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Abstrakt 
Studiens mål var att undersöka de olika faktorerna som möjliggör ett fakturabedrägeri och dess 

samband, men även hur de kan upptäckas och motverkas. Detta har undersökts både från ett 

internt och externt perspektiv. Upptäckandet av falska fakturor delades upp i dessa två aspekter 

då tillvägagångssätten för de i dagsläget skiljer sig från varandra. Det interna perspektivet fo-

kuserar på att analysera de anställdas beteende för att upptäcka ifall detta skiljer sig från nor-

men. Denna analys utförs med hjälp av Cressey’s Fraud Triangle, som identifierar tre olika 

riskfaktorer för hur benägen den anställde kan vara att begå ett bedrägeri. Det externa perspek-

tivet är mer tekniskt inriktad där det främst fokuserats på hur maskininlärning kan användas för 

att analysera anomalier i fakturor. Dessutom analyseras även alternativa tekniska aspekter, 

såsom hur falska fakturor upptäcks i dagsläget och vad som görs på ett tekniskt plan för att 

förebygga dessa. Material har samlats in via intervjuer med experter inom respektive områden, 

som sedan har analyserats och diskuterats för att frågeställningen ska bli besvarad. Inom det 

interna perspektivet upptäcktes det att fallföretagen i dagsläget inte använde sig av någon analys 

men de var medvetna om teorin och visste hur de skulle applicera denna om det skulle behövas. 

Det upptäcktes även möjligheter att vidare automatisera detta genom att analysera beteendet 

hos de anställda. Under den tekniska och externa aspekten upptäcktes flertalet metoder för att 

motverka bedrägerier från externa parter. Bland annat hur olika typer av data mining används 

för att hitta anomalier. Dessa metoder skulle i framtiden även kunna analyseras på ett mer ef-

fektivt sätt genom att använda sig av maskininlärning, där systemen lär sig upptäcka fakturor 

som innehåller anomalier. Det diskuteras även hur de olika aspekternas lösningar i framtiden, 

med hjälp av olika tekniker, skulle kunna appliceras på den andra aspektens problem för att 

minimera risken för att bli bedragen. 

 

Nyckelord: Fakturering, Bedrägeri, Bedrägeriupptäckande, Maskininlärning, Bedrägligt bete-

ende, Mänskligt beteende, Automatisering, Data mining, Big data, Kvalitativ undersökning 

  



 

Abstract 
The aim of the study was to examine the different factors that enable an invoice fraud and how 

these factors are connected to each other, both from an internal and an external aspect. It also 

revolved around how these crimes can be detected and prevented. The detection of fraudulent 

invoices was split up in these two aspects because at the writing moment the approach for de-

tecting fraud is different for these two. The internal aspect is about analysing the employees’ 

behaviour to detect if it differs from the normative behaviour. This analysis is performed with 

the help of Cressey’s Fraud Triangle which identifies three different risk factors for determining 

how prone the employee is to commit fraud. The external, more technical factor, focus is how 

machine learning can be used to analyse anomalies in invoices, but also other technical aspects 

such as how fraudulent invoices are detected today and what work is being done at a technical 

level to prevent these. The empirics were collected through interviews with experts in the dif-

ferent areas, these were later analysed and discussed for the problem statements to be answered. 

In the internal aspect the study discovered that the case companies at the writing moment did 

not analyse the behaviour but they knew about the theory and knew how they would apply it if 

needed. It also discovered possibilities to further automatize this through a behavioural analysis 

of the employees. In the technical, external aspect the researchers discovered multiple methods 

for preventing fraud from external parties. I.e. how different types of data mining could be used 

to find anomalies. These methods could theoretically be used in a more efficient manner using 

machine learning, where the system is taught to detect invoices containing anomalies. It is also 

discussed how the different aspects solutions in the future could be applied to each other with 

the help of different techniques, to minimize the risk of being a victim of fraud.  

 

Keywords: Invoicing, Fraud, Fraud detection, Machine learning, Fraudulent behaviour, Human 

behaviour, Automation, Data mining, Big data, Qualitative research 
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1          Introduktion 
I det här kapitlet introduceras undersökningen och ämnet, här förklaras dess relevans, 

problemformulering, tidigare forskning samt syfte och frågeställning. 

 

1.1        Inledning 
Risken att bli bedragen existerar överallt, oavsett bransch eller verksamhet. Att mottaga ett e-

mail från ett företag eller en främmande person som utger sig för att vara någon den inte är, är 

en företeelse som många kan relatera till i dagens informationssamhälle. Bedrägeri är ett av de 

äldsta yrken som existerar och likväl som tekniken och samhället har utvecklats, har även kons-

ten att bedra folk också utvecklats (Sánchez, Torres, Zambrano och Flores, 2018). För att citera 

författaren Christopher McDougall (2009, p. 13): 

 
Every morning in Africa, a gazelle wakes up, it knows it must outrun the fastest 

lion or it will be killed. Every morning in Africa, a lion wakes up. It knows it must 

run faster than the slowest gazelle, or it will starve. It doesn't matter whether 

you're the lion or a gazelle – when the sun comes up, you'd better be running. 

 

Att arbeta med bedragare är på liknande sätt. Bedragare måste vara snabbare och smartare än 

det långsammaste företaget för att lyckas, samtidigt som ett företag måste vara smartare än den 

bästa bedragaren för att undgå att vara ett offer (Pandey, 2017). Att upptäcka dessa bedragare 

kan i många fall vara problematiskt. Generellt sett finns det ingen vetenskaplig definition av 

bedragare. Däremot brukar bedrägerier definieras som en delmängd av hot, som till exempel: 

korruption, missbruk av tillgångar och bedrägliga uttryck (Sánchez et al. 2018). Dessa är fak-

torer, som kan indikera att personen i fråga inte har en godtycklig gärning i åtanke. 

 

I dagsläget görs mycket av det här arbetet manuellt – vilket är tidskrävande och ineffektivt. 

Inom kreditkortsbedrägerier är det i 75% av fallen offret själv som anmäler att de blivit be-

dragna enligt en studie utförd av SAS Institute (2011). För att upptäcka dessa bedrägerier anser 

Cardenas, Manadhata och Rajan (2013) att organisationer bör analysera den enorma mängd 

data som företag samlar in.  

 

Lagra och analysera insamlade data har tidigare varit ett problem då datalager traditionellt sett 

varit väldigt dyrt för verksamheten och vid implementation har det även varit svårt att analysera 

denna mängd data. I och med att big data, vilket Davenport (2014) beskriver som enorma da-

taset av ostrukturerade data eller metadata har etablerats, har det även resulterat i att riskerna 

och kostnaderna minskat med att lagra data (Cardenas et al, 2013). I takt med att dataseten blir 

fler och större krävs det att analysverktygen skalar upp i samma takt – ett av dessa verktyg är 

maskininlärning (Ames, 2018). Maskininlärning (ML) är vetenskapen att få datorer att agera 

utan att uttryckligen programmeras. Det fungerar på ett sätt där datorn tillhandahålls en stor 

mängd data, för att den ska undersöka olika mönster. Därmed lär den sig hur den ska agera i 

olika situationer (Hajek, Henriques, 2017). Inom området bedrägerier och hur de kan upptäckas, 

är analys en vital del och med alla nya tekniker kan detta göras billigare för att appliceras över 

hela verksamheten. ML kan användas som beslutsstöd för att förutspå de skadliga effekterna 

vissa handlingar innebär (Cardenas et al, 2013).  

 

Det undersökta problemet resulterar därmed i ett angreppssätt från ett tekniskt- likväl som ett 

beteendeperspektiv.  
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Därmed kommer denna studie att inrikta sig på att identifiera mänskliga faktorer som kan 

påverka en person att bedra, samt att undersöka hur maskininlärning kan appliceras för att 

automatisera upptäckandet av falska fakturor. 

 

1.2        Tidigare forskning 
Det finns många olika tekniska lösningar för hur bedrägerier kan upptäckas och analyseras 

(West & Bhattacharya, 2016). Däremot kan det mänskliga beteendet inte bortses ifrån, då den 

har en stor inverkan inom området. Sánchez et al. (2018) styrker att det finns olika faktorer som 

påverkar det mänskliga beteendet; om varför någon väljer att begå bedrägeri. De diskuterar 

Cressey's teori, som kommer att tas upp under teoridelen av rapporten, om hur det mänskliga 

beteendet kan analyseras för att upptäcka bedrägerier. Studiens syfte är att undersöka hur open 

source plattformar kan användas för att analysera mängder med data för att upptäcka mönster 

(ibid.). Även Hoyer, Zakhariya, Sandner & Breitner (2012) styrker påstående av hur Cressey's 

teori kan appliceras, för att upptäcka bedrägerier. Hoyer et al. (2012) fokuserar på hur data kan 

samlas in genom att använda sig av misstänksamma mönster samt ej misstänksamma mönster, 

vilket speglar resultatet av Cressey's Fraud Triangle. 

 

För att samla in data krävs även ett tillförlitligt och brett dataset, därför används ofta big data 

som analysobjekt för ML (Davenport, 2014). Maskininlärning fungerar bra i samarbete med 

big data då dataset ofta innehåller stora mängder ostrukturerad data som med hjälp av ML kan 

struktureras och organiseras (ibid.). White (2012) tar upp fem kriterier eller V:n som författaren 

anser att big data måste uppfylla för att vara relevant samt för att fungera optimalt och skapa 

värde inom verksamheten. Dessa förklaras vidare i teorikapitlet av rapporten. 

 

Tidigare inom ämnet har det gjorts olika studier på hur maskininlärning kan appliceras inom 

finansiella branschen, för att motverka bedrägerier. Castellon González och Velasquez (2013) 

diskuterar i deras undersökning om hur data mining kan appliceras för att upptäcka skattebeta-

lare som använder sig av falska fakturor. De påvisar att det egentligen finns två sätt att förfalska 

fakturor; det ena sättet innebär att bedragaren skapar nya fakturor för köp som inte hänt. Det 

andra sättet är att bedragaren replikerar en laglig skattebetalare med samma numrerade fakturor 

men den ena har en högre summa. De kommer fram med olika tillvägagångssätt för hur de olika 

skattebetalarna karaktäriseras. De använder sig av olika typer av maskininlärningsmetoder för 

att se hur de olika metoderna skiljer sig från varandra, samt vilka för- och nackdelar de bidrar 

med. De urskiljer kategorierna med olika variabler, för att se vilka personer som har använt sig 

av falska fakturor sedan innan, samt om personen gör det i dagsläget. Därefter har de även en 

variabel för de som inte har använt sig av falska fakturor, för att urskilja vilka som ligger i 

riskzonen (ibid.). Denna rapport kommer att vara en relevant del för studien då den undersöker 

huvudproblemet faktureringsbedrägerier, som är en stor del av denna studie. 

 

Det finns andra tekniska uppsatser, som Andrea Dal Pozzolos (2015) uppsats, om hur maskin-

inlärning kan användas för att upptäcka kreditkortsbedrägerier. Denna forskning stärker det 

problem som Castellon Gonzázel och Velasquez (2013) diskuterar i sin forskning. Dal Pozzolo 

(2015) fokuserar på hur de olika teknikerna används, för att motverka denna problemställning. 

Därmed lyfter författaren olika metoder, som hur supervised ställer sig emot unsupervised ma-

skininlärning när det kommer till att upptäcka bedrägerier. Dessa begrepp kommer förklaras 

mer utförligt under kapitel 2.5 i teorin. Lata, Koushika och Hasan (2015) har skrivit "A 

Comprehensive Survey of Fraud Detection Techniques", där de har fördjupat sig ännu mer i 

dessa tekniker och hur de fungerar för att upptäcka och motverka bedrägerier.  
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Därmed har de undersökt hur olika tekniker, såsom statistiskt baserade modeller och kunskaps-

baserade modeller ställer sig mot maskininlärningsmodeller och hur dem ställer sig till olika 

typer av finansiella bedrägerier. 

 

Det har även utförts mer specifika studier inom redovisningsbranschen gällande maskininlär-

ning. De studierna är dock inriktade på ett mer generellt plan. Inom en av dessa studier under-

söker författarna inom vilka ramar det är möjligt att använda sig av maskininlärning inom bok-

förings- och faktureringssystem. Det arbetet försöker sätta upp ett ramverk för vad en organi-

sation måste ha implementerat innan de kan applicera maskininlärning i sin verksamhet (Jans-

son & Karlsson, 2017). Därmed resulterar det i att företag vet vilka förutsättningar de behöver 

för att automatisera manuella processer. Deras arbete kan appliceras på lösningen till proble-

matiken om att företag blivit utsatta för ekonomiskt bedrägeri. Dessa svindlerier är i dagsläget 

svåra att upptäcka utan spetskompetens inom ämnet. Därför har det tidigare utbildats speciali-

serade revisorer för att lösa dessa bedrägerier, något som både är dyrt och tidskrävande för alla 

inblandade parter (Petraşcu & Tieanu, 2014). Fördelarna med att använda sig av maskininlär-

ning är många. De tre främsta fördelarna enligt Petr Hajek och Roberto Henriques (2017) är att 

använda sig av ML för (I) analys av finansiella och lingvistiska data, (II) automatiserade val av 

variabler och (III) korrekta och förståeliga klassifikationsmodeller. Punkt I, finansiell och lingv-

istisk dataanalys, faller därav naturligt in i denna studies syfte då det kan användas för att ana-

lysera den finansiella data som samlas in, samt som hjälp för att analysera insamlade beteende-

data kring bedrägerier eller för att upptäcka bedragare baserat på deras beteende (West & Bhat-

tacharya, 2016). 

 

Tidigare forskning undersöker följaktligen det mänskliga beteendet och den tekniska lösningen 

enskilt. Det är sällan de olika aspekterna kopplas samman för att undersöka vilken samverkan 

de tillsammans har för att motverka eller upptäcka fakturabedrägerier. Därmed kommer denna 

uppsats att fokusera på att undersöka dessa faktorer och deras samspel. 

 

1.3        Problemformulering 
Studien avser att analysera det problem som finns i dagsläget gällande fakturabedrägerier, samt 

att undersöka de olika lösningarna till problemet. Som föregående kapitel konstaterar finns det 

olika faktorer och aspekter som spelar in i det här problemet. Genom att identifiera orsaker, 

förutsättningar och möjligheter minskar risken att bli bedragen (Sánchez et al. 2018).  

 

Bedrägeri kan ske på många sätt, som har framgått i inledningen. Däremot brukar två perspektiv 

urskiljas – internt och externt. Externt, betyder att bedragaren inte har någon koppling till den 

utsatta. Medan internt, betyder att bedragaren har kännedom om det företaget eller personen 

som blir utsatt. Figur 1, nedan, visualiserar en överskådlig bild över hur transaktioner mellan 

bedragaren och den utsatte ser ut. Figuren läses från vänster till höger, där bedragaren är perso-

nen som skickar ut den falska fakturan. Denna person kan, som beskrivs ovan, analyseras från 

ett internt samt från ett externt perspektiv. Fakturan blir därmed interaktionen mellan bedraga-

ren och den utsatta, där bedragaren skickar ut en falsk faktura till den utsatta. Den utsatta per-

sonen kommer inte att analyseras, då den personen är irrelevant i denna studie. Genom att bryta 

ned denna problembild i mindre delar, kommer dessa faktorer att klargöras och därefter kan ett 

samband tas fram, som i sin tur förtydligar samspelet mellan faktorerna och hur bedrägerier av 

denna sort kan förebyggas. 
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Figur 1 - Konceptuell problembild 

 

Som tidigare nämnt undersöker existerande forskning dessa faktorer individuellt. I denna studie 

identifieras både de interna och externa aspekterna. Det vill säga, kan en teknisk eller en verk-

samhetsbaserad förändring påverka beteendet hos en bedragare? Därav kan individens benä-

genhet att försöka begå ett bedrägeri minska eller öka på grund av eller tack vare en förändring. 

 

1.4        Syfte och frågeställning 
Då problemet med faktureringsbedrägerier är konstaterat, blir syftet att undersöka hur företag 

kan upptäcka och motverka problemet. Rapporten kommer fokusera på att analysera fakture-

ringsbedrägerier utifrån ett intern och ett externt perspektiv. Den interna aspekten syftar till att 

förutspå vilka faktorer som påverkar en intern aktör till att bedra. Det kommer därmed leda till 

vilka åtgärder företag kan tillta för att reducera det interna hotet. Det externa perspektivet är 

svårare att upptäcka, då det inte nödvändigtvis är ett känt hot. Det kommer därmed undersökas 

hur maskininlärning kan användas för att upptäcka bedrägerier utförda av externa aktörer. Ge-

nom att undersöka hur det mänskliga beteendet spelar in – både personligt och organisatoriskt, 

syftar rapporten till att konstatera sambandet mellan de två. Frågeställningen resulterar därmed 

i: 

 

• Hur kan bedrägeri inom fakturering upptäckas och motverkas? 

 

o Hur kan maskininlärning användas för att motverka och upptäcka bedrägerier 

kring fakturering? 

 

o Hur kan det mänskliga beteendet studeras, för att förutspå ifall en person är be-

nägen att begå ett faktureringsbedrägeri? 

 

• Vilka samband finns mellan det interna och externa perspektivet? 

 

1.5        Avgränsning 
I och med att faktureringsbedrägerier är ett problem inom många branscher, kommer studien 

därmed att avgränsas inom den finansiella sektorn. Studien avser därav att undersöka hur 

faktorerna i frågeställningen kan användas för att minimera risken för bedrägerier inom 

redovisningsbranschen. Därmed avgränsas denna rapport till branschen och då mer på de 

säkerhetsinriktade samt beteendeinriktade faktorerna inom aspekterna som nämndes i tidigare 

avsnitt. Inom de mer tekniska avsnitten tas de generella teknikerna för maskininlärning upp, 

överskådligt, för att sammanhanget ska bli begripligt. Det mänskliga beteendet kommer att 

studeras utifrån ett internt perspektiv; det vill säga en anställd på företaget som eventuellt kan 
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begå ett bedrägeri. Medan det externa perspektivet kommer att fokusera på hur falska fakturor 

kan upptäckas. Det vill säga, hur företag kan upptäcka dessa fakturor.  

Problembilden visualiseras i figur 1, på sida 9 under tidigare kapitel, där bedragaren är en 

anställd och den utsatta är en extern kund. 

 

1.6        Målgrupp 
Uppsatsens målgrupp är verksamheter som vill minska risken för bedrägerier inom 

redovisningsbranschen, men även verksamheter i andra branscher som vill förebygga och 

motverka faktureringsbedrägerier. Samt för framtida forskare inom ämnet som vill ha en ökad 

kunskap om hur studiens funna interna och externa bedrägeriförebyggande åtgärder kan 

användas för att minska risken för bedrägerier. 
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2          Teori 
I detta kapitel presenteras teori relevant till studien. Huvudteorierna som förklaras är 

Beteende, Affärsintelligens, Big data, Fraud detection och Maskininlärning. 

 

2.1        Beteende 
Beteendeperspektivet är en stor del av varför fakturabedrägerier sker, vilket har framgått i in-

ledningen. Som även nämnts i tidigare kapitel, särskiljs två olika perspektiv – internt och ex-

ternt. Externt, innebär att bedragaren inte har någon direkt koppling till den utsatta. Medan 

internt, betyder att bedragaren har kännedom om verksamheten eller personen som blir utsatt 

(Sánchez et al. 2018). Det är faktorer, som identifierar att personen i fråga inte har en godtycklig 

gärning i sin åsikt. De externa faktorerna är svårare att identifiera, då gärningsmannen är okänd 

(ibid.). Donald R. Cressey, ledande expert inom brotts-sociologi, har forskat inom ämnet under 

en längre tid. Forskaren undersöker orsaken till "varför begår människor bedrägerier?", vilket 

har resulterat i "The Fraud Triangle Theory", som illustreras i figur 2 nedan (Hoyer et al. 2012). 

 

Teorin är ett förklarande ramverk för finansiellt bedrägeri, som syftar till att identifiera tre ele-

ment – press, rationalitet och möjlighet (Schuchter & Levi, 2016). Teorin antyder att dessa 

element styrker strävan av att bedra. 

 

 
 

Figur 2 - The Fraud Triangle Theory 

 

Det första elementet, press, antyder att personen ska känna tyngden av en press. Det här 

elementet uppstår ofta hos personer som är under någon form av ekonomisk stress. Det andra 

elementet, möjlighet, syftar på när en person känner att den har förmågan till att begå bedrägeri. 

Medan det tredje elementet, rationalitet, handlar om att den individ som begår brottet kan 

rationalisera sina handlingar. Det menas med att personen kan se sina olagliga handlingar som 

motiverade och acceptabla. Risken att begå bedrägeri ökar markant enligt teorin när en koppling 

mellan press, möjlighet och rationalitet uppstår (Sánchez et al. 2018). 
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2.2        Affärsintelligens 
Affärsintelligens, eller business intelligence (BI), innebär att mjukvara används för att samla in 

och analysera data. Genom detta får verksamheten en djupare kunskap om vilka åtgärder som 

bör utföras baserat på dessa analyser (Agiu, Mateescu och Muntean, 2014). Enligt Williams 

och Williams (2007) har även BI en bevisad potential att öka effektiviteten på ett företag, men 

det måste utföras på rätt sätt. Rätt sätt innebär att en affärsnytta eller ett mål kan kopplas till 

vad vi vill förbättra inom verksamheten (ibid.). 

 

BI kan även appliceras för att öka säkerheten på ett företag. I dagsläget finns ett problem med 

detta; det finns inget konsistent ramverk för att hantera datarelaterade utmaningar. På grund av 

detta har det tagits fram ett förslag för hur affärsintelligensens faser kan appliceras för att öka 

säkerheten. Exempelvis kan data samlas in från olika brottsregister och nyhetssidor och sedan 

analysera den för att se om den stämmer in på det som undersöks. Undersökningen kan utföras 

på flertalet olika sätt såsom en flerspråkig textanalys eller en analys av ett kriminellt nätverks 

tillvägagångssätt (Chen, Roger H.L och Veda. 2012). 

 

2.3        Big data 
För att utföra en dataanalys, måste det finnas data till analytikerns förfogande. Big data är enligt 

Davenport (2014) nästa naturliga steg från de traditionella metoderna för att utföra uppgiften. 

Big data innebär att ostrukturerad data eller metadata samlas in från diverse breda källor med 

olika datatyper (Davenport, 2014). För att förtydliga detta föreslår White (2012) fem karaktär-

istiska aspekter för big data: 

 

• Volym: En stor volym data innebär antingen datalagringens storlek eller ett stort antal 

filer. 

 

• Velocitet: Frekvensen av datagenerering och dataleverans. 

 

• Variation: Variationen av datakällor, format och om dessa innehåller mångbottnade 

datafält. 

 

• Värde: Bredden av värdegenerering som datasetet bidrar med till verksamheten, an-

tingen ekonomiskt eller via nyfunnen kunskap. 

 

• Vederhäftighet: Är insamlad data trovärdig eller krävs någon föranalys av datasetet 

utföras? 

 

Uppfyller ett dataset majoriteten av dessa fem kriterier, kan det klassificeras som big data. För-

delen med att tillhandahålla ett dataset som kan klassificeras som big data är även affärsnyttan 

som införs i och med att denna data kan analyseras av verksamheten (White, 2012). Fosso 

Wamba, Akter, Edwards, Chopin och Gnanzou (2015) stärker även hur verksamhetsvärde kan 

skapas med big data-analys, genom att experimentering tillåts i det breda datasetet för att finna 

nya behov, hitta variabilitet och öka verksamhetsprestanda. På detta sätt möjliggörs optimering 

av både verksamhet och de påverkade aktörernas arbetssätt (ibid.).  
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2.4        Bedrägeriförebyggande åtgärder 
Fraud eller bedrägeri som det heter på svenska är ett problem som sträcker sig över flera 

branscher och även in i det vardagliga livet för gemene man. En verksamhet som blir utsatt för 

bedrägerier tappar även trovärdighet hos kunderna utöver de finansiella förlusterna (West & 

Bhattacharya, 2016). Det påverkar ekonomin som helhet genom att orsaka finansiella förluster, 

vilket leder till försvagad social trygghet, hotar demokratiska strukturer och minskar förtroendet 

för det ekonomiska systemet. Därmed är det kritiskt för en verksamhet att arbeta med 

bedrägeriförebyggande åtgärder och ha processer för hur de hanterar eventuella bedrägerier 

(Petraşcu & Tieanu, 2014). 

 

2.4.1        Organisatoriska åtgärder 

När det kommer till att upptäcka ekonomiska bedrägerier internt används traditionellt sett 

metoder liknande de författarna tog upp under beteende. Petraşcu & Tieanu (2014) stärker 

värdet av dessa beteendeanalyser, men även hur viktigt det är att sätta upp ett system för intern 

kontroll; systemets mål bör vara att sätta upp vissa gränser för vad anställda får eller inte får 

göra i det. Exempelvis bör inte en enda anställd få utföra alla uppgifter i en transaktions 

livscykel, den bör begränsas till ett fåtal där en annan person godkänner att det är rätt. 

användaren bör inte ha möjlighet att utföra både försäljning och uppgifter såsom redovisning, 

kontering och bokföring. De rekommenderar även en analys av data i systemet för att identifiera 

kopplingar mellan olika personer, anställdas bakgrund gällande exempelvis brottsregister, 

finansiella brott eller låneskuld. Det underlättar för att upptäcka möjliga bedragare som annars 

skulle kunnat missats av ledningen genom att använda sig av en proaktiv analys av ovan 

nämnda variabler (Petraşcu & Tieanu, 2014).  

 

2.4.2        Tekniska åtgärder 

I dagsläget finns det flera olika teknologiska sätt att motverka dessa bedrägerier inom den fi-

nansiella sektorn. De flesta av dessa tekniker är utförda med hjälp av statistik och beräkning 

där data mining ofta appliceras. Bland annat används text mining som förenklat kan förklaras 

som en analys av ren text. Analysen fungerar genom processen av flera steg som bryter ner 

meningar till ord, West och Bhattacharya (2016) föreslår följande: 

 

• Stoppordsfiltrering: Exempelvis och, en, eller för att förenkla datasetet 

 

• Stämma: Transformerar ord som är böjda till sin oböjda version 

 

• Identifikation av samband: Meningen analyseras för att tyda meningen, det minskar 

felfrekvensen då nyanseringar i språket förstås i sin korrekta mening 

 

• Analys av ordfrekvens: Analyserar hur många gånger ord i använts i dokument j 

 

• Ordkombination: Orden läggs ihop till mer begripliga koncept genom exempelvis en 

synonymlista 

 

Efter denna analys och datatransformation till en mer kvantitativ form appliceras en data mining 

metod för att utföra klassifikationen av datasetet. Data mining kommer förklaras mer utförligt 

i nästa kapitel. 

 

Ett annat exempel som West och Bhattacharya (2016) diskuterar är begreppet process mining. 

Detta innebär att transaktioner och händelseloggar analyseras, denna analys ligger sedan som 
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grund när systemets beteendemodeller skapas. När en modell över ett förväntat beteende har 

skapats skriver West & Bhattacharya (2016) om tre steg för att optimera modellen: 

 

• Förberedelse och inspektion av loggar: Loggarna erhålls och processas för att fil-

trera ut externa störningar 

• Analys: Modellerna ses över för att se om olika beteenden existerar. Aspekter såsom 

prestanda och användarroller analyseras för att fastställa systemets förväntade utfall 

 

• Verifikation: Baserat på resultatet av föregående analys appliceras en process miner 

för att avgöra ifall det analyserade beteendet representerar typiskt systembeteende 

 

2.5        Maskininlärning 
Maskininlärning (ML) är en metod baserad på statistik, mönsterigenkänning och data mining 

på många sätt. Först samlas en stor mängd data in, en så kallad data lake. Därefter måste vä-

sentlig information brytas ut från datamängden. När denna data bryts kallas det data mining. 

Efter att rätt data har brutits ut måste det analyseras på något sätt. Därmed används mönsteri-

genkänning inom ML för att strukturera denna data. Efter dataanalysen, kan ML användas som 

beslutsstöd där den uppger sannolikheten för ett visst utfall. Därmed ger det statistik över data 

(Dal Pozzolo, 2015). Maskininlärning studerar problemet om lärandet; vilket kan definieras 

som att lära sig genom erfarenhet. I och med att detta erfarenhetsbaserade tillvägagångssätt 

tillämpas, måste algoritmen som skapas, lära sig genom att träning (ibid.). 

 

Eftersom bedragare använder både kända och okända mönster, är det därmed viktigt att analy-

sera en hel data pool (Hoyer et al., 2012). Att skilja på data innan analyseringen stödjer en 

riskorienterad strategi. Det är speciellt viktigt under en kontinuerlig revision av data, då data 

kan skilja under olika omständigheter. I figur 3 nedan, illustreras hur denna särskiljning funge-

rar (ibid.). Gorton (2012) skriver i sin doktorsavhandling "A general problem in both fraud and 

intrusion detection is access to relevant data", vilket styrker betydelsen av att identifiera rätt 

data. Figur 3 visar ett exempel på hur beteendet kan delas upp mellan vanliga och ovanliga 

transaktioner. Vänster om strecket är vanliga transaktioner och den mindre högersidan är ovan-

liga transaktioner. Siffra ett till fyra är transaktionerna i sig, A är misstänkt eller underligt be-

teende och B är icke-misstänkt eller vanligt beteende. 

 

 
Figur 3 - Klassifikation av beteende 

 

När en algoritm ska lära sig hur ett arbete ska utföras finns det två generella sätt att gå tillväga 

när det kommer till maskininlärning – dessa är supervised och unsupervised (Maglogiannis 

2007).  
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Supervised innebär att den som lär upp systemet skapar en modell för hur maskinen eller 

systemet ska utföra de uppgifter det får, det vill säga en förutbestämt människoskapad artefakt. 

Fördelen med detta är att om en arbetsuppgift ska automatiseras finns oftast 

arbetsbeskrivningen för hur detta ska utföras i arbetsbeskrivningen. Detta passar sig när vi 

arbetar mot olika statiska uppgifter såsom att känna igen ord i en mening för att utgöra vad en 

tidningsartikel handlar om eller dylikt. Data delas därmed upp i olika kategorier och arbetar 

genom att kategorisera dessa som exempelvis rätt eller fel, alternativt olika genrer av 

ovannämnda artiklar. Unsupervised delar också upp sina resultat i klasser, men dessa skapas av 

systemet själv och inte en mänsklig användare. Det används oftast när de som undersöker 

datasetet vill få fram olika kategorier som påverkar resultatet som de kan ha missat (ibid.). 

 

2.5.1      Tillvägagångssätt 
Andrea Dal Pozzolo (2015) skriver i litteraturen att den använda inlärningsmetoden kan vara 

utformad efter både supervised- och unsupervised inlärning för att identifiera kreditkortsbedrä-

gerier. Författaren förklarar hur algoritmen tränas med hjälp av en supervised modell, vilket 

utförs genom att mönster som är associerade med bedrägerier identifieras. Däremot kan även 

unsupervised lärande användas, vilket innebär att det icke kategoriserade datasetet används. 

Där anomalier tros påträffas, det är effektivt för att bedragare sällan använder sig av metoder 

kända för den som lär upp en supervised modell. Oftast resulterar en unsupervised inlärnings-

modell i många varningar, som säger att en anomali påträffats. Det kan vara allt ifrån att perso-

nen i fråga har varit utomlands och därmed handlat mer eller att betalningar har gjorts från 

utlandet, även om det inte är fallet. Det första exemplet är ett vanligt beteende men flaggas som 

en anomali på grund av att det är avvikande, medan det andra exemplet är ett försök till bedrä-

geri. Författaren förklarar hur det är bäst att använda sig av en blandning av dessa två metoder 

för att få ett system som kan upptäcka bedrägerier på ett optimalt vis. 

 

Supervised approach 

Supervised learning, eller övervakad inlärning, definieras som att algoritmer är tränad på en 

viss data, för att bygga förutsägande metoder. Därmed kan algoritmen förutse resultatet från 

tusentals av nya scenarion, då den vet vilka variabler som leder till vilket resultat (Daz Pozzolo, 

2015). 

 

Genom att använda sig av supervised inlärning inom att upptäcka bedrägerier, finns det olika 

typer av tekniker som kan tas under hänsyn. Till exempel finns det supervised profilering, där 

människan sätter upp regler gällande vilka transaktioner som är säkra. Detta definieras genom 

variabler, för att skilja på vilka som är genuina samt vilka som är falska. Därmed varje gång en 

transaktion utförs, kan algoritmen klassificera för att se vilken variabel som transaktionen pas-

sar bäst in på. Det finns även andra typer av tekniker, som klassifikation. Inom klassifikation 

kan beslutsträd användas för att se vilka transaktioner som är genuina samt falska (Daz Pozzolo, 

2015). 

 

Beslutsträd 

Beslutsträd är en metod, där användarna skapar ett eget beslutsträd med egenskapade katego-

rier och strukturerad data för att dela upp de olika resultaten i. Detta utförs på ett systematiskt 

sätt, där en sorts inmatning får en specificerad utmatning baserat på vilken nod i beslutsträdet 

som passar inmatningen bäst. I figur 4 på sida 16 visas ett simpelt binärt beslutsträd där resul-

tatet antingen blir positivt eller negativt, ja eller nej (Maglogiannis, 2007). 
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Figur 4 – Beslutsträd (Anpassad efter Maglogiannis, 2007) 

 

Unsupervised approach 

Unsupervised learning, eller oövervakad inlärning, är motsatsen till supervised inlärning. Med 

det här tillvägagångssättet, tränas inte algoritmen; det finns inget känt resultat eller kända vari-

abler. Därmed inriktar sig denna metod på att identifiera gömda mönster (Daz Pozzolo, 2015). 

Det kan vara effektivt att använda den här metoden när varken variablerna eller resultatet inte 

är identifierat. Därmed används denna metod när anomalier vill identifieras. Detta kallas på 

engelska för "unlabeled data", vilket betyder att data inte har kategoriserats, utan det kan vara 

vilken typ av data som helst. Det kan till exempel vara slumpmässigt utvalda tweets, foton, 

videos, nyhetsklipp och så vidare (ibid.). I unsupervised inlärning är därmed enbart givna attri-

buten identifierade. Målet är därmed att hitta strukturen i data. Resultatet av unsupervised lä-

rande är ofta en ny representation av den befintliga data. Den data kan därmed struktureras med 

hjälp av kluster. 

 

Kluster 

Klustring, engelskans clustering, betyder att algoritmen grupperar den data som hör ihop med 

varandra, vilket till leder till figur 5 nedan (Daz Pazzolo, 2015). 

 

Figur 5 - Oklustrad data gentemot klustrad data (Anpassad efter Daz Pazzolo, 2015) 

 

Målet med att använda sig av klustring, är att gruppera/klustra ihop data. Figur 5 visualiserar 

tydligt att det inte är någon ny data som tillkommer, utan det är endast befintliga data som har 

blivit grupperad i data som är lik en själv. Generellt sett används den typen av maskininlärning 

av företag som vill veta sitt kundsegment, för att i slutändan veta vilken efterfrågan som finns 

(Daz Pazzolo, 2015). 
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Enligt Daz Pozzolo (2015) kan den här tekniken även användas för att upptäcka bedrägerier. 

Författaren förtydligar att det är skillnad på lokala och globala värden. Därmed är det tydligare 

att upptäcka anomala transaktioner. Till exempel, om ett stort köp har gjorts i ett land som aldrig 

ett företag aldrig har haft transaktioner i innan, resulterat det i en anomali. Däremot är det svårt 

att avgöra om det är en falsk transaktion, då många anomalier kan vara genuina transaktioner. 

Därmed ger oftast denna teknik ett alldeles för stort antal av anomalier (ibid.) 
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3          Metod 
Kapitlet förklarar hur det vetenskapliga tillvägagångssättet utformats. Det beskriver även hur 

studie, datainsamling, urval, genomförande och analys genomförts. Utöver det förklaras de 

etiska övervägandena och studiens tillförlitlighet. 

 

3.1        Vetenskaplig ansats 
Studien är utförd enligt en deduktiv ansats där vi skapat ett teoriramverk att utgå ifrån och som 

är grunden till den kvalitativa delen av undersökningen vilket är intervjufrågorna. Det 

kvalitativa valdes då Jacobsen (2002) hänvisar till att explorativ forskning resulterar i mer 

nyanserade svar från en oftast mindre grupp informanter som besitter en djup kunskap om 

ämnet. Den fakta som framkommer från intervjuerna blev då sedan uppsatsens empiri. Då 

studien handlar om att få en djupare kunskap om hur bedrägerier inom fakturering kan 

motverkas samt maskininlärning och hur det kan användas för att minska risken för bedrägerier. 

Därav kommer flera tekniska och säkerhetsinriktade informanter att intervjuas, för att bidra 

med en djupare förståelse för hur detta kan uppnås. Utöver det intervjuas även en informant 

med säkerhetsinriktning men som mer är inriktad på den mänskliga aspekten av bedrägerier 

och hur de kan förebyggas på detta plan. 

 

3.2        Datainsamling 
3.2.1      Urval 

Informanterna valdes på de verksamheter vi valt ut för att de på ett eller annat sätt kan kopplas 

till studiens teori där alla har en teknisk inriktning i sitt arbete. Därav blir urvalet ett 

informationsurval då vi följer Jacobsens (2002) faser för metodval, detta innebär att 

informanterna besitter riklig och god information om ämnet samt är redo att dela med sig av 

denna. Alla informanter kommer av integritetsskäl även att vara anonyma utöver deras yrkesroll 

för att stärka kunskapen de besitter. Intervjuerna utfördes på två olika verksamheter inom 

redovisningsbranschen på två olika orter. 

 

3.2.2      Genomförande 

Vi kom i kontakt med ämnet genom en diskussion om framtida mål med olika företag, vilket 

gjordes för att hitta ett relevant och intressant ämne. Därmed valdes ämnet, hur maskininlärning 

kan appliceras på fakturor för att avgöra om de är falska eller inte. För att bekantas med ämnet, 

påbörjades fördjupningen i ämnet genom att leta efter källor – som vetenskapliga artiklar och 

litteratur. När mer kunskap erhållits om fakturabedrägerier bestämdes det vilka olika ansatser 

som skulle implementeras i rapporten, det vill säga vilka aspekter som skulle undersökas för att 

besvara forskningsfrågorna.  

 

Då studiens huvudsyfte var att undersöka uppkomsten samt vilka åtgärder som kan tas för att 

motverka fakturabedrägerier inom redovisningsbranschen, baseras denna studie på den kvali-

tativa ansatsen. Det för att få fram informanternas egna åsikter och tankar om hur problemet 

motverkas idag och hur det skulle kunna förbättras för att fungera ännu bättre. Den kvalitativa 

ansatsen utfördes som nämnts ovan, genom öppna intervjuer för att styrka eller ändra uppfatt-

ningen om de teorier som tagits fram under förstudien. Intervjuerna har skett både via video-

samtal och intervjuer på plats hos de olika företagen. Under dessa intervjuer fick informanterna 

bidra med sin kunskap baserat på deras tidigare erfarenheter inom ämnet. Ursprungsmålet har 

varit att försöka utföra de flesta intervjuer på plats, då intervjuer på distans ofta, enligt Seitz 
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(2016), resulterar i delar av svaret tappas eller missförstås. Vissa delar av svaret skulle enklare 

uppfattas om intervjuaren befann sig i samma rum som informanten.  

Utformningen av frågorna handlade om att försöka hålla frågorna så pass öppna som möjligt 

inom studiens ramar för att följa Jacobsens (2002) rekommendation om detta för att få ut ovän-

tade synpunkter eller nya vinklar att se problem och lösningar. Därav gavs inga satta svarsal-

ternativ på någon fråga utan intervjuerna utfördes som ett öppet samtal om informantens roll i 

branschen och deras syn på problemet. Intervjufrågorna kan ses över i bilaga A. 

 

För att skapa en djupare förståelse i ämnet samt för att underlätta för läsarna av denna rapport, 

delades huvudämnet upp i fyra olika kategorier: förebyggande åtgärder, användning av maski-

ninlärning, mänskligt beteende och organisatorisk påverkan. Empirin som samlades in klassa-

des därmed som erfarenhetsbaserad eftersom informanterna besitter en längre tids erfarenhet 

inom minst en av de fyra kategorierna. Data samlades sedan in via intervjuer med informan-

terna. Informationsurvalet resulterade i fyra stycken informanter på företagen, vilket ledde till 

fyra intervjuer. Intervjuernas längd, varierade från allt mellan 40 till 90 minuter. Frågeformu-

läret för empiriinsamlingen utformades enligt det deduktiva arbetssättet, där vi har utgått från 

det teoretiska aspekter. Detta utfördes för att intervjuerna skulle ha en naturlig ton och inte bli 

uppdelad i olika segment, vilket också resulterade till att varje informant fick frågor fokuserade 

på sitt expertisområde. 

 

3.3        Analys 
Jacobsen (2002) anser att analys av en kvalitativ datainsamling kretsar kring tre olika punkter: 

 

• Beskrivning: Som undersökare är målet att försöka – utan att färga upplysningarna – 

få en grundlig och detaljerad beskrivning av data. Vi strävar efter tjocka beskrivningar 

vilket betyder att de är rika på detaljer, analyser och variationer. 

 

• Systematisering och kategorisering: I denna fas är målet att systematisera och redu-

cera den oöverskådliga information som föreligger innan en analys. I alla faser i denna 

analysprocess genomförs en sållning och förenkling av den insamlade informationen. 

Detta innebär att vi sållar ut den viktigaste informationen ur de tjocka beskrivningarna 

för att göra de mer förståeliga för läsaren. Systematiseringen är därav nödvändig för 

att förmedla det vi funnit.  

 

• Kombination: När informationen systematiseras kan vi börja tolka data ur denna, 

med andra ord letar vi efter meningar, orsaker, försöka generalisera eller ordna upp 

data. Här går vi över vad som hörts och går över på vad som direkt blivit sagt eller 

gjort.  

 

En fördel med den kvalitativa ansatsen är dess flexibilitet då skillnaden mellan planering, ge-

nomförande och analys är relativ låg (Jacobsen, 2002). Det innebär att om forskaren finner 

någon ny aspekt som bör undersökas kan denna läggas till i nästa intervju för att få ett resultat 

närmre det önskade. För att kunna gå tillbaka och analysera tidigare intervjuer spelades därmed 

alla intervjuer in, med informantens godkännande, för att sedan bli transkriberade.  

 

3.4        Tillförlitlighet 
För att rapporten skall hålla en god vetenskaplig kvalitet, granskades intervjustudiens frågor 

först av en extern nyckelperson. Därefter utfördes studien med personer som besitter relevant 
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kompetens inom problemformuleringen. Intervjustudien baserades på tidigare forskning, samt 

efter informantens arbetsroll – för att öka validiteten av datainsamlingen. Därmed mötes kraven 

för att datainsamlingen ska hålla hög validitet, enlig Sandberg och Faugert (2017). Genom att 

använda sig av intervjuobjekt som besitter expertkunskap inom ämnet säkerställs även 

reliabilitet, då datamaterialet är ett av kriterierna för en hög reliabilitet (ibid.). För att säkerställa 

tillförlitligheten använde vi oss därav enbart av informanter som innehar expertkunskap inom 

sina respektive områden. 

 

3.5        Etiska överväganden 
Jacobsen (2002) delar upp de etiska aspekterna i tre krav en undersökning bör uppfylla: 

 

• Informerat samtycke: Informanten deltar frivilligt i undersökningen och även att den 

undersökte vet allt om vilka vinster och risker detta kan medföra.  

 

• Rätt till privatliv: Att undersökningen enbart undersöker det som sagts och inte in-

kräktar i en frizon som inte är relevant för denna. 

 

• Krav på riktig presentation av data: Ett krav på att informanten blir korrekt återgi-

ven och inget svar manipuleras. 

 

För att uppfylla dessa krav anonymiserades all information om informanterna utom deras titel, 

då vi anser att det spelar en roll där det anspelar på den kompetens de tros besitta. Insamlingen 

innefattar inte heller några frågor om informanternas privatliv. Det tredje kravet uppfylls genom 

att informanterna har erbjudits till att få ta del av materialet. 
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4          Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från den kvalitativa datainsamlingen, samt att resultatet 

kommer att analyseras med kopplingar till teorin. Kapitlet är uppdelat i olika kategorier 

baserat på frågeställningen, för att lättare skapa en förståelse. 

4.1        Empiri 
Åtgärder för att förebygga bedrägeri 

Via intervjuer med informant A, CTO, och B, säkerhetsexpert, utvanns bland annat information 

om hur de förebygger bedrägerier i dagsläget. Informanterna visade sig känna till flera tillvä-

gagångssätt för hur bedrägerier i sina faktureringssystem kan förebyggas. Informant A talar om 

hur de innan konteringen påbörjas har flera led av kontroller där fakturor skannas in och analy-

seras för att få ut vilka betalningsuppgifter som står på den. I dagsläget använder sig företaget 

av identifiering via BGC (Bankgirocentralen) där alla nya externa konton registreras som ett 

sådant i systemet. Genom att varje bankgironummer kollas upp kan användaren direkt se vem 

som står bakom detta och kan då avgöra om det är en ny leverantör eller om det är någon med 

oärliga avsikter. Detta utfördes däremot inte i första hand för att förebygga bedrägerier utan är 

snarare en bieffekt av hur systemets modell är utvecklad att vända på det traditionella sättet att 

betala till en organisations konto. De ”klär” istället sina bankgironummer med organisationen i 

efterhand när de säkerställt att detta tillhör rätt mottagare.  

 

Sedan utförs även andra sätt att upptäcka anomalier i dagsläget. Ett exempel på det är att en 

faktura kommer från en annan världsdel som kunden inte fakturerats från tidigare eller som vid 

första anblick inte ser ut att ha något att göra med den verksamhet som bedrivs av mottagaren 

av fakturan. I dagsläget görs det här i de flesta systemen som informant B, säkerhetsexperten 

arbetar med, det handlar om att kartlägga olika beteenden hos användarna. Detta utförs genom 

att kodrader samlas in från systemen för att se hur interaktionen mellan användare och system 

gått till. I informant Bs fall uppgav personen exemplet att i ett av deras system samlar de in 400 

miljoner kodrader varje månad och i dessa tas cirka 800 000 ut som anomalier, något som för-

svårar denna process är att analytikern sällan kan avgöra om det är en ondsint handling eller en 

ren tillfällighet. Denna ovisshet grundar sig i att analytikern inte vet vilket responsmönster som 

denne bör använda sig av mot anomalierna. 

 

Informant B – säkerhetsexperten, förklarar även hur en brottsling går tillväga för att planera ett 

cyberbrott. I och med att förstå och omvända tillvägagångssättet, kan en person skydda sig mot 

cyberbrott – vilket även innefattar fakturabedrägerier. Informant B förklarar Cyber Kill Chain, 

vilket resulterat i figur 6 på sida 23, samt hur den kan användas för att förebygga fakturabedrä-

gerier. För fakturabedrägerier, tillämpas samma tillvägagångssätt i början av bedrägeriet – re-

kognosering och beväpning. Rekognosering, eller spaningsarbete, betyder att ett mönster iden-

tifieras hos personen bedragaren vill utsätta, eller att en gemensam målgrupp identifieras för att 

planera en attack. Det här steget kan utföras på många olika sätt, men informanten visar exemp-

len hur sociala medier kan användas för att identifiera vilka typer av inlägg som en specifik 

person i fråga associeras med, eller att kundlistor för företag tillhandahålls för att sedan utge 

sig för att vara detta företag. Därmed har ett mönster identifierats och kategoriserats alternativt 

en svaghet eller hållhake som brottslingen kan använda för att utsätta offret för ett brott. I nästa 

steg – beväpningen, använder sig brottslingen informationen för att skapa en faktura, inom det 

intresset denne har identifierat offren eller offrets svaghet. Det resulterar i att den utsatta har 

större risk att betala då denne tror att det är en äkta faktura från det ovannämnda företaget. 
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Figur 6 - Cyber Kill Chain (Anpassad efter Informant Bs svar) 

 

Informant C – team manager, stärker hur säkerheten även förbättras genom att verksamhetens 

representanter har en bra relation till sina anställda. För att minska möjligheterna för att med-

arbetare ska bedra, har olika regelverk och säkerhetsprotokoll tillämpats för att reducera eller 

eliminera risken att de anställda genomför ett brott. Det kan till exempel handla om situationer 

att kundlistor kan hamna i fel händer, eller som informant B, säkerhetsexpert tyder på – att en 

anställd kan gå in i ett faktureringsprogram för att manipulera kontonummer. Detta trots flera 

samtal med de anställda kan en aldrig vara helt säker på om denne verkligen känner personen. 

 

Användning av maskininlärning 

Informant D, maskinlärningsexpert, förklarar att maskininlärning kan användas för att upptäcka 

falska fakturor. Personen fortsätter och säger att både bedragaren, men även fakturan kan ana-

lyseras för att komma fram till ett resultat – däremot är det viktigt att det finns kompetens inom 

kunskapsområdet. Därmed måste den falska fakturans karaktäristiska särdrag analyseras och 

identifieras, för att avgöra vad som särskiljer den och en genuin faktura. Det är samma koncept 

som att identifiera falska användare på Twitter och på email-konton. 

 

För att upptäcka dessa falska fakturor, kan dessa kategoriseras i form av att analysera det nor-

mala beteendet kring en användare eller en faktura. Eller kan det motsatta göras; identifiera det 

onormala beteendet. För att kunna identifiera objektet, måste multipla variabler användas. Ge-

nom att analysera en fakturas olika variabler, som kontonummer, leverantör, summa, språk och 

så vidare, identifieras vilka faktorer som resulterar i en faktura. Används en supervised inlär-

ning, används dessa faktorer för att skapa en faktura; därmed ges en förklaring till vad som 

definierar en faktura. Det resulterar i en beskrivning som säger att det här är en faktura. När 

algoritmen sedan stöter på en faktura som den inte känner till, kommer den, baserat på beskriv-

ningen, att kunna identifiera det objektet som en faktura. Maskininlärning använder sig därmed 

av sannolikhet. Skillnaden mellan maskininlärning och ett regelbaserat tillvägagångssätt är att, 

i ett regelbaserat finns en omfattande databas av påstående som säger att om ett beteende iden-

tifieras – gör det här. Genom att använda maskininlärning pekar algoritmen att det är troligt att 

det är ett visst objekt.  Det är därför viktigt att lära algoritmen väl, om vad som är en legal- 

respektive en illegal faktura. Informant D förklarar: 
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Machine learning is just like the human brain, we make mistakes. Sometimes we 

think there is an object, that some people define a tree to be a bush, but it is a tree. 

So, it is a smaller version of a tree, some people still makes mistake even though 

they have the main knowledge of that. So, it's the same way in machine learning. 

 

Det är samma koncept när det kommer till ett unsupervised lärande. I supervised approach kan 

algoritmen matas med olika variabler och kännetecken som resulterar i en faktura. Medan i ett 

unsupervised lärande kan den matas med en stor mängd data utan att kategorisera känneteck-

nen. Därmed kommer algoritmen själv att försöka gruppera alla objekt baserat på liknelser; alla 

svenska fakturor på en sida, alla fakturor över en viss summa samt alla okända fakturor på en 

och samma sida till exempel. Sedan identifieras alla abnorma objekt och flaggar dom, vilket 

leder till att de analyseras vidare. 

 

När algoritmen ska gruppera data, kan det ske på olika sätt. Klustring är en välkänd teknik för 

detta. Det viktiga är att veta vad som vill uppnås samt vad som ska identifieras. I vissa är syftet 

att identifiera vilka objekt som skiljer, medan i andra fall vill identifiera vilka objekt som har 

en specifik egenskap. Därmed fokuserar ett unsupervised lärande ofta på att hitta anomalier, 

medan ett supervised lärande fokuserar på att identifiera ett mönster. Informanten förklarar att 

dessa två kan kombineras; att klustring kan användas för att klassificera. 

 

Mänskligt beteende 

Genom intervju med informant C, team manager har det framgått att det mänskliga beteendet 

är en central del i en verksamhet. Informanten konstaterar att en del av arbetsuppgifterna som 

team leder är att lära känna sina medarbetare. För att lära känna sina medarbetare arbetar per-

sonen med att ha individuella uppföljningssamtal, som fokuserar på att undersöka individens 

trivsel på företaget. Informanten betonar att i första hand syftar dessa samtal i att öka den an-

ställdas trivsel på arbetsplatsen. Dessa samtal utförs ofta en gång i månaden. Där diskuteras det 

hur medarbetarnas professionella roll ser ut; vilka arbetsrelaterade svårigheter personen besitter 

i dagsläget samt om personen behöver assistans med något. I dessa samtal ställs även frågor om 

hur den anställdas trivsel är utanför arbetsplatsen, för att på ett subtilt sätt få reda på hur perso-

nen är på fritiden, utan att fråga rakt ut. Det är under dessa samtal den ansvarige hoppas att 

identifiera om någon skulle känna uppsåt till att bedra. 

 

Informanten stärker sitt påstående med att säga att dem har fått genomgå flera säkerhetskurser, 

där syftet har varit tyngden av dessa samtal. Där framgår det att det är viktigt att fråga hur 

medarbetarna mår, vad dom sysslar med på fritiden med mera. Skulle en anställd ha något typ 

av missbruk, som spel- eller alkoholmissbruk, kan risken vara större att personen är i behov av 

att bedra. Ett annat perspektiv kan vara att den anställda inser att den inte har en lön som speglar 

sin arbetsinsats på arbetet. Därmed är det viktigt att den anställda känner att den får belöning 

för de arbetsuppgifter som personen utför på sitt arbete. Genom att ha dessa samtal frekvent, 

samt att det finns ett nära samband mellan medarbetarna, är det mer troligt att den ansvarige får 

en gemensam bild med den anställda, samt att det skadliga beteendet kan upptäckas. Informant 

D, maskininlärningsexperten, talar även om hur alla dessa handlingar en människa utför kan 

reduceras till boolesk logik där varje aktion eller overksamhet kan tolkas som antingen en etta 

eller en nolla.    

 

Organisatorisk påverkan 

Informant A – CTO talar om hur ökad säkerhet indirekt ofta leder till ökad tillit hos kunden och 

ökar därav tilliten till organisationen över lag. En automatiserad åtgärd för att öka säkerheten 

vore att ha ett maskininlärt system som ser över alla fakturor och säger denna del är helt korrekt 

och den här andra delen innehåller anomalier och du bör därav se över den för att säkerställa att 
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den är korrekt och inte innehåller några fel. Det skulle inte bara öka tilliten utan skulle även 

möjliggöra att fler mänskliga steg plockas ut ur affärsprocesserna. 

 

En annan intern fördel påtalas av informant C, team manager, personen anser att nöjdare an-

ställda resulterar i lägre risk att de begår bedrägerier mot företaget, därav finns en nytta i att se 

till att ens anställda mår bra och inte hamnar i någon ekonomisk eller liknande knipa i privatli-

vet. I dagsläget är dessa samtals främsta syfte inte för att upptäcka bedragare som nämnt ovan. 

De är snarare för att se till att de anställda trivs och därav läggs inte allt för stor fokus på att 

identifiera de olika faktorerna, press, möjlighet och rationalitet som påtalas i beteendeteorin för 

denna uppsats rent konkret. Indirekt kan det däremot tolkas som att de fortfarande analyserar 

dessa aspekter till en viss grad, men de följer inte en speciell modell i sig. 

4.2        Analys 
För att analysera undersökningens resultat applicerades Jacobssons (2002) tre steg-beskrivning, 

systematisering och kategorisering samt kombination. Då uppsatsen är utförd enligt det deduk-

tiva arbetssättet delades även analysen upp i samma kategorier som resultatet för att analysera 

de var för sig. Sedan kommer det tredje steget, “kombination” appliceras för att jämföra de 

olika intervjuerna och se hur de olika resultaten hänger ihop.  

 

Åtgärder för att förebygga bedrägeri 

De nuvarande åtgärder som framkommit under empiriinsamlingen har delats upp för att tydlig-

göra vilka åtgärder som gäller för interna och externa bedrägerier. Denna uppdelning har utförts 

för att läsaren lättare ska förstå vad som utförs var i organisationen och för att svaret på fråge-

ställningen lättare ska tolkas. 

 

Interna åtgärder 

Informanterna påtalade flertalet åtgärder som tas i dagsläget för att minska risken att bli be-

dragna. Informant A, CTO, bidrog med ett exempel som inte tagits upp i tidigare forskning, hur 

de använder sig av BGC och “klär” på sina leverantörer med uppgifter. De anställda får då en 

varning om att detta är en ny extern leverantör och får sedan gå vidare själva med om fakturan 

ska betalas eller inte. Därav blir det en mänsklig kontroll i slutändan där systemet agerar som 

ett beslutsstöd för användaren. Detta hindrar eventuellt inte en intern bedragare från att utföra 

ett bedrägeri. Hoyer et al (2012) diskuterar om möjligheten ges kan även en anställd utföra ett 

bedrägeri ifall denne personligen kan rättfärdiga denna brottsliga handling. Om denna handling 

rationaliseras blir steget till att bedra än mindre, speciellt om risken för att bli påkommen är 

minimal (ibid.). Addera sedan ett externt tryck såsom ekonomisk knipa eller ett missbruk som 

Informant C, team manager, talar om, då ökar risken markant för den anställda att begå brottet. 

Därav är det viktigt att hålla sina anställda nöjda och se till att de inte hamnar i någon personlig 

knipa. Utöver dessa beteendebaserade lösningar används även ett internt system där användarna 

har olika konton med olika rättigheter, vilket även Petraşcu & Tieanu (2014) stärker, som ett 

effektivt sätt att öka säkerheten och minska risken för bedrägerier från en intern aktör som 

eventuellt inte upptäckts under de vanliga samtalen.  

 

Externa åtgärder 

Genom att använda sig av ett system där en kund enbart kopplas till ett kontonummer, resulterar 

i att ingen kan använda en gammal faktura och ändra kontonumret på den. Därmed kommer det 

nya kontonumret att resultera i att det är en ny kund, även fast det står på fakturan att den 

kommer från en existerande kund. Castellon Gonzázel och Velasquez (2013) diskuterar de olika 

sätten att förfalska fakturor.  
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Ett sätt som de diskuterar är att den existerande fakturan används, men att kontonumret byts ut. 

Det är exakt den här typen av falska fakturor som elimineras när systemet byggs upp med kon-

tonumret i fokus. 

 

Informant B – säkerhetsexperten, talar om ett alternativt sätt, där de använder sig av olika sor-

ters analys inom vissa av deras system för att upptäcka anomalier i det. Bland annat analyseras 

en volym på 400 miljoner rader kod varje månad i enbart ett system inom verksamheten. Något 

som skulle kunna ses som ett relativt stort dataset och även till viss del klassificeras som big 

data enligt Whites (2012) kriterier; då volymen finns där, velociteten är hög då användardata 

kommer in minst en gång i månaden, värdet uppnås när anomalier påträffas då det är syftet med 

analysen. Vederhäftigheten uppnås genom att all data är insamlad från verksamhetens egna 

system. Det som inte riktigt uppnås enligt dessa fem variabler är variationen då all data insam-

lats från samma system. Detta innebär att det även kan argumenteras för att det är ett tillförlitligt 

dataset när denna mängd data existerar till verksamhetens förfogande, trots en mindre variation 

av data. Då det är kodrader i sig som analyseras skulle slutsatsen dras att de använder sig av 

någon metod som liknar det West och Bhattacharya (2015) kallar process mining, detta då olika 

användartransaktioner loggas och kan sedan insamlas för analys. Denna insamlade data kan 

sedan analyseras med hjälp av tekniska tillvägagångssätt för att skapa affärsintelligens, detta 

innebär enligt Agiu et al (2014) att en djupare kunskap om vilka åtgärder som bör tas för att 

minimera anomalierna i systemet.  

 

Användning av maskininlärning 

Utifrån intervjun med personen som besitter maskininlärnings-kunskap, framgår det att det är 

fullt möjligt att identifiera falska fakturor med hjälp av maskininlärning. Det viktigaste dock, 

som informant D, maskininlärningsexperten, trycker på är att det finns rätt kompetens. Vem 

som helst kan inte skriva en algoritm som ska hitta alla falska eller utstickande fakturor. En bra 

algoritm kräver en bra "lärare", förklarar personen. Citatet ovan, under rubriken användning av 

maskininlärning i resultatkapitlet, förklarar hur människor kan ha svårt att särskilja buskar och 

träd, och till och med vara naiva även fast dom känner till resultatet. Därmed är lärandet av 

algoritmen en essentiell del för att kunna använda maskininlärning i detta syfte. Om en naiv 

person, som inte vill se trädet för ett träd som hypotesen säger, utformar algoritmen är det 

mycket möjligt att algoritmen klassificerar trädet som en buske. Därmed kommer algoritmen 

att resultera i samma slutsatser som personen som skapade algoritmen. 

 

Därefter kan algoritmen utformas på olika sätt. Informant D diskuterar de olika sätten som kan 

använda sig av unsupervised maskinlärande och supervised maskinlärande. Enligt resultatempi-

rin är det möjligt att använda sig av de båda metoderna, det går till och med att kombinera de 

två. Det styrker den tidigare forskning som har gjorts på kreditkort, men även på teorin gällande 

maskininlärning (Dal Pozzolos 2015). Enligt teorin, kan kategorisering användas inom super-

vised maskininlärande (Maglogiannis, 2007). Informanten förklarar att det kan gå tillväga på 

ett flertal olika sätt, beroende på vilket sätt som passar bäst för just det företaget eller syftet. 

Dock förklarar personen att klassificering av fakturans karaktäristiska särdrag är vitalt, för att 

avgöra om den är godtycklig eller ej. Figur 3 på sida 15 i teorikapitlet kan därmed användas i 

detta fall, där fakturan kan kategoriseras till att se om den normal ut och överensstämmer med 

de variablerna som har angivits en godtycklig faktura att ha. Det kan även kopplas till Maglo-

giannis (2007) teori om hur beslutsträds kan användas för att komma fram till ett resultat. Kom-

mer trädet till en viss slutpunkt, resulterar det i att det är en godtycklig faktura kontra eller en 

ej godtycklig faktura. Ett exempel som beslutträdet i figur 7 på sida 27 illustrerar kan exempel-

vis vara:  
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X1: Är fakturan från en känd kund? 

X2: Stämmer det överens med vad som har beställt? 

X4: Stämmer kontonumret överens med tidigare fakturor? 

 

I och med att systematiskt närma sig problemet kan fakturans validitet identifieras. Dessa vari-

abler är något som därmed skulle kunna användas i maskininlärning för att se om de stämmer 

överens (Maglogiannis, 2017). 

 

 
 

Figur 7 Beslutsträd (Anpassad efter Maglogiannis, 2007) 

 

I det andra tillvägagångssättet, unsupervised inlärning, säger teorin att odefinierad data struk-

tureras för att se likheter och olikheter mellan de olika objekten (Daz Pazzolo, 2015). Eftersom 

det inte finns några kända eller känt resultat, används den här metoden för att identifiera gömda 

mönster som inte varit uppenbara för analytikern. Informant D, maskininlärningsexperten, för-

klarar att algoritmen kommer därmed att försöka gruppera alla objekt baserat på liknelser. Det 

framgår att det går att göra på olika sätt, men ett vanligt sätt att identifiera sammanhängande 

data är genom klustring. Enligt Daz Pozzolo (2015) används tekniken när anormala värden ska 

identifieras, vilket innebär värden som sticker ut från mängden. Därmed förklarar informanten 

att analytikern kan flagga dessa värden, för att analysera dem vid ett senare skede. Genom re-

sultatet framgår det att även att en unsupervised inlärningsmetod används när anomalier efter-

söks, de utstickande objekten, för att hitta vad det är som med högsta sannolikhet inte stämmer. 

 

Mänskligt beteende 

Det mänskliga beteendet, säger teorin, kan delas upp i tre olika faktorer, för att se om någon har 

en tendens till att bedra, press, möjlighet och rationalitet (Hoyer et.al. 2012). Genom att inter-

vjua en Team manager resulterade det i att teorin kunde delvis besvaras. Informanten uttrycker 

sig, vilket emepriresultatet visar, att varje team manager har samtal med de personer som de är 

ansvariga för – dock inte för anledning att upptäcka bedrägerier, men för att hoppas att skadligt 

beteende ska upptäckas genom dessa ändå. 

 

Cresseys teori påstår att dessa tre faktorer ska bidra till att en människa har högre tendens att 

begå bedrägeri (Hoyer et.al. 2012). Informanten styrker att de försöker att se om deras anställda 

har någon typ av skadligt beteende, som till exempel missbruk, som skulle kunna ses som ett 

externt tryck, press – vilket kan leda till att personerna hamnar i någon form av ekonomisk 
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knipa. Sánchez et al. (2018) förklarar att det inte finns någon vetenskaplig definition av bedra-

gare. Däremot brukar interna bedragare definieras som en delmängd av interna hot, som: miss-

bruk av tillgångar och bedrägliga uttryck (ibid.). Det är därmed viktigt att en anställd inte anser 

att på grund av en yttre press, ska personen kunna bli ett internt hot. Det är därför extra viktigt 

att företaget reducerar möjligheten, för den anställda att kunna bedra. Möjligheten handlar om 

hur den anställda har en möjlighet till att bedra, vilket redan har diskuterats ovan i åtgärder för 

att förebygga bedrägerier. Enligt teorin, väljer en person att bedra om den besitter faktorerna 

ovan samt att personen känner rationalitet, vilket betyder att personen kan rättfärdiga sina hand-

lingar (Hoyer et.al. 2012). Utifrån intervjun, resulterar det i att företaget har denna faktor i 

åtanke. De vill att deras anställda ska trivas på företaget, och även styrker att belöning i form 

av lön ska vara överens med vad den anställda anser är rimligt. Annars kan personen anse att 

arbetsuppgifterna som den utför inte respekteras och därmed underskattas på arbetsplatsen. 

Därmed kan det leda till interna hot som till exempel bedrägerier, vilket Sánchez et al. (2018) 

beskriver. 

 

Cyber Kill Chain, som presenterades i resultatet förklarar hur en brottsling kan gå tillväga för 

att begå ett sådant brott. Metoden kan appliceras både för att identifiera bedragarens offers be-

teende, men även för att identifiera bedragarens beteende. Genom att en person känner alla 

faktorer som Cresseys fraud triangle identifierar, press, rationalitet och möjlighet kan den per-

sonen börja analysera sitt offers beteende. Enligt resultatet är det vanligaste sättet att bedragare 

skickar ut en likadan faktura till massvis av olika människor. Därmed är det viktigt för bedra-

garen att hitta en gemensam nämnare som tillåter den utsatta att falla för att fakturan skulle 

kunna vara godtycklig. Därefter är det fullt möjligt att samma företag skulle falla för en likadan 

faktura igen. 
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5          Diskussion 
I detta kapitel diskuterar diskuteras resultatet, genomförandet samt samabndet av undersökningen. 

Kapitlet är uppdelat i samma kategorier som tidigare med ett utökat kapitel för sambandet, för att 

underlätta läsningen. 
 

5.1        Resultatdiskussion  
Förebyggandet av bedrägerier ligger i allas intresse då ett lyckat bedrägeri finansierar 

bedragaren att fortsätta utföra dessa sorters brott (Petraşcu & Tieanu, 2014). Därav krävs det 

ständigt uppdaterade metoder för att upptäcka dessa brottslingar, dessa är inte enbart tekniska 

för att upptäcka externa bedragare utan även beteendebaserade för att upptäcka bedrägliga 

individer internt. Detta kapitel har därför delats upp i två olika delkapitel baserade på analysen 

som utförts ovanför: Interna- och externa åtgärder, med detta pekar författarna på hur 

fakturabedrägerier förebyggs från interna- och externa bedragare. 

 

5.1.1           Interna åtgärder 

Studien för att undersöka de interna åtgärder som tas i dagsläget, har gått ut på att analysera 

olika faktorer som möjliggör en person att begå ett bedrägeri. Dessa faktorer baserades på 

Cressey’s fraud triangle som Sanzhéz et al (2018) diskuterar i sin rapport om hur faktorerna 

press, möjlighet och rationalitet påverkar, möjliggör samt förebygger en intern aktör att begå 

ett bedrägeri. Utöver det spekuleras det även teoretiskt om hur verksamheter i framtiden skulle 

kunna använda sig av maskininlärning för att inte enbart upptäcka externa bedragare utan även 

den interna motsvarigheten.  

 

Informant C – team manager, talar om de åtgärder som existerar i dagsläget för att upptäcka 

interna bedragare inom deras verksamhet. Personen är medveten om faktorerna som Sanzhéz 

et al (2018) talar om i deras artikel, men att de inte främst är till för att upptäcka bedragare inom 

verksamheten. De fokuserar mer på att den anställde ska trivas på arbetsplatsen, men teoretiskt 

sett skulle bedragare kunna upptäckas på detta sätt. Informant B, säkerhetsexperten, talar om 

cyber kill chain som ett verktyg som bedragare använder för att finna sina offer. Teoretiskt sett 

bör detta “vapen” kunna vändas mot de benägna att begå brott genom att upptäcka bedrägligt 

beteende innan personen hinner begå brottet. Det skulle kunna utföras genom att processkedjan 

skalas ner till de första två punkterna – rekognosering och beväpning, där beväpning ändras till 

konfrontation av personen istället för att armera mjukvara mot den personen.  

 

Genom att intervjua experter inom respektive område kan det även argumenteras för att maski-

ninlärning skulle kunna appliceras på det mänskliga beteendet hos en intern aktör. Detta kan 

teoretiskt sett ske genom att det mänskliga beteendet analyseras med ett booleskt tankesätt, som 

framgår i resultatkapitlet. Teoretiskt sett möjliggörs därav ett arbetssätt för att analysera de an-

ställdas beteende i systemet. Intervjun med informant B, säkerhetsexperten, stärker det med att 

säga att ovanligt beteende kan analyseras. Ett vanligt beteende på en person kan exempelvis 

innebära att denne loggar in på intranätet och sin mail det första som görs på morgonen. Skulle 

den personen ändra sitt beteende och istället börja dagen med att gå in i faktureringsprogrammet 

och ändra olika uppgifter i det, skulle det kunna vara ett tecken på att personen planerar ett 

bedrägeri. Informant D, maskininlärningsexperten, talar om hur beteendet i teorin kan reduceras 

till ettor och nollor; när beteendet bryts ner till en simpel form av data blir det något som kan 

analyseras av ett system. Därmed skulle maskininlärning teoretiskt kunna appliceras på det 
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mänskliga beteendet – för att upptäcka bedragare inom ens egen organisation. Mänskligt bete-

ende kan variera från person till person därför är det viktigt att fånga upp individens eget sätt 

att använda sig av systemet. Hoyer et al. (2012), som nämns under tidigare forskning talar om 

hur bedrägligt beteende kan analyseras med hjälp av insamling av misstänksamma- och ej miss-

tänksamma mönster. För att klassificera dessa olika beteendemönster kan det tekniska tillväga-

gångssättet för fraud detection vara till stor nytta när en modell ska skapas. Exempelvis kan 

data samlas in enligt West och Bhattacharyas (2016) förslag med process mining, där använ-

darloggar samlas in för analys. För att sedan klassificera beteendet kan unsupervised inlärning 

användas tillsammans med klustring för att skapa en bild av ett normalt beteende och sedan 

rapportera beteende som faller utanför det normala för den interna användaren. Utöver beteende 

kan även lingvistiska data analyseras som Hajek et al (2017) påpekar. Analysen skulle kunna 

upptäcka om den anställde skriver om något som kan tolkas som ett potentiellt bedrägeri.  

 

Maskininlärning skulle därav kunna vidga det spektrum av internkontroll ett vanligt sådant sy-

stem likt det påtalat av Petraşcu & Tieanu (2014) i teorikapitlet erbjuder. Det skulle kunna 

förbättra systemet genom att ett maskininlärt sådant skiljer sig från de normala regelbaserade 

tillvägagångssätten genom att det kan lära sig vad som är vad i systemet genom att lära sig på 

samma sätt som människor gör, vilket informant D stärker. Petraşcu & Tieanu (2014) talar även 

om hur interna system hjälper ledningen upptäcka bedragare genom proaktiv analys av tidigare 

brottshistorik, skulder etc., analysen kan även upptäcka kopplingar mellan individer som inte 

har en uppenbar koppling för de mänskliga aktörerna. 

 

5.1.2            Externa åtgärder 

Den externa aspekten som har undersökts är, hur falska fakturor kan analyseras. Detta 

perspektiv började analyseras genom att enbart applicera maskininlärning, men genom 

rapportens gång har det framgått att en kan bygga upp sina system på ett sådant sätt för att 

eliminera ett angreppssätt för bedragarna. Som figur 8 nedan visar, är det i det här steget som 

det externa åtgärderna har fokus på.  

 

Figur 8 - Extern åtgärd 

 

Informant A – CTO, talar om hur de applicerar detta arbetssätt där systemet är regelbaserat och 

skapar en helt ny entitet i systemet då deras system inte baseras på namnet på organisationen. 

Alla nya konton kontrolleras mot bankgirocentralen, därav kan inte en bedragare utge sig för 

att vara någon den inte är och därmed stoppas bedragaren innan brottet hinner utföras. Däremot 

ligger ansvaret fortfarande hos den interna aktören som möjligen skulle kunna hjälpa en extern 

aktör att genomföra detta bedrägeri om denne är under press eller liknande omständigheter som 

Sanzhéz et al (2018) talar om. Detta problem skulle kunna förebyggas med hjälp av maskinin-

lärning då mer användarinput tas ut ur processen. 
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Det har framgått i rapporten att det går att analysera det här problemet på flera olika sätt. Det 

styrker även den tidigare forskningen, som säger att när maskininlärning applicerades på kre-

ditkortsbedrägerier, var det ultimata att kombinera de olika maskininlärning-teknikerna (Dal 

Pozzolos, 2015). Genom att tillämpa en kvalitativ ansats för datainsamlingen till rapporten, kan 

vi styrka att de metoder som stöds för kreditkortsbedrägerier kan även tillämpas på att identifi-

era falska fakturor. Det krävs såklart andra typer av variabler, men det generella tankesättet går 

att applicera på det här problemet. 

 

5.1.3            Perspektivsamband 

Genom tidigare forskning, teori samt intervjuer har det visat sig att problembilden (se fig. 9 

nedan) skulle kunna breddas. Eftersom det har framgått att möjligheten att kunna transformera 

det mänskliga beteendet till boolesk logik, möjliggörs appliceringen av maskininlärning på 

både det mänskliga beteendet likväl som på fakturan. Därmed kan den tekniska lösningen ap-

pliceras på hela bilden nedan. 

 

 
 

Figur 9 - Problembild 

 

Det möjliggör scenariot som diskuteras ovan, under interna aktörer, där den externa åtgärden 

skulle teoretiskt sätt kunna appliceras på det interna perspektivet. Det resulterar i att tekniken 

kan påverka och motverka den mänskliga faktorn inom detta problem. Åtgärden för det interna 

perspektivet skulle därmed kunna utökas utifrån att en ansvarig person diskuterar och utvärderar 

situationen med en anställd, till att teknik i form av maskininlärning kan användas för att 

analysera den anställdas beteende. Det sambandet förklarar hur tekniken kan påverka 

människan – men hur kan då människan påverka tekniken? 

Vad som har framgått under externa åtgärder är att även om företag använder en teknik där 

systemet identifierar leverantörer mot bankgirocentralen, är det möjligt att den interna aktören 

kan åsidosätta den tekniska åtgärden för att motverka bedrägerier. I och med att människan har 

det slutgiltiga ansvaret, är det möjligt för denna person att avgöra om det tekniska 

beslutsunderlaget ska följas eller inte. Eftersom denna aktör skulle kunna identifieras enligt 

ramen för en intern aktör, då den arbetar på företaget – skulle de interna åtgärderna likväl kunna 

appliceras på detta perspektiv.  

 

5.1.4            Etisk påverkan 

Scenariot ovan om att granska en persons vardagliga beteende kan diskuteras då det skulle 

kunna anses vara oetiskt att övervaka en persons vardagliga beteende. De anställda skulle kunna 

känna sig övervakade av denna kontrollering. Företagen som undersöks i rapporten har däremot 

applicerat ett alternativt tillvägagångssätt, vilket är att reducera åtkomsten för miljöer som 

personen inte behöver ha tillgång till. Genom att reducera en persons åtkomst till olika program 

och produktionsmiljöer minskar risken för att företagen utsätts för bedrägerier utförda av 
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interna aktörer, vilket även har framgått i rapporten är hur interna aktörers beteende upptäcks. 

Vad som har framgått från intervjuerna är att dessa samtal görs i förebyggande syfte och har 

som huvuduppgift att främja de anställdas attityd till företaget och arbetsuppgifterna. Därmed 

bör inte dessa uppföljningssamtal anses som oetiskt – snarare tvärtom, att de är till för att främja 

de anställdas arbetssituation. 

 

5.1.5            Sammanfattning 

I och med att problembilden har utökats, har även möjligheterna för att förebygga bedrägerier 

även gjort det. Det är ett komplext problem, där etik, moral och regelverk har en stor inverkan 

på problemet. Genom att analysera de olika faktorerna som spelar in på detta problem, har det 

klargjorts att det finns ett samband mellan dessa. De interna åtgärderna skulle kunna appliceras 

på den externa problembilden för att utöka säkerheten emot detta brott, samtidigt som de ex-

terna åtgärderna skulle kunna appliceras på den interna problembilden. Däremot finns det etiska 

aspekter som måste tas till hänsyn.  

 

5.2        Metodreflektion 
Som metodkapitlet antyder, antogs en kvalitativ studie med en deduktiv ansats och öppna in-

tervjuer för att samla in data. Intervjuerna har utförts delvis på plats och delvis genom virtuella 

verktyg, som även står i metodkapitlet. Dock kan det diskuteras hur dessa olika intervjuer skiljer 

sig; genom att hålla sig till enbart intervjuer på plats kan resultatet ha blivit annorlunda. Alter-

nativet till att göra en kvalitativ studie, hade varit att göra en kvantitativ studie. Det hade resul-

terat i att vi hade nått ut till fler personer, men inte fått samma expertis inom ämnet. Genom att 

göra en kvalitativ ansats före en kvantitativ, anser vi, att vi har lyckats samla in mer relevant 

data till just den här undersökningen. Vi har även under undersökningens gång fördjupat oss 

inom ämnet och de olika delämnena som fakturabedrägerier innebär, detta med hjälp av dels 

teorin men även den erfarenhetsbaserade empiri som samlats in under datainsamlingsfasen av 

studien. 

 

Problemet angående fakturabedrägeri kräver kunskap inom ämnet, därmed hade det varit irre-

levant och ointressant att undersöka vad gemene man anser om det här problemet, eller vilken 

kunskap de besitter. Validiteten kan diskuteras då vi har intervjuat personer som besitter exper-

tis inom sitt område. Det resulterar i att det är just deras professionella åsikter och perspektiv 

som speglas i rapporten. Om den rapporten skulle utföras med andra informanter, skulle därmed 

resultatet kunna variera – därmed kan validiteten diskuteras. Däremot anser vi, på grund av det 

specifikt utvalda urvalet av informanter, att rätt typ av data har samlats in, då informanterna 

kan sina respektive områden väl. Därmed har rapporten en hög reliabilitet. 
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6          Avslutning 
Rapportens syfte är att uppmärksamma och analysera problematiken kring bedrägerier inom 

fakturering. Rapporten avgränsas till redovisningsbranschen och fokuserar på hur falska och 

ej genuina fakturor kan identifieras och analyseras. Faktorer som rapporten fokuserar på, är 

hur bedrägligt beteende upptäcks hos bedragaren, samt hur verksamheter kan använda 

maskininlärning för att upptäcka dessa bedrägliga fakturor. 

  

6.1        Slutsats 
Hur kan bedrägeri inom fakturering upptäckas och motverkas 

Studien har kommit fram till att det inte enbart är en faktor att räkna in när det kommer till att 

förebygga fakturabedrägerier. Det spelar även roll var organisationen vill applicera de åtgärder 

som finns tillgängliga – därav delades dessa som bekant upp i två olika kategorier av studiens 

författare. Rapporten kom fram till att maskininlärning i dagsläget fungerar allra bäst mot ex-

terna bedragare då det är svårt att analysera människor utanför organisationen. Maskininlärning 

kan användas på många olika sätt, beroende på hur fakturor ska analyseras. Genom intervjuer 

har det framkommit att ett unsupervised lärande används ofta för att hitta anomalier, medan ett 

supervised lärande fokuserar på att identifiera ett mönster. Ena informanten förklarar att dessa 

två kan kombineras; att unsupervised tekniker kan användas för att underlätta ett supervised 

tillvägagångssätt. Det är något som även stärks av tidigare forskning som också pekat på detta 

då oftast data eller liknande artefakter undersöks. Detta resultat besvarar därav delfråga ett, hur 

maskininlärning kan användas för att motverka och upptäcka bedrägerier. Det mänskliga bete-

endet undersöks i dagsläget via dialog med de anställda och blir därav en undersökning av det 

interna perspektivet. Den ansvariga kan välja att analysera om någonting verkar tynga infor-

manten, såsom ekonomisk eller annan knipa. Genom att ta reda på detta och att personen har 

ett fungerande privatliv kan sedan risken för att individen ska begå ett bedrägeri analyseras. 

Resultatet besvarar därmed delfråga två, Hur det mänskliga beteendet kan studeras, för att för-

utspå ifall en person är benägen att begå ett faktureringsbedrägeri. Däremot pekar resultatet på 

att genom studier av mänskligt beteende genom intervjuer och hur de använder sig av interna 

system på ett möjliggörande av maskininlärning även här för att utföra en proaktiv dataanalys 

för att även upptäcka vilka interna aktörer som kan göra sig skyldiga till ett bedrägeri. Resul-

tatanalysen tyder då även på att ett samband mellan perspektiven existerar och att de externa 

lösningarna teoretiskt sett kan appliceras på det interna perspektivet med. 

 

Vilka samband finns mellan det interna och externa perspektivet 

Uppsatsens syfte, att se hur dessa förebyggande åtgärder påverkar varandra har genom uppsat-

sen klargjorts. Genom att det är möjligt att applicera maskininlärning på det mänskliga beteen-

det, finns det ett klart samband mellan dem. Genom att applicera maskininlärning på det interna 

perspektivet, kan systemet med stor sannolikhet särskilja på ett normalt och ett onormalt bete-

ende. Dock kan det leda till att folk känner sig övervakade och därmed minska tryggheten på 

företaget, vilket är viktig aspekt för att anställda inte ska bedra. 

 

6.2        Förslag till fortsatt forskning 
Uppsatsen har belyst flera områden där verksamheter kan ändra sina processer för att förebygga 

faktureringsbedrägerier. Forskningen har kommit fram till att det är svårare att avgränsa en viss 

metod till en viss typ av angripare, i detta fall en intern eller extern aktör. Flera av metoderna 

för att upptäcka alternativt förebygga bedrägerier skulle teoretiskt sett kunna appliceras åt båda 
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hållen. Avgränsningen till beteendeanalys som något enbart internt skulle exempelvis kunna 

appliceras externt.  

 

Därav skulle fortsatt forskning kunna undersöka den omvända varianten av cyber kill chain som 

föreslås under studiens diskussionskapitel eller genom att maskininlärning används för att ana-

lysera de interna aktörernas beteende i systemen som används under vardaglig drift. En studie 

bör utföras angående dessa två ämnen där det etiska ställs mot affärsnyttan för verksamheten, 

hur mycket av de anställdas integritet kan offras för att öka IT-säkerheten och förtroendet inom 

för organisationen? Men även hur en kan väva samman studiens föreslagna lösningar för att 

appliceras på hela spektrumet. Det blir därmed ett system som bryter barriären mellan de in-

terna- och externa åtgärderna för att motverka bedrägerier. 

 

Resultatets bredd påvisar att ämnet är fortsatt relevant och att det även kräver mer forskning för 

att fastställa vilka sätt som är optimala för att motverka fakturabedrägerier. Då studiens alla 

informanter arbetade inom etablerade bolag skulle det även vara intressant att undersöka hur 

det ser ut på en nystartad verksamhet, för att se om ett annat resultat skulle uppnås.  
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjufrågor 
 

Intervjuobjekt 1 - Säkerhetsexpert med kunskap om problemet 
Känner du till problemet med falska fakturor? 

• Vilket problem utgör det för er idag? 

Hur går ni tillväga för att avgöra om det är falska fakturor? 

Vet du om det finns andra tillvägagångssätt som är effektivare? 

• Har ni utforskat sätt för att automatisera problemet? 

• Ser du någon affärsnytta i att ändra tillvägagångssättet? 

 

Intervjuobjekt 2 – Team manager 
Känner du till problemet med falska fakturor? 

Vad gör ni för att förhindra att anställda skulle använda falska fakturor? 

Ser du någon affärsnytta med ett automatiserat alternativ för detta? 

Det finns en teori som säger att det finns tre element (press, rationalitet och möjlighet) som 

möjliggör att folk utför bedrägerier. Är det här några faktorer som ni undersöker? 

 

Intervjuobjekt 3 - Maskininlärningsexpert 
Invoices can be fraudulent in many ways - people can change the account number on an 

existing invoice, the fraud can send out a spam of invoices in hope that someone will pay it, 

and so on. Is it possible to use machine learning to detect fraudulent invoices? how? 

 

Could this be done through both a supervised- and an unsupervised approach? 

 

Supervised 

How can you use a supervised approach? Decision trees? neural network? 

 

Unsupervised 

How can you use an unsupervised approach? clustering? Where you can see the regular and 

irregular pattern? 

 

Practical example - If you get an invoice from another country with a high amount, when you 

have never bought anything in that country before.  

 

Intervjuobjekt 4 - Chief Technology Officer 

Som vi förstår det idag, arbetar ni mycket med att digitalisera bokföringen. Hur ser det arbetet 

ut? Där era kunder skickar sina fakturor till er, antingen via mail eller via papperskopior. Och 

sen efter det lägger ni upp fakturorna i era system och för kunderna att godkänna dom, 

stämmer det? 

 

Eftersom ni jobbar mycket med fakturor, känner ni till problemet med falska fakturor? Som 

t.ex. Massutskick. Kontrollsamtal. Ändrade kontonummer. Aggressiv försäljning 

• Ja, hur har ni kommit i kontakt med problemet? Har ni blivit utsatta eller har era 

kunder blivit utsatta? Nej – skulle det vara intressant/relevant att införa det? 

o Vilket problem utgör det för er idag? Är det något som ni prioriterar i 

dagsläget, eller tar man åtgärder när man upptäcker problemet? 

▪ Har ni någon kontroll för att undersöka fakturor? 
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▪ ja, hur? maskininlärning? 

▪ Anser ni att det här borde göras genom supervised eller 

unsupervised maskininlärning, eller är det en blandning 

av de båda? 

▪ Samt vilka tekniker anser ni är väsentliga? klustring, 

beslutsträd? 

▪ Har du hört om de tre värdegrunderna som definierar ett 

dataset som big data? (Värde, volym, 

trovärdighet/vederhäftighet) 

▪ nej, anser ni att det skulle vara relevant att införa någon typ av 

automatisk kontroll av fakturorna? 

• Hur kommer det sig att ni har intresserat er för det här problemet? 

o Ser ni någon affärsnytta i att ändra tillvägagångssättet? 

o Är detta något era kunder frågor er om, eller har ni tagit initiativet själva, för 

att hålla högre säkerhet? 
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