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Förord 
 

Det har varit tio otroligt intressanta och lärorika veckor som har lett fram till denna C-uppsats 

i företagsekonomi vid Linneuniversitetet. Vi är väldigt nöjda över resultatet av uppsatsen ef-

tersom vi har besvarat vår problemformulering och därmed uppfyllt uppsatsens syfte. Vi har 

även fått nya kunskaper om ämnena ekonomisk brottslighet och intern kontroll, dessa nya 

kunskaper anser vi kommer ha en stor inverkan på oss i våra fortsatta studier samt framtida 

arbetsliv. 

 

Vi vill tacka alla respondenter som tagit sig tid och ställt upp på intervjuer, det har varit in-

tressant att ta del av era åsikter och erfarenheter angåendet ämnet. Vi vill även rikta ett tack 

till vår handledare Thomas Karlsson på Linneuniversitet i Kalmar för den hjälp du bidragit 

med under hela perioden.  

 

Med detta förord vill vi tacka de personer som har hjälpt oss under arbetets gång med påpe-

kanden, åsikter och kunskap. Utan er hade inte uppsatsen inte varit möjlig att genomföra.       
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Abstract 
 

Title: The smaller company's rescue? - a study of how economic crime can be avoided by an 

internal control 

 

Author: Camilla Herge, Cecilia Pedersen 

 

Tutor: Thomas Karlsson 

 

Institution: Linnaeus School of Business and Economics, Linnaeus University Kalmar 

 

Date: 2010-01-14 

 

Purpose: The purpose of this essay was to examine whether small businesses can avoid ac-

counting crimes with a well-conducted internal control system. The questions we asked our-

selves was, whether and if so, companies can prevent this from happening by using a internal 

control.  

 

Method: In this essay we used a qualitative approach. Essential information was given to us 

from four different interviewees. We also worked from an inductive approach which means 

that we interviewed people without any earlier research to build on. The method also had a 

hermeneutical approach, which means that we made different interpretations based on the 

reference framework and the empirics.  

 

Conclusion: After the study had been carried out, we concluded that all evidence from this 

essay suggested that even small businesses need an internal control to protect their business. 

Therefore, we can not see any reason for smaller companies not to have an internal control, as 

we understand that control is of paramount importance to protect their businesses against eco-

nomic crimes of all kinds. We also believe that economic crime will increase and that it will 

find new ways, which means that this type of control system will become even more impor-

tant in the future. Another support system for companies to detect inaccuracies has been the 

investigative accountant, but when the duty now will vanish for smaller businesses, we be-

lieve that internal control will become even more important to prevent economic crime. 
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Sammanfattning 
 

Titel: Det mindre företagets räddning? – en studie om hur ekonomisk brottslighet kan undvi-

kas genom en intern kontroll 

 

Författare: Camilla Herge, Cecilia Pedersen 

 

Handledare: Thomas Karlsson 

 

Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar 

 

Datum: 2010-01-14 

 

Syfte: Syftet med den uppsatsen var att undersöka om mindre företag kan undvika bokfö-

ringsbrott med en bra intern kontroll. Frågorna vi ställde oss är med andra ord om, och i så 

fall hur, företag kan undvika att en anställd begår ekonomisk brottslighet genom att ha en in-

tern kontroll.    

 

Metod: Vi använde oss av en kvalitativ metod i den här uppsatsen och har därmed samlat in 

väsentlig information från olika intervjupersoner. Vi har även arbetat utifrån en induktiv an-

sats som innebär att vi har intervjuat personer utan att ha någon egentlig forskning att utgå 

från. Metoden utgörs även av ett hermeneutiskt tolkande perspektiv vilket innebär att vi gör 

olika tolkningar utifrån referensramen och empirin. 

 

Slutsats: Efter genomförd studie kom vi fram till att allt tyder på att även mindre företag be-

höver en intern kontroll för att kunna skydda sin verksamhet. Vi kan inte se att det finns nå-

gon anledning för mindre företag att inte ha en intern kontroll då vi förstått att kontrollen är av 

oerhörd stor vikt för att skydda sitt företag mot ekobrott av alla dess slag. Då vi även tror att 

den ekonomiska brottsligheten kommer att öka och att den kommer finna nya vägar så blir 

kontrollerna ännu viktigare i framtiden. En annan hjälp för företagen att upptäcka felaktighe-

ter har varit revisorns granskande men då revisorplikten nu kommer att försvinna för mindre 

företag så tror vi att den interna kontrollen kommer få ännu större betydelse för att gardera sig 

mot felaktigheter.  

 

Nyckelord: intern kontroll, bokföring, ekobrott, bedrägeri, verksamhetsstyrning, revision
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1. Inledning 

I det här inledande kapitlet tar vi upp bakgrund till studien och för en diskussion kring pro-

blemet samt att vi redogör för problemformuleringen, syftet, avgränsningar och begreppsde-

finitioner. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt SOU (1996:84) blev den ekonomiska brottsligheten en företeelse för kriminalpolitiskt 

intresse under 1970-talet, internationellt sett. Det var i årsskiftet mellan åren 1974 och 1975 

som debatten om den ekonomiska brottsligheten ökade i Sverige efter att massmedia börjat 

uppmärksamma förekomsten av det i en rad reportage. Många skilda rättsområden kom att 

beröras och det kom att bli ett omfattande reformarbete, menar SOU vidare. För att motverka 

den ekonomiska brottsligheten tillfördes särskilda resurser till poliser, åklagarväsendet samt 

skatte- och exekutionsväsendet. Dock kom intresset för ekobrott att minska avsevärt i slutet 

av 1980-talet efter att ha stått i centrum för den kriminalpolitiska debatten under en tioårspe-

riod. Detta till följd av att andra kriminalpolitiska problem i stället kom i fokus. Intresset var 

emellertid inte svagt så länge då bankkriser och ett flertal stora brottshärvor under början av 

1990-talet bidrog till en återigen ökad fokusering på den ekonomiska brottsligheten. Det här 

gjorde även att myndigheternas svårigheter att bemästra problemet uppmärksammades vilket i 

sin tur ledde till att ett samarbete mellan åklagare, polis, skatteförvaltning etcetera påbörjades 

år 1994. Samarbetet gick ut på att effektivisera bekämpningen av kvalificerad ekonomisk 

brottslighet och resulterade i att Riksenheten mot ekonomisk brottslighet, REKO, grundades i 

juli år 1995. Med tiden har även myndigheter som arbetar med dessa frågor tillförts stora eko-

nomiska resurser och senare kom även en myndighet vars uppgift blev att svara för den mest 

kvalificerade ekobrottsligheten samt verka som samordnings- och expertorgan, nämligen 

Ekobrottsmyndigheten. 

 

På senare år har även intresset för intern kontroll i organisationer ökat. Enligt Haglund, Stu-

resson och Svensson (2005) beror det här bland annat på att debatten om etik och moral när 

det kommer till att hantera allmänna medel har ökat. Begreppet har främst kommit att handla 

om att det måste finnas en säkerhet i en organisations rutiner och system för redovisning. 

Dock menar Haglund et al vidare att begreppet nu är betydligt bredare än så. Det har kommit 

att bli en process där den politiska och professionella ledningen samt all personal samverkar 

och som är till för att med säkerhet kunna uppnå mål såsom en ändamålsenlig och kostnadsef-

fektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer etcetera.  

 

En annan orsak till att uppmärksamheten kring intern kontroll har ökat beror, enligt Haglund 

et al. (2005), på internationell påverkan. Omständigheter som exempelvis Enron-skandalen 

har i USA resulterat i en ny lagstiftning, nämligen den så kallade Sarbanes-Oxley Act, SOX. 

Enron var nämligen ett energiföretag som år 2001 hamnade i blåsväder efter avslöjanden om 

välplanerade brott så som insiderhandel och bokföringsbrott. Dessutom beskylldes de även för 
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att ha medverkat till att manipulera tillgången på elmarknaden, vilket kom att leda till den 

stora elkrisen i Kalifornien. Kort innebär lagstiftningen SOX att de som är under straffansvar 

måste försäkra sig om att det finns en hög kvalitet i företagets interna kontroll och att ledning-

en ser till att god etik genomsyrar företagskulturen.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det är inte svårt att förstå att traditionella brott som ger upphov till fysiska skador och psykis-

ka men, så som misshandel, tar stor plats i samhällsdebatten och det är något av en självklar-

het att detta är något som skall bekämpas. En brottsform som dock är lite mer komplicerad 

och svårdefinierad är, enligt Ekström (2008), den ekonomiska brottsligheten. Även om med-

vetenheten om att den ekonomiska brottsligheten kan åsamka hårda skador på såväl samhälls-

ekonomin som enskilda personer har ökat, så är det ändå ett diffust begrepp i den meningen 

att det oftast inte har några direkt tydliga offer och skadeverkningar. Ekström menar även att 

trots att traditionella brott kanske uppmärksammas mer så har det hävdats att det är den eko-

nomiska brottsligheten som kostar samhället mest pengar.       

 

Den ekonomiska brottsligheten har idag ökat ytterligare och anledningarna till det kan vara 

många. På Ekobrottsmyndighetens hemsida (www.ekobrottsmyndigheten.se) går det att läsa 

att den rådande finanskrisen och lågkonjunkturen just nu sätter fortsatt fart på den organisera-

de brottsligheten vilket gör att driften att förebygga den också är stor. Ekobrottsligheten har 

dessutom på senare tid hittat nya former och vägar vilket gör att den blivit mer avancerad och 

svårutredd, vilket gjort att det krävs ytterligare resurser för att effektivt bekämpa den. Det 

krävs därmed ett samarbete mellan myndigheter och organisationer för att bekämpa ekobrot-

ten. Samhällsförändringar såsom EU och utvecklingen av IT bidrar även det till att kravet på 

mer kompetens och samarbete ökar.   

 

”Om människor vore änglar skulle ingen styrelse vara nödvändig. Om det vore 

änglar som styrde människorna skulle varken inre eller yttre kontroll av styrelsen 

vara nödvändig.” (Haglund et al, 2005:9) 

 

Rae och Subramaniam (2008) visar i en studie att 14 av 64 deltagande företag hade blivit ut-

satta för bedrägerier av någon i personalen under åren 2002 och 2004. Av de 14 hade dessut-

om hälften upplevt det mer än en gång. Företagen som råkat ut för bedrägerierna uppgav att 

de förlorat stora summor pengar. I och med att bedrägerier har medfört stora ekonomiska och 

sociala konsekvenser så har även intresset för att minska uppkomsten av den typen av brotts-

lighet blivit större bland revisorer, företagare, aktieägare och akademiker.   

 

Problemet vi ser med den ekonomiska brottsligheten är att den i många fall kan vara svår att 

upptäcka i tid. Frågan är om det finns något som företaget kan göra för att upptäcka brott in-

nan det förorsakar skada på företaget. Finns det något som den interna kontrollen kan göra för 

att på ett tidigt stadium upptäcka felaktigheter?  Som vi kan se är det svårt för myndigheter att 

hinna med att ta hand om all ekonomisk brottslighet som kommer in på deras bord och när det 

går så långt som till dem så kan det betyda att företaget redan drabbats hårt av konsekvenser-
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na som följer. Vi tror därför att det allra bästa vore om företaget själva kunde upptäcka felak-

tigheterna innan det går så långt. Om detta skulle kunna göras med hjälp av företagets egna 

interna kontroll skulle problemet kanske minska.   

 

1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt från bakgrunden och problemdiskussionen har vi kommit fram till följande 

frågeställning som grund till uppsatsen. 

 

 Behöver mindre företag en intern kontroll för att granska verksamheten? 

 Hur kan mindre företag förebygga ekonomisk brottslighet genom att ha en bra intern 

kontroll? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om och hur en mindre organisation kan förhindra 

avsiktlig ekonomisk brottslighet, i form av bokföringsbrott, genom att ha en väl genomarbetad 

intern kontroll.   

    

1.5 Avgränsningar 

I den här uppsatsen kommer vi att avgränsa oss till att granska ekonomisk brottslighet som är 

avsiktlig och som görs för personlig vinning av någon anställd i företaget. Det här för att vi 

vill se hur den interna kontrollen kan hjälpa till att förebygga ekonomisk brottslighet vilket 

inte skulle vara en möjlig undersökning om det exempelvis är ägaren som begår brotten. Om 

detta vore fallet skulle inte den interna kontrollen vara aktuell och av intresse för företagets 

ledning. 

 

Vi kommer även att avgränsa oss till mindre företag i och med att bokföringsbrott, enligt 

Kalmarpolisen, är vanligare förekommande där än i större företag. Vi kommer däremot inte 

att titta på enskilda företag eller företag som inte har någon administrativ avdelning, eftersom 

delägare och anställd här ofta är samma person. Företagens internkontroll innefattar betydligt 

mer än vad vi kommer att ta upp i uppsatsen. Vi har dock valt att avgränsa oss till sådant som 

vi anser vara relevant för vårt ämnesval.  

 

1.6 Begreppsdefinition  

Ekobrott  

Ekobrott är en förkortning på ekonomisk brottslighet som är brott som begås inom eller utan-

för en näringsverksamhet och som är riktade mot väsentliga ekonomiska system, som skatte- 

eller socialförsäkringssystem. (www.ekobrottsmyndigheten.se) 
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Ekobrottsmyndigheten  

”Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som arbetar proaktivt och långsiktigt för 

att förhindra och förebygga ekonomisk brottslighet. Visionen är att skapa trygghet och rättvi-

sa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. ”  

(www.ekobrottsmyndigheten.se) 

 

Bokföringsbrott 

Den som begår ett bokföringsbrott har åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringsla-

gen genom att redovisa felaktiga uppgifter i redovisningen, underlåta att bevara räkenskapsin-

formationen samt att underlåta att bokföra vissa händelser. (www.ekobrottsmyndigheten.se)  

 

Bokföringsskyldighet  

Bokföringsskyldighet innebär att ett företag skall bokföra alla affärshändelser löpande, se till 

att verifikationer för alla händelser finns, bevara all räkenskapsinformation, upprätta en ba-

lansräkning samt avsluta den löpande bokföringen med antigen en årsredovisning eller ett 

årsbokslut. (www.lagen.nu) 

 

Mindre företag  

Ett mindre företag är ett företag som har färre än 50 stycken anställda och vars balansomslut-

ning inte överstiger tio miljoner euro per år (www.europa.eu). När vi nämner mindre företag i 

den här uppsatsen kommer vi att mena företag som uppfyller dessa kriterier, men där företaget 

ändå är så pass stort att det finns en administrativ avdelning samt företag där ägare och perso-

nal inte är samma person. 
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2. Metod 

I det här kapitlet redogör vi för olika metoder och ansatser som kan användas i arbetet med 

en uppsats samt vilka metoder vi har valt att arbeta efter i vår studie och varför. 

 

2.1 Forskningsprocessen 

Patel och Davidson (2003) skriver om forskningsprocessen som de menar kan delas in i ett 

antal olika steg. Dessa steg är att identifiera problemområde, formulera ett syfte och en fråge-

ställning, göra en litteraturgenomgång, val av undersökningsupplägg, val av undersöknings-

grupp, val av informationssamlingens tekning, genomförande samt bearbetning och analys. 

Dock menar Patel och Davidson vidare att det sällan är så att forskaren går igenom dessa steg 

var för sig och i turordning utan att i verkligheten överlappar de ofta varandra. Det kan även 

vara så att forskaren under arbetets gång berikas med mer kunskap och erfarenhet som denne 

sedan tillgör sin forskning vilket innebär att forskaren kanske till och med går tillbaka till tidi-

gare steg och omarbetar dessa. Den kvalitativa forskningsprocessen ger dessutom, enligt 

Backman (1998), ett utrymme för variationer då den innehåller stora mängder flexibilitet och 

dynamik.   

 

Vi anser att den här uppsatsen till stor del följer de steg som Patel och Davidson (2003) menar 

att en forskningsprocess består av. Detta innebar att vi först bestämde oss för vad vi ville stu-

dera för att sedan utforma en frågeställning. Därefter bestämde vi vilka och hur vi skulle un-

dersöka problemet, hur vi skulle gå tillväga vid genomförandet samt analyserade det vi sedan 

kommit fram till. Då vi under arbetets gång även fick mer kunskap om problemet så var vi 

tvungna att gå tillbaka och revidera vissa av stegen.   

 

2.2 Relationen mellan teori och empiri 

Första steget i metoden handlar om att bestämma sambandet mellan teori och empiri i veten-

skapliga arbeten. Patel och Davidson (2003) skriver att det finns tre angreppssätt det går att 

arbeta efter nämligen; deduktion, induktion och abduktion.  

 

I den deduktiva ansatsen är utgångspunkten allmänna principer och redan existerande förhåll-

ningsätt som sedan kommer ligga till grund för olika slutsatser angående enskilda företeelser 

skriver Patel och Davidson (2003). Vidare menar Patel och Davidson att ur tidigare forskning 

förklaras olika hypoteser vilka prövas empiriskt i det aktuella fallet. Med detta menar Patel 

och Davisson att utgångspunkten vid informationsinsamlingen är en redan befintlig teori som 

bestämmer vilken information som skall samlas in, den anger även hur informationen skall 

tolkas och slutligen hur resultaten skall relateras till den befintliga teorin. Vidare skriver de att 

detta förhållningssätt bidrar till att forskningsprocessen blir mindre påverkad av forskarens 

egna subjektiva uppfattningar.  
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Inom induktionen börjar arbetet med att koppla ihop teori och empiri med att forskaren stude-

rar forskningsobjektet, utan att det är beprövat i en redan etablerad teori, och utifrån den in-

formationen som ges från forskningsobjektet formuleras en teori skriver Patel och Davidson 

(2003). En nackdel som Patel och Davidson framhåller med detta angreppssätt är att forskaren 

till stor del inte vet något om teorins allmängiltighet, då den baseras på ett empiriskt underlag 

som är gjort för en speciell situation eller tidpunkt. Genom att använda den induktiva metoden 

blir forskningsarbetet förutsättningslöst och forskarens egna idéer och föreställningar kommer 

här att skildras i processen.  

 

Det tredje och sista angreppssättet som Patel och Davidson (2003) tar upp är abduktion, vilket 

är en kombination av det induktiva och det deduktiva angreppsättet. De förklarar att första 

steget i denna metod innebär att det utifrån det enskilda fallet formuleras ett förslag till en 

hypotes eller teori.  Andra steget är att utveckla och utvidga den ursprungliga hypotesen för 

att den skall bli mer generell. Fördelen med den abduktiva metoden är enligt Patel och David-

son att forskaren inte bli låst i vissa situationer som kan ske vid användning av induktion och 

deduktion, det negativa är däremot bland annat att forskaren utgår för mycket från sina tidiga-

re forskningar och kan inte se alternativa tolkningar på olika problem.  

 

I den här uppsatsen har vi arbetat utifrån den induktiva ansatsen, vilket med andra ord betyder 

att vi har intervjuat forskningspersoner utan att vi haft tidigare undersökningar att utgå från. 

Vi har sedan från denna insamlade empiri utformat egna tolkningar genom att koppla ihop 

empirin med tidigare forskning i ämnet.        

 

2.3 Forskningsmetoder 

För att kunna besvara de frågor som forskare ställer i sina arbeten behöver den insamlade in-

formationen systematiseras, bearbetas och komprimeras. Detta sker genom två olika metoder 

nämligen den kvalitativa metoden, som bearbetar textmaterial, och den kvantitativa metoden, 

som bearbetar statistisk information skriver Patel och Davidson (2003).   

 

Bryman och Bell (2005) menar att en forskning av kvalitativ art kan tolkas som en forsk-

ningsstrategi vars tonvikt ligger på ord istället för kvantifiering vid insamlingen och analyse-

ringen av fakta samt att den; 

 

 huvudsakligen betonar ett induktivt synsätt förhållandet mellan teori och forskning, då 

tyngdpunkten ligger på utvecklingen av teori, 

 lägger tyngdvikten på hur en individ tolkar och uppfattar sin sociala verklighet istället 

för att utgå från naturvetenskapliga modellers normer och förfaranden, 

 tolkar bilden av den sociala verkligheten som om den vore en ständigt föränderlig 

egenskap som bidrar till individers förmåga och skapande.   

 

Den kvalitativa metoders kännetecken är att den använder sig av ord istället för siffror och tal, 

vilka resulterar i verbala formuleringar som antigen blir skrivna eller uttalade, anser Backman 
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(1998).  Patel och Davidson (2003) skriver att syftet med kvalitativa analyser är att få en dju-

pare och mer annorlunda kunskap än den fragmentiserade vetskap som framställs när den 

kvantitativa metoden används.   

 

Bryman och Bell (2005) menar att en kvantitativ forskning kan betraktas som en forsknings-

strategi där betoningen ligger på kvantifiering vid insamling och analysering av fakta samt att 

den; 

 

 behandlar ett deduktivt synsätt i relationen mellan teori och empirisk forskning, där 

tyngdpunken är prövning av teorier, 

 förenar naturvetenskapliga modellers normer och tillvägagångssätt i synnerhet inom 

positivismen 

 sociala verkligheten uppfattas utgöra en yttre och neutral verklighet.  

 

Backman (1998) menar att kvantitativa metoder är tillvägagångssätt som leder till numeriska 

observationer. Han förklarar vidare att detta exempelvis kan vara experiment, enkäter och 

frågeformulär. Patel och Davidson (2003) skriver att det finns två olika typer av kvalitativa 

metoder nämligen; deskriptiva metoden och den hypotesprövande metoden. Den deskriptiva 

metoden används för att beskriva den insamlade data i siffror och den hypotesprövande meto-

den är till för att testa statistiska hypoteser.  

 

Den här studien har baserats på insamlad data i form av intervjuer och följde därmed den kva-

litativa metoden. En anledning till att vi valde att bygga studien på en kvalitativ datainsam-

lingsmetod var för att få en djupare inblick i den ekonomiska brottsligheten än vad vi skulle få 

genom en kvantitativ metod som exempelvis en enkätundersökning. Vi såg även att den kvali-

tativa metoden skulle passa bättre än den kvantitativa då vi ville ta reda på hur företagen kun-

de göra för att förebygga ekonomisk brottslighet snarare än att få en statistik över hur många 

företag som exempelvis utsatts för det.    

 

2.4 Vetenskapliga förhållningssätt 

Vid en undersökning är det viktigt att det framgår vilket vetenskapligt förhållningssätt som 

har använts. Patel och Davidson (2003) nämner de två största förhållningssätten, vilka är, po-

sitivism och hermeneutik. Inom hermeneutiken studeras tolkningar av olika texter skriver 

Kvale och Brinkmann (2009). Vidare skriver de att syftet inom det hermeneutiska förhåll-

ningssättet är att skapa en giltig och allmän uppfattning av en texts mening. Inom intervju-

forskning skall hermeneutiken hjälpa till att tolka intervjutexterna genom att den har fokus på 

dialogerna som skapar intervjutexterna samt genom att beskriva processen för tolkningen av 

texterna. Hermeneutiken sägs vara ett försök till att kunna reflektera över humanvetenskaper-

nas förståelseform. Patel och Davidson (2003) menar att hermeneutiken betyder tolkningslära 

och är en vetenskaplig riktning där studier, tolkningar görs i syfte till att försöka förstå grund-

förutsättningarna för den mänskliga existensen. Positivismen sägs vara hermeneutikens mot-

sats då positivismen i olika debatter ofta får symbolisera kvantitativa, statistiska hårddatame-
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toder, medans hermeneutiken har fått symbolisera kvalitativa förståelse- och tolkningssystem 

skriver de vidare. Inom positivismen bör varje forskares inflytande på forskningen elimineras 

eller minimeras menar Kvale och Brinkmann (2009) och framhåller att positivismen innebär 

att följa ett system eller allmänna metodregler som inte har någon betydelse på undersökning-

ens sammanhang eller innehåll. Inom detta förhållningssätt anses det att vetenskaplig data 

skall vara objektiv och kvalificerbar.  

 

Vi valde att använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt då vi ansåg att arbetet inom 

hermeneutiken är subjektivt. En annan anledning var att vi utifrån den referensram och empiri 

vi valt att behandla, gjorde tolkningar i kapitlet analys och diskussion. I och med att vi gjorde 

olika tolkningar utifrån referensramen och empirin, passade ett hermeneutiskt perspektiv oss 

utmärkt. 

 

2.5 Datainsamling 

Bryman och Bell (2005) tar upp två olika skolor vid insamlandet av data, vilka är primärdata 

och sekundärdata. Primärdata är material som forskaren vill ha i syfte för enskilda undersök-

ningar exempelvis intervjuer. Sekundärdata är däremot data som forskaren inte själv har sam-

lat in, utan det är data som redan är undersökt och insamlad, som exempelvis böcker och 

forskningsartiklar. Det finns två olika sätt att behandla sekundärdata, dess två metoder är se-

kundäranalys av offentlig statistik och av fakta som andra forskare samlat in.  

 

I denna studie valde vi att arbeta både med sekundär- och primärdata. I och med att studien 

har en induktiv ansats började vi forskning med att granska det som redan har skrivits om det 

berörda ämnet. Detta är det som Bryman och Bell (2005) valt att benämna sekundärdata. Den 

sekundärdata vi använde oss av bestod av olika tryckta referenser så som vetenskaplig littera-

tur, vetenskapliga artiklar samt olika publikationer utgivna av bland annat justitiedepartemen-

tet och ekobrottsmyndigheten. När vi sedan ansåg att vi hade så mycket kunskap om ämnet att 

vi kunde ställa meningsfulla frågor till respondenterna började arbetet med vår primärdata. 

Med detta menas den fakta och betydelsefulla åsikter vi fått från våra intervjuer med respon-

denterna. 

 

2.6 Intervjuer 

Bryman och Bell (2005) skriver att det finns relativt många skillnader mellan kvalitativa in-

tervjuer och intervjuer gjorda för kvantitativ forskning. Patel och Davidsson (2003) menar att 

syftet med en kvalitativ intervju är att observera och identifiera olika egenskaper hos något. 

De menar därmed att denna form av intervjuer är mer riktad mot induktiva eller abduktiva 

metoder av forskningen. Bryman och Bell (2005) skriver att metoden för en kvalitativ forsk-

ning brukar vara mindre strukturerad än i kvantitativa undersökningar. De anser att kvalitativa 

undersökningar är mer strukturerade i syfte till att få hög reliabilitet och validitet på mätning-

arna. Vidare framhåller de att intresset i kvalitativa intervjuer riktas mot intervjupersonens 

åsikter, medan intresset i interjuver för kvantitativa undersökningar istället riktas mot forska-
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rens intresse. Det är även vanligt i kvalitativa intervjuer att intervjun rör sig i olika riktningar, 

eftersom det bidrar till en större kunskap om vad den intervjuade anser är relevant. I kvantita-

tiva undersökningar är detta inte att rekommendera, då det ofta uppfattas som en form av 

störning. Kvantitativa intervjuer är fasta i sin struktur eftersom det finns ett behov av att stan-

dardisera intervjuandet, kvalitativa intervjuer är däremot mycket flexibla och följsamma till 

intervjupersonens riktning på svaren. I kvalitativa intervjuer önskar forskaren ha utförliga och 

detaljerade svar medans i en kvantitativ intervju vill forskaren ha svar som den snabbt kan 

koda och behandla.    

      

När frågor används för att samla information finns det två aspekter som bör beaktas. I den 

första aspekten bör intervjufrågornas utformning och inbördes ordning beaktas. Det är detta 

som Patel och Davidson (2003) har valt att kalla standardisering. Den andra aspekten som de 

tar upp är vilken strukturering intervjuerna har. Med detta menar de att intervjuaren bör tänka 

på i vilken grad intervjupersonen har att tolka frågorna utifrån sin egen inställning och tidiga-

re erfarenhet. Bryman (2002) skriver att det finns två olika typer av strukturerade intervjufor-

mer, de är semi-strukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Han fortsätter och säger att 

en semi-strukturerad intervju innebär att intervjuaren har en uppsättning specifika frågor eller 

teman som den vill belysa, vilket oftast kallas för intervjuguide, och intervjupersonen har stor 

möjlighet att formulera sina svar på sitt eget vis. Vid själva intervjutillfället behöver dock inte 

frågorna alltid ställas i den ordning det står i intervjuguiden och intervjuaren har möjlighet att 

ställa uppföljningsfrågor till de frågor som den uppfattar som mest intressanta. Dock är det 

mest vanligt att frågorna ställs utifrån den ursprungliga ordningen.  

 

När det gäller ostrukturerade intervjuer har intervjuaren däremot mestadels bara en minnesan-

teckning över ett antal teman som den vill beröra under intervjun. Här kan det hända att inter-

vjuaren bara ställer en enda fråga till sin respondent, som respondenten får svara och associera 

fritt runt. Därmed brukar oftast en ostrukturerad intervju likna vid ett vanligt samtal, förklara 

Bryman (2002) vidare. Om intervjufrågorna har låg grad av standardisering vid intervjutillfäl-

let formuleras frågorna vid intervjun och ställs i den ordnig som passar intervjupersonen. Om 

intervjuerna däremot är helt standardiserade har frågor formulerats innan intervjutillfället och 

samma frågor ställs i exakt samma ordning till varje intervjuperson skriver Patel och David-

son (2003).  

 

Våra intervjuer hade relativt hög grad av standardisering då vi formulerat intervjufrågor innan 

intervjutillfället. Under intervjuerna var det inte alltid som vi ställde samma fråga vid samma 

tillfälle utan fick anpassa oss efter intervjupersonen, vilket bidrog till att standardiseringen 

minskade någon grad. Våra intervjuer innehöll låg grad av strukturering, då vi använde oss av 

öppna frågor som enligt Patel och Davidson (2003) är frågor utan fasta svarsalternativ. Dessa 

frågor bidrar till att graden av struktureringen blev beroende av hur frågorna formulerades. 

Vår formulering av frågorna, öppna frågor, bidrog till att intervjupersonerna fick ett stort fritt 

utrymme att svara på frågorna utifrån deras egna erfarenheter och ståndpunkter.  
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2.6.1 Genomförande av intervjuer 

När vi utförde våra intervjuer var målet att vi i största mån skulle kunna göra personliga inter-

vjuer. Detta kunde vi göra i alla fall utom ett där vi var tvungna att skicka våra intervjufrågor 

över e-post. Detta eftersom respondenten var placerad i Stockholm vilket gjorde det svårt för 

oss att intervjua respondenten personligen, därför tog vi ett gemensamt beslut att skicka frågor 

över e-post som han sedan besvarade och skickade tillbaka. De intervjuer vi utförde på plats i 

Kalmar spelade vi in, med respondenternas godkännande, för att i efterhand lättare kunna re-

flektera över deras svar. Dessa inspelningar transkriberade vi sedan för att lättade kunna se det 

som var relevant för uppsatsen i intervjuerna.   

 

2.7 Urval 

Besluten om vilka personer en forskare väljer som skall representeras i intervjuer kommer att 

påverkas av personliga faktorer, tillgången på respondenter samt de kriterier forskaren har för 

urvalet, skriver Bryman och Bell (2005). Vidare menar de att dessa typer av begränsningar 

bidrar till att urvalet kommer att bli skevt. Skevhet är något som är väldigt svårt att undvika 

och därför bör vissa åtgärder vidtagas för att göra skevheten så liten som möjligt. Det går att 

utskilja tre huvudsakliga orsaker till skevhet; att urvalsmetoden som används är en icke-

sannolikhetsbaserad eller icke slumpmässig (1), bristfällig urvalsram (2) samt att ett bortfall 

uppstår (3).  

 

När vi diskuterade urvalet av respondenter kom vi fram till att vi ville att respondenterna i 

möjligaste mån skulle finnas i Kalmarregionen. Detta för att kunna göra personliga intervjuer 

eftersom vi anser att det är bättre med personliga intervjuer av den orsaken att det går att läsa 

av respondentens beteende bättre än vid exempelvis telefonintervjuer. Vi valde att intervjua 

personer som på något sätt kommer i kontakt med olika sorter av ekonomisk brottslighet. 

Därmed valde vi att intervjua en ekoåklagare, några revisorer och någon på ekobrottsmyndig-

heten. När vi kontaktade personerna vi ville intervjua förklarade vi först syftet med uppsatsen 

och varför vi ansåg att just de hade något att bidra med, efter det bestämdes ett datum och 

plats för intervjuerna. Vi kontakta respondenterna, både genom telefon och över e-post. Vi 

bestämde oss för att intervju en stor och liten revisionsbyrå, vilket ledde till att vi kontaktade 

Ernst & Young och Grant Thornton. Vi kontaktade sedan ekoåklagare Thomas Hagman, un-

der tiden vi kontaktade både revisionsbyråerna och ekoåklagaren försökte vi även komma i 

kontakt med någon på ekobrottsmyndigheten som hade hand om bokföringsbrott. Detta både 

via telefon och via e-post. Ekobrottsmyndigheten är en väldigt stor myndighet vilket gör det 

svårt att komma i kontakt med en person som hade kunskap om bokföringsbrott, dock efter 

mycket om och men fick vi kontakt med en ekorevisor. Vi valde att inte skicka ut våra fråge-

guider till respondenterna innan intervjutillfället, då vi ville ha mer spontana svar från dem. 

 

2.8 Snöbollsmetoden 

Snöbollsmetoden är ett urval för aktörer som sker inom en diskussion med aktörerna. Detta 

innebär att den första aktören forskaren samspråkar med ombeds att nämna och rekommende-
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ra andra aktörer som forskaren kan inkludera i sitt urval. Dessa aktörer blir i sin tur obedda att 

rekommendera ytterligare fler aktörer. Detta fortsätter forskaren med tills den bedömer att 

urvalet är tillräckligt stort skriver Grønmo (2006). Han skriver även att denna metod lämpar 

sig bra om temat för den aktuella studien är av nätverksmönster karaktär. Det negativa med 

denna metod är att den är väldigt krävande anser Jacobsen (2002). Vidare skriver han att för 

det första fordras det att varje intervju utvärderas, vilket tar lång tid och är arbetsamt. För det 

andra så bidrar inte detta till några garantier på att några faktiska reslutat uppnås.  

 

Vi använde oss av snöbollsmetoden då vi i början av uppsatsen valde att boka ett möte med en 

Bengt Hamander, på polismyndigheter i Kalmar. På det mötet satt vi och diskuterade och ut-

bytte olika idéer om uppsatsen upplägg och vilket ämne vi skulle rikta in oss på. Under det 

mötet frågade vi även om Hamander kunde tipsa oss om vilka personer eller företag vi kunde 

intervjua. Han tipsade oss bland annat om ekobrottsmyndigheten, ekoåklagare Thomas Hag-

man, samt ansåg även att det var av stor vikt att intervjua någon revisor. Vi tog dess råd i be-

aktande och började kontakta olika personer på olika företag och myndigheter vilket ledde oss 

till de respondenter vi valde att använda oss av i studien.       

 

2.9 Reliabilitet, validitet och trovärdighet 

Det finns, enligt Bryman och Bell (2005) två viktiga kriterier för forskning inom företagseko-

nomi vilka är; reliabilitet och validitet. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att frågan om 

huruvida en undersöknings resultat förändras om undersökningen skulle utföras på nytt, eller 

om slumpmässiga och tillfälliga förutsättningar påverkar det. Validitet i sin tur handlar om att 

det finns ett samband mellan de slutsatser som genererats från undersökningen, att vi under-

söker det vi avser att undersöka. Validiteten kan delas in i intern respektive extern validitet. 

Den interna validiteten rör frågan om huruvida en slutsats där det finns ett kausalt samband 

mellan två eller fler variabler är hållbar eller inte. Den externa validiteten berör i sin tur frågan 

om en undersöknings resultat kan generaliseras till andra kontexter utöver de som karakterise-

rade undersökningen. Vår uppsats utgick från en kvalitativ metod vilket innebar att vi utfor-

made intervjufrågor utifrån sådant som vi ansåg vara relevant för vårt syfte. Det här innebar 

att vår studie fick högre validitet då vi på så sätt kunde styra arbetet i den riktning vi ville, så 

att vi kunde undersöka det vi avsåg att undersöka.  

 

Det finns dock, enligt Bryman och Bell (2005), vissa problem med kriterierna ovan då risken 

finns att det ger en vilseledande bild av att samtliga nya mått automatiskt underkastar sig des-

sa villkor. Detta kan komma att innebära att många mått fastställs genom enkla och minimala 

åtgärder enbart för att mätbarheten är ett krav och för att reliabiliteten och validiteten skall 

kunna säkerställas. Det bör även finnas en medvetenhet att reliabilitet och validitet är relate-

rade till varandra även om de i analytisk bemärkelse skiljs åt. Det innebär med andra ord att 

om det inte finns någon reliabilitet i en mätning så kan den heller inte ha någon validitet.  

 

Bryman och Bell (2005) menar även att kvalitativa studier kan bedömas enligt sin trovärdig-

het istället för studiens reliabilitet och validitet, som är vanligt vid kvantitativa studier. Tro-

värdighet är uppdelat i fyra delkriterier vilka är; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
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styrka och bekräftelse. Tillförlitlighet innebär att forskningen görs enligt de regler som finns 

samt att forskaren rapporterar sitt resultat till de personer som studerats, så att dessa kan be-

kräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. Överförbarhet däremot används 

för att bedöma hur en forskares resultat går att använda i olika sammanhang. Pålitlighet inne-

bär att forskaren skall göra fullständiga och tillgängliga redogörelser för alla faser i sin forsk-

ningsprocess. Det sista kriteriet, styrka och bekräftelse, betyder att forskaren skall säkerställa 

att den har agerat i god tro. Det vill säga att forskaren inte avsiktligt har låtit sina personliga 

värderingar och inriktningar påverkat studien.  

 

Vi hävdar att vår forskning är tillförlitlig då den upprättades efter de riktlinjer som ges i diver-

se metodlitteratur. Samtliga intervjuer spelades in och på så sätt kunde vi lyssna på dem i ef-

terhand, därigenom var chansen större att vi uppfattade verkligheten på ett korrekt sätt då vi 

fått med detaljer som inte varit möjliga om vi inte hade haft intervjuerna inspelade. Vad gäller 

överförbarhet anser vi den vara god då vår forskning kan användas för såväl ägare av mindre 

företag som beslutsfattare i frågor kring ekobrott. Vi redogör dessutom för alla faser i forsk-

ningsprocessen vilket ger en hög pålitlighet. I en forskning som denna är det mycket svårt att 

vara fullständigt objektiv, dock försökte vi att inte låta våra egna värderingar påverka studien. 

Detta undveks genom att vi inte ställde några ledande frågor till respondenterna samt att vi 

endast drog slutsatser utefter det som sagts av dessa och det som fanns skrivet av tidigare 

forskare på området. I och med att vi, till största del, följde dessa kriterier anser vi vår forsk-

ning vara trovärdig. 

 

2.10 Källkritik 

Vi är medvetna om att en del datainsamling inte skett på ett optimalt sätt i fråga om kvalitativ 

metod då en av våra intervjuer genomfördes via e-post. Svaren på frågorna kan då inte bli lika 

omfattande och sanningsenliga, men däremot är det troligt att respondenten lämnat mer 

genomarbetade svar eftersom han haft möjlighet att tänka igenom frågan noga innan han sva-

rat. Intervjuer genomförda på detta sätt ger oftast heller inte utrymme till följdfrågor i samma 

utsträckning som en personlig intervju på informantens arbetsplats. Vi har dock haft god kon-

takt med respondenten, och hade vi stött på frågetecken så hade möjligheten att ställa en följd-

fråga inte varit något större problem. Anledningen till att vi valde att göra en e-postintervju 

istället för traditionell intervju på plats var på grund av långt geografiskt avstånd och vi hade 

inte möjlighet att ta oss dit. 

 

Kritik kan även riktas mot den litteratur vi refererat till om intern kontroll då det inte fanns ett 

så stort urval av forskning på området. Därför har vi nästan uteslutande använt oss av en enda 

bok på området, vilket har inneburit att det inte blivit så stor bredd då inte så många röster 

gjort sig hörda i referensramen. Vi lyckades dock hitta en del artiklar i ämnet som vi använde 

oss av istället. 
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3. Referensram 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som berör vårt valda ämne och som vi ansett 

vara relevanta för vår egen studie. 

 

3.1 Ekonomisk brottslighet 

Ekobrottsmyndigheten (2009) menar att bedrägerier och andra ekonomiska brott förekommer 

inom näringslivet och att antalet brott har ökat de senaste åren. I sämre tider ökar oftast be-

drägerierna och de ekonomiska brotten, vilket kan bero på den ökade press företagen har på 

sig både inom och utanför organisationen. Dock behöver det inte vara just vid sämre tider som 

det begås mer brott utan det är oftast då de blir upptäckta i och med att företag blir mer kost-

nadsmedvetna och utvärderar utgifterna mer under en lågkonjunktur än i en högkonjunktur 

menar Ekobrottsmyndigheten (2009) vidare. Ekobrottsmyndigheten (2004) hävdar att ekono-

misk brottslighet bekämpas genom arbetet med att förebygga, utreda och lagföra. Detta arbete 

är en av ekobrottsmyndighetens huvuduppgifter, samt även för många andra myndigheter som 

exempelvis konkursförvaltare och revisorer.     

 

Enligt Ekobrottsmyndigheten (2009) är det vanligast att ekonomiska brott begås i form av att 

företag ställer ut fiktiva fakturor, betalar ut ersättning mot falska underlag samt att de manipu-

lerar sina bonusupplägg. Ekobrottsmyndigheten menar även att de vanligaste motiven till att 

någon begår ett bedrägeri är att det finns ett missnöje med sin arbetssituation, hög press från 

omgivningen, förfogar över hemlig information samt har goda kunskaper och förstålelser i 

företagets interna kontroll. Leijonhufvud och Wennberg (2007) skriver att tre kriterier måste 

uppnås för att det skall klassas som ett ekonomiskt brott: gärningsmannen måste ha vilselett 

någon (1) som leder till den till handlig eller försummelse (2), vilket leder till ekonomisk vin-

ning för gärningsmannen och till skada för den vilseledda (3).  

      

De ekonomiska brott som ses som allvarligast är de brott som utförs av personer i ledande 

befattningar. Dessa personer har oftast en större insyn i företaget än de andra och kan därmed 

utföra grövre bedrägerier. Brott som genomförs av högt uppsatta personer inom ett företag 

eller organisationer gör ungefär tio gånger så stor ekonomisk förstörelse än om de övriga an-

ställda hade begått brotten hävdar Ekobrottsmyndigheten (2009). Antalet ärenden om brotts-

misstanke som blir anmälda till ekobrottsmyndigheten ökar år för år, samtidigt som brotten 

blir mer och mer avancerade menar Ekobrottsmyndigheten (2004), vilket framhävs i tabell 3.1 

nedan. De framhåller även att det inte är ovanligt att det existerar olaglig verksamhet i företag 

som i övrigt bedriver laglig verksamhet, detta bidrar till att det blir svårare att upptäcka brot-

ten. Dock är det inget som tyder på att den ekonomiska brottsligheten minskar utan det visar 

däremot på att den bara ökar år för år. Vidare skriver Ekobrottsmyndigheten (2004) att under 

de senare åren har de grövre ekonomiska brotten blivit allt mer svårutredda. En anledning till 

detta är att brotten numera planeras mer noggrant och ofta är det många personer som är in-
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blandade. På senare tid kan allt fler ekonomiska brott kopplas ihop med organiserad brottslig-

het som oftast hänförs till annan grov brottslighet som till exempel våldsbrott.    

 

                                             

Förändring från 2007 2008 2007 2006 

Inkomna 75 % 31 280 17 888 11 930 

Avslutade 62 % 25 573 15 763 15 457 

 

Tabell 3.1: Inkomna och avslutade brottsmisstankar. Källa: Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2008 

 

 

Leijonhufvud och Wennberg (2007) skriver att om det begås ekonomiska brott inom en orga-

nisation är det relativt svårt att omedelbart säga vem eller vilka personer inom organisationen 

som har gjort sig skyldiga till brotten. Från och med den 1 januari 1999 har revisorer en för-

pliktelse att vidta vissa åtgärder om denne påträffar eller väcker misstanke om att styrelse 

eller verkställande direktör har begått brott. Dock gäller bara revisorns skyldighet att rapporte-

ra vid misstanke om brott om det är styrelseledamöter eller den verkställande direktören som 

handlat fel. En revisor måste även agera om den upptäcker att en verkställande direktör mot-

tagit en gåva som kan betraktas som muta, vilket innebär att gåvan togs emot för personlig 

vinning.   

 

3.2 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten (2004) skriver att ekobrottsmyndigheten bildades år 1998 med för-

väntningarna om att myndigheten skulle klara av att lösa den ekonomiska vardagsbrottslighe-

ten, motarbeta den allvaliga brottsligheten samt att förebygga den ekonomiska brottsligheten 

på ett mer effektivt sätt än tidigare. Myndigheten har sedan dess etablerat sig som en specia-

listmyndighet för bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Ekobrottmyndighetens etablering 

år 1998 har bidragit till att karaktären på de ekonomiska brotten delvis förändrats då ärendena 

kommit att bli allt mer komplexa. En bidragande faktor till detta skriver Ekobrottsmyndighe-

ten är globaliseringen av de ekonomiska systemen. Globaliseringen bidrar till att kraven på 

samarbeten inom de internationella rättsligheterna och utvecklingen inom IT-området ökar. 

Detta har bidragit till att ekobrottsmyndigheten påbörjat ett omfattande och brett utvecklings-

arbete som bland annat omfattar dess prioriteringar och inriktningar, ledning och styrning 

samt själva organisationen. 

   

Ekobrottsmyndigheten (2004) hävdar även att ekobrottsmyndighetens verksamhet är uppdelad 

i två områden; dels arbetet med att förebygga brott och dels arbetet med att utreda och upprät-

ta lagar. Myndigheten ansvarar även för frågor rörande samordning och övriga åtgärder mot 

den ekonomiska brottsligheten. En förutsättning för ett effektivt arbete med att bekämpa den 

ekonomiska brottsligheten är att ekobrottsmyndigheten har en god samverkan med övriga 

berörda myndigheter inom ekobrottsområdet. Därmed har ekobrottsmyndighetens samord-
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ningsroll bidragit till att de fått ett särskilt ansvar gällande att samhällets insatser mot ekono-

misk brottslighet fortlöper smidigt och har en gemensam inriktning.  

 

3.3 Bokföring 

3.3.1 Företags bokföring 

Ett företags bokföring är ett nödvändigt underlag vid bedömningen av företagets ekonomiska 

utveckling, både för den som förvaltar företaget och för verksamhetens intressenter så som 

aktieägare, kreditgivare etcetera. Den är även ett viktigt instrument då olika myndigheter kon-

trollerar att företaget följer lagstiftningarna, enligt Justitiedepartementet (2002). Vidare menar 

de att bokföringen är informationsbäraren i olika avseenden samt att den är en av grundste-

narna vid uträkningen av beskattningen i ett företag. Dahlqvist och Elofsson (2008) skriver att 

bokföringen fungerar som fundament för både kontroll och kommande ekonomiska beslut 

inom företaget och för dess intressenter utanför företaget. Bokföringen skall därmed utgöra 

underlag för kontroll och uppföljning av verksamheten och av dess förvaltning. Den är även 

av stor betydelse som informationskälla när misstankar om ekonomiska oegentligheter, så 

som skatte- och borgenärsbrott, utreds. Bokföringen har som syfte att ge ledningen i företaget 

möjlighet att utveckla och styra verksamheten, avge pålitliga uppgifter till företagets samtliga 

intressenter, ge goda underlag för redovisningen av skatter och avgifter samt att informations-

beredskap skall vara hög gentemot samhället. Med detta kan sägas att bokföringen har två 

syften; den skall kunna användas som både beslutsunderlag och kontrollunderlag. Båda dessa 

två syften är lika viktiga.  

      

Ett företags bokföring regleras i brottsbalken kapitel 11, där finns även straffbestämmelser om 

bokföringsbrott som skyddar den som är bokföringsskyldig och även själva bokföringen enligt 

den nya och gamla bokföringslagen skriver Dahlqvist & Elofsson (2008). Dessa två lagar, den 

gamla och nya bokföringslagen, innehåller regler angående löpande bokföring, verifikationer 

till de bokförda posterna, hur årsbokslutet skall upprättast samt arkivering av räkenskapsmate-

rial.  

 

Justitiedepartementet (2002) hävdar att bokföringsskyldighetens innebörd är att de som är 

bokföringsskyldiga skall utföra löpande bokföringar av alla affärshändelser, ordna så att det 

finns allegat för alla poster i bokföringen samt bevara räkenskapsinformationen så länge som 

det står i lagen. Skyldigheten att bokföra händelser skall utföras på ett sådan sätt att god redo-

visningssed uppnås. Preciseringen av bokföringsskyldighetens innebörd definieras i bokfö-

ringslagen kapitel 4. Vad gäller den löpande bokföringen står det i bokföringslagen att affärs-

händelser skall registreras i bokföringen på ett sådant sätt att det kan presenteras både i syste-

matisk ordning och i registreringsordning. Vilket innebär att bokföringen skall vara så utförlig 

gjord att det skall finnas möjlighet att granska helheten i posterna samt att beakta verksamhe-

tens utveckling, ställning och reslutat. Det som menas med en affärshändelse är alla föränd-

ringar i strukturen och storleken på ett företags förmögenhet.          
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3.3.2 Revisorns roll 

Dahlqvist & Elofsson (2008) skriver att revisorn har till uppgift att granska, alternativt revide-

ra, årsredovisningen, bokföringen, verksamhetens förvaltning samt avge en revisionsberättel-

se. En revisor arbetar inte enbart utifrån företagets och ägarnas intresse utan skall även skydda 

företagets externa intressenter. Detta gör revisorn genom att denne ser till att företagets räken-

skaper och förvaltning har blivit noggrant kontrollerade. En revision kan ses som en viss ga-

ranti för att den externa redovisningen avspeglar företagets förhållanden på rätt sätt. När en 

revisor granskar räkenskaperna i redovisningen är revisorn, enligt lag, skyldig att uttala sig 

hur väl redovisningen formulerats i enlighet med årsredovisningslagen. Om redovisningen 

inte innehåller de upplysningar som skall vara med i redovisningen, skall revisorn uppge detta 

och uppge erforderliga upplysningar i revisionsberättelsen. Dahlqvist & Elofsson menar även 

att en revisor har ett straffrättsligt ansvar för de råd och tjänster som denne utför åt klienten 

vid revisionsarbetet eller dylikt. Om de råd revisorn lämnar till klienten bidrar till att den be-

går ett brott kan revisorn bli dömd för medhjälp till brottet. Detta gäller även om revisorn har i 

uppdrag att själv bokföra eller deklarera åt sin klient. Utförs detta på ett felaktigt sätt, riskerar 

revisorn att dömas för medhjälp till bokföringsbrott. De skriver även att revisorn kan riskera 

att stå till ansvar för bokföringsbrott om den bara har granskat bokföringen och avgett sin be-

rättelse, detta eftersom revisorn ansvarar för de uttalanden den gör i revisionsberättelsen. När 

revisorn intygar den felaktiga årsredovisningen genom att denne avger en ren revisionsberät-

telse som grundas på bristfällande revision gjord i oenighet mot god redovisningssed, främjar 

revisorn bokföringsbrott.     

 

3.3.3 Bokföringsbrott 

Den person som försummar sin bokföringsskyldighet i enlighet med bokföringslagen genom 

att låta bli att bokföra vissa affärshändelser, lämna felaktiga uppgifter i bokföringen eller som 

inte arkiverar bokföringen, döms för bokföringsbrott enligt 11 kapitlet 5 § i brottsbalken, upp-

ger Justitiedepartementet (2002). Dahlqvist & Elofsson (2008) menar att det straffrättsliga 

ansvaret som ett bokföringsbrott innebär, inte enbart belastar den personen som utför brottet 

utan även andra som främjar brottet genom råd eller dåd. Den personen som utfört råden eller 

dåden som lett till brott och som inte kan anses vara gärningsmannen till brotten, döms till 

medhjälp, eller om denne har övertalat någon annan till utförandet så döms denne till anstiftan 

till brott. Varje person som är med och medverkar till brotten bedöms efter den avsikt eller det 

slarv som denne haft eller gjort sig skyldig till. Ett bokföringsbrott avser ett räkenskapsår, 

vilket innebär att brister i redovisningen kan rättas till i anknytning till bokslutsarbetet. På ett 

likartat sätt har även företagsledningen eller företagsstämman möjlighet att rätta till de fel 

revisorn upptäcker i årsredovisningen och bokslutet innan de offentliggörs eller fastställs på 

stämman. Med detta menar Dahlqvist och Elofsson att felaktigheter i redovisningen och bok-

föringen kan korrigeras inom sexmånadersfrist, dock innebär detta inte att justeringarna bidrar 

till att det skatterättsliga ansvaret befrias. I brottsbalken 11 kapitlet 5 § står det att bokförings-

brott från och med den 1 januari 2000 är; 
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”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldigheten en-

ligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser 

eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i 

bokföringen eller på annat sätt döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat 

eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokfö-

ringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, 

till böter. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 

     Första stycket gäller inte om bokföringsskyldigheten avser en juridisk person 

som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte bedriver bokföringsverksam-

het. ” (Dahlqvist & Elofsson, 2008:68)    

 

För att dömas för bokföringsbrott måste därmed en eller flera personer avsiktligt eller av 

ovarsamhet försumma bokföringsskyldigheten enligt nya eller gamla bokföringslagen genom 

att låta bli att bokföra vissa affärshändelser, inte sparar räkenskapsinformation eller genom att 

uppge felaktiga uppgifter i bokföringen skriver Dahlqvist och Elofsson (2008). Vidare skriver 

de att det finns ett huvudkriterier för att bokföringsbrott skall förekomma det vill säga att fel-

aktigheten eller bristerna leder till att verksamhetens ekonomiska reslutat, utveckling, eller 

ställning inte kan värderas med hjälp av bokföringen. Till följd av huvudkriteriet har lagstifta-

re ställt två krav som måste uppfyllas för att ett bokföringsbrott inte skall förekomma. Det 

första kravet är att en bokföring måste finnas, det andra kravet är att den existerande bokfö-

ringen skall vara så innehållsrik att det går att värdera verksamhetens ställning, ekonomiska 

resultat samt förlopp med hjälp av bokföringen.  

 

Dahlqvist & Elofsson (2008) menar att de bokföringsbrott som utförs kan med beaktande av 

huvudkriteriet delas in i tre olika typer av brott, nämligen; att det inte finns någon bokföring, 

att bokföringen är felaktig samt att det inte går att kontrollera bokföringen. Vidare skriver de 

att det är lätt att upptäcka om årsbokslut och årsredovisningar saknas, dock är det inte lika lätt 

att upptäcka om det finns fel i den löpande bokföringen samt om den löpande bokföringen 

helt saknas. Finns det inte en löpande bokföring för en månad, saknas den löpande bokföring-

en, vilket innebär att olika verifikationer också saknas. Detta syns bara om det görs en djupare 

analys av räkenskapsmaterialet. Om en bokföring är bristfällig eller innehåller fel så att den 

inte speglar verksamhetens ekonomiska verklighet, existerar ett bokföringsbrott om huvudkri-

teriet, osann bokföring, är uppfyllt. Med detta innebär att bokföringen är osann i relation till 

verksamhetens ekonomiska verklighet. Om däremot en affärshändelse eller en bokslutspost 

inte är tillräckligt kontrollerad, kan den inte bli kontrollerad och till följd blir inte huvudkrite-

riet bedömbar uppfyllt och bokföringsbrott föreligger. Justitiedepartementet (2002) uppger att 

det är vanligt att falska verifikationer eller annat slag av förfalskade räkenskapshandlingar 

nyttjas vid bokföringsbrott.  

 

Dahlqvist & Elofsson (2008) förklarar att det finns tre olika grader på bokföringsbrott. Dessa 

är ringa brott, normalbrott och grova brott. När det handlar om ringa brott blir straffet böter 

som lägst och som högst fängelse i upp till sex månader, vid brott som klassas som normal-

brott blir straffet däremot fängelse i högst två år och vid grova brott blir straffet fängelse i 

högst sex år men lägst i sex månader. Faktorer för att ett brott skall klassas som ringa kan 
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bland annat vara att brottet har utförts i en verksamhet med en liten omsättning, att försum-

melsen är av mindre allvarig karaktär samt att brottet utförts vid några få tillfällen. De om-

ständigheter för att ett brott skall bedömas som grovt brott kan bland annat vara om försum-

melsen pågåtts systematiskt under flera år i rad, att det finns någon slags planering och slug-

het bakom brottet, att någon har helt eller i stora delar åsidosatt sin bokföringsskyldighet samt 

att åsidosättandet har skett i en verksamhet med stor omfattning.  

 

Avsiktliga bokföringsbrott som bedöms vara grova, även av normalgraden, anses vara av den 

karaktären att påföljden normalt bör bli fängelse. Detta även om betydelsen på straffet inte är 

av särskild stor betydelse och den tilltalade tidigare inte begått ett liknande brott som lett till 

något annat straff, förklarar Justitiedepartementet (2002). Frågan om påföljder för bokfö-

ringsbrott som hamnar under kategorin normalgraden har länge varit objekt för Högsta dom-

stolens prövning vid flertalet tillfällen. Vid ett brott av normalgraden finns det några faktorer 

som spelar in då Högsta domstolen kan döma till annan påföljd än fängelse. Några av dessa är 

bland annat att det finns vissa personliga förhållanden så som familjesituation, hälsotillstånd 

och ålder. Andra faktorer som inte har med familjära förhållanden att göra är att verksamhe-

tens omfattning är av mindre art, det förekom inga anställda på företaget, syftet med brottet 

var inte att undanhålla någon skatt eller någon annan ekonomisk påföljd samt om den tillalla-

de inte själv kunde sköta bokföringen på ett godtagbart sätt. Vilket var en följd av att ekono-

min i företaget var svag som i sin tur lett till att den inte kunde bekosta yrkesmässig hjälp som 

hade behövts. Det är dock inte ovanligt att dessa omständigheter förekommer i fall som be-

handlar bokföringsbrott. Trots detta framgår det av kriminalstatistik att påföljden av bokfö-

ringsbrott vanligast blir villkorlig dom istället för fängelse.  

 

När det gäller bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten har fokuseringen allt mer 

kommit att riktas in på bestämmelserna om bokföringsbrott, detta eftersom bokföringsbrotten 

begås i många fall för att dölja skattebrott eller brott mot borgenärer, uppger Justitiedeparte-

mentet (2002). Vidare menar de att sedan år 1982, då den nu rådande straffskalan för grov 

försummelsen av bokföringen infördes, har den ekonomiska brottsligheten blivit avsevärt 

grövre. Nu är det mer vanligt att de ekonomiska brotten uppgår till flera miljoner kronor.    

 

3.4 Förebygga och förhindra brott 

Det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet har på senare år utvecklats enormt. I 

regeringens arbete mot att förebygga ekonomisk brottslighet beaktas kontinuerligt kravet på 

ökade brottsförebyggande åtgärder. När förslag till lagar angående ekonomisk brottslighet 

utformas, läggs tonvikten på att det i möjligaste mån skall upprättas lagar för att kunna före-

bygga brotten i framtiden, hävdar Justitiedepartementet (2002).   

 

För att ekobrottsbekämpningen skall bli så framgångsrik som möjligt måste kunskaperna om 

brottsligheten öka och kunskapen angående brottens orsaker och skadeverkningar måste även 

förbättras, uppger Ekobrottsmyndigheten (2004) . En av ekobrottsmyndighetens alla uppgifter 

är att följa upp och utvärdera den ekonomiska brottslighetens utveckling. Det är ett måste att 

ekobrottmyndigheten följer upp och uppmärksammar nya trender och tekniker inom den eko-
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nomiska brottsligheten. För att kunskapen om ekobrottslighet skall bli djup krävs ett städigt 

informationsutbyte mellan ekobrottsmyndigheten och övriga myndigheter och aktörer inom 

ekobrottsområdet, skriver ekobrottsmyndigheten (2009). Justitiedepartementet (2002) menar 

att ekobrottsmyndigheten har en avgörande roll när det gäller arbetet med att förebygga den 

ekonomiska brottsligheten. De skriver att myndighetens uppgifter bland annat är att utveckla 

förbättrade arbetsmetoder för det förebyggande arbetet. En av de vanligaste brottstyperna som 

ekobrottsmyndigheten utreder är just bokföringsbrott och därmed bedriver myndigheten ett 

aktivt utvecklings- och utbildningsarbete för bokföringsbrotten.  

          

Ekobrottsmyndigheten (2009) tar upp tre olika metoder för att minska risken för interna oe-

gentligheter, vilka är; preventivt, detektivt samt reaktivt.  

 

Preventivt 

 Genomförande av riskbedömningar 

 Utveckla uppförandekoder 

 Utbildning inom affärsetiska regler 

 Göra bakgrundskontroll av personalen, arbetssökande, kunder samt leverantörer 

 

Ekobrottsmyndigheten (2009) skriver att ett företagets uppförandekoder beskrivs i de värde-

ringar, normer och regler som företaget satt upp för att styra personalens beteende. Uppföran-

dekoderna är ett viktigt styrinstrument inom företaget. Det är även av stor betydelse att utbilda 

personalen och förmedla uppförandekoderna så att personalen vet hur de skall använda ko-

derna i den dagliga verksamheten. Av förebyggande skäl är det även viktigt att företag gör 

bakgrundskontroller av den befintliga personalen, kunder, arbetssökande samt leverantörer, 

för att se om de tidigare har varit inblandande i någon eller några oegentligheter. 

 

Detektivt 

 Rutiner för rapportering av incidenter skall ske 

 Ha en väl integrerad granskning och övervakning 

 

Ekobrottsmyndigheten (2009) menar att ett sätt att upptäcka olika typer av misstag är att före-

tag har speciella och anpassade granskningar av olika processer. Ett minimikrav är här att det 

måste finnas en rutin på företag som hjälper personalen så de vet hur de skall agera vid miss-

tanke om brott.   

 

Reaktivt 

 system för ingripanden vid incidenter 

 principer för skademinskningen 

 metoder för en internutredning 

 principer för vilka kvalifikationer som är nödvändiga vid en utredning 

 

Det är av stor betydelse att företag har fasta principer för vad som skall göras när någon sort 

av oegentlighet upptäcks, detta görs i en så kallad incidenthandlingsplan, enligt Ekobrotts-
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myndigheten (2009). Planen skall även beskriva hur företaget bör agera när en rapportering 

angående oegentligheter kommer in och vad som krävs för att en utredning skall påbörjas. Det 

kan även finnas information angående vilken person inom företaget som har ansvaret för ut-

redningen, den interna kommunikationen samt kontakten med media.  

 

3.5 Intern kontroll och styrning 

Den interna kontrollen kan enligt Haglund et al. (2005) definieras som en styrningsprocess 

som är målmedveten och vars syfte är att påverka organisationers beslut och beteende mot 

önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Styrningen syftar i sin tur till att påverka 

organisationen så att verksamheten kan bedrivas effektivt och kan ske på olika sätt. Det vanli-

gaste är att styra via dokument som policyer, reglementen, regler, ekonomistyrprinciper och 

styrdialoger. Dock räcker det inte med att endast styra utan det krävs sedan en kontroll för att 

se att det följs. Utan den här kontrollen är det inte troligt att det skapas någon styreffekt. Hag-

lund et al menar även att styrning innehåller tre delar, nämligen planering, samordning och 

ledning samt uppföljning och kontroll. Den sistnämnda, uppföljning och kontroll, är den del i 

vilken den interna kontrollen har sin tyngdpunkt. Intern kontroll handlar alltså om att kontrol-

lera sådant som lagar, regler och ekonomistyrningsprinciper men även att genomföra en upp-

följning av till exempel ekonomi, prestation och kvalitet. 

 

Feng, Li och McVay (2009) menar att en svag intern kontroll påverkar verksamheten negativt. 

Till exempel kan svagheter i informationen som företaget ges resultera i felaktigheter i led-

ningens interna rapporter. Om ledningen sedan lutar sig mot dessa interna rapporter för att 

forma sitt ledarskap kan detta medför problem i verksamheten. Om företaget inte heller har 

kompetent personal som kan tillföra företaget den relevanta information de behöver kan även 

det leda till felaktigheter i verksamheten. Med hjälp av den interna kontrollen kan dessa fel 

undvikas. 

 

3.6 COSO-modellen 

Enligt Haglund et al. (2005) utvecklades COSO modellen i USA under 1990-talet. Tanken var 

att skapa ett synsätt eller en modell för intern kontroll. I den så kallade COSO-rapporten defi-

nieras begreppet intern kontroll, en struktur föreslås och en beskrivning ges av de ingående 

komponenterna. Modellen gäller såväl verksamheter i den privata sektorn som i den offentliga 

sektorn och gäller både små och stora organisationer. Enligt COSO-modellen definieras såle-

des intern kontroll på följande sätt; 

 

”Intern kontroll kan övergripande definieras som en process, där såväl den poli-

tiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen 

är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål; 

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
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 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m.” (ibid.) 

 

Haglund et al. (2005) menar med andra ord att den interna kontrollen har som syfte att säker-

ställa att verksamheten når sina mål. Dock kan intern kontroll inte ses som en rutin utan snara-

re ett hjälpmedel, som är integrerade i de ordinarie processerna i verksamheten. I och med det 

är alla i organisationen involverade på ett eller annat sätt i arbetet med den interna kontrollen. 

Detta alltså oavsett om det handlar om den politiska eller professionella ledningen eller övriga 

medarbetare. COSO-modellen består, enligt Haglund et al. (2005), av fem kontrollkomponen-

ter, vilka är; Kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation 

samt tillsyn. 

 

 

 

 

3.6.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön beskrivs, av Haglund et al. (2005), som själva grunden till att det skall gå att få 

till en fungerande intern kontroll i en organisation. Detta i och med att kontrollmiljön skapas 

av människorna i verksamheten och visar på hur relationer, klimat och problem hanteras och 

ser ut. Det är därför viktigt att organisationen är tydliga med vilka värderingar och spelregler 

som gäller så att hela personalen arbetar mot samma mål. För att detta skall vara möjligt krävs 

således att vissa aspekter beaktas, nämligen, det sociala systemet, det organisatoriska och ad-

ministrativa systemet, det politiska systemet samt det tekniska systemet.  

 

3.6.2 Riskanalys 

Haglund et al. (2005) menar att det finns en risk för att oönskade situationer kan uppstå i alla 

organisationer, detta oavsett hur stor organisationen är. Det kan till exempel röra sig om att 

medel används felaktigt eller obefogat eller att löner utbetalas inkorrekt. Om sådana risker 

inträffar minskas möjligheten för organisationen att uppnå sina utsatta mål. Det är därför vik-

tigt att organisationen har en väl fungerande intern kontroll därför att den även finns till för att 

Tillsyn 

Kontroll- 

aktiviteter 

Riskanalys 

Kontrollmiljö 

 

   

  

Figur 3.1: Modell för kvalitetssäkring av verksamhetens väsentliga rutiner och processer. Källa: Haglund et al. (2005) 



28 

 

kartlägga och analysera befintliga risker samt minimera dessa genom att vidta åtgärder. Vida-

re skriver Haglund et al dock att en organisation måste acceptera ett visst risktagande då det i 

praktiken inte finns något sätt att fullständigt eliminera dem.  

 

En ständigt pågående process i en organisation är alltså möjligheten att identifiera och analy-

sera risker och det är av stor vikt att riskerna förgrips innan de inträffar skriver Haglund et al. 

(2005). Därför bör mångsidighet prägla bedömningen och kontrollprocessen skall prioritera 

områden där det råder större risk för att något blir fel. Inom den interna kontrollen kan risker-

na delas in i två huvudgrupper, interna och externa risker. Externa risker innehåller i sin tur 

omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker och IT-baserade risker medan interna risker 

innehåller verksamhetsrisker, redovisningsrisker och IT-baserade risker. En intern risk som är 

väldigt viktig är redovisningsrisken. Den kan exempelvis handla om att räkenskaperna inte är 

rättvisande eller tillförlitliga, eller att kalkyler som används i budgetarbetet inte är pålitligt 

och kan bidra till att beslut i organisationen kan fattas på felaktiga grunder. I praktiken kan 

detta innebära exempelvis att någon i personalen betalar egna räkningar via organisationens 

ekonomisystem.   

 

3.6.3 Kontrollaktiviteter 

För att minimera och motverka såväl interna som externa risker i organisationen så finns, en-

ligt Haglund et al. (2005), kontrollaktiviteter. Dessa skall även fungera som ett hjälpmedel för 

att kunna hantera och reagera på olika situationer som uppstår till följd av händelser i företa-

get. Kontrollaktiviteter kan i sin tur delas in i två grupper, nämligen, resultatorienterade och 

rutinorienterade kontroller. De resultatorienterade kontrollerna har till uppgift att säkerställa 

att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv medan den rutinorienterade kontrol-

lens huvudsakliga syfte är att säkerställa att verksamhetens olika system och rutiner fungerar 

som de är tänkta att göra.  

 

3.6.4 Information och kommunikation 

Att det finns en fungerande information och kommunikation inom organisationen är av stor 

vikt för en god intern kontroll, hävdar Haglund et al. (2005). Det här gäller synnerligen vid 

riskbedömningar. Det krävs med andra ord att ledningen på alla nivåer får den information 

som är nödvändig för att kunna styra, följa upp och rapportera verksamheten. Att informatio-

nen är korrekt är även det nödvändigt för att en relevant riskbedömning skall kunna göras. 

Oavsett om informationen är formell eller informell så måste de betraktas som betydelsefulla 

delar i styrning och kontroll.  

 

3.6.5 Tillsyn 

Den sista kontrollkomponenten är, enligt Haglund et al. (2005), tillsyn vilket innebär att kon-

trollsystemet ständigt utvärderas för att säkerställa att det fungerar på ett sådant sätt som det 

avser att göra. Tillsyn är en viktig aspekt när det kommer till att trygga viktiga processer samt 

undvika överraskningar. Om tillsynen över processerna för intern kontroll fungerar bra leder 
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det till en ständig kvalitetssäkring av organisationens rutiner och processer vilket är viktigt i 

en ständigt snabb förändringstakt i omvärlden. Ett resultat av tillsynen skall vara att ge förslag 

till förbättringar som i sin tur skall stärka styrningen och den interna kontrollen.  

 

3.7 Intern kontroll som redskap för att förhindra bedrägerier 

Rae och Subramaniam (2008) menar att i och med att den interna kontrollen, som vi nämnt 

ovan, är en process som leds av företaget styrelse, ledning och personal med syfte att uppnå 

mål, få tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen samt följa lagar och föreskrifter så kan 

kontrollen vara ett hjälpmedel i att förhindra felaktigheter och bedrägerier inom företaget. 

Detta alltså genom förbättring av organisatorisk och ekonomisk rapportering och genom att 

säkerställa överstämmelsen med lagar och förordningar.  

 

Intern kontroll har enligt Rae och Subramaniam (2008) blivit ett viktigt verktyg inom verk-

samhetsstyrning. Enligt dem ökar motivationen för anställda att begå brott om möjligheten till 

det finns och med en bra intern kontroll minimeras dessa möjligheter. Det finns tre faktorer 

som påverkar en anställd att begå bedrägerier, vilka är möjlighet, press samt rationalisering. 

Möjlighet till bedrägeri innebär att det finns svagheter i verksamheten som gör det lättare för 

den anställde att begå brott. Med press menar de att anställda på grund av personliga ekono-

miska problem tvingas att begå bedrägerier i verksamheten de arbetar för. Rationalisering 

innebär i sin tur att anställda begår ekonomiska brott för att de saknar personlig integritet eller 

andra moraliska tankegångar. Med en bra intern kontroll kan dock dessa faktorer elimineras. 

Dock skriver Rae och Subramaniam vidare att en dålig intern kontroll inte behöver innebära 

att bedrägerier begås och likaså behöver inte heller inte god intern kontroll innebära att bedrä-

gerier undviks.  
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4. Empiri 

I det här kapitlet redogör vi för resultatet av vår empiriska undersökning i en sammanfattning 

av det våra intervjupersoner svarat på frågorna som vi ställt till dem.  

 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

De personer vi har valt att intervjua är Thomas Hagman, ekoåklagare på Åklagarmyndigheten 

i Kalmar, Andreas Nordman, godkänd revisor på Ernst & Young, Henrik Lundin, ekorevisor 

på ekobrottsmyndigheten samt Torbjörn Lund, auktoriserad revisor på Grant Thornton. 

 

4.1.1 Thomas Hagman, Åklagarmyndigheten 

Thomas Hagman arbetar som ekoåklagare på åklagarmyndigheten i Kalmar, han har arbetat 

som åklagare sedan år 1992 och har en bakgrund som börjar med en juridikkandidatexamen.  

Han har även tidigare tingsmediterad och arbetat sju år på en advokatbyrå, vilket han senare 

hoppade av och gick då över till åklagarsidan. På åklagarmyndighetens hemsida 

(www.aklagare.se) går det att läsa att kriminalpolitikens huvudsakliga mål är att minska 

brottsligheten samt att öka tryggheten för människor. Det åklagarmyndigheten gör för att 

uppnå detta är att ställa brottsutövarna till svars för sina handlingar samt att ser till att detta 

görs på ett rättsäkert och effektivt sätt.  

 

4.1.2 Anders Nordman, Ernst & Young 

Andreas Nordman är en godkänd revisor och har arbetat på Ernst & Young sedan år 1998 och 

blev godkänd revisor år 2003. Han arbetar för det mesta med medelstora och stora bolag och 

är själv påskrivande revisor i ett 20-tal bolag. Förutom dessa 20 bolag är han även revisions-

ansvarig i ytterligare 25-30 bolag. Utöver revisionen arbetar han även med lite konsulttjänster 

och utbildningsfrågor på Ernst & Young, där han är även är lärare i en del kurser.  Ernst & 

Youngs är ett bolag som är ledande inom bland annat revision, redovisning och rådgivning. 

(www.ey.com) 

 

4.1.3 Henrik Lundin, Ekobrottsmyndigheten 

Henrik Lundin arbetar på ekobrottsmyndigheten som ekorevisor och har en bakgrund som 

civilekonom. Han har arbetat med ekonomisk brottslighet sedan år 1993. Ekobrottsmyndighe-

ten består av ett kunskaps- och kompetenscentrum för bekämpningen av ekonomisk brottslig-

het samt är den myndighet som driver och samordnar all ekobrottsbekämpning i Sverige. 

(www.ekobrottsmyndigheten.se.)  

 

 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/
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4.1.4 Torbjörn Lund, Grant Thornton 

Torbjörn Lund är auktoriserad revisor sedan år 1983 och har tidigare arbetat som revisor, 

koncerncontroller och ekonomi- och finanschef. Har varit på Grant Thorntons i Kalmar de 

senaste sju åren. Där arbetar han mest med ägarledda företag och små till medelstora företag. 

Ibland händer det även att han tar hand om något av de större företagen också. Han är även 

idag kontorschef för Grant Thorntons i Kalmar.  Grant Thornton är det enda stora revisions- 

och konsultföretag i Sverige som är fokuserade på ägarledda företag. De hjälper företag med 

frågor som både handlar om företaget i sig och även frågor som rör ägaren. Deras affärside 

går ut på att de vill sälja ekonomiska tjänster som skall leda till framgångsrika verksamheter. 

(www.grantthornton.se).   

 

4.2 Ekobrottsbekämpning  

Thomas Hagman, på åklagarmyndigheten, börjar med att berätta att ekoverksamheten i da-

gens läge är indelad i två olika organisationer. Det är dels åklagarmyndigheten, det vill säga 

den vanliga åklagarmyndigheten som har hand om de brott som begås i den större delen av 

Sverige, dels ekobrottsmyndigheten som har hand om resten av Sverige berättar han. Resten 

av Sverige säger Hagman framförallt är Stockholm, Göteborg och Malmö. Han berättar vidare 

att ekobrottsmyndigheten har även hand om bland annat Halland, Västergötland samt Ble-

kinge. Vidare vidhåller han att det är skillnader mellan ekobrottsmyndigheten och åklagar-

myndigheten. Hagman säger att ”Det är åklagarmyndigheten de har hand om all åklagar-

verksamhet där har du hela spektret av spioneri, hustrumisshandel, olovlig sprittillverkning, 

stölder, skadegörelse precis allt annat, de är mångsysslare minst sagt och så är de rikstäck-

ande /…/” Ekobrottsmyndigheten däremot tar bara hand om de områden som de har, alltså är 

de inte rikstäckande förklarar han vidare. Hagman berättar även att när ekobrottsmyndigheten 

infördes var ett av frågetecknen om varför ekobrottsmyndigheten skulle ha hand om de enkla 

brottsmålen. Vidare säger han att de inblandade personerna ställde sig frågande till varför en 

så stor central utredningsorganisation skulle utreda de enkla brotten, de ansåg att åklagaren 

lika gärna kunde ha hand om de brotten. Hagman framhåller att ”/…/ om man ser på hur det 

har blivit är det just de enkla brotten som har vunnit mest på hamna på ekobrottsmyndigheten 

medan, däremot de svåra brotten skulle jag våga påstå i stor utsträckning har skötts alldeles 

utmärkt i vår organisation.” Hagman förklarar vidare att om ett brott är av komplicerad art 

skall förundersökningen ledas av en åklagare och vid mål av enklare beskaffenhet är det poli-

sen som är förundersökningsledare, vilket innebär att åklagarmyndigheten bara får in färdiga 

utredningar. ”Ekonomiska brott brukar alltid anses vara mer av enklare beskaffenhet. Och då 

är det på det sättet att vår viktigaste samarbetspartner är de som gör utredningarna, de ut-

redningar som vi kallar förundersökningar i brottmål /…/” berättar Hagman vidare.  

 

Thomas Hagman menar att skattebrottsenheten, som består av skatterevisorer som har 

omskolat sig och fått olika utbildningar i exempelvis att hålla ett förhör och så vidare, mer och 

mer tar över åklagarmyndighetens ärenden. Detta menar han beror på att polisen har satsat 

väldigt lite på ekoverksamheten på senare tid, så när skattepolisen kom in i bilden gav polis-

väsendet upp lite. En annan anledning till att skattebrottsenheten tar över mer och mer kan 

http://www.grantthornton.se/
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vara att polisväsendet inte är speciellt bra på att rekrytera och utbilda ekopoliser och rent all-

mänt så lider de en brist på ekopoliser berättar Hagman. Han säger även att det är just för att 

skattebrottsenheten och deras skatterevisorer, som också kan sägas vara ekonomer, finns som 

åklagarmyndigheten i Kalmar överlever. Han vidhåller att fördelen med att ha ekonomer som 

arbetar med förundersökningarna om ekobrott är att de förstår sig på brotten och har den eko-

nomiska kunskapen som vanliga poliser oftast inte har och som Hagman säger det ”/…/så om 

vi inte hade haft dem så hade vi lika gärna kunna stänga igen denna butiken”. Han berättar 

vidare att ekoroten i Kalmar numera bara har en renodlad polis kvar och resten är ekonomer. 

Detta beror, enligt Hagman, på att det inte går att hitta några poliser som är intresserade av att 

utreda ekobrott och det finns heller inga bra utbildningar på området. Därför anser polismyn-

digheten att det är bättre att ha civilanställda poliser som arbetar med detta och dessa civilan-

ställda poliser är vanligtvis ekonomer som får utbilda sig i förhörsteknik, i vad en förunder-

sökning är, och så vidare.  

 

4.3 Anmälan av bokföringsbrotten 

Hagman berättar att åklagarmyndigheten har två stora inputs när det handlar om anmälningar-

na av ekobrott. Skatteverket är den i särklass största inputen, då det är ungefär 60-70 procent 

av alla anmälningar som kommer in från skatteverket, vidhåller Hagman vidare. Den andra 

stora inputen som anmäler ekobrotten är konkursförvaltarna menar han. Han berättar likaså att 

de anmälningar som kommer in från skatteverket även kan bestå av anonyma tips till skatte-

verket som de sedan arbetar fram och som sedan blir ett mål för åklagarmyndigheten. Henrik 

Lundin, ekorevisor på ekobrottsmyndigheten, säger även han att de som vanligtvis upptäcker 

bokföringsbrotten är skatteverket och konkursförvaltarna och han säger att det är ”/…/genom 

skatteverkets revisioner samt konkursförvaltarnas genomgång i samband med bolagskonkur-

ser.” som bokföringsbrott vanligast upptäcks på. 

 

4.4 Brottens utveckling  

När vi ställde frågan om vilka ekonomiska brott som är vanligast svarade både Hagman och 

Lundin, att bokföringsbrott och skattebrott är de vanligaste ekonomiska brotten. På frågan om 

utvecklingen av ekobrotten svarade Lundin, att antal anmälda brott har ökat och komplexite-

ten och storleken på brotten har ökat i takt med framkomsten av bland annat internet och den 

ökade internationaliseringen. Dessa komponenter menar Lundin har bidragit till att nya möj-

ligheter att begå nya brott har utvecklats. Hagman, på åklagarmyndigheten, anser även han att 

antalet anmälda brott har ökat, dock tror han att det är en statistisk bubbla då myndigheten 

numera måste rätta sig efter statistiska centralbyråns normer för att räkna antal brott som be-

gås och anmäls. Hagman berättar att detta innebär att de måste bena ut varje lite brott i alla 

utredningar och säger vidare att det skulle kunna vara över hundra olika brott i ett litet bokfö-

ringsbrott.  Lundin anser att de ekobrott som utförs idag har blivit mer svårlösta och säger 

”Olika brottsupplägg bygger mycket på komplicerade transaktioner med företag i andra län-

der som ofta kräver rättshjälp för att lösas”. Vilket han menar är en förklaring till varför da-

gens ekonomiska brott är mer svårlösta än förr i tiden. Dock är Lundin och Hagman oense när 
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det gäller utvecklingen och komplexiteten, då Hagman anser att brotten inte är mer komplice-

rade nu än förr i tiden. Den förändring som går att se enligt Hagman är att den grövre brotts-

ligheten syns mer nu. Han menar att den såkallade grovt organiserade brottsligheten, exem-

pelvis Hells Angels, syns mer inom den ekonomiska brottsligheten nu. Han förklarar att det 

brukar handla om svartjobbshärvor, bluffakturor och svartjobb, det är även detta som han an-

ser är mest bekymmersamt just nu, just den råa grova brottsligheten.    

 

Vi frågade även Lundin på ekobrottsmyndigheten, om han trodde att lågkonjunkturen kunde 

vara en faktor till att flera brott begås så svarade han med att säga ”När det gäller brott mot 

det allmänna så ändrar dessa delvis karaktär i en lågkonjunktur. Då ökar konkursbrottslighe-

ten med bokföringsbrott och olika typer av oredlighetsbrott.” Han fortsatte med att säga att 

under lågkonjunkturen är företag mer vaksamma på kostnader i företagen, vilket bidrar till att 

vissa brott som annars inte skulle bli upptäckta uppmärksammas för det finns en bättre kon-

troll på var pengarna tar vägen.   

 

Andreas Nordman, godkänd revisor på Ernst & Young, frågade vi på vilket sätt det är vanli-

gast att bokföringsbrotten upptäcks. Han sa att han inte visste vilket sätt som var vanligast 

men kunde tänka sig att när det framförallt handlar om svarta pengar, där allt inte redovisas, 

då får revisorn lita på sin magkänsla när det gäller upptäckten av brott.  

 

4.5 Bekämpningen av bokföringsbrotten 

Under intervjun med Thomas Hagman kom vi in på lagstiftningens roll vid bekämpningen av 

brott och Hagman säger att en bra lagstiftning absolut leder till att brott bekämpas och han 

kopplar ihop detta med något som han säger att Leif GW Person en gång har sagt, det vill 

säga ” /…/ att finns det alltid en nisch till att begå brott kommer du alltid att hitta brottsling-

ar som är där och begår brott.” Därför menar Hagman att lagstiftningen är viktig för arbetet 

med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Lund, auktoriserad revisor på Grant Thorn-

ton, säger att det är viktigt för ett företag att ha kontrollrutiner eller godkända rutiner som det 

ska vara två personer som kontrollerar. Han anser att de personer som har hand om olika kot-

roller bör cirkulerar så att det inte är samma personer som kontrollera samma sak i exempelvis 

20 år. Han säger även att använda slutna system eller elektronisk fakturahantering är ett sätt 

att förebygga att bokföringsbrott skall begås. Ett annat sätt som Hagman ser är att genom sätta 

skatteskyldigheten på rätt ställe, görs svartarbetshierarkin mer komplicerad och ointressant. 

Han framhåller sedan att ”/…/ jag tror att lagstiftaren måste ha mycket fantasi, det är mycket 

upp till lagstiftarens fantasi för att stävja sådant här för att vi är ändå hjälplösa, för att är det 

miljontals kronor att tjäna då är ju folk som de är. Sen så kan ju vi jobba oss fördärvade.” 

När det gäller lager- och kapitalvaror säger Lund att det är viktigt med en bra lagerkontroll 

och säger även att det är viktigt med ett lagersystem som säger vilket antal som skall finnas i 

lagret. Han fortsätter: ”Inventerar man då och det är differens då ska man reda ut och gå till 

botten med differensen och inte sopa det under mattan och säga att det inte var så stor diffe-

rens.” 
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Dock anser Hagman att det mest effektiva sättet att bekämpa bokföringsbrott är med det han 

kallar för mängdbrottshantering, som innebär att vid utredningar skall det väsentliga försöka 

skalas ut och det är sedan endast detta som skall utredas. Lundin på ekobrottsmyndigheten, 

anser däremot att det behövs en god intern kontroll för det enskilda bolaget för att bekämpa 

brottsligheten, samt för samhället anser han att ”/…/ förenklade redovisningsregler i kombi-

nation med schablonregler vad gäller inkomster för vissa branscher för att undvika bokfö-

ringsbrott genom att ej bokföra intäkter.” behövs för att få bukt på problemet med bokfö-

ringsbrotten. Nordman på Ernst & Young, anser att det som behövs för att förebygga att brott 

begås är bra rutiner och en bra fungerande intern kontroll på företagen. Han säger även att det 

är viktigt ”Att det inte är samma person som bokför som gör betalningen utan att man åtmin-

stone är ett par personer involverade. Att man har bra fungerande testrutiner för att fånga 

upp det här med ej riktiga fakturor till exempel.” Vidare menar Nordman även att det behövs 

hårda straff och bra kontroller från myndigheternas sida för att den ekonomiska brottsligheten 

ska minska. Ett exempel kan vara att skatteverket utför kontroller oftare säger han.   

 

Hagman säger att det är viktigt att avgränsa sig vid utredningen av ett brott, för som han säger 

”Ofta är det en hel gröt av olika misstankar eller konstigheter och om man vill ha en rationell 

hantering ser man till att man utreder de enkla sakerna hoppa över de svåra sakerna och för-

söker få klar utredningen så fort som möjligt.” Han förklarar vidare att även om de utreder 

svårare saker så blir domen oftast villkorig dom och böter, så av ekonomiska skäl är det inte 

meningsfullt att lägga ner mer tid än nödvändigt på varje mål. Vidare framhåller han  

 

”/…/ om man ändå kan konstatera att man aldrig upprättade någon årsredovis-

ning för 2007 då räcker det gott för mig och det är ju inte så svårt att utreda om 

den aldrig upprättades. Så att det är mycket de det handlar om så att säga, skära 

ut och få en rationell hantering och då är det rätt viktigt att åklagaren är där.” 

 

För att utredningarna skall gå så smidigt som möjligt berättar Hagman, att det finns ekonom-

sekreterare och ekonomadministratörer som tar hand om det mer rutinmässiga arbetet. Han 

förklarar vidare att när det handlar om enklare ekobrott är det även dessa ekonomer som utför 

förhören med bokföraren. Hagman förklarar att det oftast är bokföraren som vet varför bokfö-

ringen blev försenad eller varför den inte har gjorts. Han fortsätter med att säga att en av orsa-

kerna oftast är att bokföraren inte längre får betalt från företaget som denne skall utföra bok-

föringen till och upprättar därför ingen bokföring. Så arbetet med att effektivt bekämpa den 

ekonomiska brottsligheten är enligt Hagman i allra högsta grad att ”/…/ rensa bort brott och 

sätta på sig skygglapparna och försöka fokusera på det som framkommit och att man får en 

vettig påföljd /…/”.  

 

Hagman anser även att det är viktigt att domstolen har tillräckligt med kunskap om ekobrott 

så att de förstår de mål åklagarmyndigheten kommer in med. Där anser han att det finns ett 

visst problem, åtminstone när mål kommer upp i hovrätten. Han säger även att det inte nöd-

vändigtvis behövs mer poliser, utredare och ekopoliser för att bekämpa brotten, utan det är 

andra faktorer som spelar in.  
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Lundin säger att de på ekobrottsmyndigheten genomför olika sorters brottsförebyggande 

verksamheter och olika utredningar och lagföringar för att bekämpa bokföringsbrotten. Vidare 

förklarar han att ”Ekobrottsmyndigheten har flera projekt där vi samverkar med såväl andra 

myndigheter och företag, bland annat för att undvika att upphandla svart arbetskraft.”  

   

4.6 Brottsutövaren  

När vi frågade om vilken position i företaget en person som begår bokföringsbrott oftast har, 

svarar både Nordman, Lund och Lundin att det är en person i ledande ställning. Nordman ut-

vecklar det hela om varför det just är en person i ledande ställning och säger ” Det är oftast 

den personen som har störst möjlighet och ett inflytande på redovisningen.” Nordman säger 

även att om det inte är en person med ledande ställning som begår brottet så är det den perso-

nen som har huvudansvaret för bokföringen, då det är denne som har de största möjligheterna. 

Han framhåller även att det beror mycket på vilka kontroller och rutiner som finns i företaget. 

Nordman förklarar vidare att det är den personen som gör den slutliga konteringen som har 

den största möjligheten att begå brott, eftersom det är den personen som styr vad som skrivs 

in i huvudboken och var det hamnar. Hagman håller med Nordman i detta resonemang och 

säger att ”Jag tror det är väldigt farligt när en person får ett för stort förtroende och liksom 

sköter alltihopa och ingen kollar den som håller koll.” Vidare säger han att om en ensam per-

son tar hand om allt det ekonomiska finns det alltid en potentiell fara att den begår ett brott. 

Vi frågade även Lund på Grant Thornton, om vem han trodde utförde brotten om det inte var 

en person i ledande position, och han svarade att han i så fall trodde att det i mångt och myck-

et var lagerpersonal då. Han fortsatte vidare och sa att han även kunde tänka sig att det kan 

vara någon på ekonomiavdelningen som arbetar med företagets leverantörsfakturor.  

 

4.7 Revisorns roll i att upptäcka och förebygga bokföringsbrott 

Enligt Nordman, på Ernst & Young, har revisorer en stor roll i att upptäcka ekonomisk brotts-

lighet. ”Det är ju en del av vår granskning eftersom vi ska ju uttala oss i huruvida bolaget 

följer bokföringslagen eller inte så det är klart det spelar ju en jättestor roll. Vi är väl de som 

i första hand egentligen ska upptäcka det” säger han. Lundin, som är ekorevisor, menar även 

han att revisorn spelar en stor roll i och med att det är denne som ska införa goda rutiner i 

företaget samt att revisorn skall ha god kompetens när det kommer till ekonomiska företag. 

Lund säger att revisorn har en ytterligare roll att sälja in ökade kontrollåtgärder för att före-

tagsledningen ska öka sin interna kontroll så att de båda ser hur det är nu, detta såväl status-

mässigt som att göra det bättre framöver. 

 

Enligt Hagman är revisorns förmåga att upptäcka brott dock något begränsad och alla brott 

kanske inte begås på den nivå där revisorn gör sin analys. Handlar det om att ingen årsredo-

visning upprättats är det klart att det är revisorn som upptäcker det först likaså är det de som 

ser till att företagen någorlunda håller sig till regelverket, säger han. Ofta handlar det om så 

kallade osanna verifikationer vilket kan vara svårt för revisorn att upptäcka eftersom denne 

inte kan sitta och gräva i varje revisionspärm för att se till så att alla poster är ordentligt gjor-
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da, berättar han vidare. Dock hävdar han att anmälningarna från revisorer är väldigt få och att 

det från att ha varit åtminstone några anmälningar någon gång ibland så anmäler de nu för 

tiden i princip inga alls. Anledningen till att revisorer inte anmäler tror han är att revisorerna 

får sina uppdrag från dessa företag och därmed får betalt från dessa. ”/…/ det vore ju konstigt 

om de opåkallat eller utan att ha väldigt goda skäl ger sig på den som föder en” fortsätter 

han. Hagman berättar att han anser att revisorn ska vara en liten gnällspik som ska undra över 

minsta sak som inte verkar vara i ordning. Han säger att det säkert finns en liten integritet 

bland revisorer att det i vissa fall finns en mentalitet att ”jag tar in mitt arvode och så ska jag 

inte störa honom i onödan”. Hagman fortsätter dock med att säga: ”/…/  det är en stor yrkes-

kår och det finns naturligtvis alla slags revisorer och de som är mer eller mindre på hugget 

och har integritet och de som är måna att det ska vara smidigt och snabbt och inte några frik-

tioner i onödan”. 

 

Lund, på Grant Thornton, hävdar även han att det finns risk att revisorer undviker att anmäla 

ekonomiska brott i företag där de har uppdrag. Det är kanske inte lätt att komma på att någon i 

ett, för revisorn, väldigt betydelsefullt företag begår någon form av ekonomisk brottslighet, 

vilka kan innebära förluster för revisorn. Han menar även att det lätt blir så att revisorer inle-

der en typ av vänskapsrelation med företagen de arbetar för vilket gör att det kanske är svåra-

re att påpeka fel och brister i deras verksamhet.   

 

4.8 Revisionsplikten  

Samtliga intervjupersoner anser att revisionspliktens bortagande i mindre företag kommer att 

påverka förebyggandet av ekonomisk brottslighet. Nordman på Ernst & Young, menar att det 

ändå är revisorerna som i första hand uttalar sig om de upptäcker något fel. Han tror dock att 

Skatteverket kommer spela större roll efter att revisionsplikten slopas i och med att de säkert 

kommer granska fler bolag än de gör idag. ”Sen kommer det ju bli så att auktoriserade redo-

visningskonsulter kommer ju få skriva ett visst uttalande om bokslutet också så huruvida de 

kommer se till att de följer bokföringslagen eller inte det får vi väl se men den möjligheten 

finns ju också”, menar han vidare. Även Lund tror att kontrollerna kommer att öka från myn-

digheters sida och bli mer seriösa. Han tror dock att inställningen till slopandet kommer se 

olika ut i olika bolag och menar att en del kommer vilja att revisorerna skall fortsätta göra 

hälsokontroller i bolaget och fortsätta komma med synpunkter medan andra jublar över revi-

sionspliktens borttagande och tycker att det skall bli skönt att slippa deras uppfattningar och 

synpunkter. Lund säger vidare att han tror att risken finns att vissa lockas till att fuska med 

bokföringen när ingen kontrollerar den. Dock understryker han att det beror på hur personer är 

skapta. De som vill fuska gör det medan det även finns de som vill göra rätt enligt alla 

laggrunder. Lundin säger att han tror att det finns risk att oaktsamma brott ökar och att olön-

samma rörelser drivs för länge med större förluster för leverantörer.  

 

Inte heller Hagman på åklagarmyndigheten, anser att revisionsplikten bör försvinna. Även om 

han inte tror att de mest avancerade brotten upptäcks av revisorn så fungerar ju ändå denne 

även som en rådgivare som ska tala om hur företagen skall lägga upp rutiner för att få en bra 

intern kontroll och de ser ju även till att årsredovisningen upprättas och fungerar som ett boll-
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plank för företagen. Hagman säger: ”Så att jag tror att det är jätteviktigt ändå trotsallt, för att 

hålla lite ordning på det hela”. 

 

4.9 Den interna kontrollen i mindre svenska företag 

Vi undrade lite hur den interna kontrollen faktiskt ser ut i mindre svenska företag. Nordman 

säger att han tror att det är väldigt mycket upp till ägaren. Han säger: 

 

”Det är ju svårt att bygga upp en fungerande intern kontroll om du bara har en 

person som sköter bokföringen. Då är det ju ingen som kontrollerar den. I många 

mindre företag är det ju kanske ägarens fru eller man som sköter bokföringen och 

den andra driver företaget. Då har du ju ingen intern kontroll. Däremot om du 

har anställda som sköter bokföringen så kan du ju få en viss intern kontroll genom 

att du kan applicera fakturor och där är du ju med i den dagliga verksamhet så att 

du vet vad som händer i princip, så där kan det ju fungera hyggligt. Men det är 

svårt att få till i mindre företag.” 

 

Även om intern kontroll är svårt att få till i mindre företag och även om det är många av dessa 

företag som inte har någon intern kontroll så nämner Lundin att: ”Alla företag där inte bara 

delägaren är anställd bör ha någon form av inre kontroll. Inte bara för att upptäcka oegent-

ligheter utan också för att bolaget riskerar att bli lurad av företag och personer utanför bola-

get”. 

 

Nordman menar även han att det är viktigt med intern kontroll i de företag där det är möjligt 

att få till. Han hävdar även att uppföljning i verksamheten är väldigt viktig, att resultat och 

viktiga nyckeltal hela tiden följs upp så att ägaren kan se vissa trender och därmed se om det 

är något som avviker från dem. Det skulle i så fall kunna röra sig om att en anställd har gjort 

något oriktigt och ägaren skulle i så fall kanske upptäcka det i tid. Uppföljningar gör att äga-

ren hela tiden kan ha en god överblick över det som sker i verksamheten. Vidare säger Nord-

man att det är viktigt att ägaren även följer upp lönebetalningar: ”/…/ att man alltid åtminsto-

ne tittar på utbetalningslistorna att det är rimliga belopp som betalas ut. Det händer ju då 

och då att det alltid är någon som tycker att de ska förse sig med lite extra lön om de har möj-

lighet till det”.  

 

4.10 Intern kontroll för att förebygga bokföringsbrott 

Nordman berättar att han absolut tror att den interna kontrollen minskar möjligheterna för folk 

att begå brott. Det är även viktigt att det finns bra rutiner samt att det inte är samma person 

som bokför som gör betalningen, utan det åtminstone är ett par personer involverade är en av 

stor vikt när det kommer till att förebygga ekonomiska brott. Då krävs det att det åtminstone 

är två personer som är i maskopi, vilket innebär att det är större risk att någon läcker, säger 

Nordman vidare.  Lundin påstår även han att: ”/…/ god intern kontroll är en förutsättning för 

att undvika oegentligheter i bolagen, däribland bokföringsbrott”  



38 

 

 

Även Lund menar att ett företags interna kontroll bidrar till att undvika att bokföringsbrott 

begås och säger att det är en otrolig skillnad om företaget har en god intern kontroll eller inte. 

Om kontrollen är god får företaget även en finansiell information som gör att det blir lättare 

för dem att fatta beslut på grunder som inte behöver ifrågasättas i efterhand. Det här leder 

även till en tryggare arbetsplats för företagets anställda i och med att de inte behöver riskera 

att bli misstänkta för något. Däremot betonar han att det krävs att det handlar om att ha en 

hälsosam kontroll som går till på rätt sätt. Det ska inte vara så att någon hänger över en hela 

tiden för på så sätt försämras arbetsmiljön. 

 

Dock menar både Nordman och Lundin att den interna kontrollen inte är någon garanti för att 

bokföringsbrott och andra ekonomiska brott inte begås. Nordman säger: ” Sen kan man aldrig 

komma åt allting, är det någon som verkligen vill och är duktig så går det ju alltid att hitta på 

någonting i så fall” Vidare menar Nordman att många bokföringsbrott begås omedvetet och 

beror på okunskap i företaget. Exempel på detta är att alla företag kanske inte vet att de måste 

föra kassabok dagligen och gör de inte det så innebär det att de faktiskt bryter mot bokförings-

lagen. I ett sådant fall hjälper inte heller den interna kontrollen.   
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5. Analys och diskussion 

I det här kapitlet kopplar vi samman referensram och den insamlade empirin och analyser 

och jämför sedan skillnader och likheter mellan de båda.  

  

5.1 Ekobrottsbekämpning 

Enligt ekobrottsmyndigheten (2004) bildades ekobrottsmyndigheten för att motverka och fö-

rebygga den allvariga ekonomiska brottsligheten samt för att lösa den ekonomiska vardags-

brottsligheten. Hagman delar denna syn, dock anser han att ekobrottsmyndigheten har lyckats 

bättre med bekämpningen av de brotten av enklare karaktär och åklagarmyndigheten gör bätt-

re utredningar när det gäller den allvariga ekonomiska brottsligheten. Om vi ska tro på det 

som Hagman säger så har det inte gått som det var tänkt för ekobrottsmyndigheten, utan åkla-

garmyndigheten har skött det arbete som ekobrottsmyndigheten från början skulle ha gjort. 

Ekobrottsmyndigheten (2004) hävdar även att ekobrottsmyndigheten har efter etableringen år 

1998 etablerat sig som en specialistmyndighet för bekämpning av ekonomisk brottslighet.  

 

I och med detta kan vi tycka att det är lite konstigt att det har upprättats en myndighet som 

skall ta hand om och förhindra ekonomisk brottslighet men som lyckas bäst på att lösa de lätta 

fallen. Detta har fått oss att börja undra om det kan vara så att åklagarmyndigheten inte hinner 

med de enklare fallen i och med att de är bättre på att utreda de svåra och grova brotten. Detta 

skulle även kunna vara en anledning till att de enkla målen har vunnit på att hamna på eko-

brottsmyndigheten. Dock anser vi att det är bra att en myndighet som ekobrottsmyndigheten 

finns. Detta för att de inte bara skall utreda mål av enklare karaktär, utan de ska även, enligt 

Ekobrottsmyndigheten (2004), förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi anser 

att det är bra att det finns en myndighet som har hand om samordningen och övriga frågor 

krig brottsligheten, vi tror att ekobrottsmyndighetens arbete med att samordna och lagföra om 

frågor kring ekonomisk brottslighet kan bli mer betydelsefullt i framtiden. Kanske om de låter 

åklagarmyndigheten ta hand om all brottsutredning och ekobrottsmyndigheten enbart sysslar 

med att förebygga, samordna och upprätta lagar kring ekonomisk brottslighet.  

 

5.2 Anmälan av bokföringsbrotten 

När det gäller vilka som upptäcker bokföringsbrott anser två av våra respondenter, Hagman 

och Lundin, att det är skatteverket och konkursförvaltarna som är de stora aktörerna när det 

gäller upptäckten av brotten. Vi tycker att det konstigt att bokföringsbrott inte upptäcks tidiga-

re än vid exempelvis genomgångar av bolagskonkurser. Vi anser att det borde kunna utveck-

las något bättre system så det blir enklare att upptäcka bokföringsbrott i verksamma bolag. Vi 

tycker också att det är förvånande att revisorerna inte upptäcker mer brott än vad det gör. Det-

ta eftersom vi i början av denna studie trodde att revisorerna var en av de aktörerna som upp-

täckte flesta brott. Det kan även tyckas konstigt att revisorn inte upptäcker fler brott eftersom 

revisorn har skyldighet att även skydda ett företags externa intressenter. En revisor skall göra 
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detta genom att kontrollera att ett företags redovisning avspeglar verkligheten i verksamheten. 

Dock tror vi att revisorn hjälper till mycket i arbetet med att förebygga bokföringsbrott, efter-

som revisorn kanske upptäcker att ett företag bokfört något fel och påpekar detta. Detta tror vi 

kan leda till att företag blir mer försiktiga och upptäcker att det inte är så lätt att komma undan 

med ett bokföringsfel. Dock går det att fundera på hur det blir efter att revisionsplikten slopas.   

 

5.3 Brottens utveckling 

Ekobrottsmyndigheten (2004) menar att antalet anmälda ärende om brottsmisstanke ökar år 

för år, samtidigt som brotten blir mer och mer avancerade. Även Hagman och Lundin anser 

att brotten har ökat med åren. Lundin anser att brotten har ökat och blivit mer komplicerade 

genom framkomsten av bland annat internet. Dock anser inte Hagman att dagens brott är mer 

svårlösta än brotten för några år sedan. Vi tror att den ekonomiska brottsligheten har ökat på 

senare tid, då det rapporteras mer och mer om ekonomisk brottslighet anser vi.  Det går att 

spekulera i om det är så för att brotten har utvecklats och blivit mer komplicerade eller om det 

är för att det utförs flera kontroller eller om det har utvecklats bättre system för att upptäcka 

och förhindra.  

 

Att komplexiteten och storleken på brotten har ökat tror vi beror mycket på den ökade interna-

tionaliseringen som sker hela tiden. Vi tror även att det är svårt att förhindra utvecklingen av 

brotten eftersom vi tror att det alltid finns någon som är mån om att brotten utvecklas, så de 

blir mer komplexa och svårare att lösa. Vi tror även att det är så att brottsutföraren eller 

brottsutförarna ligger steget före brottsutredarna när det gäller utvecklingen av den ekonomis-

ka brottsligheten. När det gäller den grövre ekonomiska brottsligheten tror vi inte heller att det 

är just att den har ökat nu utan vi tror även här att vi ser en ökad trend på grund av att det 

finns bättre metoder för att upptäcka brotten idag än vad det gjorde för några år sedan. Dock 

tror vi att metoderna och tekniker måste utvecklas mer och vi tror även att det behövs komma 

på nya metoder för att kunna bekämpa brotten i framtiden. Detta tror vi kan vara ett av eko-

brottsmyndighetens nya projekt, att utveckla nya metoder för att i framtiden kunna upptäcka 

fler och grövre brott samt även vända trenden så att utredarna ligger steget före utövarna. 

 

Ekobrottsmyndigheten (2009) uppger att bedrägerier och ekonomiska brott ökar oftast i sämre 

tider. De forsätter och skriver att de inte behöver vara just vid sämre tider som brotten ökar 

utan då blir företagen oftast mer kostnadsmedvetna och utvärderar sina utgifter mer. Detta är 

något som Lundin helt håller med i, han säger även han att brotten ökar under en lågkonjunk-

tur exempelvis. Han vidhåller även att företag under sämre tider är mer medvetna om sina 

kostnader och säger att det kan vara en faktor till varför fler brott upptäcks vid sämre tider. 

Att det begås mer bokföringsbrottbrott när det råder lågkonjunktur ställer vi oss fråga det till 

det. Vi tror, även som ekobrottsmyndigheten (2009) och Lundin, att företagen är mer försikti-

ga och har mer kontroll över sina likvida medel.  Därmed tror vi att det är lättare att upptäcka 

om det begås eller har begått brott för företagen, därför anser vi att företag alltid borde ha en 

liknande kontroll av sina likvida medel som vi tror de har vid en lågkonjunktur.  
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5.4 Bekämpningen av bokföringsbrotten 

Vid bekämpningen av bokföringsbrotten tror vi det är viktigt med en bra och effektiv lagstift-

ning. Detta är även någon som Hagman uttrycker är en viktig del i arbetet med att förebygga 

bokföringsbrott. Visst finns det alltid folk som inte besväras av att de bryter mot lagar, dock 

tror vi att de flesta undviker att göra något olagligt, om det finns en effektiv lagstiftning. 

Därmed anser vi att det är viktigt att hela tiden utveckla lagarna kring bokföringsbrotten i 

samma takt som själva brotten utvecklas. Att regeringens arbete med att upprätta lagar som 

ska förebygga brott i framtiden, som justitiedepartementet (2004) skriver, anser vi är ett steg i 

rätt riktning. Vi anser även att det är bra att regeringen kontinuerligt uppmärksammar kraven 

på brottsförebyggande åtgärder, då vi tror att detta leder till att arbetet med att bekämpa bok-

föringsbrotten blir mer effektivt. En annan aspekt som vi anser är av stor betydelse är att det 

är viktigt att informera och se till att kunskapen om hur en bokföring ska upprättas finns bland 

företagare. 

 

Något som däremot vi anser måste finnas på företagen för att de ska kunna bekämpa och und-

vika att bokföringsbrott begås är en bra intern kontroll. Detta är även någon som Nordman på 

Ernst & Young, Lund på Grant Thornton och Lund på ekobrottsmyndigheten efterfrågar. Vi 

anser att om ett företag har en bra intern kontroll blir det betydlig lättare att upptäcka om nå-

got brott begås. Dock hjälper det inte bara med att företag utvecklar en intern kontroll utan det 

måste även här finnas kontrollrutiner så att allt sköts som det ska, anser vi. Det mest effektiva 

sättet att bekämpa bokföringsbrott anser vi är att ha bra kontroll rutiner, både på företag men 

även i samhället.  

 

5.5 Brottsutövaren 

Både Hagman, Lundin och Lund säger att det oftast är en person i ledande position som begår 

bokföringsbrotten.  Ekobrottsmyndigheten (2009) förklarar att de brott som begås av en per-

son i ledanden position gör tio gånger så stor skada än om det vore någon övrig i företaget. 

Att det oftast är en person i ledanden position som utför de flest brotten är lätt att förstå anser 

vi. Detta eftersom det är den som har störts inblick i företagen och har största möjligheten till 

att begås brott utan att någon annan upptäcker det. Detta anser vi åter igen visar att det är vik-

tigt med intern kontroll för att så många som möjligt vet vad som sker i företaget. Just av den-

na anledning anser vi inte att det är konstigt att det är de brott som begås av en person i ledan-

den position som ses som allvarigast och gör störst skada på företagen. 

 

5.6 Revisorns roll i att förebygga ekonomisk brottslighet 

Enligt Dahlqvist och Elofsson (2008) har revisorn till uppgift att granska verksamheten ge-

nom att noggrant kontrollera att räkenskaper och dylikt stämmer i företaget och denna skall 

fungera som en garanti för detta. Samtliga personer vi intervjuat anser att revisorn spelar en 

stor roll då det kommer till att upptäcka olika ekonomiska brott i verksamheten och att slo-
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pandet av revisionsplikten antagligen kommer att innebära att färre ekobrott upptäcks i och 

med att det är revisorerna som i första hand påträffar felaktigheterna.  

 

Vad vi förstår är revisorns roll alltså stor när det kommer till att kontrollera verksamheten. Vi 

håller därför med intervjupersonerna om att revisionsplikten inte borde slopas och tror att det-

ta kan komma att medföra att fler ser det som en möjlighet att fuska med bokföringen vilket 

leder till ökad brottslighet bland mindre företag. När den nu ändå tas bort är det väldigt vik-

tigt, anser vi, att företagen, skaffar sig en god intern kontroll för att själva granska sin verk-

samhet och att andra myndigheter som exempelvis Skatteverket går ut och gör flera kontroller 

för att se så att allt går rätt till. Vi anser även att alla mindre företag ändå borde fortsätta ta 

hjälp av revisorer för att granska verksamheten som ett stöd till den interna kontrollen för att 

felaktigheter skall upptäckas i tid innan företaget drabbas negativ av eventuella felaktigheter 

som kan leda till att företaget drabbas av en negativ motgång. 

 

Dahlqvist och Elofsson (2008) menar även att revisorn kan riskera att dömas till medhjälp till 

bokföringsbrott om denne avger en ren revisionsberättelse trots att det finns felaktigheter i 

bokföringen. Både Hagman och Lund tror att det händer att revisorer undviker att anmäla 

ekonomisk brottslighet i de fall de kan komma att förlora ett betydelsefullt uppdrag på grund 

av det. Vi anser här att revisorerna riskerar att förlora sin trovärdighet då det kommer till att 

hjälpa till att motverka ekobrott. Dock tror vi att många revisorer ändå gör rätt för sig och att 

dessa bidrar till att granskningen ändå blir effektivare med deras synpunkter och kontroll än 

vad den skulle bli utan den.  

 

5.7 Den interna kontrollen i mindre svenska företag 

I referensramen tar vi upp att Haglund et al. (2005) skriver att den interna kontrollen handlar 

om kontroller för att verksamheten skall kunna nå de uppsatta målen. Kontrollen skall se till 

att verksamheten är ändamålsenlig, tillförlitlig och efterleva lagar och normer och bör följa 

COSO-modellen. Feng et al. (2009) menar dessutom att en svag intern kontroll kan innebära 

en negativ påverkan på verksamheten. Trots att det alltså är av stor vikt att ha en intern kon-

troll menar både Nordman och Lundin att de flesta mindre företagen i Sverige inte har någon 

form av intern kontroll men anser emellertid att alla företag där ägare och personal inte är 

samma person borde ha någon form av inre kontroll.  

 

Då vi jämför referensram och empiri ser vi att den interna kontrollen alltså att den interna 

kontrollen är väldigt viktig för att en verksamhet skall vara säker. Trots det verkar det som att 

kontrollen endast anammats av större företag i Sverige även om de står klart att kontrollen är 

nödvändig i alla företag med en administrativ avdelning, oavsett storlek. Som vi ser det kan vi 

med andra ord bara hålla med Nordman och Lundin om det här då även vi anser att alla före-

tag borde ha en inre kontroll. Vi tror att det är viktigt att alla företag kontrollerar sin verksam-

het så att allt går rätt till.   
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5.8 Intern kontroll för att förebygga bokföringsbrott 

Som vi skriver i referensramen så nämner Rae och Subramaniam (2008) att det är större risk 

att en person med möjlighet till att begå brott faktiskt gör det och därmed att svagheter och 

brister i företaget kan leda till att fler brott begås. Samtliga intervjupersoner tror definitivt att 

en god intern kontroll kan minska möjligheterna till att begå brott och Lund menar att det är 

en otrolig skillnad om det finns en god intern kontroll i företaget eller inte. Nordman säger i 

sin tur att det är viktigt att det är mer än en person i företaget som är involverade i den eko-

nomiska biten. Både resultatet från referensramen och empirin pekar alltså på att den interna 

kontrollen faktiskt kan vara till stor hjälp då det kommer till att förebygga ekonomisk brotts-

lighet i form av bland annat bokföringsbrott. 

 

Vidare skriver dock Rae och Subramaniam (2008) att en god intern kontroll inte är någon 

garanti för att ett företag helt kan undvika bedrägerier och inte heller att en dålig intern kon-

troll automatiskt innebär att företaget kommer att råka ut för det. Både Nordman och Lundin 

stämmer även de in i att det aldrig finns några garantier för detta och Nordman säger att det är 

omöjligt att komma åt allting. Är det någon som verkligen vill och är tillräckligt duktig så 

kommer denne kunna komma runt systemet på ett eller annat sätt.  

 

Vi anser att det trots allt verkar som att en god intern kontroll kan innebära att företagen kan 

skydda sig mot bedrägerier som begås av en anställd. Vi tror dock att den ekonomiska brotts-

ligheten kommer finna nya vägar som gör det enklare för personer med avsikt att begå brott 

att faktiskt göra det, vilket kan komma att göra att den interna kontrollen blir nödvändig för 

att upptäcka dessa. Därför anser vi, liksom både resultatet i referensramen och empirin anty-

der, att även mindre företag borde se till att ha en så god intern kontroll i verksamheten som 

möjligt. För även om det är så som Rae och Subramaniam (2008), Nordman och Lundin sä-

ger, att det går att ta sig runt systemet och begå brott ändå, så tror vi ändå att en intern kontroll 

kan minska riskerna för detta avsevärt. Vi tror alltid det kommer att finnas den här typen av 

brott och att helt eliminera dem kommer vara nästintill omöjligt dock kan kanske en god in-

tern kontroll ändå hjälpa många företag och hålla brottsstatistiken lägre än de skulle kunnat 

göra utan den. 
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6. Avslutande reflektioner  

I det här kapitlet avslutas uppsatsen med att vi presenterar en slutsats av det vi kommit fram 

till genom att svara på de forskningsfrågor vi inledningsvis ställde. Vi kommer dessutom ge 

förslag till fortsatt forskning på området. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med den här studien var att undersöka om och hur en mindre organisation kan förhindra 

avsiktlig ekonomisk brottslighet, i form av bokföringsbrott, genom att ha en väl genomarbetad 

intern kontroll. Efter genomförd studie har vi kommit fram till att allt tyder på att detta är fal-

let. Vi kan inte se att det finns någon anledning för mindre företag att inte ha en intern kon-

troll då vi förstått att kontrollen är av oerhörd stor vikt för att skydda sin verksamhet mot eko-

brott av alla dess slag. Då vi även tror att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka och 

att den kommer finna nya vägar så tror vi även kontrollerna kommer att bli allt viktigare. En 

annan hjälp för företagen att upptäcka felaktigheter har varit revisorns granskande, men då 

revisorplikten nu kommer att försvinna för mindre företag så tror vi att den interna kontrollen 

kommer få ännu större betydelse för att gardera sig mot felaktigheter. Vi tror att revisionen 

idag är ett kontrollsystem som hjälper till att stoppa vissa personer från att begå olika typer av 

ekonomisk brottslighet och om denne försvinner, försvinner även ett stort skyddsnät för före-

tagen.  

 

I och med att revisionsplikten nu ändå kommer att försvinna, kommer det att innebära att det 

krävs nya metoder för att få bukt med den ekonomiska brottsligheten. Det krävs även att 

myndigheter, så som skatteverket, verkligen tar sitt ansvar och gör tätare och noggrannare 

kontroller. Vi anser alltså inte att en bra intern kontroll är det enda sättet att förebygga eko-

brott, men att det är det enda sättet för ett företag att ha sin framtid i egna händer, utan att be-

höva förlita sig på att andra upptäcker fel då det redan kan vara försent att göra något åt dem. 

Vi rekommenderar alltså alla mindre företag att så snart som möjligt skaffa sig en intern kon-

troll för att säkra sin framtid. Vi vill hävda att intern kontroll är en förutsättning för att mindre 

företag skall överleva interna hot. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant om det vore någon som efter att läst vår studie undersö-

ker hur den ekonomiska brottsligheten har utvecklats efter att revisionsplikten avskaffats. Det-

ta är något som både vi och troligtvis olika myndigheter vore intresserade av, eftersom detta 

ämne inte är så vanligt att någon studerar. Det vore även intressant för oss att se om våra slut-

satser angående att det kommer bli mer ekonomisk brottslighet efter avskaffandet av revi-

sionsplikten var riktiga.      
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En annan sak som skulle vara intressant att utreda är brottsutredarnas metoder för att utreda de 

ekonomiska brotten, samt att försöka komma på nya metoder för att komma underfund med 

den grövre ekonomiska brottsligheten. 
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