna att försäkra sig om att den information företaget 
lämnar är korrekt. Det kan bero på att företaget och myndigheten är 
nyttomaximerande och att deras incitament kan vara olika (Artsberg 2005; 
Carrington 2014; Jensen & Meckling 1976; Power 1997). De företag som 
bedrivs i brottssyfte vill maximera sin egennytta genom att beskatta mindre 
och öka vinsten. Myndigheterna vill istället maximera sin nytta genom att 
skapa en bättre välfärd. Det uppstår därmed en konflikt mellan parternas olika 
incitament när företag begår brott. För att myndigheter ska vara säkra på att 
företaget agerat i enlighet med deras intresse och skyldigheter behövs en 
revisor som försäkrar att informationen är korrekt (se Menon & Williams 
1994). Detta är viktigt för myndigheterna, då ett korrekt underlag ligger till 
grund för beslutsfattande.  

Majoriteten av respondenterna framför att det både blir lättare och mer 
intressant att använda aktiebolag som brottsverktyg när det saknas en extern 
revisor. En tolkning av detta är att risken för kontroll eller att bli påkommen 
minskar utan en revisors närvaro, vilket tyder på att sannolikheten för kontroll 
påverkar skattebetalarnas vilja att rapportera rätt (Beck & Jung 1989; Beck et 
al. 1991). Förklaringen till det kan vara att den övervakning en revisor tillför 
genom sin granskning av bolaget påverkar företagets beteende. I studien visar 
sig det genom att respondenterna benämner revisorn som en grindvakt mot 
ekonomisk brottslighet och menar att revisorn, som är nära företaget, fungerar 
som en kontrollmekanism över ledningens förvaltning av bolaget. Vilket i sin 
tur betyder att revisorn försäkrar att företaget rapporterar rätt uppgifter till 
myndigheterna (se Wallace 1985). En revisors kontroll kan därför antas öka 
risken att bli påkommen om företaget rapporterar fel.  

Collis et al. (2004) antyder att myndigheterna har behov av revision, men 
beskriver inte på vilket sätt. I föreliggande studie tolkas behovet vara på en 
indirekt nivå av två anledningar. För det första finns det sällan en revisor där 



38 

den största delen av ekonomisk brottslighet sker och för det andra kan 
myndigheternas egna kontroller användas. Dock är det inte säkert att deras 
egna kontroller upptäcker brotten lika tidigt eller över huvud taget upptäcker 
dem. Därmed underlättar revisorn myndigheternas arbete, då myndigheterna 
inte kan vara i alla bolag. Deras behov är därför på en indirekt nivå (FAR 
2006). 

5.1.2.  Korrekt in formation och kval i t e t ssäkring 

För att myndigheter ska kunna ta rättvisa beslut angående beskattning och 
utredningar är det av stor vikt att underlaget som inkommer är korrekt. I 
studien upplevs detta vara svårt när en revisor inte finns i företag. Enligt 
respondenterna har fler fel uppvisat sig efter avskaffandet av revisionsplikten. 
Felen kan ha orsakats på grund av slarv eller okunskap och en revisor har inte 
funnits där för att förhindra eller åtgärda dessa. Detta är i linje med Menon 
och Williams (1994) samt Wallace (1985) som menar att en revisor säkerställer 
att inga brott eller oavsiktliga fel förekommit. Eftersom ett intresse finns av 
företagets rapporter finns ett behov av övervakning (Wallace 1985; Menon & 
Williams 1994) för att säkerställa att företaget agerat rätt och att informationen 
är korrekt, vilket revisorn kan försäkra genom sin oberoende granskning.  

Respondenterna i studien påstår att risken är större att kvaliteten på 
räkenskaperna minskar om inte en utomstående part granskar att de är 
korrekta. Utan en revisor som granskar uppnås inte samma kvalitet, då 
revisorns roll är att påverka redovisningen så att revisionen förbättras och 
därmed också kvalitén (Carrington 2014). Det innebär att revisorn påverkar 
redovisningen på så sätt att de förhindrar fel och ser till att företaget följer 
regelverk. Det leder i sin tur till att de granskade rapporterna förbättras. 
Myndigheterna upplever granskade rapporter som en kvalitetsstämpel, då 
informationen antas vara korrekt vilket bidrar med högre kvalitet och 
tillförlitlighet till företaget. Genom att försäkra att redovisningen är korrekt 
förbättras kvalitén. På detta sätt minskar även informationsasymmetrin (Moore 
& Ronen 1990) genom att myndigheterna får en positiv signal om att företaget 
går att lita på när rapporterna har blivit granskade. Strävan efter att tillgodose 
detta skapar ett behov av en revisor, då en förbättrad kvalitet på informationen 
minskar informationsasymmetrin (Carrington 2014; Wallace 2004).  

I studien framförs även att en årsredovisning påskriven av en revisor är av 
bättre kvalitet jämfört med en utan. Dessutom påpekas att standarden på 
årsredovisningar har sjunkit sedan avskaffandet av revisionsplikten. Detta är i 
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linje med Clatworthy och Peel (2013) som hävdar att möjligheten till att 
upptäcka fel i årsredovisningen dubbleras om rapporterna granskas av en 
revisor. Myndigheternas vetskap om att företagets räkenskaper har blivit 
granskade och kontrollerade genererar en kvalitetsförbättring, men Carrington 
(2014), Clatworthy och Peel (2013) och FAR (2006) menar också att det 
skapar en trovärdighet till företaget. Detta grundar sig i att en revisors 
granskning delvis går ut på att försäkra att rapporterna är korrekta. Detta i sin 
tur leder till en ökad kvalitet för både företagets rapporter och själva företaget. 
Wolk et al. (2008) menar att revisorn säkerställer att företagets rapporter blivit 
granskade. Men när det inte finns någon revisor finns ingen som kan 
säkerställa att årsredovisningen är korrekt och myndigheterna får därför svårt 
att lita på företaget, varför myndigheterna efterfrågar information som är 
korrekt för att en bättre kvalitet ska upprätthållas och skapa tilltro till företaget.   

5.1.3.  Stärka utbytesre lat ionen  

Ett problem med ekonomisk brottslighet är att företag som bedrivs i 
brottssyfte inte strävar efter att tillgodose sina intressenter, vilket enligt 
Holmquist (2013) leder till att utbytesrelationen blir bristande. Företaget är 
därmed ute efter att maximera sin egennytta och undanhåller information från 
myndigheterna för att kunna öka sina intäkter. Det kan därför antas att när 
utbytesrelationen brister uppstår informationsasymmetri mellan parterna då 
företaget innehar mer information än myndigheterna. Det är i denna process 
som revisorn är till stor nytta menar flera av respondenterna, då revisorn 
kvalitetssäkrar de finansiella rapporterna. Vilket i sin tur minskar 
informationsasymmetrin enligt både Carrington (2014) och Wallace (2004). 

Ax et al. (2015) samt Bruzelius och Skärvad (2017) påpekar att en balans krävs 
mellan varandras utbyte för att få en fungerande relation. I studien upplevs 
inte en balans då ekonomisk brottslighet skapar osund konkurrens på 
marknaden. Detta orsakas till exempel av att företag som redovisar lägre vinst 
och betalar mindre skatt kan ha lägre priser på sina produkter, vilket leder till 
att seriösa företag blir utkonkurrerade. Larsson (2005a) föreslår att en kontroll 
i form av en revisor kan motverka detta, vilket kan göras genom att försäkra 
att företaget redovisar rätt för att därefter betala rätt skatt. Till följd av det 
behålls en god relation mellan företaget och myndigheten, eftersom 
myndigheterna får in ett korrekt underlag och företaget betalar rätt skatt. 
Utbytesrelationen stärks därmed av den nytta som revisorn tillför.  
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5.2. Förväntningar på revisorn  

Förväntningarna på revisorn från myndigheternas perspektiv har uppvisat sig i 
olika grad. Några respondenter i studien upplever att även om det finns 
misstanke om brott, till exempel på grund av avsaknad av redovisning från 
företaget, anmäler inte revisorn detta utan avgår från uppdraget utan att 
anmäla misstanken. Följden av detta blir att revisorer inte anmäler i den 
utsträckningen de förväntas göra av myndigheterna. Vilket kan bero på att det 
finns förväntningar på att revisorn ska agera på ett visst sätt som skiljer sig 
med hur revisorerna själva förväntar sig agera (Koh & Woo 1998). En tolkning 
av detta kan vara att myndigheterna och revisorerna inte har samma 
uppfattning av begreppet ”misstanke”. Enligt Belfrage Carlberg (2006) ska 
revisorerna utifrån sin granskning göra en bedömning om det finns en 
anledning till att misstänka brott. Om det finns en orsak till att misstänka 
brott, anmäler inte alltid revisorerna detta enligt myndighetspersonerna i 
studien. Det kan därför antydas att myndigheterna uppfattar misstanke som en 
lägre tröskel än revisorerna, vilket innebär att myndigheterna anser att det inte 
krävs så mycket för att en misstanke ska uppstå. Det kan därmed antas att 
myndigheterna har förväntningar på revisorns agerande.  

En av respondenterna påpekar att revisorn har som skyldighet att upptäcka 
och anmäla brott. Vilket motsäger vad Belfrage Carlberg (2006) och revisorns 
uppgifter enligt lagen (9 kap. 42-44 §§) som anger att en revisor har som 
skyldighet att anmäla misstanke om brott, men inte att aktivt leta efter dem. 
En tolkning av detta är att det finns vissa förväntningar på revisorn som inte 
stämmer överens med revisorns uppgifter enligt lag (se Koh & Woo 1998). Då 
revisorn inte har som skyldighet att upptäcka brott. Respondentens förväntan 
att revisorerna ska upptäcka brott visar på att Baron et al. (1977) samt Fadzly 
och Ahmad (2004) uttalande om att revisorn förväntas upptäcka brott, till viss 
del fortfarande existerar. 

Flertalet respondenter menade att revisorerna bör göra en mer omfattande 
kontroll och vara mer insatta än vad de faktiskt är, detta visar på att 
myndigheternas förväntningar på revisorn inte stämmer överens med hur 
revisorerna upplevs prestera (Porter 1993). Samtidigt visade respondenterna en 
förståelse för revisorns uppgifter och för att ha en mer omfattande kontroll än 
den de har nu skulle de vara tvungna att gå igenom alla räkenskapersposter, 
vilket skulle ta alldeles för lång tid och kräva mer resurser. Dessutom menar 
flertalet respondenter att revisorn inte har möjlighet att upptäcka alla brott, då 
en revision endast innebär stickprov av företagets räkenskapsposter, men 
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önskvärt vore om revisorerna skulle anmäla fler brott än vad de gör. Detta 
resonemang visar att myndigheterna har en realistisk bild av revisorns 
uppgifter och prestation. Porter (1993) samt Hassink et al. (2010) framför att 
ett rimlighetsgap kan uppstå när samhället har orimliga förväntningar på vad 
revisorer ska åstadkomma, bland annat deras förmåga att upptäcka brott, som 
inte stämmer överens med vad revisorerna rimligen kan utföra. I föreliggande 
studie kan det antas att respondenterna har den kunskap som krävs på 
området och ställer därför inga orimliga förväntningar på revisorernas 
utförande. Däremot visar studiens empiri att det, utifrån myndigheternas 
perspektiv, anses finna okunskap och osäkerhet hos revisorerna vad gäller när 
och vad de ska anmäla. Det kan tyda på att revisorerna inte uppfattas ha den 
kunskap som krävs i vissa sammanhang. Okunskap hos både revisorer och 
användare av revision hävdar Dennis (2010) kan vara en orsak till ett 
förväntningsgap. Okunskap hos revisorerna kan därför vara en bidragande 
faktor till att myndigheterna önskar en mer omfattande revision.   
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6. Slutsats 

Studiens avslutande kapitel inleds med att återge studiens syfte, vidare följer en redogörelse 
för hur detta har besvarats genom analysens viktigaste slutsatser. Avslutningsvis presenteras 
studiens mest framträdande bidrag följt av en diskussion kring studiens begränsningar samt 
förslag till framtida forskning.  

6.1. Studiens syfte 

Syftet med studien är att undersöka myndigheternas upplevda behov av 
revision i det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet samt vilka 
förväntningar som ställs på revisorn utifrån ett myndighetsperspektiv. 

6.1.1.  Myndigheternas upplevda behov av rev is ion  

Collis et al. (2004) hävdar att myndigheterna har behov av revision mot 
ekonomisk brottslighet men förklarar inte varför eller på vilket sätt. Med 
utgångspunkt från studiens empiriska undersökning framkommer det att 
myndigheterna upplever ett indirekt behov av revision i sitt arbete mot 
ekonomisk brottslighet. En anledning till detta är att myndigheterna utför egna 
kontroller men anser att en revisors insatser är värdefulla då de underlättar 
arbetet. Det indirekta behovet upplevs i olika aspekter. För det första upplevs 
ett behov av att ha en person nära företaget som fungerar som en preventiv 
effekt mot ekonomisk brottslighet och kan upptäcka sådant som 
myndigheterna inte har möjlighet till. För det andra är myndigheter i behov av 
ett korrekt underlag för beskattning och utredningar, vilket revisorn kan 
försäkra genom sin oberoende granskning. Vidare upplever respondenterna att 
ett korrekt underlag i sin tur bidrar till att kvalitén på de finansiella rapporterna 
stärks, vilket leder till att myndigheterna i större mån kan förlita sig på det 
underlag som inkommer från företaget. Slutligen framkommer det att 
revisorns nytta stärker utbytesrelationen mellan myndigheten och företaget.  

6.1.2.  Myndigheternas förväntningar på rev isorn  

Utifrån myndigheternas perspektiv förväntas revisorn göra fler anmälningar 
och göra en mer ingående granskning än vad de ibland gör. Samtidigt finns en 
förståelse för att det kanske inte är möjligt i och med revisorns begränsningar 
med tid och resurser. Vilket i relation till Dennis (2010) betyder att 
respondenterna anses ha kunskap om revisorernas uppgifter och skyldigheter. 
Studien visar på att förväntningar på att revisorn ska upptäcka brott till viss del 
fortfarande existerar, men att det inte är lika påtagligt som visat i tidigare 
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studier (se Baron et al. 1977; Fadzly & Ahmad 2004; Larsson 2005b). De olika 
förväntningarna visar på att en oenighet kan uppvisa sig i enlighet med 
motstridigheten i tidigare studier (bl.a. Bell & Carcello 2000; Hassink et al. 
2010; Hogan et al. 2008; Johnson et al. 1993), men från myndigheternas 
perspektiv finns en rimlig förståelse för revisorns uppgifter varför 
förväntningarna är mer uttryckta önskningar.  

6.2. Studiens bidrag  

Studien bidrar med en insikt för hur behovet av revision upplevs mot 
ekonomisk brottslighet utifrån ett myndighetsperspektiv, vilket skiljer sig från 
tidigare forskning inom området (bl.a. Chow 1982; Collis 2010; Niemi et al. 
2012). Genom denna infallsvinkel har studien gett nya perspektiv på hur 
behovet av revision mot ekonomisk brottslighet kan upplevas utifrån befintliga 
teorier inom ämnet. Då tidigare studier (Fadzly & Ahmad 2004; Hassink et al. 
2010; Larsson 2005b) menar på att ett förväntningsgap kan vara orsaken till att 
revisorn ifrågasätts vad gäller att upptäcka brott och att samhället därefter har 
ouppfyllda förväntningar, kompletterar föreliggande studie tidigare forskning 
genom att studera vilka förväntningar som ställs på revisorn utifrån ett 
myndighetsperspektiv. Sammanfattningsvis bidrar studien med en insikt kring 
revision ur ett nytt perspektiv.  

6.3. Studiens begränsningar och framtida studier 

En begränsning med studien är att undersökningen har utgått från de två 
myndigheterna, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Vilket medför att 
resultatet i största mån är generaliserbart till de föreliggande myndigheternas 
perspektiv. Det finns därför ett behov av ytterligare forskning som studerar 
myndigheterna i ett bredare perspektiv som förslagsvis utgår från samtliga 
myndigheter som har någon koppling till ekonomisk brottslighet och revision. 

Begränsningar som kan ha påverkat resultatet är att förväntningarna inte har 
undersökts från revisorernas perspektiv, vilket kan ha påverkat tolkningen av 
myndigheternas förväntningar på revisorn. Det vore därför intressant att 
undersöka förväntningsgapet utifrån revisorernas perspektiv i relation till 
myndigheterna. Dessutom vore det intressant att studera hur revisorerna 
upplever arbetet mot ekonomisk brottslighet.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide - Ekobrottsmyndigheten  
Bakgrund 

• Kan du berätta lite om din bakgrund? 
• Hur länge har du jobbat på Ekobrottsmyndigheten? 
• Vad innebär din roll som XXX?  

o Vad är dina arbetsuppgifter?  
 
Ekobrottsmyndigheten  

• Hur arbetar Ekobrottsmyndigheten mot ekonomisk brottslighet?  
• Hur samspelar Ekobrottsmyndigheten och revisorn med varandra?  
• Hur fungerar samspelet mellan Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket?  

 
Ekonomisk brottslighet  

• Hur upplever Du att ekonomisk brottslighet är ett samhällsproblem?  
• Vad finns det för behov av revision i ert arbete mot ekonomisk brottslighet? 
• När har Ekobrottsmyndigheten behov av en revisors insatser?  
• Hur tror Du arbetet mot ekonomisk brottslighet skulle fungera utan revisorn 

som medhjälpare?  
o Andra arbetsuppgifter? 

• Det finns studier (ex. Riksrevisionens granskning) som hävdar att revision 
minskar ekobrott, håller du med om detta?  

o Varför? Varför inte? 
 
Revision  

• Vad har revisorn för skyldigheter gentemot er? 
• Hur upplever du att revisorn bidrar till arbetet mot ekonomisk brottslighet? 

o Vad är det revisorn tillför i ert arbete? 
• Anser du att anmälningsplikten för revisorer vid misstanke om brott, har lett 

till att fler brott upptäcks? 
o Varför, varför inte?  

• Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med revision utifrån 
myndigheternas perspektiv enligt dig?  

 
Information från revisorn  

• Hur och när tar Ekobrottsmyndigheten hjälp av reviderat material från 
revisorn?  

o Revisionsberättelser, årsredovisningar mm. 
• Vad får ni för information från revisorn?  
• Anser Du att informationen blir bättre? I så fall varför tror Du det?  
• Hade samma information gått att använda om den inte hade varit reviderad? 
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Förväntningar  
• Inom revisionsteori kan det sägas finnas ett s.k. förväntningsgap. Med det 

menas att samhällets och revisorers uppfattningar om vad en revisor gör inte 
stämmer överens. Vad har ni för förväntningar på vad en revisor ska göra i 
arbetet mot ekonomisk brottslighet? 

• Upplever Du att Ekobrottsmyndigheten har högre förväntningar på vad 
revisorn ska göra jämfört med vad revisorns egentliga uppgifter är?  

o Varför, varför inte?  
 
Avslutande  

• Har du något du vill tillägga om myndigheternas upplevda behov av revision 
mot ekonomisk brottslighet?  

• Känner du till någon mer vi kan kontakta?  
 
Intervjuguide - Skatteverket  
Bakgrund  

• Kan du berätta lite om din bakgrund? 
• Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 
• Vad innebär din roll som XXX?  

o Vad är dina arbetsuppgifter?  
 
Skatteverket  

• Hur arbetar Skatteverket mot ekonomisk brottslighet?  
• Hur samspelar Skatteverket och revisorn med varandra?  
• Hur fungerar samspelet mellan Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten?  

 
Ekonomisk brottslighet  

• Hur upplever Du att ekonomisk brottslighet är ett samhällsproblem?  
• Vad finns det för behov av revision i ert arbete mot ekonomisk brottslighet? 
• När har Skatteverket behov av en revisors insatser?  
• Hur tror Du arbetet mot ekonomisk brottslighet skulle fungera utan revisorn 

som medhjälpare?  
o Andra arbetsuppgifter? 

• Det finns studier (ex. Riksrevisionens granskning) som hävdar att revision 
minskar ekobrott, håller du med om detta?  

o Varför? Varför inte? 
 
Revision  

• Vad har revisorn för skyldigheter gentemot er? 
• Hur upplever Du att revisorn bidrar till arbetet mot ekonomisk brottslighet? 

känns som vi har  
• Anser Du att anmälningsplikten för revisorer vid misstanke om brott, har lett 

till att fler brott upptäcks? 
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o Varför, varför inte?  
• Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med revision utifrån 

myndigheternas perspektiv enligt dig?  
 
Information från revisorn  

• Hur och när tar Skatteverket hjälp av reviderat material från revisorn?  
o Revisionsberättelser, årsredovisningar mm. 

• Vad får ni för information från revisorn? 
• Anser Du att informationen från revisorn tillför mycket? 

o På vilket sätt? 
• Anser Du att informationen blir bättre? I så fall varför tror Du det?  
• Hade samma information gått att använda om den inte hade varit reviderad? 

 
Förväntningar  

• Inom revisionsteori kan det sägas finnas ett s.k. förväntningsgap. Med det 
menas att samhällets och revisorers uppfattningar om vad en revisor gör inte 
stämmer överens. Vad har ni för förväntningar på vad en revisor ska göra i 
arbetet mot ekonomisk brottslighet? 

• Upplever Du att Skatteverket har högre förväntningar på vad revisorn ska 
göra jämfört med vad revisorns egentliga uppgifter är?  

o Varför, varför inte?  
 
Avslutande  

• Har du något du vill tillägga om myndigheternas behov av revision mot 
ekonomisk brottslighet?  

• Känner du till någon mer vi kan kontakta?  
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Bilaga 2 – Informationsbrev  

Hej! 
 
Stort tack för att ni vill medverka i vår undersökning. Härmed vill vi skicka med lite 
information inför intervjun. Vi som ska genomföra intervjun är två studenter som 
läser sista terminen på Civilekonomprogrammet vid Karlstad Universitet med 
inriktning redovisning och styrning.  
 
Syftet med studien är att undersöka myndigheternas upplevda behov av revision i det 
förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet samt vilka förväntningar som ställs 
på revisorn utifrån ett myndighetsperspektiv. Denna idé grundar sig i att det finns en 
avsaknad av tidigare studier som fokuserar på de yttre intressenternas (samhälle, 
långivare, kunder, leverantörer) behov av revision. Vi har valt att fokusera på 
samhället med inriktning på myndigheter. Enligt tidigare studier och rapporter är 
ekonomisk brottslighet ett samhällsproblem och revision infördes för att bättre 
kontrollera och motverka detta. Dock framgår det inte huruvida myndigheter som 
arbetar med ekonomisk brottslighet har nytta av revision, varav vi vill fördjupa oss i 
detta. 
 
För att få det djup vi söker i studien vill vi intervjua Er. Genom er goda kunskap och 
erfarenhet inom området kan ni tillföra ytterligare tankar och perspektiv på det vi 
undersöker. En intervjuguide kommer ligga till grund för intervjun, avsikten med det 
är att vi förhåller oss till några frågeställningar, men att ni därefter få svara fritt. 
 
Intervjun kommer ha en kvalitativ ansats och kommer ta max 45 minuter. Med ert 
godkännande kommer intervjun spelas in. Ljudinspelningen kommer endast vara 
tillgänglig för oss och används i studiens syfte. Efter avslutad studie kommer 
inspelningen raderas. Ni kommer i intervjun representera er myndighet men är själva 
anonyma. Intervjun är frivillig och vill Ni avbryta intervjun är det tillåtet och Ni 
behöver inte förklara varför. Vid er förfrågan delar vi gärna med oss av den slutliga 
versionen av uppsatsen.  
 
Vid frågor eller funderingar hör gärna av er.  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Elin Carlson och Elin Österberg  
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