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Bakgrund och problem: År 2011 anmäldes 12 260 bokföringsbrott till Ekobrottsmyndighet-

en och statistiken visar att detta brott är det näst vanligast anmälda ekonomiska brottet. Det är 

ett växande problem och de brottsförebyggande myndigheterna måste använda åtgärder som 

ger en preventiv effekt eftersom ekonomisk brottslighet kan leda till betydande skador för 

samhället, exempelvis genom att skapa en orättvis konkurrenssituation för företagare. Det kan 

även skada och hota förtroendet för näringslivet samt leda till en dämpad tillväxt i Sveriges 

ekonomi. Eftersom bokföringsbrott är ett omfattande problem så klarar inte en enskild myn-

dighet av att hantera problemet själv, därför är samverkan en viktig del i myndigheternas ar-

bete.  

Syfte: Syftet med studien är att med utgångspunkt i ett myndighetsperspektiv förklara hur de 

svenska brottsförebyggande myndigheterna arbetar för att förebygga bokföringsbrott. Det 

kommer att ske genom att vi identifierar vilka åtgärder de brottsförebyggande myndigheterna 

använder sig av i sitt förebyggande arbete samt beskriver hur samverkan mellan de olika 

brottsförebyggande myndigheterna fungerar.  

 

Metod: Vi har använt oss av den induktiva forskningsansatsen samt den kvalitativa forsk-

ningsstrategin i vårt uppsatsarbete. Det empiriska materialet utgörs av fem perspektiv som har 

samlats in genom intervjuer med olika brottsförebyggande myndigheter. 

Slutsats: Vår slutsats är att de brottsförebyggande myndigheterna främst använder sig av åt-

gärderna; information, kontroll samt utvecklande av lagstiftning för att motverka bokförings-

brott och de upplever att dessa åtgärder fungerar tillfredställande. Myndigheterna upplever att 

samverkan är en betydelsefull del i det brottsförebyggande arbetet. De anser att samarbetet 

dem emellan fungerar bra och att de regionala underrättelsecentren är exempel på väl funge-

rande samverkan samt att det mervärde som skapas framförallt består av ett utökat informat-

ionsutbyte. 

Nyckelord: bokföringsbrott, förebyggande arbete, brottsförebyggande myndigheter, åtgärder, 

samverkan. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi beskriva bakgrunden till problemet med bokföringsbrott samt 

föra en diskussion om varför det är ett problem. Det leder oss fram till den forsknings-

fråga som är utgångspunkten för vår studie samt uppsatsens syfte. 

 

1.1 Bokföringsbrottets utveckling 

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik för år 2011 (se bilaga 1) anmäldes 12 260 bokfö-

ringsbrott till Ekobrottsmyndigheten, vilket motsvarade cirka 36 procent av samtliga anmälda 

ekonomiska brott under samma år. Statistiken visar att bokföringsbrott är det näst vanligast 

anmälda ekonomiska brottet, vanligast är skattebrott som utgjorde cirka 52 procent av det 

totala antalet anmälda ekonomiska brott under år 2011. Denna statistik visar att bokförings-

brott är ett vanligt förekommande brott, vilket kan leda till att det uppstår en osäkerhet kring 

om företagens bokföring är korrekt eller inte. 

 

Ekobrottsmyndigheten definierar begreppet ekonomisk brottslighet(ekobrott) på följande sätt; 

”Ekonomisk brottslighet är brott inom företag eller brott som någon begår utanför företag men 

som får konsekvenser inom centrala ekonomiska system, exempelvis skattesystem eller soci-

alförsäkringssystem” (ebm.se). Enligt Andersson et al (2011) begås ett bokföringsbrott när en 

individ inte bokför i enlighet med bokföringslagen. Författarna säger att en korrekt bokföring 

enligt bokföringslagen ska ge information till intressenterna om rörelsens förlopp samt dess 

ekonomiska ställning och resultat. Bokföringsbrott används ofta för att dölja annan ekono-

misk brottslighet, exempelvis när gärningsmannen inte bokför alla intäkter och kostnader för 

att dölja skattebrott (Ekobrott – utvecklingen av några centrala brottstyper 2002). 

 

Bokföringsbrott har en hög uppklarningsprocent då det oftast finns en misstänkt när anmälan 

görs, vid cirka 30 procent av alla anmälningar som görs, kan en person bindas till brottet 

(bra.se). Enligt Ekobrottsmyndighetens senast framtagna rapport om den ekonomiska brotts-

ligheten har summan av antal domar, strafföreläggande och åtalsunderlåtelse, det vill säga 

lagföringsbesluten inom kategorin bokföringsbrott, ökat med 62 procent sedan år 2004. 

Ekobrottmyndigheten skriver i rapporten att det finns vissa svårigheter med att beskriva 

brottsutveckling på ekobrottsområdet då de flesta brott som begås inom detta område är så 

kallade spaningsbrott. Det är enligt Brottsförebyggande rådet ”brott som oftast anmäls och 

registreras som ett resultat av polisens och andra aktörers arbetsinsatser...”(bra.se). 

Ekobrottsmyndigheten skriver även i sin rapport att denna typ av brott speglar myndigheter-

nas insatser istället för den faktiska brottsligheten. För att kunna skildra den faktiska brotts-

ligheten krävs det andra metoder än kriminalstatistik, exempelvis intervjuer med aktörer på 

den svarta marknaden eller offerundersökningar (Rapport om den ekonomiska brottsligheten 

2010). 

Bokföringsbrott är ett omfattande problem och en enskild myndighet klarar inte av att hantera 

problemet själv, detta har medfört att ett råd har bildats vars uppgift är att fungera som ett 
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samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet. Detta råd går under benämningen Ekorådet och 

svarar främst för samordningen mellan myndigheterna på en central nivå. Enligt Ekobrotts-

myndigheten utgör ett bra regionalt samarbete en betydelsefull del i det brottsförebyggande 

arbetet. De myndigheter som huvudsakligen samverkar i det förebyggande arbetet mot bokfö-

ringsbrott är Ekobrottsmyndigheten (EBM), Skatteverket (SKV) samt Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ). (Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2010) 

 

Enligt Ekobrottsmyndighetens Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2010 blir den eko-

nomiska brottsligheten allt mer internationell och komplex i sitt utseende och det har skett en 

markant ökning i antalet anmälningar sedan år 2007. Ekonomisk brottslighet leder ofta till 

betydande skador för samhället i stort och för enskilda företagare, exempelvis kan det skada 

och hota förtroendet för näringslivet samt leda till en dämpad tillväxt i Sveriges ekonomi. 

(Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2010) 

1.2 Bokföringsbrott - ett växande problem 

Antalet anmälda bokföringsbrott har ökat drastiskt sedan år 2007 och enligt en artikel i Da-

gens Nyheter (2012) har antalet anmälda grova ekonomiska brott ökat med 50 procent mellan 

åren 2010 och 2011. I artikeln intervjuas Eva Fröjelin, generaldirektör för Ekobrottsmyndig-

heten, som påpekar att Ekobrottsmyndigheten har sett en utveckling där företag i allt större 

utsträckning används som verktyg för att begå brott. (dn.se) Enligt Ekobrottsmyndighetens 

Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2010 har antalet anmälda ekonomiska brott ökat 

avsevärt gentemot andra brottstyper. I rapporten framgår även att det finns tendenser på att 

den ekonomiska brottsligheten blir allt grövre och att denna brottslighet ofta fungerar som ett 

led i organiserade, multikriminella verksamheter. Dessa består ofta av olika typer av närings-

verksamheter som används till penningtvätt från andra brottsliga aktiviteter samt finansiering 

av brottsliga verksamheter. (Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2010) 

 

Fröjelin nämner att Ekobrottsmyndigheten i sitt arbete, har kommit närmare den organiserade 

brottsligheten och arbetar hårt för att avbryta den pågående brottsligheten. Deras arbete har 

blivit mer proaktivt eftersom de har skapat en egen kriminalunderrättelsetjänst vars uppgift är 

att ta in tips, vara ute på spaning samt samla in och analysera information. Detta gör att myn-

digheten hamnar närmare brottsligheten och på så vis upptäcker fler brott. (dn.se) 

 

Bokföringen har ett viktigt syfte och de företagare som genom att begå bokföringsbrott, för-

söker skaffa sig konkurrensfördelar gentemot de laglydiga företagarna, orsakar ekonomiska 

skador för både konkurrenter och statliga myndigheter. För att en ekonomi och den fria kon-

kurrensen ska fungera krävs det att lagarna följs, annars kan en orättvis konkurrenssituation 

skapas. Det kan i värsta fall leda till att de laglydiga företagarna blir utkonkurrerade av de 

företagare som bryter mot lagen. En annan följd av bokföringsbrott är att det skapas en ökad 

osäkerhet huruvida en bokföring är korrekt eller inte. Syftet med bokföring fallerar när det 

råder en osäkerhet kring bokföringens korrekthet eftersom bokföringen då inte längre kan 

förenkla styrningen. En annan effekt blir att bokföringen därav inte kan fungera som underlag 

för kontroll samt att det inte är möjligt att göra en uppföljning av verksamheten. Intressenter-

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
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na kan då börja ställa krav på organisationen, att det ska finnas metoder för att säkerställa 

bokföringens tillförlitlighet genom exempelvis nyttjande av nyckeltal. (Andersson et al 2011) 

Enligt Skatteverket varierar straffet för bokföringsbrott beroende på om det anses vara grovt 

eller ringa, det maximala straffet är 6 års fängelse och det minimala straffet är dagsböter 

(skv.se). Vår uppfattning är att den relativt höga straffskalan indikerar att myndigheterna ser 

bokföringsbrott som ett allvarligt problem, vilket de kämpar med att få kontroll över. Enligt 

Ekobrottsmyndigheten lägger de idag mer resurser på att bekämpa och förebygga den här ty-

pen av brott för att kunna få det hanterbart. Resursökningen måste finansieras på något sätt, 

vilket indirekt kan drabba hela samhället eftersom det kan leda till skattehöjningar eller att 

resurser tas från andra delar av de statliga finanserna (Vad är bokföringsbrott? 2009). 

 

Corkovic, sektionschef på skatteverket i Kalmar, påpekar att när de anmäler misstankar om 

brott handlar det oftast om en kombination av skattebrott, försvårande av skattekontroll och 

bokföringsbrott. Dessa faktorer gör att myndigheterna satsar mer på att förebygga brotten och 

enligt Ekobrottsmyndighetens Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2010 är ett bra reg-

ionalt samarbete en betydelsefull del i det brottsförebyggande arbetet. Vi tycker att det visar 

att samverkan är ett intressant område att studera då myndigheterna ser den som en betydelse-

full del i sitt arbete. Enligt DNs artikel har ekobrotten ökat med 50 procent på ett års tid vilket 

visar att problemet växer och myndigheterna måste hitta åtgärder för att kunna förebygga bok-

föringsbrotten(dn.se). Artikeln tar även upp att Ekobrottsmyndigheten har ändrat sina rutiner 

för att kunna hantera ökningen, vilket vi anser gör det intressant att studera vilka åtgärder de 

nu väljer att tillämpa i sitt förebyggande arbete 

 

Vår förhoppning är att studien ska göra myndigheterna uppmärksamma på hur det brottsföre-

byggande arbetet bedrivs, dels inom myndigheterna, dels i samarbetet mellan myndigheterna. 

1.3 Forskningsfrågor 

Den tidigare problemdiskussion som förts har lett fram till den övergripande fråga som kom-

mer att ligga till grund för forskningen i den här uppsatsen. 

 

Hur upplever de samverkande myndigheterna att det förebyggande arbetet mot bokförings-

brott fungerar? 

 

Den här frågan har vi valt att bryta ner i fyra mindre forskningsfrågor då de kan fungera som 

stöd i vårt arbete med att besvara den övergripande frågan. 

 

 Vilka åtgärder används främst av de brottsförebyggande myndigheterna för att före-

bygga bokföringsbrott? 

 Hur upplever myndigheterna att dessa åtgärder fungerar? 

 På vilket sätt samverkar olika brottsförebyggande myndigheter för att förebygga bok-

föringsbrott? 

 Hur upplever myndigheterna att samarbetet fungerar? 



~ 1 . Inledning ~ 

 

4 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i ett myndighetsperspektiv förklara hur de 

svenska brottsförebyggande myndigheterna arbetar för att förebygga bokföringsbrott. Det 

kommer att ske genom att vi identifierar vilka åtgärder de brottsförebyggande myndigheterna 

använder sig av i sitt förebyggande arbete samt beskriver hur samverkan mellan de olika 

brottsförebyggande myndigheterna fungerar.  

1.5 Disposition 

Kapitel 2 – Metod  

I detta kapitel presenteras de metoder som vi har arbetat utifrån. Vi har utgått från de upple-

velser respondenterna från myndigheterna har kring åtgärder och samverkan och sedan vägt 

dessa mot teorier som stödjer deras resonemang. De metodval vi har gjort har bidragit till att 

studiens syfte har kunnat uppnås. 

 

Kapitel 3 – Bokföringsbrott - ramverk, myndigheter, åtgärder och samverkan 

I det här kapitlet presenteras de lagar och ramverk som gäller för bokföring. Det ges även en 

sammanfattning av förbättringar som kan göras i det förebyggande arbetet gällande ekobrott 

och i samverkan mellan myndigheter, vilka framgår av Brottsförebyggande rådets forskning. 

Kapitlet avslutas med en kort presentation av de brottsförebyggande myndigheterna och de 

åtgärder som nyttjas samt hur deras samverkan är uppbyggd. Detta kapitel ska bidra som ett 

stöd till vår analys genom att ge en bakgrund till myndigheternas arbete och de lagar som styr 

inom bokföring.  

 

Kapitel 4 – Respondenternas perspektiv på åtgärder och samverkan 

I det här kapitlet görs en återberättelse av de intervjuer som har genomförts med de olika 

myndigheterna. Det görs en presentation av respondenternas åsikter och erfarenheter av de 

åtgärder som används i det förebyggande arbetet mot bokföringsbrott samt hur de ser på den 

samverkan som finns mellan myndigheterna. De resultat som har framkommit av intervjuerna 

ligger sedan till grund för att kunna besvara forskningsfrågan.  

 

Kapitel 5 – Teorier som stödjer de samverkande myndigheternas val av åtgärder  

I detta kapitel kommer det att göras en presentation av, samt redogörelse för teorier som kan 

användas som stöd i analysen. Teoriurvalet har skett utifrån resultatet av den empiriska in-

samlingen. Teorierna ska hjälpa till att förklara varför valda åtgärder kan vara lämpliga att 

använda och vilket resultat de medför, samt vilket värde som kan skapas genom att myndig-

heterna samverkar.  

 

Kapitel 6 – Diskussion och slutsats 

I det här kapitlet förs en diskussion rörande myndigheternas åtgärder och hur de samverkar 

med varandra, samt hur teorivalet stödjer val av åtgärder och samverkansformer. I kapitlet 

säkerställs också att syftet har blivit uppfyllt. Avslutningsvis presenteras de slutsatser vi har 

kommit fram till samt avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning.  
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras de forskningsstrategier och undersökningsmetoder som vi har 

valt att använda samt motiveringar till de metodval vi har gjort. Avslutningsvis kommer 

vi även att redogöra för den kritik som kan finnas mot de källor som använts. 

 

2.1 Förförståelse 

Vi som har författat denna uppsats studerar vid Linnéuniversitetets Ekonomprogram och vi 

har läst företagsekonomi under tre års tid vilket gett oss vissa förkunskaper om bokföring, till 

exempel hur den ska genomföras och vilka som är bokföringsskyldiga. Däremot hade vi inga 

förkunskaper om de brott som begås inom ramen för bokföring eller hur samverkan mellan de 

olika myndigheterna bedrivs, alltså hade vi ingen egentlig förförståelse inom det forsknings-

område vi valde att studera. Det har gjort att vi har varit tvungna att studera forskningsområ-

det för att kunna genomföra givande intervjuer med respondenter från de brottsförebyggande 

myndigheterna. Eftersom vi inte hade någon förförståelse i ämnet så kommer vårt synsätt på 

bokföringsbrott att påverkas av det som den teoretiska referensramen och den empiriska 

sammanställningen visar.  

 

Forskningsproblemet har studerats som en helhet, utifrån våra egna uppfattningar och känslor 

om problemet, vilket enligt Patel och Davidson (2011) kännetecknar ett hermeneutiskt forsk-

ningssynsätt. Då forskningens syfte inte var att bryta ner problemet i små beståndsdelar läm-

pade sig inte det positiviska forskningssynsättet då synsättet, enligt Patel och Davidson 

(2011), har som utgångspunkt att bryta ner problemet i små beståndsdelar för att kunna stu-

dera dem var för sig. Vi har pendlat mellan helhet, del och olika synvinklar eftersom vi ville 

väga respondenternas olika synsätt mot de teorier som presenteras, vilket kännetecknar, enligt 

Patel och Davidson (2011), ett hermeneutiskt forskningssynsätt. Respondenternas svar och 

teorin utgör delar och kan var för sig inte ge information om hela problemet. När delarna se-

dan sammanställdes och jämfördes med varandra i uppsatsens analysdel skapades en helhet, 

vilket leder fram till de slutsatser som presenteras i det sista kapitlet.  

2.2 Forskningsansatser 

Bryman och Bell (2003) lyfter fram tre olika sätt för hur teori och empiri kan relatera till 

varandra inom forskning; deduktion, induktion och abduktion. De skriver vidare att den in-

duktiva metoden utgår från praktiken, som sedan styr vilka teorival forskaren kommer att 

göra. Författarna anser att den deduktiva metoden utgår från teorin, en eller flera hypoteser 

formuleras, dessa styr datainsamlingen och genom resultatet kan hypoteserna förkastas eller 

bekräftas. Enligt Patel och Davidson (2011) är abduktion en kombination av deduktiv och 

induktiv forskningsansats. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att en abduktiv ansats tar 

utgångspunkt i empirin men skapar inga begränsningar när forskaren försöker finna samband 

mellan empirin och den redan existerande teorin, vilket innebär att forskaren har möjlighet att 

arbeta parallellt med teori och empiri. 
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Vi valde att utgå från den induktiva forskningsansatsen då vi inte kunde finna någon vederta-

gen teori specifikt för det ämne vi studerade. Med anledning av att det var svårt att hitta teo-

rier som redogör för hur de brottsförebyggande myndigheterna arbetar för att förebygga bok-

föringsbrott så utgick vi från det empiriska material vi samlat in och försökte sedan hitta teo-

rier som behandlar forskningsområdet. Detta gjorde att vi var mer öppna i vår forskning för 

att finna paralleller som kunde leda fram till nya teorier beträffande motverkandet av bokfö-

ringsbrott. Empirin möjliggjorde kartläggandet av det förebyggande arbetet mot bokförings-

brott. Enligt Bryman och Bell (2003) kännetecknar vårt tillvägagångssätt den induktiva forsk-

ningsansatsen, det vill säga att forskaren utgår från empirin för att sedan söka bekräftelse i 

teorin. Eftersom den deduktiva metoden utgår från vedertagen teori i ämnet enligt Patel och 

Davidson (2011) så lämpade sig inte den metoden för vårt uppsatsarbete. Vi kunde inte heller 

tillämpa den abduktiva metoden, då forskningen utgår från en hypotes och de slutsatser fors-

karen kommer fram till ska sedan testas i praktiken, skriver Alvesson och Sköldberg (2008). 

Vi hade för avsikt att undersöka vilka åtgärder som används och på vilket sätt olika myndig-

heter samverkar, vi anser att det inte bidrar med något ytterligare till vår studie om slutsatser-

na skulle testas. 

2.3 Data 

Bryman och Bell (2003) skriver att forskaren kan använda sig av två olika typer av data, pri-

märdata och sekundärdata. När insamling av data görs för ett speciellt syfte, och inte tidigare 

utförts av någon annan, klassas det som primärdata. Sekundärdata är data som har samlats in 

av någon annan forskare tidigare, denna data kan vara både kvalitativ i form av intervjudata 

eller kvantitativ bestående av statistiskt material. Sekundärdata är relativt enkelt att skaffa 

fram, den är ofta av hög kvalitet och kan erhållas till en lägre kostnad än primärdata då pri-

märdata kräver mer tid och resurser av forskaren. När forskaren använder sekundärdata bidrar 

det till att mer tid kan läggas på att analysera det material som samlats in. Vid företagsekono-

miska studier är resultaten sällan färdiganalyserade och data är därav inte fullt utnyttjad. Där-

för är sekundärdatas tillgänglighet viktig inom forskningen då den förbättrar möjligheten att 

data som samlats in används fullt ut. Forskaren måste ställa högre krav på det sekundära 

materialet så att det är aktuellt, signifikant och tillräckligt uppdaterat eftersom det har bety-

delse för om forskningen kan anses tillförlitlig. Det är även viktigt att ha i åtanke att forskaren 

måste sätta sig in i materialet i fråga hur det har tagits fram, för vilket syfte det tagits fram och 

ha en medvetenhet om att dessa data kan ha påverkats av forskarens subjektivitet, den tid 

denna process kräver ska heller inte underskattas. (Bryman & Bell 2003) 

 

Vi har använt både primär- och sekundärdata. Våra primärdata består av material från inter-

vjuer vilka genomförts med fem personer som arbetar i olika brottsförebyggande myndighet-

er. Den sekundärdata vi huvudsakligen använder är facklitteratur inom området för bokföring, 

metodiklitteratur, samt informations- och utbildningsfoldrar framtagna för att underlätta myn-

digheternas arbete mot bokföringsbrott. Vi har även använt sekundärdata från de brottsföre-

byggande myndigheternas hemsidor samt forskning inom ämnet.  
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2.4 Forskningsstrategier 

Den empiriska datainsamlingen har skett genom intervjuer med respondenter från de brotts-

förebyggande myndigheterna. Bryman och Bell (2003) hävdar att det finns två olika typer av 

forskningsstrategier som kan användas, kvantitativ och kvalitativ. I den kvantitativa forsk-

ningen görs mätningar i samband med insamling av data samt vid statistiska bearbetnings- 

och analysmetoder. Denna typ av forskning är bäst lämpad för studier med frågeställningar 

som; Vad/Hur/Vilka är skillnaderna? När forskningen har en kvalitativ inriktning sker vanlig-

en insamling av data genom verbala analysmetoder av textmaterial. Den kvalitativa inrikt-

ningen ger en djupare förståelse för ämnet då det är en beskrivande metod som utgår från 

forskningsfrågorna, vilka sedan genererar de teoretiska aspekterna. Denna forskningsmetod 

medför att det inte kan göras generaliseringar i lika stor omfattning som vid kvantitativ forsk-

ning. Forskningsansatsen används när studiens syfte är att tolka och förstå exempelvis männi-

skors upplevelser eller besvara frågor såsom; Vad är detta? Vilka är de underliggande mönst-

ren? (Bryman & Bell 2003) 

Eftersom vi saknade kunskap om vilka åtgärder som används av de brottsförebyggande myn-

digheterna för att förebygga bokföringsbrott samt på grund av att vi hade svårigheter att hitta 

specifika teorier som behandlar ämnet, ansåg vi att en kvalitativ analys var mest lämplig. En-

ligt Svensson och Starrin (1996) har den här typen av analys som målsättning att identifiera 

egenskaper och innebörder som ännu är okända eller då de är kända men inte kan nyttjas fullt 

ut, med avseende på variation, struktur eller process. Författarna menar vidare att vid kvanti-

tativ analys undersöks de på förhand definierade företeelserna och dess egenskaper samt in-

nebörder, eftersom de brottsförebyggande myndigheternas åtgärder var okända för oss så 

lämpade sig inte den här typen av analys för vår uppsats. 

 

Enligt Svensson och Starrin (1996) måste forskaren även ta hänsyn till vilken typ av fråge-

ställning som forskningen ska grundas på, vid valet av analysmetod. I den kvalitativa analysen 

ställs frågor som; Vad innebär det, Vad handlar det om och Vad kännetecknas denna händelse 

eller detta fenomen av? Våra forskningsfrågor bygger på den här typen av frågeställningar och 

därför har vi valt den kvalitativa metoden. Vi har gjort mer djupgående intervjuer för att skapa 

en djupare förståelse för problemet. Hade vi istället gjort en kvantitativ analys hade detta tro-

ligen resulterat i enbart ytliga svar och ingen djupare förståelse. Eftersom vi valt att använda 

en induktiv ansats lämpar sig den kvalitativa analysen bättre då den bygger på analysprinciper 

som kännetecknar en explorativ, induktiv studie medan en kvantitativ analys bygger på ana-

lysprinciper som kännetecknar en explorativ, deduktiv studie (Svensson & Starrin 1996). 

 

När vi hade genomfört analysen och kommit fram till studiens slutsatser, kunde vi urskilja 

vissa mönster som tidigare inte hade uppmärksammats. I uppsatsens avslutande kapitel, avslu-

tande reflektioner, för vi en djupare diskussion om vilka möjligheter och utmaningar som mö-

ter myndigheterna. Diskussionen som förs sker i huvudsak utifrån vår synvinkel med den nya 

kunskap som vi erhållit genom uppsatsarbetet. Vi berör vilka för- och nackdelar som är för-

knippade med de åtgärder som huvudsakligen används, vad de kan bidra med som vi inte har 
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framfört tidigare i uppsatsen samt nya synsätt på samverkan och vad det innebär för myndig-

heterna. 

2.5 Intervjutekniker 

Det finns tre typer av intervjutekniker; strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad, enligt 

Bryman och Bell (2003). De skriver vidare att vid en strukturerad intervju har respondenten 

ett visst antal svarsalternativ att välja mellan, den här typen av intervju kan även ske i enkät-

form. Däremot anser Bryman och Bell (2003) att om ostrukturerad intervju tillämpas så an-

vänder sig forskaren inte av förutbestämda frågor, utan har istället på förhand tagit fram min-

nesanteckningar som fungerar som stöd under intervjun. Vi har valt att genomföra intervjuer-

na med en semistrukturerad uppbyggnad då vi använder förutbestämda frågor som diskuteras 

under intervjun, frågorna behöver dock inte ställas i en viss ordningsföljd. Vid både semi-

strukturerade och ostrukturerade intervjuer är respondenten fri att formulera sina svar, det ger 

forskaren möjlighet att ställa följdfrågor för att få ytterligare information till studien (Bryman 

& Bell 2003). Uppsatsens empiriska del utgår från de intervjuer vi har genomfört med repre-

sentanter från de myndigheter som främst berörs av problemen med bokföringsbrott. Vi ville 

skapa en djupare förståelse för det förebyggande arbetet som bedrivs av myndigheter, kunna 

på ett beskrivande sätt besvara forskningsfrågorna samt spegla olika perspektiv. 

Enligt Bryman och Bell (2003) resulterar mejlintervjuer ofta i korta svar där ingen möjlighet 

till följdfrågor ges, de menar vidare att telefonintervjuer ökar risken för missförstånd och 

andra “brus”. Därför föredrog vi personliga intervjuer i den här studien. I de fall då det inte 

var möjligt med personliga intervjuer på grund av det geografiska avståndet fick vi dock nöja 

oss med att hålla telefonkontakt med respondenterna.  

 

Widerberg (2002) berättar att forskaren har tolkningsföreträde och den huvudsakliga kontrol-

len över intervjun, men måste samtidigt vara medveten om att respondenten kan ta kontrollen 

över intervjun, exempelvis genom att välja att inte svara på vissa frågor, ge de svar som re-

spondenten tror intervjuaren vill höra, ifrågasätter forskaren eller lämnar intervjun helt. Fors-

karen kan medvetet eller omedvetet påverka intervjuns resultat och detta brukar, enligt Patel 

och Davidson (2011), benämnas som intervjuareffekten. Även om det finns vissa fördelar 

med att förbereda intervjufrågorna, måste forskaren vara öppen för respondentens berättelse 

så att den data som behövs för att genomföra en lyckad studie framkommer under intervjun 

(Fejes & Thornberg 2009). 

 

Vi valde att använda öppna frågor för att minska risken för intervjuareffekten, vi ville att re-

spondenterna skulle få möjlighet att tala fritt samt kunna påverka intervjuns inriktning. Ett 

antal följdfrågor förbereddes för att kunna fånga upp nya perspektiv på problemet. Samma 

frågor ställdes till alla respondenter för att lättare kunna jämföra resultatet i analysen. För att 

säkerställa att vi skulle få svar på våra frågor samt erhålla den information vi behövde för att 

kunna genomföra studien, så skickades intervjufrågorna (se bilaga 2) i förväg. Detta för att ge 

respondenterna möjlighet att förbereda sig inför intervjun och för att de skulle känna sig 

trygga i intervjusituationen, med särskild hänsyn till den sekretess som råder inom myndig-
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heter. Nackdelen med att skicka ut intervjufrågorna i förväg är att det minskar möjligheten att 

få impulsiva och ärliga svar men det var inte vår avsikt att erhålla den här typen av svar. De 

frågor som handlar om samverkan kan vara känsliga för respondenterna att svara, men vi an-

ser ändå att de kunde vara självkritiska och vi hoppas att respondenterna svarade så sannings-

enligt de kunde utifrån sin position. Därav tror vi att intervjutillfället nyttjades på ett bättre 

sätt, att vi därmed möjliggjorde välgenomtänkta och konkreta svar eftersom respondenterna 

fick en chans att sätta sig in i den problemställning vi avsåg undersöka. Vi upplevde att den 

information vi fick från de olika respondenterna gav oss en bra överblick över myndigheter-

nas förebyggande arbete samt deras samverkan med andra myndigheter. Respondenterna från 

de lokala kontoren hade försökt ta fram information från huvudkontoret i de fall där de inte 

själva kunde besvara frågan. 

 

Vid intervjuerna valde vi att använda en diktafon för att öka studiens trovärdighet, vi är med-

vetna om att det kan ha hindrat respondenterna från att uttrycka sig fritt då de kan ha känt sig 

obekväma och rädda för att säga fel. Vi ansåg dock att fördelarna med diktafon vägde tyngre 

än dess nackdelar eftersom det gav oss större möjlighet att aktivt kunna lyssna på vad respon-

denten svarade och därmed även kunde ställa följdfrågor. Diktafonen underlättade också den 

empiriska sammanställningen eftersom intervjun fanns sparad i sin helhet. Vi upplevde inte 

heller att respondenterna var besvärade av diktafonen.  

2.6 Urval 

Enligt Bryman och Bell (2003) används begreppet urval i forskningsmetodikens sammanhang 

när forskaren måste välja ut lämpliga respondenter till undersökningen. Det finns olika meto-

der vid urvalsprocessen, vi har själva valt vilka myndigheter vi tror kan bidra med värdefull 

information till vår forskning. Vi valde att genomföra intervjuer med några av de myndigheter 

som arbetar med att förebygga bokföringsbrott, vi kontaktade dock alla de myndigheter som 

arbetar aktivt med att förebygga bokföringsbrott. Eftersom samtliga myndigheter tyvärr inte 

hade möjlighet att medverka var antalet intervjuer inte något vi kunde styra över men vi ansåg 

att det räckte med en intervju per myndighet. Anledningen till att vi endast var intresserade av 

att hålla en intervju per myndighet var för att vi ville jämföra de olika myndigheternas strate-

gier och inte hur enskilda personer inom myndigheterna arbetar för att förebygga bokförings-

brott. Våra metoder stämmer överens med kvoturval som ofta tillämpas vid kommersiella 

undersökningar som marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. När denna metod 

tillämpas bygger valet av respondenter på forskarens urval, av för undersökningen relevanta 

kategorier, exempelvis indelade efter ålder, yrke etcetera. Det är inte slumpen, utan forskaren 

själv som avgör vilka personer som ska delta i undersökningen. (Bryman & Bell 2003) 

 

Vi kontaktade de myndigheter som arbetar med brottsförebyggande åtgärder när det gäller 

bokföringsbrott. Respondenterna vi valde att intervjua kommer från Ekobrottsmyndigheten, 

Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Skattebrottsenheten och Brottsförebyggande rådet, detta 

för att kunna presentera problemet utifrån flera perspektiv. Det var också viktigt för oss att få 

kontakt med personer som genom sitt arbete har goda kunskaper om hur det förebyggande 

arbetet beträffande bokföringsbrott fungerar, dels inom myndigheten men även i samverkan 
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med andra myndigheter. Förhoppningen var att de utvalda respondenterna därmed skulle 

kunna bidra med relevant information till vår undersökning.  

 

Efter kontakt med de ovannämnda myndigheterna vilket resulterade i två stycken telefonin-

tervjuer samt tre stycken personliga intervjuer. Vid den personliga intervjun som hölls vid 

Skatteverket genomförde vi intervjun med två personer samtidigt då den respondent vi hade 

bokat in intervjun med, ville ha stöd från en medarbetare för att kunna ge så utförliga svar 

som möjligt. Även Rikspolisstyrelsen och Finansinspektionen kontaktades men de hade tyvärr 

inte möjlighet att medverka i en intervju. 

 

Urvalet kan ha påverkat resultatet eftersom de personer som arbetar med övergripande frågor 

för hela organisationen troligen har ett helhetsperspektiv medan de personer som arbetar på 

lokal nivå troligtvis har ett annat perspektiv. Detta påverkade säkerligen det empiriska materi-

alet vi erhöll vid intervjuerna eftersom respondenternas svar skildrar just deras perspektiv. Vi 

utgick från att vi ville ha så många personliga intervjuer som möjligt men i de fall där myn-

digheterna inte hade något kontor i Kalmar var telefonintervju det enda genomförbara alterna-

tivet, vilket var fallet vid intervjuerna med Ekobrottsmyndigheten samt Brottsförebyggande 

rådet. 

 

Vi valde att avgränsa våra forskningsfrågor till att endast beröra bokföringsbrott för att skapa 

en tydlig problemställning, detta kan ha påverkat vår datainsamling då respondenterna arbetar 

med att förebygga ekobrott generellt, inte bara bokföringsbrott. De hade därav ibland vissa 

svårigheter att svara på våra frågor. Vi ansåg att det var ett för omfattande område att studera 

alla ekobrott, vi hade då inte kunnat fördjupa oss så mycket inom ämnet som den valda fråge-

ställningen tillät oss att göra. Vi bestämde oss för att bokföringsbrott skulle få huvudsakligt 

fokus eftersom det är ett brott som ofta fungerar som ingångsport för andra typer av ekono-

miska brott. Även om vissa av svaren vi fick från respondenterna gällde både skattebrott och 

bokföringsbrott eller ekobrott i allmänhet, kände vi ändå att det gav oss information som vi 

kunde nyttja i vår studie eftersom svaren ofta var av generell karaktär. Överlag fick vi dock 

svar som var specifika för just bokföringsbrott, vilket visar att forskningsfrågan inte var alltför 

avgränsad. 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet har enligt Sjöberg och Wästerfors (2008) använts under en längre tid 

inom kvalitativ forskning, dessa begrepp ska visa om forskningen mäter det som den avser att 

mäta samt hur väl det mäts. Fejes och Thornberg (2009) lyfter fram att ett flertal forskare rik-

tar stor kritik mot reliabilitet och validitet, då de anser att det inte är lämpliga begrepp i kvali-

tativ forskning. Författarna anser vidare att det borde arbetas fram andra begrepp som refere-

rar till om valet av metoder gör att forskningen verkligen undersöker det som den avser att 

undersöka, som fungerar bättre vid kvalitativ forskning än vad validitet och reliabilitet gör. 

Widerberg (2002) påpekar att graden av reliabilitet beror på om forskaren är utbytbar eller 

inte och därför är begreppet inte lämpligt vid kvalitativ forskning då det inte ger ett rättvi-

sande kvalitetsmått på forskningen. Validitetsmåttet ger inte heller en rättvisande bild ef-
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tersom forskaren inte vet på förhand vad som ska mätas när kvalitativ forskning används, 

skriver Widerberg (2002).  

 

Med utgångspunkt i vår uppsats anser vi att den interna reliabiliteten har stärkts genom att 

hela forskningsgruppen gemensamt har diskuterat den information som studien har genererat 

samt tillsammans tolkat de resultat som framkommit i uppsatsarbetet. Det stämmer väl över-

ens med den tolkning Bryman och Bell (2003) har av hur intern reliabilitet kan stärkas. De 

beskriver vidare att extern reliabilitet visar i vilken utsträckning en studie kan upprepas och 

menar att upprepning är en svår process då det är svårt att återskapa den situation som rådde 

vid studiens genomförande. Bryman och Bell (2003) menar även att det är omöjligt att frysa 

en social miljö, därav blir det omöjligt att upprepa studien med samma sociala förutsättningar 

vilket gör att den nya forskaren inte erhåller samma resultat som den ursprungliga forskaren. 

Vi anser att en annan forskare troligtvis inte skulle erhålla samma resultat vid en studie med 

liknande frågeställning avseende bokföringsbrott eftersom samma respondenter troligen inte 

skulle intervjuas. Exempelvis är Thomas Hagman inte längre kvar som ekoåklagare och det 

kan därför bli svårt för framtida forskare att genomföra exakt samma studie.  

 

Även tolkningsprocessen påverkas av forskarens förkunskaper, vilket också påverkar resulta-

tet av studien. Bryman och Bell (2003) beskriver intern validitet som att det ska råda överens-

stämmelse mellan de teorier som forskningen leder fram till och de iakttagelser forskaren gör. 

Författarna förklarar vidare att extern validitet handlar om att kunna generalisera olika förhål-

landen och sociala miljöer. För att uppnå en så hög grad av validitet som möjligt har vi inter-

vjuat väl insatta personer från de myndigheter som har det främsta ansvaret för det förebyg-

gande arbetet mot bokföringsbrott, detta för att få fram flera olika perspektiv kring forsk-

ningsproblemet. Vi har även arbetat mycket med att forskningsfrågor och intervjufrågor ska 

överensstämma med studiens syfte. Detta för att säkerställa att vi undersöker det vi avser att 

undersöka, vilket enligt Patel och Davidson (2011) kännetecknar validitet. Exempelvis kan 

begreppet förebyggande arbete definieras olika, eftersom en del av de åtgärder som myndig-

heterna använder, kan ha en avskräckande effekt och därmed indirekt blir förebyggande ar-

bete så var det många gånger svårt att särskilja vad som var vad, både för oss och för respon-

denterna. Därför kunde en del av de svar som vi erhöll vid intervjuerna falla utanför forsk-

ningsfrågan. Vi var dock medvetna om detta när vi kritiskt analyserade det empiriska materi-

alet och valde ut de delar som hjälpte oss att besvara studiens forskningsfrågor. I vissa fall har 

vi utgått från att de åtgärder som nyttjas i det brottsförebyggande arbetet mot ekobrott även 

tillämpas för att motverka bokföringsbrott då det var generella åtgärder mot ekobrott. 

 

För att kunna bedöma tillförlitligheten i studien anser vi att det är viktigt att författarna tydligt 

presenterar och motiverar de metoder som använts än att använda rätt begrepp, för att läsaren 

själv ska kunna göra en bedömning avseende studiens kvalitet. Enligt Widerberg (2002) måste 

den kvalitativa forskaren, i likhet med den kvantitativa, vara saklig och tillförlitlig i sin studie, 

detta görs genom en grundlig motivering och redogörelse av hur forskaren valt att gå tillväga i 

forskningsprocessen. Detta kan inbjuda läsaren till att värdera forskningen och dess kun-

skapsanspråk, vilket vi vill att läsarna av denna uppsats ska kunna göra. 
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2.8 Access 

Gummesson (2000) säger att access är forskarens största problem, om forskaren inte kan få 

access kommer den inte kunna studera vad som verkligen händer. Forskarens accessmöjlig-

heter ofta styrs av två personer, “gatekeepers” och “informants”. “Gatekeepers” är personer 

som kan öppna eller stänga informationsporten för forskaren och har därmed en betydande 

roll i forskningens resultat. De kan delge betydande information till forskningen eller göra så 

att forskaren inte erhåller någon viktig information över huvudtaget. För att kunna få access 

till viktig information behöver forskaren även “informants”, dessa hjälper till att lokalisera 

lämpliga respondenter eller observationspersoner. (Gummesson 2000)  

 

I vårt fall fick vi hjälp av vår handledare Petter Boye samt av myndigheternas kundtjänster att 

få tag på respondenternas kontaktuppgifter. Med hänsyn till Gummessons (2000) förklaring 

av ”informants”, gör vi bedömningen att kundtjänstpersonalen och Boye utgör så kallade “in-

formants” i vår forskning. Respondenterna utgör myndigheternas “gatekeepers” eftersom det 

var de som i stor utsträckning avgjorde vilken information vi fick tillgång till. Respektive 

myndighets webbansvarige kan även ses som “gatekeepers” eftersom de avgör vilken inform-

ation som ska publiceras på respektive myndighets hemsida och i vår uppsats presenteras 

denna information som sekundärdata.  

 

Patel och Davidson (2011) anser att vid formulering av intervjufrågor måste forskaren ta hän-

syn till vem respondenten är samt vilka regler personen måste förhålla sig till då det ofta 

handlar om att representera en organisation. De skriver vidare att det därför är viktigt att fors-

karen uttrycker sig på rätt sätt så att respondenterna känner sig trygga i intervjusituationen, 

vilket gör att det empiriska arbetet ger ett bättre resultat. Vi har försökt ta hänsyn till detta i 

vår empiriska insamling då vi vid utformningen av intervjufrågorna tog hänsyn till regler som 

råder kring vad respondenterna får förmedla. Intervjufrågorna försökte vi formulera så att de 

bygger mycket på vad respondenterna anser utifrån sin position, vilket kan skapa en trygghet 

eftersom respondenten känner att det inte finns något rätt eller fel utan att vi vill ha dennes 

åsikt. 

 

Tillgången till information begränsades främst av respondenternas vilja att förmedla informat-

ion, dels om det förebyggande arbetet men även om samverkan med andra myndigheter. Vi 

var medvetna om att det kan vara känsligt för respondenterna att svara på hur samarbetet med 

andra myndigheter fungerar då de varken vill kritisera sin egen myndighets eller andra myn-

digheters arbete. Vi hade därför ett kritiskt förhållningssätt, framförallt till de svar vi fick gäl-

lande samverkan, men tror ändå att vi hade nytta av resultatet vid jämförelse av de olika re-

spondenternas svar. 

2.9 Källkritik 

Patel och Davidson (2011) skriver att det är viktigt att ett kritiskt förhållningssätt intas när 

litteratur används för att styrka det forskaren resonerar kring i sin studie, något vi har försökt 

ha i åtanke under hela vårt uppsatsarbete. Trost (2008) för diskussionen om hur trovärdig en 
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källa kan anses vara med utgångspunkt i begreppen tid, äkthet, beroende och tendentiös. Han 

menar att det måste tas hänsyn till hur lång tid som passerat sedan litteraturen arbetades fram, 

om författaren varit i en beroendeställning till någon eller något samt om det som framgår av 

litteraturen är sanningsenligt. Trost (2008) diskuterar även aspekten huruvida författaren varit 

objektiv eller inte, och om detta i så fall framgår av texten. 

 

Den äldsta litteraturen som vi använde behandlar främst allmänna modeller och det sker inga 

stora förändringar inom denna kategori vilket gjorde att vi bedömde att litteraturen ansågs 

vara tillförlitlig. Denna litteratur utgjorde inte heller någon stor grund i vår analys utan funge-

rade mer som stödjande teori till nyare teorier. Även några av de metodböcker vi använde kan 

anses gamla, men eftersom de inte påverkar resultatet så ser vi inte det som ett problem. 

Dessa böcker användes till att definiera olika metodologiska begrepp, vilka inte har förändrats 

sedan dess. 

 

Vi har i huvudsak använt litteratur skriven på engelska eftersom vi ansåg att den täcker ett 

större område inom studiens forskningsämne. Den engelska litteraturen har även varit mer 

aktuell än den svenska inom ämnet eftersom de engelska upplagorna har varit nyare. Det finns 

dock en nackdel med litteratur på engelska eftersom det inte är vårt modersmål, det kan göra 

att vi misstolkar texten eller gör felaktiga översättningar. För att minimera risken för felaktiga 

översättningar eller tolkningar, har vi alla tre varit med och tolkat teorin. Vi har vägt teorierna 

mot varandra för att skapa en objektiv skildring av ämnet och försökt avgöra om litteraturen 

har varit sanningsenlig. Vi har även försökt vara kritiska i vårt urval av teorier och vad de har 

sagt, för att teorin ska kunna ge ett så objektivt stöd till vår analys som möjligt.   

 

För att ge ett ytterligare stöd till analysen har vi använt oss av empirisk sekundärdata som i 

huvudsak har bestått av informationsfoldrar samt information från myndigheters hemsidor. 

Det har krävts en medvetenhet om huruvida informationen är objektivt framtagen, vi anser 

ändå att informationen kan anses tillförlitlig då den är framtagen i utbildningssyfte för att 

medverka till att bokföringsbrott förebyggs. Vi har genomgående använt oss av de senast 

framtagna foldrarna samt försökt sträva efter att använda så aktuell litteratur som möjligt i de 

fall där det kan påverka resultatet, det vill säga sådan teori som ändras kontinuerligt.  

2.10 Tillvägagångssätt 

Vi valde att studera forskningsområdet genom att först införskaffa information om bokfö-

ringsbrott och myndigheternas förebyggande arbeta samt hur myndigheterna samarbetar. Den 

informationen som vi införskaffade utgör uppsatsens tredje kapitel, och fungerade som grun-

den för valet av studiens intervjufrågor. När intervjuerna var genomförda och sammanställda 

kunde vi se tecken på vilka åtgärder som används samt hur myndigheternas samverkan ser ut, 

indikatorerna låg sedan till grund för de teorival vi gjorde. Detta ligger i linje med en induktiv 

forskningsansats. Uppsatsens tredje och fjärde kapitel utgör empirins röst i analysen och te-

orins röst baseras på det femte kapitlet. Vi genomförde analysen genom att jämföra de olika 

rösterna med varandra och tolkade de avvikelser och likheter som fanns mellan rösterna. Det 

som vi kom fram till i analysen ligger sedan till grund för våra slutsatser. Vi kunde sedan ge-
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nomföra avslutande reflektioner där vi diskuterade vissa delar mer djupgående från slutsatsen 

där vi tar upp nya infallsvinklar som vi inte var medvetna om innan vi genomförde studien. 

De avslutande reflektionerna, slutsatserna och informationen som vi erhöll under studiens 

gång ligger sedan till grund för de förslag till vidare forsknings som presenteras sist i det av-

slutande kapitlet.  
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3. Bokföringsbrott - ramverk, myndigheter, åtgärder och samver-

kan 

I det här kapitlet presenteras de lagar och ramverk som gäller för bokföring. Det ges 

även en sammanfattning av de förbättringar som kan ske i det förebyggande arbetet mot 

ekobrott och i samverkan mellan myndigheter, vilka har sin grund i Brottsförebyggande 

rådets forskning. Avslutningsvis framförs vilka åtgärder myndigheterna använder sig av 

samt hur de samverkar för att förebygga ekobrott, detta enligt respektive myndighets 

publikationer.  

3.1 Lagstiftning gällande bokföring 

Inom företagsekonomin sker en uppdelning av begreppet redovisning i två kategorier, intern- 

och extern redovisning. Den externa redovisningen innehåller bokföring, årsbokslut, års- och 

koncernredovisningar samt delårsrapporter. (Andersson et al 2011) Enligt National Encyklo-

pedin (NE) har begreppet bokföring rötter långt tillbaka i tiden, det troligaste skälet till att 

bokföring uppstod är för att verksamheterna expanderade. Det var svårt för företagarna att lita 

helt på minnet, de började istället notera lagerstorlekarna samt in- och utbetalningar i böcker 

(ne.se). 

 

Enligt Andersson et al (2011) finns straffbestämmelser för bokföringsbrott i 11 kap. 5 § 

Brottsbalken (BrB) (se bilaga 3). Bokföringslagen (BFL) innehåller bestämmelser om löpande 

bokföring, upprättande av årsbokslut, verifiering av bokförda poster och arkivering av räken-

skapsmaterial. BFL innehåller även bestämmelser om vilka företag som måste upprätta årsre-

dovisning istället för årsbokslut. Årsredovisningens utseende och delar regleras däremot i 

årsredovisningslagen (ÅRL). Att BFL hänvisar till bestämmelser i ÅRL medför att även års-

redovisningen klassas som bokföring enligt BFL, det gör att årsredovisningar omfattas av det 

straffrättsliga skyddet som finns i 11 kap. 5§ BrB. Både BFL och ÅRL klassas som ramlagar 

eftersom de endast innehåller grundläggande normer för redovisning, vilka sedan måste fyllas 

ut genom kompletterande normgivning. BFL och ÅRL hänvisar till god redovisningssed samt 

en rättvisande bild när det gäller normgivning. Att lagarna hänvisar till god redovisningssed 

innebär att företagen är skyldiga att anpassa sig till den rådande praxis som utvecklats för att 

komplettera lagbestämmelserna. (Andersson et al 2011) 

 

Bokföringen har enligt Andersson et al (2011) ett flertal roller och funktioner vilket gör att det 

är av stor vikt att den upprättas korrekt och innehåller riktig information. Den fungerar som 

grundval vid kontroll och framtida ekonomiska beslut, både hos företaget själv och hos dess 

intressenter. Bokföringen ska tjäna både som underlag för kontroll och uppföljning av företa-

gets verksamhet. Den fungerar även som en viktig informationskälla vid utredningar om miss-

tankar av ekonomiska oegentligheter, till exempel vid skattebrott eller borgenärsbrott. En an-

nan funktion som bokföringen har, är att utgöra skydd för borgenärer eftersom vinstutdelning-

ar i aktiebolag baseras på hur stort fritt kapital som redovisats i årsredovisningen. Om bokfö-

ringen är korrekt kommer borgenärerna få en vinst som är baserad på bolagets verkliga fria 
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kapital, vid felaktigheter kan vinstutdelningen antingen blir för stor eller för liten i förhållande 

till det verkliga fria kapitalet. (Andersson et al 2011) 

 

Andersson et al (2011) tar även upp, att ur samhällssynpunkt har bokföringen ytterligare en 

funktion eftersom den utgör grunden för beräkning av näringsverksamhetens beskattning. 

Bokföringen ska skapa möjligheter att styra och utveckla rörelsen, samt lämna tillförlitliga 

uppgifter till rörelsens intressenter. Den ska utöver detta skapa ett gott underlag för bolagets 

redovisning av skatter och avgifter, hålla en hög informationsberedskap gentemot samhället 

samt bistå med skydd åt den bokföringsskyldiges borgenärer. Sammanfattningsvis är bokfö-

ringens syften att skapa användbart beslutsunderlag samt fungera som kontrollunderlag och 

båda syftena är av lika stor vikt.(Andersson et al 2011) 

 

Även om bokföringen inte är offentlig ger den enligt Andersson et al (2011), ändå ett indirekt 

skydd till intressenterna eftersom deras krav på information och kontroll tillgodoses när före-

taget måste följa de krav lagstiftningen ställer på hur bokföringen ska upprättas samt vad den 

ska innehålla. Intressenterna ska kunna utgå från att företagaren har ekonomisk kontroll över 

sin verksamhet så att de klarar av det som de ekonomiskt binder sig till, exempelvis när de 

ingår avtal. Intressenterna har även intresse av att dokumentation rörande företagets ekono-

miska verksamhet sparas löpande och struktureras så att det i efterhand går att kontrollera vad 

som har inträffat i verksamheten. En förutsättning för att det ska kunna genomföras kontroller 

är att det finns adekvata, enhetliga regler om den löpande bokföringen och att reglerna finns 

lagstadgade. När reglerna är lagstadgade blir det lättare att kräva civil- eller straffrättsligt an-

svar för brott som har begåtts. (Andersson et al 2011) 

 

Brottsliga gärningar som leder till att bokföringen blir felaktig, gör enligt Anderson et al 

(2011) att det inte går att använda sig av bokföringen vid bedömningar av rörelsens förlopp, 

ekonomiska resultat eller ställning. Författarna säger att när bedömningen ej kan genomföras 

föreligger ett bokföringsbrott. De berättar att även om informationen kan hämtas från andra 

källor än bokföringen så utgår förundersökningen alltid från den befintliga bokföringen, om 

den är tillräcklig för att spegla företagets ekonomiska verksamhet samt om uppgifterna går att 

kontrollera och förstå.  

 

3.1.1 Bokföringsskyldighetens innebörd 

De som har bokföringsskyldighet (se bilaga 4) måste löpande bokföra uppkomna affärshän-

delser i grund- och huvudboken samt se till att det finns verifikationer till alla bokföringspos-

ter, skriver Andersson et al (2011). De berättar att det finns krav på att det finns systemdoku-

mentation och behandlingshistorik och att bokföring, utrustning och system som behövs för 

att presentera räkenskapsinformationen i läsbar form måste bevaras. Författarna berättar vi-

dare att den bokföringsskyldige ska med vissa undantag även lämna upplysningar om rörel-

sens ekonomiska resultat och ställning vid räkenskapsårets slut i årsbokslut eller årsredovis-

ning samt i vissa fall upprätta en balansräkning. Följande delar måste enligt Andersson et al 

(2011) ingå i bokföringen; grundbok, huvudbok, verifikationer till bokförda poster, årsbokslut 

eller årsredovisningar, balansräkningar, systemdokumentation och behandlingshistorik. Om 

dessa delar inte finns med så utgör det grund för bokföringsbrott, eftersom brott har begåtts 
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om bokföringen saknas, bokföringen är osann, eller om bokföringen inte går att kontrollera. 

Företagsledningen har ansvar för de brott som begås i näringsverksamheten, exempelvis kan 

ledningens passivitet utgöra grund för att dömas för brott som någon annan har begått. Detta 

eftersom det ingår i deras plikt att vara vaksamma och förhindra de brott som omfattas av 

deras företagaransvar. (Andersson et al 2011) 

3.2 Forskning om brottsförebyggande åtgärder och samverkan 

Under 2002 genomförde Brottsförebyggande rådet en enkät om hur ekobrott kan förebyggas. 

De resultat som enkäten genererade kom sedan att ligga till grund för forskningen om hur 

brottsförebyggande arbetet kan förbättras och som presenteras i foldern Förebygga ekobrott. 

Budskapet som poliser, åklagare, skattebrottsutredare och andra som dagligen hanterar 

ekobrott framförde, var att myndighetsarbetet måste uppmärksammas för att ekobrott ska 

kunna förebyggas. Enkätens respondenter ansåg att det finns ett stort behov av att förebygga 

ekobrott och de ansåg att det som främst orsakar problematik i det förebyggande arbetet beror 

på lagstiftningshinder, sekretess, resursbrist, brist på samverkan samt otillräckliga kunskaper. 

Av enkäten framgick även att respondenterna upplevde att det inte finns något samarbete med 

andra myndigheter när det gäller att förebygga ekobrott. Enkätdeltagarna ville förutom att få 

direktiv från statsmakterna även få ökad information och utbildning i ämnet för att kunna 

hänga med i brottens utveckling. Deltagarna, såsom poliser, åklagare och liknande, påpekade i 

enkäten att en skarpare lagstiftning samt ändringar i sekretessregler behövs för att öka möjlig-

heterna till informationsutbyte och samverkan mellan myndigheter. Enkätdeltagarna lyfte 

också fram att de anser att det förebyggande arbetet mot ekobrott måste prioriteras. (Före-

bygga ekobrott 2003) 

 

Enkätdeltagarna föreslog informationsinsatser som åtgärd för att förebygga ekobrott, detta för 

att förhindra att exempelvis den yngre generationen hamnar i ett brottsligt beteende, genom 

att informera i ett tidigt skede. De ansåg även att det måste ske en attitydförändring i sam-

hället, något som kan ske genom information i skolor men även genom media. Det finns inte 

några enskilda förebyggande insatser som gör att brotten minskar utan flera metoder måste 

användas för att det ska ge effekt. (Förebygga ekobrott 2003) Redan år 1949 insåg Edwin 

Sutherland, professor i sociologi, att ekonomisk brottslighet var ett stort problem då den ledde 

till att förtroendet för samhället urholkades. Han menade att ekobrott leder till misstro, mins-

kad moral samt till disorganisationer och att samhällets normer upplöses. (Sutherland 1949 se 

Förebygga ekobrott 2003 s.14)  

 

I foldern Förbygga ekobrott (2003) beskrivs åtgärden Preventiv Ekonomisk Kontakt (PEK), 

en åtgärd vars grundtanke bygger på att myndigheterna genom att besöka företagen skapar en 

bra relation med näringslivet. De senaste åren har åtgärden dock misskötts då det har skett 

regelrätta kontroller utan lagstöd, vilket inte är metodens syfte eftersom den endast ska infor-

mera om regler. Om PEK hade nyttjats på ett korrekt sätt, så hade myndigheternas utökade 

kontroller ökat medvetenheten i samhället om problemet med ekonomisk brottslighet. PEK 

gör att företagarna kan uppleva en ökad upptäcktsrisk och fungerar därmed som en förebyg-

gande åtgärd. PEK har dock vissa begränsningar eftersom den riktar sig till de företagare som 
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har bristande kunskaper, inte mot dem med starka motiv att begå brott. I PEK sker en selekt-

ion av olika företagsgrupper, i olika områden och storlekar, vilket gör att de grupper som inte 

hamnar i riskgruppen ej heller besöks. Detta kan göra att myndigheterna missar brott som de 

kanske hade upptäckt om det inte hade skett en selektion. Inom ekobrottsområdet kan selekt-

ionen medverka till att åtgärderna riktas mot de svagare näringsidkarna, medan företag med 

bättre förutsättningar kan begå ekobrott utan att riskera att bli upptäckta. (Förebygga ekobrott 

2003) 

 

Enligt Brottsförebyggande rådets folder Förebygga ekobrott (2003), är en viktig metod i det 

förebyggande arbetet att öka upptäcktsrisken. De menar att när det gäller personer som är 

känsliga för informella sanktioner, såsom att grannar börja titta snett eller att släkt och familj 

börjar undra, kan en liten ökning i upptäcktsrisken fungera avskräckande för dessa personer. 

För att upptäcktsrisken ska öka krävs det enligt Brottsförebyggande rådet att kontrollerna är 

tydliga, synliga, träffsäkra och oförutsägbara. I foldern tas det upp att om upptäckterna dessu-

tom uppmärksammas i media så fungerar det som avskräckande exempel på dem som funde-

rar på att begå brott.  

 

Åtgärder som respondenterna i Brottsförebyggande rådets enkät föreslog var att det bör skap-

as ett brett nationellt initiativ, arbetas för att skapa ett bättre samarbete mellan alla berörda 

parter samt att direktiven uppifrån måste bli tydligare. Enkätrespondenterna påpekade att in-

formation är viktigt och att informationsinsatser genom media bör användas i större utsträck-

ning. Det kan göra att det sker attitydförändringar och allmän prevention när information om 

ekobrottslighetens skadeverkningar når ut till medborgarna. Respondenterna efterfrågar även 

åtgärder för att höja kompetensen inom myndigheterna, att det ska ske en öronmärkning på 

resurser för det förebyggande arbetet och att det ska satsas resurser på att arbeta fram före-

byggande verktyg. De betonade även att samarbetet med branschorganisationer är av yttersta 

vikt och är något som det bör satsas på. (Förebygga ekobrott 2003) 

 

Ett flertal av enkätens respondenter påpekade att lagstiftningen innehåller många hinder och 

att det bör ske en omformulering av lagen så att den i högre grad underlättar myndigheternas 

arbete med att förebygga och bekämpa brott. De menar att dagens lagstiftning innehåller 

många kryphål för brottslingarna och att det är svårt att få någon lagförd, att de hindras av 

olika lagar och bestämmelser. Att det finns en otydlighet i vissa lagar, vilket brottslingarna 

nyttjar till sin fördel är något som respondenterna tar upp. Enkätdeltagarna säger att lagstift-

ningen i många fall kan skapa en negativ attitydförändring då flertalet brottslingar kommer 

undan eller får lindriga straff på grund av en otydlig lag med många kryphål. Lagstiftningen 

ska göra det lätt att vara företagare och den ska göra det ogynnsamt att begå brott, påpekar de. 

Respondenterna påpekade dessutom att resursbrist var ett stort hinder för att kunna ha ett väl 

fungerande brottsförebyggande arbete. Det är svårt att uppvisa ett positivt resultat eftersom 

effekterna ofta är svåra att mäta, de anser därför att det förebyggande arbetet inte uppmuntras 

av ledning och chefer. Enkätens respondenter svarade att de ville att det ekobrottsförebyg-

gande arbetet skulle lyftas upp på chefsnivå inom de olika myndigheterna och att samarbetet 

skulle utvecklas ytterligare. Att det även krävs en attitydförändring samt klara direktiv från 
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regeringen för att det ekobrottsförebyggande arbetet ska fungera väl, var något de ansåg. (Fö-

rebygga ekobrott 2003) 

 

Den information som behandlar hur de ska arbeta ekobrottsförebyggande är bristfällig enligt 

respondenterna. De skulle vilja ha mer utbildning, effektivare metoder samt bättre samord-

ning, dels inom den egna myndigheten, dels mellan myndigheter, för att de ska kunna utföra 

ett väl fungerande förebyggande arbete. Det har konstaterats att ekobrott förebyggs mest ef-

fektivt med kunskapsbaserade metoder och därför bör det satsas ytterligare på att tillvarata 

den information och kunskap som de ekobrottsbekämpande tjänstemännen besitter, för att 

kunna ta fram effektiva metoder. (Förebygga ekobrott 2003) 

 

Det finns enligt Brottsförebyggande rådet fem förebyggande modeller som forskare och myn-

digheter har arbetat fram genom åren: 

1. Crime proofing - att lagstiftaren uppmärksammas på de regler och lagar som skapar 

brottstillfällen eller gör den uppmärksam på befintliga regler som skulle öka sam-

hällets kontroll. 

2. Sidoinformation - uppmärksamma att personal som utreder ett brott ofta innehar in-

formation om andra brott som har begåtts samtidigt som det brott som utreds. 

3. Early warning - att utredande aktörer av ett fall informerar allmänheten om att det har 

förekommit brottslig aktivitet, det kan leda till att allmänheten hjälper till i utredning-

en genom tips och iakttagelser. 

4. Myndighetskontroll - eftersom olika myndigheter bevakar olika delar av ett företags 

verksamhet så kan ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter leda till fler indi-

kationer på om det råder brottslig aktivitet i företaget, det ger även en helhetsbild över 

företagets verksamhet. 

5. Dålig publicitet - i de fall där potentiella förövare har ett offentligt rykte att försvara så 

kan publicitet kring exempelvis förundersökningar fungera mer sanktionerande än 

själva straffet för brottet. Journalister som uppmärksammar sådana fall kan därmed ut-

göra en del i det förebyggande arbetet. 

 

Brottsförebyggande rådet har genom sin forskning kommit fram till att brottsförebyggande 

åtgärder bör medverka till att ett eller flera av kriterierna nedan uppfylls: 

 Den ska skapa incitament hos näringsidkaren att handla rätt 

 Den ska göra det svårare för näringsidkaren att begå brott 

 Den ska göra det mer riskabelt för näringsidkaren att begå brott 

 Den ska minska näringsidkarens vinning av brott 

 Den ska göra så att det inte finns någon anledning för näringsidkaren att begå brott  

 

Enligt Brottsförebyggande rådet folder Förebygga ekobrott (2003), finns det även andra före-

byggande metoder som kan användas, nämligen att bilda en task force eller att arbeta i projekt 

för att förebygga vissa brott. De tar även upp att kontinuerlig myndighetssamverkan samt 

satsningar på att punktmarkera högaktiva ekobrottslingar är åtgärder som kan förebygga fort-
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satt brottslighet. I foldern poängteras att det förebyggande arbetet genomförs bäst när myn-

digheterna verkar ute på fältet vilket görs genom kontroller. 

 

Metoder som skapar incitament att agera rätt kan enligt Brottsförebyggande rådet sammanfat-

tas under begreppet positiv kontroll. De menar att positiv kontroll görs genom information, 

service, PEK-besök och nyföretagarpaket. Den typen av kontroll är bäst lämpad på skattebrott 

och bokföringsbrott. Metoderna minskar utrymmet för bortförklaringar att begå brott och an-

ses ha en preventiv effekt för de medborgare som i grunden är lojala. Metodens nackdelar är 

att den inte påverkar krisreagerarna och tillfällestagarna. Andra nackdelar är att metoden hind-

ras av sekretesshinder för informationsutbyten mellan myndigheter samt att det ställer krav på 

att det måste ingå befogenheter att utföra kontroll för den anställde. En av fördelarna med 

metoden är att den ”förhindrar” de lojala från att begå brott genom att se till att den lojala 

medborgaren förbli lojal oavsett vilken situation denne ställs inför. Metoderna skapar även 

förutsättningar för allmänheten att tipsa om brott. (Förebygga ekobrott 2003) 

 

Crime proofing gör det svårare att begå brott och kan leda till att upptäcktsrisken ökar samt att 

vinningen av brott minskar. Metoderna som nyttjas vid crime proofing anses ha en hög pre-

ventiv effekt, de ökar även samarbetet mellan myndigheter och näringslivet. Nackdelarna med 

metoderna är att de kräver tålamod samt långsiktig planering och nyttjande. Crime proofing 

kan vara säkrare lagstiftning eftersom det är en metod som garanterar att nya eller ändrade 

regler inte kan nyttjas för brott. En variant av denna metod är att lagstiftare blir uppmärk-

sammade på att befintliga regler skapar tillfälle till brott. Varianten är ett välkänt fenomen och 

för att lagändringarna ska ha någon genomslagskraft brukar det vanligtvis krävas att de ska 

ingå som ett led i en systematisk crime proofing samt som ett led i en kunskapsorienterad 

ekobrottsbekämpning. Detta medför att bättre underlag kan tas fram och en strukturerad risk-

bedömning kan göras, vilket skapar bättre möjligheter att påverka lagstiftarna. Lagstiftning är 

inte det enda som kan användas i crime proofing, även varor och tjänster som tillhandahålls 

av näringslivet kan göras säkrare så att de inte kan användas vid brott eller fungera som före-

mål för brott. (Förebygga ekobrott 2003) 

 

Andra förebyggande metoder som kan användas är metoder som gör det mer riskabelt att begå 

brott. Forskning har visat att hög upptäcktsrisk har förebyggande effekt eftersom företagare då 

upplever att kontrollen fungerar. (Förebygga ekobrott 2003) Sherman (1997) berättar att ett 

ökat antal möten på lokal nivå och informella kontakter medför att tillgången till information 

om brott och gärningsmän ökar, vilket gör att upptäcktsrisken också ökar. Brottsförebyggande 

rådet kom i sin forskning fram till att det finns ett flertal parter som kan fungera som brotts-

förebyggare, exempelvis anställda, revisorer, finansiella system och affärspartners. Myndig-

heterna borde enligt Brottsförebyggande rådet dra nytta av alla potentiella brottsförebyggare i 

sin brottsförebyggande verksamhet (Förebygga ekobrott 2003). 
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3.3 Myndigheternas åtgärder och samverkan idag 

3.3.1 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottmyndighetens arbete sker ofta i samverkan med andra myndigheter, näringslivet samt 

branschorganisationer. Deras förebyggande arbete har som syfte att minska risken för nya 

brott. För att myndigheten ska kunna analysera och kartlägga förändringar av hotbilder samt 

avbryta pågående brottslighet har de upprättat en underrättelseverksamhet. Ekobrottsmyndig-

heten har även som uppdrag att informera om den ekonomiska brottsligheten till andra myn-

digheter, näringsliv, kommuner, organisationer samt allmänheten. Ekobrottsmyndigheten på-

pekar att ett viktigt verktyg för att förebygga och förhindra ekonomisk brottslighet är en ef-

fektiv och modern lagstiftning. Myndigheten studerar den ekonomiska brottslighetens ut-

veckling och har därmed kunskaper att kunna lämna synpunkter på hur lagstiftningen bör ut-

formas för att minska utrymmet för ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten har erfa-

renhet av hur lagstiftning och andra regelverk fungerar och bidrar med sin kunskap främst 

genom att besvara remisser från regering och andra myndigheter. De agerar även experter i 

statliga utredningar som har anknytning till myndighetens verksamhetsområde. (Rapport om 

den ekonomiska brottsligheten 2010) 

 

Ekobrottsmyndigheten har som uppgift att samordna och sprida kunskaper om den ekono-

miska brottsligheten. De kan genom sitt analysarbete av samhällsutvecklingen identifiera för-

hållanden som påverkar den ekonomiska brottsligheten på kort och lång sikt. Det sker en 

samverkan mellan Ekobrottsmyndigheten och arbetslivets organisationer för att minska den 

ekonomiska brottsligheten, samarbetet har som syfte att fånga upp, ta till vara och nyttja erfa-

renheter samt kunskaper kring ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten tror att strate-

gisk samverkan kan göra att brotten bekämpas i realtid istället för att utreda brott i efterhand. 

Ekobrottsmyndigheten ingår i Samverkansrådet och nationella underrättelsecentret (NUC), 

vilket möjliggör att varje myndighet kan bidra med sina kunskaper och kompetenser inom 

ämnet. Myndigheten är även verksam inom Rikspolisstyrelsens operativa råd och i de region-

ala underrättelsecentren (RUC). Samarbetet mellan myndigheterna innebär att strategiska och 

operativa satsningar kan genomföras gemensamt, vilket i praktiken kan betyda att fler brotts-

lingar fälls. Sedan många år tillbaka har Ekobrottsmyndigheten haft en nära samverkan med 

branschorganisationen för revisorer och rådgivare (FAR) samt Svenska redovisningskonsul-

ters förbund (SRF) på central nivå. Syftet med samverkan är att fokusera på de brottsförebyg-

gande effekter som hamnar inom revisorernas och redovisningskonsulternas verksamhet. 

(Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet) 

 

3.3.2 Skatteverket 

Skatteverket har som uppdrag att arbeta med insatser för att förebygga den ekonomiska brotts-

lighet som sker inom skatteområdet (skv.se) Deras insatser gentemot den ekonomiska brotts-

ligheten sker inom två områden; beskattningsverksamheten och brottsbekämpningen, verk-

samheterna har olika syften och blir därmed även skilda rent organisatoriskt (Rapport om den 

ekonomiska brottsligheten 2010). I rapporten framgår att beskattningsverksamhetens syfte är 

att fatta beslut gällande beskattning och när en skatteutredning ger upphov till misstanke om 

skattebrott ska det göras en brottsanmälan. Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet består 
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enligt rapporten av brottsutredningar, brottsförebyggande arbete samt underrättelseverksam-

het och denna verksamhet bedrivs inom skattebrottsenheterna  

 

Skattebrottsenheterna samlar in, bearbetar och analyserar information för att avslöja om något 

brott har begåtts eller kan komma att begås, det är en del av deras underrättelseverksamhet. 

Analyserna gör att skattebrottsenheterna får bättre kunskaper om brottsligheten och det gör att 

brotten kan upptäckas i större utsträckning samt i ett tidigare skede. Underrättelseverksamhet-

en bygger på samarbete mellan polisens kriminalunderrättelsetjänst, Finanspolisen, 

Ekobrottsmyndigheten, tullen och Kustbevakningen men det kan även förekomma internat-

ionella samarbeten. Den förebyggande åtgärd Skattebrottsenheten främst använder är att 

lämna riktade förslag på lämpliga förebyggande insatser, det kan de göra genom att utgå från 

de analyser som genomförs i arbetet. De använder ett särskilt utvecklat IT-stöd för att på bästa 

sätt fånga upp nödvändig information. Enhetens informations- och kontrollinsatser samt deras 

förslag på ändrad lagstiftning kan anses vara förebyggande åtgärder. (skv.se) 

 

3.3.3 Brottsförebyggande rådet 

Brottsförebyggande rådet är en förvaltningsmyndighet som genom sin forskning och utveckl-

ingsverksamhet ska sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. De verkar 

för ökad trygghet i samhället och minskad brottslighet, samt ska fungera som ett stöd för det 

lokala förebyggande arbetet och samverkar ofta med andra myndigheter och organisationer. 

Deras målgrupp är främst olika brottsförebyggande aktörer, beslutsfattare och anställda inom 

rättsväsendet, medier och allmänheten. I myndighetens ansvarsområden ingår bland annat att 

ansvara för den officiella rättsstatistiken samt analysera dess orsaker, utveckla kunskapskällor 

om brott, gärningsmän och brottsoffer. De är även ansvariga för den trygghetsundersökning 

som genomförs varje år, samt försöker arbeta fram underlag till regeringen och olika myndig-

heter för vilka åtgärder samt prioriteringar som måste göras. Deras verksamhet är uppdelad på 

sex olika enheter som alla har olika ansvarsområden; forskning och utveckling, utvärdering 

och polisforskning, forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, rättsstatistik, stat-

istiska undersökningar samt lokalt brottsförebyggande arbete. (bra.se)  

 

3.3.4 Åklagarmyndigheten 

Åklagarmyndigheten leds av riksåklagaren och består av landets samtliga åklagare, förutom 

de som är anställda av Ekobrottsmyndigheten (aklagare.se). I vissa län har Ekobrottsmyndig-

heten och Åklagarmyndigheten ett gemensamt ansvar för frågor som rör ekonomisk brottslig-

het, det gäller de län där Ekobrottsmyndigheten inte har eget ansvar för åklagarverksamheten 

(Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2010). Åklagarmyndigheten ska medverka till att 

de som begår brott också ställs till svars för sina handlingar, vilket de ska göra på ett rättssä-

kert och effektivt sätt. Eftersom myndigheterna är beroende av varandras verksamheter så är 

det också nödvändigt att de har ett nära samarbete och här har åklagaren en viktig roll som 

länk i rättskedjan mellan polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Åklagarens roll är att av-

göra om åtal ska väckas, leda förundersökningen samt föra statens talan i domstolen. (akla-

gare.se)  
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Arbetet på en åklagarkammare sker i nära samarbete med polisen, som genomför de operativa 

utredningarna. Åklagarmyndigheten har även en internationell åklagarkammare som bekäm-

par den gränsöverskridande, organiserade brottsligheten samt nationella åklagarkammare som 

bekämpar korruption, handlägger miljö- och arbetsmål, arbetar med säkerhets- och terrorist-

mål samt handlägger ärenden som rör poliser som misstänks för brott. Bekämpningen av 

ekobrott inom Åklagarmyndigheten är koncentrerat till sex orter i Sverige, detta för att effek-

tivisera handläggningen av ekobrott, för att kunna vara mer flexibla samt för att öka möjlig-

heterna till ett bättre samarbete med ekobrottsmyndigheten. (aklagare.se.) 
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4. Respondenternas perspektiv på åtgärder och samverkan 

I det här kapitlet sker en kortfattad presentation av de intervjuer som har genomförts, 

intervjuerna är strukturerade efter respektive myndighet. Varje intervju är sedan uppde-

lad i de två underkapitlen åtgärder och samverkan, för att skapa en tydligare struktur.   

4.1 Intervju med Henrik Lundin från Ekobrottsmyndigheten 

Henrik Lundin arbetar som ekorevisor på generaldirektörens kansli på Rätts- och utveckl-

ingsenheten inom Ekobrottsmyndigheten. Han har arbetat på Ekobrottsmyndigheten i fem år 

och hans ansvarsområde innefattar brottsförebyggande frågor samt redovisnings- och revis-

ionsfrågor. 

 

4.1.1 Åtgärder 

Lundin berättar att Ekobrottsmyndigheten framförallt försöker ha ett centralt samarbete med 

redovisnings- och revisionsorganisationer, vilket gör det möjligt för Ekobrottsmyndigheten att 

sprida information till redovisningskonsulter samt biträdande revisorer. Det gör att redovis-

ningskonsulter och biträdande revisorer blir informerade om hur de redan i bokföringsstadiet 

kan undvika att bli delaktiga i bokföringsbrott samt hur de ska se till att eventuella felaktig-

heter rättas till redan vid bokförings- eller revisionstillfället. Det fungerar därmed, enligt Lun-

din, som en förebyggande åtgärd eftersom det kan göra att brotten inte ens uppstår. Han näm-

ner även att Ekobrottsmyndigheten har upprättat en del informationsbroschyrer som de försö-

ker sprida till bland annat nyföretagare, yrkesförberedande skolor samt ekonomiska gymna-

sier. I informationsfoldrarna beskrivs de enklaste delarna i bokföring, bokföringsskyldigheten 

samt hur företagare undviker att begå bokföringsbrott. Lundin anser att det är svårt att mäta 

om åtgärderna får önskad effekt, det enda som kan mätas är vilken spridning foldrarna har 

haft och om de når ut till viktiga nyckelgrupper så att dessa grupper i sin tur kan informera 

samt dela ut foldrar för att sprida informationen vidare. 

 

Ekobrottsmyndighetens strategi från år 2007 till år 2010 var, enligt Lundin, att rikta uppmärk-

samheten mot grupperna; unga, nyföretagare och nyanlända. Han berättar att Ekobrottsmyn-

digheten genomförde kampanjer som innebar att de var ute på mässor för att komma i kontakt 

med fokusgrupperna. Han nämner även att Ekobrottsmyndigheten har en lite annorlunda stra-

tegi då de riktar sin brottsförebyggande verksamhet mot nyckelaktörer såsom revisorer, redo-

visningskonsulter och rektorer på olika skolor. Strategin är att informera nyckelaktörerna och 

få dem att sprida informationen vidare. Lundin tar även upp att tidigare brottsförebyggande 

projekt var ett mellanting mellan att vara ute tillsammans med andra myndigheter och att vara 

på plats för att göra olika brottsförebyggande kontroller, det vill säga en kombination av 

brottsförebyggande arbete och kontroll. Ekobrottsmyndigheten har nu övergett denna typ av 

strategi för att istället rikta in sig på vissa specifika målgrupper. 

 

En ny strategi som Ekobrottsmyndigheten använder för att motverka ekonomisk brottslighet, 

är, enligt Lundin, att de i större utsträckning nyttjar personal som arbetar aktivt ute på fältet, 
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skapar mer koncentreringar runt fältet genom att vara ute och prata med organisationer om 

just bokföringsbrott och annan ekonomisk brottslighet. Han nämner även att andra myndig-

heter såsom Skatteverket har mer resurser att satsa på det brottsförebyggande arbetet och kan 

erbjuda stora informationskampanjer medan Ekobrottsmyndigheten inte har lika mycket re-

surser utan får försöka arbeta smart med de resurser de har. Lundin tror att Ekobrottsmyndig-

heten lägger cirka fyra till fem procent av alla resurser på det brottsförebyggande arbetet. Han 

påpekar att om underrättelsearbetet räknas till det brottsförebyggande arbetet, i och med att 

den avbryter den pågående brottsligheten, så läggs runt fem till tio procent av resurserna på 

det brottsförebyggande arbetet. Lundin tycker att det är svårt att svara på om de har tillräckligt 

med resurser för att ha ett väl fungerande brottsförebyggande arbete. Han uttrycker att: “...vi 

får försöka arbeta mer smart eftersom vi har mindre resurser.” Han tror att det behövs mer 

personal till det operativa arbetet, mer personal ute på fältet. En sak som kan ha haft av-

skräckande effekt avseende bokföringsbrott är enligt Lundin, lagen om kassaregister för kon-

tanthandel eftersom den kräver godkända kassaapparater vilket gör att det inte längre går att 

fuska med intäktsredovisning på samma sätt som tidigare. 

 

Lundin upplever att Ekobrottsmyndigheten har blivit bättre på att förebygga brott då de har 

arbetat fram en del informationsmaterial samt byggt upp sin hemsida, med hjälp av den ska 

allmänheten kunna få svar på frågor om ekonomisk brottslighet samt bokföringsbrott. “Ur 

den aspekten är vi ordentligt förberedda och är en bättre organisation på det sättet.” 

 

4.1.2 Samverkan 

Ekobrottsmyndigheten är den myndighet som Lundin anser har det övergripande ansvaret när 

det gäller bokföringsbrott och annan ekonomisk brottslighet. Han berättar att Ekobrottsmyn-

digheten samarbetar mycket med Skatteverket men även en del med Finanspolisen och Läns-

styrelsen samt har för avsikt att jobba med Brottsförebyggande rådet. Lundin berättar vidare 

att samarbetet med Skatteverket bygger på att de bildat ett antal policygrupper tillsammans. 

Han påpekar att de även har en branschsamverkan med arbetsgivarorganisationer och fackför-

eningar för att kunna nå ut med sitt budskap samt motverka svart arbetskraft i näringslivet. 

Han nämner också att de genomför kampanjer ihop med de olika myndigheterna och har ut-

bildningsinsatser mot vissa grupper samt seminarium som vänder sig till intressanta målgrup-

per. Lundin förklarar att Ekobrottmyndigheten även medverkar på olika hemsidor för att 

sprida sitt budskap. 

 

Lundin berättar att de arbetar mer i samarbetsgrupper med andra myndigheter idag än för fem 

år sedan. Han berättar vidare att förutom policygrupperna deltar även Ekobrottsmyndigheten 

på mässor tillsammans med andra myndigheter som arbetar med liknande brott, exempelvis 

Finanspolisen. Samarbetet kommer att förändras i framtiden, när det gäller det brottsförebyg-

gande arbetet tror han att det kommer ske åtgärder för att kunna gå in i ett tidigare skede. 

Lundin tror att de väljer att samverka med andra myndigheter för att: “ ... vi vill gärna infor-

mera och få företag och organisationer att undvika att medverka till bokföringsbrott.” Han 

säger även att det idag finns regionala underrättelsecenter som arbetar med olika typer av spa-

ningar och underrättelser när det gäller ekonomisk brottslighet och de regionala underrättelse-

centren kommer troligen att få en större roll i framtiden. Därför kommer, enligt Lundin, sam-
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arbetet med Länsstyrelsen, tullen, Försäkringskassan etcetera att utökas, då det är myndighet-

er som ingår i de regionala underrättelsecentren. 

 

Samverkan mellan myndigheterna anser Lundin fungerar bra, men tycker samtidigt att den 

alltid kan bli bättre. Han menar att det är viktigt att tillräckligt många personer är med på 

samverkan och deltar i de olika grupperna. Samarbetet handlar om att bygga nätverk berättar 

han, något de skulle kunna bli bättre på inom Ekobrottsmyndigheten. Det borde ske större 

satsningar på att skapa ett samarbete med de privata organisationerna eftersom det inte finns 

ett väl fungerande samarbete med dessa aktörer idag, säger Lundin. Han anser att Ekobrotts-

myndigheten redan har ett etablerat och bra samarbete med de offentliga organisationerna. 

4.2 Intervju med Ilko Corkovic och Jonas Hedin från Skatteverket 

Ilko Corkovic arbetar som sektionschef på Skatteverket. Han har arbetat där i 12 år, till en 

början med taxering och granskning av inkomstdeklarationer, de senaste tre åren som sekt-

ionschef på revisionssektionen. Jonas Hedin är skatterevisor och har arbetat på Skatteverket i 

sju år. Han arbetar operativt tillsammans med åklagare och personer inom Skattebrottsenheten 

med att utreda bokföringsbrott. 

4.2.1 Åtgärder 

Corkovic anser att Skatteverkets brottsförebyggande arbete till stor del bygger på informat-

ionsverksamhet. Han berättar om Skatteverkets informationsträffar för nystartade företag, där 

de talar om hur viktigt det är att upprätta en korrekt bokföring och att den upprättas i tid. Skat-

teverket informerar även om lämpliga tillvägagångssätt samt vilka regler som gäller. Han 

nämner även att de erbjuder sig att göra besök i efterhand hos de företagare som vill att de ska 

besöka företaget och de kan då visa hur en korrekt bokföring ska upprättas. Alla bokförings-

brott begås inte avsiktligt, påpekar Corkovic, utan det kan finnas andra faktorer bakom brot-

ten, exempelvis att företagaren inte hinner eller inte har rätt kunskaper om hur de ska bokföra. 

Han upplever att informationsinsatserna är viktiga och att de är uppskattade bland företagarna. 

En del fel kan informeras bort men största delen av skattekontrollen utgörs av kontrollåtgär-

der, berättar han. Corkovic menar att risken för upptäckt ökar om de är effektiva och använder 

de rätta metoderna. 

 

Samhället kan delas in i tre målgrupper, säger Corkovic; de illojala medborgarna, spekulanter 

och de lojala medborgarna. De lojala gör alltid rätt för sig, de illojala är de som medvetet fus-

kar och bryter mot lagen. Skatteverket har konstaterat att det inte finns några åtgärder som 

hjälper mot de illojala medborgarna, Corkovic säger att: “Man kan inte informera bort felet 

hos dem.” Han påpekar att spekulanterna är en viktig grupp för Skatteverket, att det satsas 

mycket på att visa att Skatteverkets kontroll fungerar på ett bra sätt så att spekulanterna inser 

att det är stor risk för upptäckt och att de därför väljer att vara lojala istället för illojala med-

borgare. Corkovic säger att “På spekulanterna använder vi både information och kontroll och 

därför är det väldigt viktigt att inte bara arbeta med kontroll utan det ska synas i tidningar 

vad vi gör, att vi avsätter resurser för att bekämpa fusk, skattefusk och skattefel.” Han tror att 

kontroller bidrar till att brotten kan stoppas i tid, att de fungerar som avskräckande exempel 
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eftersom de visar att risken för upptäckt är stor. Hedin nämner att kontrollarbetet underlättas 

när riskområdena identifieras. Skatteverket har upptäckt att det ofta är samma personer som 

figurerar i olika utredningar, samma personer som ständigt startar upp nya verksamheter när 

de nuvarande illegala verksamheterna upptäckts. Det kan enligt hans mening upplevas som att 

arbetet aldrig tar slut men om de lyckas få bort en illojal medborgare från marknaden så är de 

på rätt väg när det gäller att minska brottsligheten. Han menar vidare att de ofta besöker före-

tag i ett tidigt skede för att därmed kunna förebygga brott. 

 

Andra åtgärder bygger på att representanter från Skatteverket samlar in underlag från företag, 

säger Corkovic. Det är en kostsam metod men samtidigt betydelsefull för att säkerställa att de 

har blivit rätt informerade och att inga brottsligheter har förekommit. Han fortsätter berätta att 

Skatteverket även genomför besök utöver den sedvanliga skrivbordskontrollen och revision-

en. Skrivbordskontroll innefattar registrerings-, års- och periodkontroller men ger inte samma 

kontrollmöjligheter som besöken ger. 

 

En annan del av Skattverkets förebyggande arbete som Corkovic berättar om, är att ge förslag 

på nya lagar och ändringar av befintliga lagar. Ett exempel är kassaregisterlagen, den har en-

ligt Hedin, gjort det svårare att fuska även om det fortfarande finns vissa möjligheter till det. 

Hedin säger att det har blivit tydligare vilka krav som ställs på bokföringen, tidigare upplevde 

han att många företagare inte kände till de krav som fanns på bokföringen. Han upplever den 

som tydligare, främst när det gäller behandlingshistorik och dokumentationsskyldighet, det är 

delar som hela tiden har funnits med i bokföringslagen men som nu har tydliggjorts i kassare-

gisterlagen. Corkovic berättar vidare att Skatteverket har varit med och arbetat fram lagen om 

omvänd skatteskyldighet när det gäller moms i byggsektorn, samt arbetat fram förslaget som 

låg till grund för personalliggarelagen, lagar som ska göra det svårare att fuska och göra fel. 

 

Skattebrottsenheten använder metoden Twintrac, för att få fram information till brottsutred-

ningar som sedan används i det förebyggande arbetet, säger Corkovic. Genom Twintrac kan 

de få fram information om i vilka branscher och typer av företag som bokföringsbrott samt 

fusk förekommer. Han menar att det är ett bra underlag för deras fortsatta analysarbete, detta 

underlättar arbetet med att välja nya kontrollobjekt då det blir möjligt att analysera vilka som 

vanligen hamnar i den här situationen. Vid analysarbetet kan samband bli tydliga och det kan 

leda till att nya metoder utvecklas som kan användas i det förebyggande arbetet. Corkovic 

säger att det är svårt att hänga med i brottsutvecklingen som idag blir allt mer globaliserad. 

Han berättar vidare att det förebyggande arbetet idag handlar mycket om att skapa avtal med 

skatteparadisländerna för att få världen att krympa. Han säger att: “...klart vi får önskade ef-

fekter men vi får inte nöja oss med det, det gäller att ligga steget före.” 

 

Skatteverket har, enligt Corkovic, även regionala underättelsecenter, exempelvis finns ett i 

Malmö där olika myndigheter samarbetar. Underrättelsecentren har som arbetsuppgift att ta 

fram underrättelserapporter, vilka leder fram till de kontroller som skattekontoren runt om i 

Sverige genomför. Skatteverket kan se mönster på olika typer av olagliga aktiviteter och Cor-

kovic säger att även om centren har funnits länge har de fått en större betydelse idag. 
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Skatteverket har enligt Corkovic samma mål när det gäller det förebyggande arbetet som de 

andra myndigheterna men han menar att Skatteverket är med i ett tidigare skede, inte minst 

med tanke på informationssatsningarna som görs. Han nämner att det förebyggandet arbetet är 

som en bisyssla för Skatteverket, det blir en konsekvens av skattearbetet. 

 

Corkovic tycker att det är svårt att säga om Skatteverket har blivit bättre på att förebygga bok-

föringsbrott eftersom det är svårt att avgöra om de hänger med i brottens utveckling. Idag 

satsas det, enligt Corkovic, mer på att bekämpa den grova brottsligheten och det sker en foku-

sering på internationella transaktioner, stoppa grova brottslingar i tid samt att motverka ag-

gressiv skatteplanering. Både Hedin och Corkovic säger att det satsas mer på information nu 

än tidigare. Hedin påpekar också att Skatteverket nyttjar besöksinstrumentet mer idag och 

Corkovic menar att de arbetar med olika förenklingsåtgärder för företagarna, detta kan med-

föra att bokföringsbrotten minskar. 

 

Att skattekontoret i Kalmar kommer nyttja andra åtgärder för att förebygga bokföringsbrott är 

inget som Corkovic tror, utan snarare att de nuvarande åtgärderna kommer förfinas och ut-

vecklas. Inom just bokföringsbrott har enligt Corkovic flera lagändringar diskuterats, exem-

pelvis om det ska ske en lagförändring för att förenkla kapitalbeskattningen. Skatteverket har 

enligt Corkovic fått ett nytt föreläggande instrument i och med att revisionsplikten har avskaf-

fats. Han menar att Skattverket nu har möjlighet att obegränsat granska räkenskaper hos de 

bolag som väljer att inte ha revisor även om det inte finns misstankar om brott, vilket kan ses 

som en ny metod i det brottsförebyggande arbetet. Corkovic menar att de nu lättare kan se 

kvalitén på bokföringen och agera snabbare om de upptäcker felaktigheter, bokföringspro-

blemen kan därmed åtgärdas i tid. 

 

4.2.2 Samverkan 

Varken Corkovic eller Hedin upplever att någon myndighet har det övergripande ansvaret, 

utan att det finns ett gemensamt ansvar och att alla arbetar mot samma mål. Corkovic tror att 

myndigheterna är beroende av det samarbete som finns dem mellan, han tycker att samverkan 

har ökat den senaste tiden och tror att samverkans framgångar upplevs olika beroende på vem 

man frågar. Han anser dock att samarbetet fungerar rätt så bra på ett flertal håll. Hedin påpe-

kar att myndigheterna har nytta av varandras arbete och ett tydligt exempel på samverkan är 

att Skatteverket granskar räkenskaper samt identifierar brister i bokföringen som sedan funge-

rar som underlag i brottsutredningar. Exempelvis samarbetar de med Åklagarmyndigheten 

och Ekobrottsmyndigheten när det gäller bokföringsbrott. Corkovic berättar om samarbetet 

som sker i de regionala underrättelsecentren där polis, Försäkringskassan, tullen med flera, 

ingår. Han tycker att de regionala underrättelsecentren fungerar som en spindel i nätet för just 

samverkan men han upplever dock att Skatteverkets främsta samarbete sker med Ekobrotts-

myndigheten, Åklagarmyndigheten och polisen. 

 

Corkovic upplever att det har blivit ett mer organiserat samarbete den senaste tiden och att det 

har etablerats olika typer av nätverk på lokalnivå. Corkovic berättar att han medverkar i nät-

verk där cheferna från polisen, Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan och tullen deltar. Han 

anser att samarbetet har förbättrats och att det på senaste tiden har skett en stor satsning på att 
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samarbeta mot den organiserade brottsligheten. Han upplever att Skatteverkets rutiner har 

underlättats nu när samarbetet har förbättrats och att de uppmanas att samarbeta med varandra 

då det ofta är samma personer som förekommer i alla myndigheters register. Han påpekar att 

det har skapats rutiner för informationsspridning, ett exempel är rutiner som innebär att 

Ekobrottsmyndigheten informerar Skattebrottsenheten i vissa frågor. 

 

Det internationella samarbetet är något som Corkovic tror kommer att öka i framtiden, då det 

kan vara en förutsättning för att myndigheterna ska kunna hänga med i brottsutvecklingen. 

Han tror att brottslingarna kommer att söka sig till den internationella marknaden när den 

svenska marknadens möjligheter att tjäna snabba pengar minskar. Han antar att det kommer 

bli mer betydelsefullt att skapa ett informationsutbyte med andra länder och deras motsvarig-

het till de svenska myndigheterna. 

 

Enligt Corkovic får samverkan effekter på det förebyggande arbetet eftersom myndigheterna 

får en input som är betydligt bättre än tidigare. Han tror att utredningarna som Skatteverket 

genomför inte hade nått lika långt om inte polisen hade gett ifrån sig information. Hedin näm-

ner att i de fall företagen inte vill lämna ifrån sig räkenskaper kan polisen underlätta Skatte-

verkets kontrollarbete eftersom polisen har möjlighet att genomföra husrannsakan och på sätt 

kan få tag i företags räkenskaper. Hedin anser att möjligheterna att utbyta information hindras 

i viss mån av sekretesslagstiftningen, han menar att det är en del som skulle kunna förbättras 

för att samarbetet ska fungera bättre. Corkovic berättar att det har varit mindre problem med 

sekretessen på senare tid men att det gäller för de anställda att veta vad de får och inte får 

lämna ut till andra myndigheter, vilket enligt hans åsikt fortfarande hindrar samarbetet i viss 

mån. 

 

Corkovic avslutar intervjun med att säga att “ Vi känner att vi gör ett bra jobb och det är inte 

alltid ett lätt jobb, det är ett tufft jobb...” 

4.3 Intervju med Nicholas Karlsson från Skattebrottsenheten 

Nicholas Karlsson arbetade tidigare som revisor på en extern revisionsbyrå men är idag an-

ställd av Skatteverket. Han arbetade till en början som revisor men är sedan början av år 2009 

brottsutredare. Hans främsta arbetsuppgifter är att ta fram material till förundersökningsproto-

koll som åklagaren kan använda som beslutsunderlag. 

 

4.3.1 Åtgärder 

Karlsson berättar att i hans ansvarsområde ingår inte så mycket brottsförebyggande arbete, det 

är istället andra avdelningar inom Skatteverket som har ansvar för det. Det finns exempelvis 

en enhet i Malmö som arbetar mycket med att vara ute på mässor och i skolor för att infor-

mera om ekonomisk brottslighet. Karlsson anser att det förebyggande arbete som han bedriver 

går ut på att informera de misstänkta om vilka fel de gjort samt försöka hjälpa dem att und-

vika att bryta mot lagen i framtiden. Han tror att han informerar i större utsträckning idag än 

tidigare men tror att det beror på att han är en mer rutinerad brottsutredare nu. Detta gör att 



~ 4 . Respondenternas perspektiv på åtgärder och samverkan ~ 

 

30 

 

han inte behöver tänka lika mycket på exempelvis formalia utan kan i högre grad fokusera på 

att hjälpa de misstänkta att bättra sig. 

 

Informationsinsatserna sätts troligen in i ett tidigare skede idag än för några år sedan, berättar 

Karlsson, och att det medverkar till att förebygga bokföringsbrott ytterligare. Han tror att det 

idag finns personal vars tid är avsatt till att informera om bokföring och bokföringsbrott, vil-

ket inte var fallet tidigare. Han tycker att nyföretagarträffarna är ett viktigt instrument i det 

förebyggande arbetet mot bokföringsbrott då företagarna får information om vad som står i 

lagen. Karlsson påpekar att: “Sen kan det vara så att vissa personer kan vara svåra att fånga 

upp då de inte går på sådana utan att de bara kör igång.” Han menar att informationen där-

för inte når ut till alla som skulle behöva den, en del personer börjar arbeta med det som de är 

bra på och glömmer bort pappersarbetet. “Sen hamnar de hos oss och då har vi kanske en 

viktig roll att försöka att hjälpa de personerna framåt.” 

 

Karlsson berättar om de ändringar som har införts i bokföringslagen, att det inte längre är lika 

kontrollerat när det gäller hur ofta den löpande bokföringen måste redovisas hos små företag. 

Han menar att lagändringen gör att mindre allvarliga bokföringsbrott avkriminaliseras för små 

företag eftersom det inte längre är ett krav att verifikationerna lämnas månadsvis till den som 

sköter bokföringen. Verifikationerna kan dock lämnas senare enbart om det finns särskilda 

skäl och dessa är i enlighet med god redovisningssed. Han nämner även att det har skett en 

förändring i straffskalan, han säger att: “för grova bokföringsbrott var maxstraffet fyra år och 

det höjdes till sex år, samma som skattebrott, och syftet med det var säkert att skattebrott i 

vissa fall var svårare för åklagaren att bevisa.” Han menar att detta kan underlätta åklagarens 

arbete då det ofta är lättare att bevisa att bokföringsbrott har begåtts än att skattebrott har be-

gåtts och om brotten ger samma straff satsar åklagaren därför på att försöka döma för bokfö-

ringsbrottet i första hand. Men Karlsson tror samtidigt inte att personer kommer att avstå från 

att begå bokföringsbrott bara för att straffskalan höjs.  

 

4.3.2 Samverkan 

När det gäller att förebygga bokföringsbrott säger Karlsson att Skattebrottsenheten inte sam-

arbetar med andra myndigheter, samverkan sker endast gällande brottsutredningar. Enheten 

kan ibland i samband med brottsutredningar upptäcka bidragsfusk, vilket anmäls till Försäk-

ringskassan och detta kan därmed fungera brottsförebyggande då upptäcktsrisken uppmärk-

sammas. Han tror dock att de personer inom Skatteverket som arbetar förebyggande troligtvis 

samverkar med andra myndigheter i olika informationsaktiviteter. 

4.4 Intervju med Lars Korsell från Brottsförebyggande rådet 

Lars Korsell har arbetat på Brottsförebyggande rådet sedan år 1998. Han arbetar som chef för 

en enhet där det bedrivs forskning med inriktning på ekonomisk- och organiserad brottslighet. 

 

4.4.1 Åtgärder 

Korsell berättar att inom Brottsförebyggande rådet har de i uppdrag att forska om brott, och 

att på så sätt ta fram fakta och sprida kunskap som blir till användning för regering, riksdag 
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och myndigheter. Enligt Korsell bidrar Brottsförebyggande rådet till att öka kunskapen i sam-

hället för de som sedan arbetar med att kontrollera och utreda brotten. Han menar att Brotts-

förebyggande rådet bidrar till att minska brottsligheten genom att sprida kunskap om bokfö-

ringsbrott, om dess omfattning och struktur. Korsell nämner att: ”…många bokföringsbrott är 

egentligen triviala brott som rättsväsendet egentligen kanske lägger lite för mycket möda 

åt…”. Han anser att det finns bokföringsbrott som är betydligt allvarligare eftersom ett bokfö-

ringsbrott i vissa fall kan dölja annan brottslighet som då är svår att hitta uppgifter om ef-

tersom bokföring saknas eller är felaktig. 

 

Brottsförebyggande rådet skulle kunna använda andra åtgärder för att förebygga bokförings-

brott, säger Korsell. Han menar att de skulle kunna samarbeta mer med till exempel närings-

livsorganisationer för att på så sätt komma närmare företagen, i nuläget är de ganska myndig-

hetsinriktade. Korsell påpekar att andra myndigheter ofta befinner sig mycket närmare brotten 

och de företag som begår bokföringsbrott. Han ger som exempel att Skatteverket möter före-

tagare i olika sammanhang såsom vid revisioner, kontroller och olika rådgivningar, till skill-

nad från Brottsförebyggande rådet som endast forskar och tar fram statistik. 

 

När det gäller brottsförebyggande arbete i allmänhet, anser Korsell att väldigt stora delar av 

myndighetens resurser läggs på just det eftersom det mesta av deras arbete går ut på att före-

bygga brott. ”Så om man skulle hårddra det skulle man nog kunna säga att allt vi gör här har 

egentligen den uppgiften, men pratar vi specifikt bokföringsbrott så är det naturligtvis inte så 

mycket resurser.” Han menar vidare att det alltid går att påstå att det kan göras mer när det 

handlar om att förebygga brott men han tror ändå, med tanke på att Brottsförebyggande rådets 

uppgifter ligger på en övergripande nivå, att de får acceptera att de har en passiv roll i sam-

manhanget. Han tror inte att det går att se någon större förändring i fråga om Brottsförebyg-

gande rådet har blivit bättre på att förebygga bokföringsbrott under de senaste åren, utan anser 

att det i så fall måste göras en jämförelse längre tillbaka i tiden. 

 

Korsell nämner att det har skett en del lagändringar, som av en del kan anses göra det enklare 

för företag att begå bokföringsbrott, och syftar på att det inte längre är ett krav att små aktie-

bolag ska ha en revisor. Han menar att det kan upplevas att bokföringsstandarden och den 

interna pressen sjunker, vilket kan ses som ett problem. Korsell tror dock att problemet över-

drivs eftersom det finns kompletterande kontroller till exempel genom att banken inte vill låna 

ut pengar eller leverantörer inte vill samarbeta om företaget har en bristfällig bokföring, att 

det inte bara är revisorer som ställer krav på ordning och reda. Enligt Korsell skulle det vara 

bra att satsa mer på att genomföra utbildningar i enklare bokföring, framförallt för personer 

som läser gymnasieutbildningar och vidareutbildningar som ofta leder till att de senare jobbar 

som egna företagare. Han menar att exempel på sådana utbildningar skulle kunna vara, frisör- 

restaurang-, bilmekaniker- och byggutbildningar och även om de inte sköter sin bokföring 

själva, anser han att det kan vara bra att de får lära sig grunderna. 

 

4.4.2 Samverkan 

Skatteverket är den myndighet som Korsell anser har det övergripande ansvaret i det förebyg-

gande arbetet mot bokföringsbrott eftersom det framförallt är de som möter företagarna. Han 
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berättar vidare att de samarbetar ganska mycket med Skatteverket, polisen och Ekobrotts-

myndigheten, men även en del med konkursförvaltare, Kronofogden och Försäkringskassan. 

”Så det är egentligen många myndigheter som vi samarbetar med som på ett eller annat sätt 

har något slags intresse eller betydelse för företagens bokföring.” Korsell förklarar att de 

samverkar med de olika myndigheterna på så sätt att de genomför projekt eller seminarium 

ihop där Brottsförebyggande rådet kan få hjälp med finansiering och information från de olika 

myndigheterna som deltar i projekten. 

 

Enligt Korsell fungerar samarbetet med de andra myndigheterna bra när det gäller bekämp-

ning av bokföringsbrott och han anser att det har blivit bättre. ”Ja jag tycker att vi har blivit 

mer utåtriktade och har mer samarbete nu än förr.” Samarbetet kommer utökas ännu mer i 

framtiden, tror Korsell. Han är övertygad om att det finns saker som behöver utvecklas i sam-

arbetet mellan myndigheterna och tror att det är bra att genomföra gemensamma projekt där 

det inte endast handlar om att ha möten och föra över kunskap, utan mer konkret utför saker 

tillsammans. 

4.5 Intervju med Thomas Hagman från Åklagarmyndigheten 

Thomas Hagman gjorde tingsmeritering på Tingsrätten i mitten på 80-talet, därefter började 

han arbeta på advokatfirman Wirell. Där arbetade han i sju år och började efter det som åkla-

gare och åklagaraspirant år 1992. Ekobrott har han arbetet med sedan år 1998-1999 på 

Åklagarmyndigheten i Kalmar och idag arbetar Hagman som kammaråklagare där. 

 

4.5.1 Åtgärder 

Hagman berättar att Ekobrottsmyndigheten är ansvarig för storstadsområdena samt Västra 

Götaland, Blekinge och Halland. I resten av Sverige har Riksåklagaren och Åklagarmyndig-

heterna det huvudsakliga ansvaret för ekobrottsbekämpningen. Han nämner att Finansdepar-

tementet vill att det ska ske en centralisering av resurserna så att storstadsområdena prioriteras 

eftersom statistiken visar att det sker mest brott i de områdena. Hagman anser att det finns 

stora nackdelar med den nya strategin då resurserna inte nyttjas maximalt vid centralisering 

och menar på att resultaten skulle bli bättre om resurserna var decentraliserade istället. Han 

tror att beslutsfattarna inte tycker om decentraliserade resurser då de inte kan kontrollera 

verksamheten i lika stor grad som om resurserna är centraliserade. Han tror även att besluts-

fattarna känner att det finns olika mål och resultatstyrningar om resurserna är decentrali-

serade, vilket troligen har legat till grund för förslaget att alla resurserna ska centraliseras till 

storstadsområdena. 

 

Enligt Hagman har det funnits en irritation över att ekobrott ligger på två olika myndigheters 

ansvar då de anser att det hade varit mer effektivt om det istället hade legat på en myndighet. 

Han berättar att det har diskuterats mycket om att Ekobrottsmyndigheten troligen ska ta över 

hela riket och det råder nu oklarheter runt vad som kommer att hända med områden som 

Kalmar och andra så kallade befolkningssvaga områden. Denna oklarhet kring vad som kom-

mer att hända har enligt Hagman medfört att många åklagare har valt att lägga av med 

ekobrott och istället valt en annan inriktning. Hagman menar att det nu finns en och en halv 
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åklagare istället för de fyra tjänster som var planerade i Kalmarregionen, vilket gör att ären-

den framöver kommer att samlas på hög. Han menar att detta kommer att medföra att ärenden 

missköts och situationen kommer att fortgå tills beslutet är taget kring vem som ska ha ansvar 

för ekobrotten i regionen, vilket ska presenteras i höstbudgeten år 2012. Han påpekar att alla 

förväntar sig att det kommer ske en stor centralisering, vilket i sin tur gör att åklagarna kom-

mer få mycket distansarbete. Det kommer, enligt Hagman, göra att de personliga mötena med 

utredarna kommer att ersättas med telefonmöten. Han tror även att det kommer att medföra att 

ärenden som ligger närmare åklagarens stationerade ort kommer att prioriteras framför ären-

den längre bort. Exempelvis om Kalmar län avvecklar sin åklagarverksamhet för ekobrott och 

allt hamnar nere i Malmö, så kommer Malmöärenden prioriteras framför Kalmarärenden. 

 

Hagman säger att åklagare ska fungera som en länk mellan civilutredare och skattebrottsutre-

dare, i vissa fall är dessa civilutredare utbildade inom ekonomi men inte alltid. Hagman menar 

att det är en stor fördel om utredaren har kunskaper om bokföring och ekonomiska förhållan-

den eftersom det underlättar arbetet väsentligt. Hagman nämner att Anna-Lena Dahlqvist och 

Sigurd Elofsson, i de böcker de har författat samt genom de utbildningarna de erbjudit inom 

området, har tydligtgjort vad bokföringsbrott och ekonomisk brottslighet är,. Dessa kunskaper 

fanns inte tidigare då det var poliser utan ekonomisk utbildning som utredde brotten, med 

dagens ekoutredare har åklagarnas arbete underlättats väsentligt. 

 

Standarden inom ekobrottsutredningar har höjts sedan Hagman började arbeta med ekobrott, 

detta eftersom kunskaperna inom ämnet har ökat. Han berättar även att Skattebrottsenheten 

inte fanns när han började och menar att Åklagarmyndighetens utredningar har förbättrats 

sedan enheten bildades. Han menar att tidigare begravdes alla större utredningar i arkivet då 

det inte fanns kunskaper eller resurser att färdigställa alla utredningar. Hagman berättar att de 

har ett nära samarbete med Ekobrottsmyndigheten, att mycket av Åklagarmyndighetens ut-

bildningar baseras på Ekobrottsmyndighetens kurser och information. Han tycker dock att det 

är fel att Ekobrottsmyndigheten ska ta över hela ansvaret för ekobrott då alla resurser hos 

Åklagarmyndigheten finns på lokalnivå. Han tror inte att Ekobrottsmyndigheten kommer att 

lägga resurser på att skapa nya enheter liknande de som Åklagarmyndigheten har på lokalnivå 

idag. Detta gör, enligt Hagman, att de mindre regionerna kommer att styras av de större, vilket 

på sikt inte är ett hållbart arbetssätt. 

 

De åtgärder som Åklagarmyndigheten främst använder, säger Hagman, är att hålla i utred-

ningar och fatta beslut om åtal när utredningarna är klara. Han berättar att utredningar som 

visar att det har begåtts bokföringsbrott kan antingen leda till åtal eller att strafföreläggande 

utfärdas. Strafföreläggande utfärdas mer idag än tidigare eftersom det beslutades att strafföre-

läggande även får innehålla villkorlig dom vilket det tidigare inte gjorde. De fall som leder till 

åtal är de som anses vara så allvarliga att fängelse är det lämpliga straffet. Hagman säger att 

hans roll i det förebyggande arbetet är att han ska se till att lagföringen upprättas. 

 

Den nya lagstiftningen som innebär skyldighet för företagare att ha kassaregister gör det svå-

rare att begå bokföringsbrott, enligt Hagman. Han anser att lagstiftningen i allmänhet behöver 

förbättras då förbättringar av vissa delar i lagstiftningen skulle underlätta både hans, och före-
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tagarnas arbete. Han menar att när personalliggarelagen infördes så ökade de sociala avgifter-

na kraftigt vilket visade att löneredovisningen omgående fungerade bättre eftersom det blev 

svårare att ha svart arbetskraft. Hagman påpekar att de lagändringar som har skett ofta tagit 

väldigt lång tid att genomföra, han anser att lösningarna i vissa fall har varit lätta att komma 

på och han förstår inte varför det ska ta så lång tid. 

 

Hagman poängterar att det viktigaste när det gäller brottsförebyggande är hur lagstiftningen 

ser ut. Hagman säger att Leif GW Perssons citat “ ...finns det ett utrymme att begå brott så 

kommer det alltid finnas brottslingar som fyller ut utrymmet” är väldigt klokt sagt inte minst 

när det gäller ekobrott. 

 

Det har blivit ett större intresse på senare tid för just förändringar i lagstiftningen som kan 

fungera brottsförebyggande, menar Hagman. Han tycker att det är bra att Ekobrottsmyndig-

heten finns då det är en stor myndighet som intresserar sig för just brottsförebyggande arbete. 

Att det blir möjligt att se mönster och ge förslag till kanslihuset på områden där det finns stora 

problem som kan åtgärdas med förändringar i befintlig lagstiftning eller med en ny lagstift-

ning, är något Hagman tror. Han påpekar dock att lagändringen som har gjort att småföreta-

gare har möjlighet att bokföra ett år i efterhand kan försvåra bokföringsarbetet då det är svårt 

att komma ihåg allt som har skett under året. Det gör att företagarna drar sig för att bokföra så 

länge som möjligt och risken för att begå bokföringsbrott ökar, tror han. Han menar att det gör 

det lättare för gärningsmännen att komma undan med brotten i och med lagändringen. Hag-

man berättar att allmänheten hjälper till genom att tipsa om brott, men det är främst andra 

myndigheter som tar emot dessa tips. Vissa delar av det brottförebyggande arbetet går förbi 

åklagarna och hanteras istället hos respektive myndighet, säger han. 

 

Det finns vissa problem med dubbel straffbarhet, berättar Hagman, eftersom en person aldrig 

får straffas två gånger för samma brott. Problemet är att personen får tilläggsavgifter för skat-

tebrottet som har begåtts vid ett tillfälle och blir vid ett senare tillfälle åtalad för själva skatte-

brottet. Personen i fråga blir då enligt Hagman straffad två gånger för ett brott och det är en-

ligt EU-domstolen ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Hagman har lagt som förslag att 

skattetillägget kan tas ut först men med reservationen att om det blir förundersökning, åtal och 

dom ska betalningsskyldigheten skjutas upp och läggas på, jämkas eller inte dömas ut alls på 

grund av fängelsestraffet. Det gör, enligt Hagman, att ett beslut om skattetillägg och fängelse-

straff sker i ett enda sammanhang och på sätt undviks problem med dubbel straffbarhet. 

 

4.5.2 Samverkan 

Hagman påpekar att samarbete alltid är bra men för att samarbete ska fungera bra måste det 

vara förankrat i den dagliga verksamheten. Han menar även att vinsterna av att samarbeta 

måste vara högre än kostnaderna. Det gör att de samarbeten som finns idag baseras mycket på 

Åklagarmyndighetens dagliga arbete. Han påpekar att de regionala underrättelsecentren fun-

gerar som en motor som har hjälpt till att luckra upp de hinder som sekretesslagen tidigare har 

orsakat samt att samlokalisera de olika myndigheterna. Hagman säger att underrättelsecent-

rens samarbete verkligen fungerar bra och Hagman säger generellt om samarbete: ”… ska det 

bli något så måste det vara lite mera organiserat, lite mer pengar, lite mer resurser…”, vilket 
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enligt hans mening inte sker på lokal nivå och därför misslyckas de flesta samarbeten här. 

SAMEB är ett exempel på ett samarbete som inte har fungerat särskilt bra, enligt Hagman. 

Han berättar att det är en samarbetsorganisation vars syfte är att bekämpa ekonomisk brotts-

lighet. SAMEB samlar olika myndigheter i de olika länen och diskuterar lämpliga brottföre-

byggande åtgärder. Hagman påpekar att SAMEB håller på att försvinna, något han anser är 

bra då SAMEBs planer inte kunde genomföras eftersom vissa myndigheter inte hade tillräck-

ligt med resurser, vilket gjorde att mötena kändes meningslösa.  
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5. Teorier som stödjer de samverkande myndigheternas val av åt-

gärder  

I det här kapitlet kommer det att ske en redogörelse för teorier inom; varför brott begås, 

prevention, kontroll, riskhantering, och samverkan. Teoriurvalet har skett utifrån resul-

tatet av studiens empiriska insamling, det vill säga de delar som respondenterna ansåg 

viktiga. Teorierna ska hjälpa läsaren att få en djupare förståelse för varför myndigheter-

na har valt att använda vissa åtgärder samt varför de samverkar med varandra.  

5.1 Varför begås brott? 

Winter och May (2001) berättar att det finns tre olika motiv för företagare att följa lagen; kal-

kylerande, normativ och social motivation. Kalkylerande motivation bygger på att människan 

uppfattas som beräknande då denne väger för- och nackdelar mot varandra. När fördelarna 

väger tyngre än nackdelarna kommer människan välja att följa lagen. Olika sanktioners pre-

ventiva påverkan på allmänheten ger visst stöd till Winter och Mays (2001) uttalande när det 

gäller kalkylerande motivation. Korsell och Nilsson (2003) påpekar att forskning visar att det 

finns ett svagt eller obefintligt samband mellan straffens stränghet och människans regelefter-

levnad. De menar att det finns ett flertal undersökningar som påvisar ett starkt samband mel-

lan upptäcktsrisken och människans vilja att följa lagen. Författarna betonar att den upplevda 

upptäcktsrisken har störst påverkan på viljan att följa lagen. Korsell och Nilsson (2003) påpe-

kar att det kan uppstå ekonomiska kostnader för företag som väljer att följa lagen då det ex-

empelvis kan medföra extra kostnader för administration, minskad produktion eller kost-

samma investeringar i maskinell utrustning. De skriver vidare att företag med små vinstmar-

ginaler eller med dålig ekonomi är mer benägna att bryta mot lagen då de kostnader som till-

kommer av att följa lagen upplevs som högre för dem än för större företag.  

 

Normativ motivation bygger på om individen uppfattar den aktuella lagstiftningen som legi-

tim samt om individens moraliska plikt att följa lagstiftningen är stark eller svag (Winter & 

May 2001). Enligt Korsell och Nilsson (2003) är en avgörande faktor för att individen ska ha 

en hög normativ motivation att lagstiftningen upplevs rimlig och rättvis. Korsell och Nilsson 

(2003) säger att rimligheten vanligen avgörs av hur väl förankrad lagstiftningen är hos indivi-

den, lagstiftningens rättvishet beror ofta på om lagen tillämpas rättvist av myndigheterna samt 

i vilken utsträckning andra väljer att följa lagen. Författarna berättar att individen har en be-

nägenhet att bryta mot lagen om myndigheter behandlar olika aktörer på olika sätt samt när 

andra väljer att bryta mot lagen. Den moraliska eller civila plikten att följa lagen kan, enligt 

Korsell och Nilsson (2003), försvagas om det finns rationaliseringar som rättfärdigar indivi-

dens beteende även om detta innebär att individen kommer att bryta mot lagen. Författarna 

anser att rationaliseringarna har en stor påverkan på individens agerande är för att de tillämpas 

innan brottet begås. Rationaliseringarna brukar vanligtvis berättigas genom att påstå att brottet 

är nödvändigt (för att överleva eller uppnå överordnade ekonomiska mål), att ingen annan 

person drabbas av brottet eller att alla andra gör det (Korsell & Nilsson 2003). 
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Enligt Winter och May (2001) innebär social motivation att den enskilde individen följer reg-

lerna för att bli accepterad av andra i den sociala miljön. De skriver att skillnaden mellan 

social motivation och normativ motivation är att social motivation gör att individen väljer att 

följa lagen även om individen själv inte anser att lagen är rättfärdigad eller rättvis utan gör det 

för att bli accepterad av andra. Författarna menar att en avskräckande effekt för att begå brott 

kan vara att individens relationer med andra hotas om individen ställs inför rättsliga åtgärder, 

då individens sociala motivation kan skadas. Winter och May (2001) påpekar att kontrollens 

utformning och genomförande har en viss påverkan på den sociala motivationen och regelef-

terlevnaden. 

5.2 Prevention 

Enligt Grevholm et al (1999) finns det två typer av prevention; social och situationell prevent-

ion. Myndigheter använder social prevention när de försöker påverka människors motivation 

att avstå från att begå brott. Social prevention används för att bygga upp individens självkon-

troll samt för att få individen att skapa band till det konventionella samhället. När individens 

självkontroll stärks kommer dess förmåga att motstå frestelser och provokationer också att 

stärkas. Individer med låg självkontroll har ofta svårt att planera sitt handlande och kan inte 

heller se vilka konsekvenser deras agerande får. De menar vidare att den låga självkontrollen 

kan leda till att individen lockas av kortsiktiga vinster och därför riskerar att begå brott. 

(Grevholm et al 1999) 

 

Individens relation till de normer, allmänt accepterade aktiviteter och värderingar som livet är 

uppbyggt kring, är delar som utgör bandet till det konventionella samhället, berättar Grev-

holm et al (1999). De poängterar att starka band kan göra att individen blir mindre benägen att 

begå brott eftersom denne riskerar att hamna utanför det sociala samhället. Författarna menar 

att det beror på att individens agerande inte anses acceptabelt av samhället, att det går emot de 

normer och värderingar samhället är uppbyggt runt. Myndigheterna brukar vanligtvis nyttja 

social prevention på specifika målgrupper, men påpekar att om social prevention ska bli lyck-

osamt krävs att myndigheterna känner till målgruppen och dess problem väl. Författarna säger 

att social prevention är ett långsiktigt arbete, vars effekter är långsiktiga och att det därför är 

svårt att avgöra om insatserna har en brottsreducerande effekt. (Grevholm et al 1999) 

 

Situationell prevention är, enligt Grevholm et al (1999), att insatserna ska minska antalet situ-

ationer som inbjuder till brott. De menar att situationer kan fresta individen att begå brott, för 

att minimera risken att sådana situationer uppstår används metoder som försvårar genomfö-

randet av brott, ökar upptäcktsrisken, minskar vinsten av brott eller gör det svårare att komma 

med bortförklaringar. Författarna säger att situationell prevention ger snabba resultat men att 

effekterna av insatserna enbart finns kvar så länge insatserna genomförs. 

 

Korsell och Nilsson (2003) säger att det finns två strategier som används i det preventiva ar-

betet; avskräcknings- och samförståndsstrategin. Avskräckningsstrategin bygger på att identi-

fiera samt straffa de individer som bryter mot lagar och regler. Samförståndsteorin grundas på 

att skapa samarbete, dialog och förhandling med de reglerade. Korsell och Nilsson (2003)  
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säger även att det inte går att använda endast en av strategierna i det preventiva arbetet. Anta-

gandet får stöd från Fisse och Braithwaite (1993) i deras modell för reglering och kontroll. 

Modellen har formen av en pyramid och dess grund bygger på service och råd. Fisse och 

Braithwaite (1993) menar att den ökade samförståelsen kan göra att individens laglydighet 

ökar. Ju högre upp i pyramiden individen kommer, desto strängare åtgärder måste användas, 

enligt Fisse och Braithwaite (1993). 

 

Figur 1 Pyramid av disciplinära och korrigerande åtgärder mot lagöverträdande företag (Fisse 

& Braithwaite 1993, s.142) 

5.3 Kontroll 

Korsell och Nilsson (2003) säger att kontroll även kan gå under benämningarna styrning, ma-

nagement eller ledning och det brukar nyttjas för att motverka fusk och fel. Kontroll kan delas 

upp i extern och intern kontroll, där den interna kontrollens syfte är att få företagare att mot-

verka fusk och fel i sin egen verksamhet. Den externa innebär att det sker kontroller av andra 

verksamheter för att motverka fusk och fel eller att företagarens verksamhet kontrolleras av 

andra parter för att säkerställa att företagaren inte fuskar eller har felaktigheter i bokföringen. 

Kontrollformerna hänger ihop då båda måste fungera bra för att det ska bedrivas ett effektivt, 

förebyggande arbete mot fusk och fel. Myndigheterna använder olika styrmedel som kan de-

las upp i tre huvudkategorier; regleringar, ekonomiska styrmedel och informativa styrmedel. 

Regleringar är föreskrifter som målgruppen måste följa och ekonomiska styrmedel bygger på 

att tillföra eller beröva materiella resurser för att få målgruppen att agera på ett önskvärt sätt. 

Informativa styrmedel bygger på att myndigheten försöker påverka sin målgrupp genom över-

tygelse, faktaupplysning eller övertalning. Myndigheter som erbjuder rådgivning, utbildning 

och upplysningsverksamheter, har ytterligare några informativa styrmedel att nyttja i sitt ar-

bete för att påverka specifika målgrupper. (Korsell & Nilsson 2003)  

 

Enligt Korsell och Nilsson (2003) finns det ett flertal kontrollmetoder att använda. En kon-

trollmetod utesluter inte andra metoder och de kan innehålla delar som sammanfaller med 

varandra. Ett exempel är reaktiv och preventiv kontroll. Reaktiv kontroll är åtgärder som utlö-

ses på grund av att en oönskad händelse redan har inträffat, preventiv kontroll bygger på åt-
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gärder vars syfte är att förhindra att oönskade händelser inträffar. Författarna påpekar att den 

reaktiva kontrollen har en preventiv effekt eftersom de sanktioner som döms ut efter kontrol-

len kan ha en avskräckande effekt på individen som har begått den oönskade gärningen. 

Sanktionerna kan även ha en avskräckande effekt på allmänheten då de visar att oönskat bete-

ende straffas. Den reaktiva kontrollen medför även att kunskaper om den oönskade händelsen 

erhålls och lägger därmed grunden för det fortsatta arbetet, att förhindra att händelsen inträffar 

igen. (Korsell & Nilsson 2003) 

 

5.3.1 Extern kontroll 

Enligt Carrington (2010) utgör redovisningen grunden för flertalet intressenters beslutsfat-

tande och det ställer höga krav på att redovisningen innehåller korrekt information. Det gör att 

det finns behov av extern kontroll för att kunna säkerställa att informationen är korrekt. Ex-

tern kontroll bygger på att samla in bevis om företagets ekonomiska aktiviteter och genomföra 

en objektiv granskning för att säkerställa att företagets räkenskaper uppvisar en rättvisande 

bild samt att räkenskaperna följer den rådande lagstiftningen. Den externa kontrollen kan ske 

på två sätt, antingen genom att granska företagets interna kontroll eller genom substans-

granskning. När en revisor genomför en substansgranskning går denne igenom företagets rä-

kenskaper och dess verifikationer för att säkerställa att de är korrekta. Valet beror på revisorns 

bedömning av hur väl företagets interna kontroll fungerar, om den interna kontrollen är till-

räckligt tillförlitlig för att revisorn ska kunna utgå från den, samt vilken metod som är mest 

kostnadseffektiv. Vanligtvis sker det en kombination av båda granskningsmetoderna för att 

erhålla så mycket information som möjligt, till lägsta möjliga kostnad. (Carrington 2010) 

 

 
 

Figur 2 Revisionsprocessen (Carrington 2010, s.41) 

Enligt Porter et al (2008) och Carrington (2010)  har det skapats ett större avstånd mellan 

ägare och företagsledning, vilket gör att ägare och andra intressenter inte med säkerhet kan 

påstå att räkenskaperna är korrekta. Den externa kontrollen ska då fungera som en tredje, obe-
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roende part som kan säkerställa räkenskapernas korrekthet, vilket kan göra att intressenterna 

känner sig trygga med den information som företaget har offentliggjort (Carrington 2010).  

 

Enligt Porter et al (2008) kan vetskapen om att det finns risk för extern kontroll medföra att de 

som är med i upprättandet av bokföringen anstränger sig för att säkerställa att bokföringen är 

korrekt upprättad. Det kan uppstå fel även om de som är med i upprättandet av bokföringen 

anstränger sig och dessa fel kan upptäckas av revisorn när denne genomför revisionen. Före-

tagaren kan då välja att åtgärda felen i redovisningen för att inte riskera att göra sig skyldig till 

brott. Den sista delen av den externa kontrollen är rapporteringskontroll, där revisorn ska 

framföra de fel som företagaren inte har rättat till, trots uppmaning från revisorn. (Porter et al 

2008) För att den externa kontrollen ska fungera som en korrekthetsstämpel måste den som 

genomför kontrollen vara oberoende och på så sätt kunna bestyrka att redovisningen är kor-

rekt (Carrington 2010). 

 

5.3.2 Intern kontroll 

Det huvudsakliga syftet med intern kontroll är att säkerställa att de fastställda målen uppfylls. 

Den består av alla de system och processer som ska styra verksamheten, alltifrån det övergri-

pande systemet till säkra rutiner för det dagliga arbetet och den ska vara en integrerad del i de 

olika verksamhets- och ekonomiprocesserna. Den interna kontrollen ska stå för effektivitet, 

kontroll över verksamhet och ekonomi, men även trygghet, ordning och reda. (Haglund et al 

2005) 

 

Enligt FAR (2006) behöver alla företag och organisationer en god intern kontroll, när den 

interna kontrollen hanteras rätt kan det vara till stor nytta och ett stort stöd för verksamheten. 

En korrekt hanterad intern kontroll kan exempelvis leda till att verksamhetens processer ef-

fektiviseras, informationen förbättras och skapar då ett större förtroende från intressenterna 

samt att kostsamma fel kan undvikas. FAR (2006) menar även att intern kontroll kan göra att 

företaget klarar av att hantera risker på ett bättre sätt och att företagen måste försöka koppla 

den interna kontrollen till de riskområden som är förknippade med organisationens verksam-

het, för att lyckas nå de uppsatta målen. 

 

Intern kontroll kan definieras på flera olika sätt men vi har valt att använda oss av The Com-

mittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO) modell över in-

tern kontroll eftersom både FAR (2006), Haglund et al (2005) och Carrington (2010) hänvisar 

till just den definitionen. Den lyder enligt följande: 

 

“Internal control is broadly defined as a process, effected by an enti-

ty´s board of directors, management and other personnel, designed to 

provide reasonable assurances regarding the achievement of objec-

tives in the following categories: 

 Effectiveness and efficiency of operations. 

 Reliability of financial reporting. 

 Compliance with applicable laws and regulations. ” 

(Haglund et al 2005, s. 28) 



~5. Teorier som stödjer de samverkande myndigheternas val av åtgärder ~ 

 

41 

 

Carrington (2010) och Haglund et al (2005) skriver att vid extern revision granskas den inter-

na kontrollen. Intern kontroll är enligt FAR (2006) en process som styrs av regelverk och an-

visningar men som även drivs av människor på alla nivåer i organisationen. FAR (2006) me-

nar även att intressenterna bör vara medvetna om att intern kontroll inte säkerställer att före-

taget kommer att lyckas uppnå verksamhetsmålen genom att ha en fungerande intern kontroll, 

men de poängterar att kontrollen är en viktig del som bidrar till att målen uppfylls. Flertalet 

företagsskandaler har gjort att förtroendekriser har skapats, vilket gjort att myndigheterna 

reglerar företagen mer än tidigare och det skapar ökade krav på den interna kontrollen, skriver 

FAR (2006). De berättar vidare att främst inom finansiell rapportering har den ökade regle-

ringen medfört att företag och organisationer måste utvärdera sin interna kontroll utifrån ett 

etablerat ramverk, exempelvis. 

 

 

FAR (2006) berättar att enligt COSO-modellen består intern kontroll av fem komponenter, 

basen är kontrollmiljön där den kultur företagsledning och styrelse förmedlar ingår. De menar 

att en god kontrollmiljö gör att disciplin och struktur skapas för de övriga komponenterna i 

COSO-processen. Komponenterna som ingår i COSO-modellen är; riskbedömning, kontroll-

aktiviteter, system för informationsspridning och återrapportering samt uppföljning och över-

vakning. I riskbedömningen ingår att analysera de delar som kan bli fel i den interna kontrol-

len. I komponenten kontrollaktiviteter arbetas det fram både övergripande och detaljerade 

åtgärder för att förebygga, upptäcka samt korrigera fel och avvikelser som kan uppstå i orga-

nisationen. COSO-modellen gör det möjligt att skapa ett system över informationsspridning 

och återrapportering för att kunna kontrollera om företagets policies och kontrollaktiviteter 

efterlevs. Genom användande av modellen kan styrelsen samt bolagsledningen övervaka och 

följa upp det som sker inom ramen för den interna kontrollen, vilket gör att de kan säkerställa 

kontrollens kvalité. Alla komponenter måste finnas på plats och samverka med den ändamåls-

enliga verksamheten, rapporteringen, lagar och andra regleringar, för att företaget ska kunna 
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Figur 3 COSO- modellen (Haglund et al 2005, s. 65) 
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ha en effektiv intern kontroll. Det är även viktigt att kontrollen finns inom alla relevanta delar 

i organisationen, exempelvis inom divisioner, dotterbolag eller funktioner. (FAR 2006) 

 

För att den interna kontrollen ska fungera väl är kompetent och pålitlig personal med hög in-

tegritet viktigt, menar Carrington (2010). Han skriver vidare att personalen då har lättare att 

upptäcka fel och brister i den interna kontrollen. Tydligt definierade ansvars- och behörig-

hetsområden är av betydelse, om dessa är tydliga så kan ansvar lättare avkrävas. Vilket kan 

göra att personalen anstränger sig lite mer och frågor hamnar inte “mellan stolarna” i lika stor 

utsträckning. Han påpekar att bra rutiner för attestering och godkännande är också viktigt för 

en väl fungerande intern kontroll. (Carrington 2010) 

 

5.3.3 Social kontroll  

Larsson och Engdahl (2011) säger att samhällets förmåga att kontrollera sig själv i enlighet 

med demokratiska värden och principer är vad social kontroll handlar om. De berättar att 

Émile Durkheims begrepp, social reglering och solidaritet, redogör för hur samhället skapar 

samordning och gemenskap bland medlemmarna eftersom det formar individers handlingar. 

Larsson och Engdahl (2011) menar vidare att Durkheim är kritisk till att stärka statens roll då 

han anser att staten befinner sig för långt ifrån individen och har därmed ingen möjlighet att 

samordna individerna. På grund av avståndet kan staten ej heller utöva den kontroll som sam-

hället behöver. Sociala institutioner medför att individers moral formas och det gör i sin tur att 

individerna frivilligt behärskar sig i förhållande till varandra. (Larsson & Engdahl 2011)  

Staten kan genom sina tvångsmedel, såsom poliskontroller och utdömande av sanktioner, ut-

öva kontroll över samhället eftersom dessa tvångsmedel fungerar avskräckande på invånarna, 

skriver Larsson och Engdahl (2011). Exempel på sanktioner är vite, böter och fängelse. Kon-

troller ger staten möjlighet att upprätta social ordning i samhället. Författarna berättar att 

Hobbes tes från år 1651 ofta fungerar som inspiration, tesen lyder: ”Av alla lidelser är fruktan 

den som gör människor minst benägna att bryta mot lagen. Ja, om man bortser från vissa 

ädelmodiga naturer, är fruktan det enda som förmår människor att iaktta lagen”(Hobbes 1651 

se Larsson & Engdahl 2011, s. 54). 

Larsson och Engdahl (2011) berättar att Hobbes uppfattning utgör ett grundfundament då det 

bygger på antagandet att människan vid de tillfällen när den överväger om den ska begå brott, 

måste känna rädsla för att avstå från att begå brottet. De menar även att ett straff kan med-

verka till att brottslingar avstår från att begå brott i framtiden och att en dömd brottsling även 

kan ha en avskräckande effekt på allmänheten. Författarna anser att måste staten upprätta ett 

rättssystem som maximerar möjligheterna att människornas avvikelser upptäcks och sedan 

straffas omedelbart, samt att straffets storlek är proportionerligt med brottet som begåtts. Lar-

sson och Engdahl (2011) berättar att när människor associerar brottsliga handlingar med av-

skräckande straff kan det leda till att individen självmant avstår från att begå brott.  

Tanken med avskräckningsteorin är att den ska göra så att människor avstår från att begå brott 

genom att de associerar brottsliga gärningar med ett straff som är alltför riskfyllt och kost-

samt, menar Larsson och Engdahl (2011). Det ska medföra att människan kan dra slutsatser 

om vilka vinster och förluster som blir följden av att ett brott begås. Avskräckningsteorin har 
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ingen effekt på de brott som begås på grund av misstag eller okunnighet om de lagar och för-

ordningar som gäller. Författarna säger att det är viktigt att allmänheten är välinformerade om 

vilka lagar och förordningar som gäller samt att det finns goda möjligheter för dem att genom-

föra korrekta kalkyler. Om dessa förutsättningar inte finns är risken att människor tror att upp-

täcktsrisk och straff är låga och att de därmed tjänar på att begå brott. Lagar och förordningar 

måste utformas så att de är entydiga och konsekventa för att det inte ska finnas risk för miss-

förstånd. De påpekar att människor ej heller ska uppfatta rättsystemet som godtyckligt, orätt-

vist eller grymt. (Larsson & Engdahl 2011) 

Avskräckningsteorins klassiska utformning har, enligt Larsson och Engdahl (2011), mindre 

stöd idag då den informella kontrollen i form av familj och vänner anses ha en större effekt på 

individens beteende än vad straff och upptäcktsrisk har. Forskning visar att den formella kon-

trollapparaten har svårt att upprätta en effektiv, social kontroll och författarna säger att det kan 

istället provocera människor till att begå brott. Författarna påpekar att avskräckningsteorins 

repressiva metoder inte anses fullständigt verkningslösa. De menar att metoderna fortfarande 

kan användas men att de inte ska användas i frontlinjen eftersom de då kan försvaga den soci-

ala kontrollen. Larsson och Engdahl (2011) säger att de repressiva metoderna ska verka i bak-

grunden och fungera som sista instans.  

John Braithwaite har, enligt Larsson och Engdahl (2011), genom sin forskning kommit fram 

till att ett effektivt kontrollsystem ska bygga på dialog, tilltro och goda argument. De säger att 

Braithwaite poängterar att det är viktigt att inspektörer visar respekt så att de som kontrolleras 

upplever att de betraktas som pålitliga individer. Larsson och Engdahl (2011) säger att 

Braithwaite förespråkar ett tillvägagångssätt som bygger på att regelbrott vanligtvis begås på 

grund av exempelvis slarv eller misstag. De säger att regelbrotten då kan rättas till med hjälp 

av information, stödinsatser och att människor får större utrymme i utformningsarbetet av 

regler. Författarna menar även att vid regelbrott som bygger på andra orsaker bör varningar, 

böter och andra repressiva åtgärder finnas tillgängliga för att kunna motverka att kalkyle-

ringsbenägna individer begår brott. När det gäller individer som anses vara irrationella måste 

det finnas möjligheter till inkapacitering, att individer hindras att begå brott med fysiska me-

del, eftersom irrationella individer inte påverkas av andra åtgärder. Exempel på inkapaci-

teringsåtgärder kan vara att spärra in individer, stänga ner produktionslinjer eller dra in till-

stånd, då dessa åtgärder kan vara enda alternativet till att förhindra ett lagbrott. (Braithwaite 

1998 se Larsson & Engdahl 2011, s.57)  

Braithwaites (1998) tankar illustreras med hjälp av en pyramid och dess grundtanke är, enligt 

Larsson och Engdahl (2011), att effektiva kontrollsystem bygger på frivillighet, dialog och 

självreglering, och för den svårövertalade ska avskräckande metoder finnas tillgängliga i bak-

grunden. Braithwaite (1998) skriver att mycket av den sociala kontrollen ligger i basen av 

pyramiden, där även regleringar och övervakningar som utförs av andra organ än stat och 

myndigheter ingår. Ett kontrollsystem fungerar bättre om det finns tilltro mellan aktörerna 

samt att det finns en vilja att stödja varandra (Braithwaite 1998 se Larsson & Engdahl 2011, 

s.58). 
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Larsson och Engdahl (2011) berättar att formell kontroll fungerar effektivt när den stöds av 

informell, social kontroll. Social kontroll handlar om mer än att avskilja avvikande beteende, 

det innebär även att anpassa och normalisera det avvikande beteendet. Författarna anser att 

det är andra delar, förutom lagstiftning, som berörs av social kontroll då kontrollen iscensätts 

genom vardagslivet såsom traditioner, myter, politiska föreställningar, ceremonier och allmän 

opinion. (Larsson & Engdahl 2011) 

5.4 Riskhantering 

Risk handlar om att personer tvingas välja mellan olika alternativ som är förknippade med 

osäkerhet när det gäller utfallet, skriver Krause (2006). Vanligtvis går det att rangordna de 

olika alternativen utifrån hur säkra de är till utfallet, exempelvis att det är mer troligt att alter-

nativ A inträffar än att alternativ B gör det. När det gäller affärsbeslut finns vanligen ingen 

information om hur stor sannolikhet som är förknippad med de olika alternativen, beslutet får 

baseras på expertutlåtanden och subjektiva bedömningar. Det finns olika sorters risk; ekono-

miska, miljömässiga, tekniska, politiska, sociala och andra sorters risker, vilken kategori det 

klassas som beror på vilka konsekvenser beslutet medför. (Krause 2006) 

 

5.4.1 Beckers modell 

Sätre (1985) berättar att Beckers modell bygger på att brott klassas som negativa externa ef-

fekter, samhällets nettokostnad av brottets skador blir skillnaden mellan uppkommen skada 

och brottslingens intäkt. Enligt Beckers modell väljer individen att begå brott om den förvän-

tade intäkten som brottet genererar är större än intäkten individen får av att bedriva en laglig 

verksamhet. Sätre (1985) tolkar Beckers modell som att individens motiv inte utgör grunden 

för valet mellan att begå brott eller inte, utan om intäkterna och kostnaderna av brottet inte 

uppgår till samma belopp. Tolkningen gör att det finns ett samband mellan antalet brott en 

individ begår och exempelvis risken för upptäckt, straff eller inkomst av alternativ sysselsätt-

ning, vilket kommer att påverka individens handlingsalternativ. (Becker 1968 se Sätre 1985, 

s. 9) 

 

Figur 4 Reglerings- eller sanktionspyramid (Braithwaite 1998 se Larsson & Engdahl 

2011,s.58) 
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Beckers modell visar enligt Sätre (1985) att straffet ska ses som en avgift som den kriminelle 

med viss sannolikhet måste betala. Den potentiella brottslingen hamnar då i en situation med 

osäkerhet eftersom det bara är fällda brottslingar som straffas, följaktligen kommer brottsling-

en enbart få betala avgiften för gärningen om han upptäcks. Detta resonemang gör, enligt 

Sätre (1985), att en höjning av straffnivån eller upptäcktsrisken kan leda till att det antal brott 

som individen begår minskar eftersom intäkten av brottet minskar när straffnivån och upp-

täcktsrisken höjs. Beckers modell visar att brottslingens beteende påverkas mer av föränd-

ringar i upptäcktsrisken än i straffskalan. Becker har, enligt Sätre (1985), stöd för antagandet 

genom de empiriska observationerna han genomfört och de logiska resonemang han fört. 

Dessa visar enligt Becker att brottslingar är risksökande och de kommer att ställas inför ett 

val, båda alternativen ger samma förväntade intäkt men det ena alternativets utfall är säkert 

medan det andra är osäkert. En person som är risksökande kommer att välja det alternativ som 

är förknippat med osäkerhet medan en person som är riskavert kommer att välja det säkra 

alternativet. En riskneutral person anser att alternativen är jämbördiga och påverkas inte av 

hur stor osäkerhet som är förknippad med valet. (Becker 1968 se Sätre 1985, s. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Selektion  

Enligt Weisburd et al (2001) kan individer delas in två kategorier; låg- och högfrekventa 

brottslingar. Det finns två grupper av lågfrekventa brottslingar och den första gruppen brukar 

benämnas krisreagerare. De som tillhör gruppen brukar vanligtvis engagera sig i brottslighet-

en som ett svar på någon typ av upplevd kris. Gruppen brukar innehålla individer som van-

ligtvis kännetecknas av bilder för respektabilitet och överensstämmelse snarare än instabilitet 
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Figur 5 Beckers modell över individers riskbenägenhet (Becker 1968 se Sätre 1985, s.10) 
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och avvikelse. Individer i denna grupp har ofta svårt att sluta begå brott när de väl har börjat 

eftersom de hela tiden hittar nya situationer som kan lösas med hjälp av att begå brott. (Weis-

burd et al 2001) 

 

Weisburd et al (2001) säger att den andra gruppen av lågfrekventa brottslingar är tillfällesta-

garna. Individen försöker vinna egna fördelar genom att nyttja de tillfällen som ges. Här lig-

ger ingen kris bakom agerandet, utan anledningen till brottet var att det fanns möjlighet till 

egen vinning. Brott som begås av tillfällestagarna är ofta mycket specifika och tidsbegränsade 

och individen kommer inte fortsätta bryta mot lagen på samma vis under en längre period. 

Individen lever ofta ett normalt liv men drar nytta av de möjligheter som finns och är med-

veten om att den begår brottsliga handlingar. Studier visar att individer i denna grupp träder in 

i situationer utan att planera att begå brottsliga handlingar, men som nämnts ovan, kommer 

individen alltid välja att ta tillvara på de möjligheter som finns även om de innebär brott. 

(Weisburd et al 2001) 

 

Möjlighetssökare tillhör, enligt Weisburd et al (2001), gruppen med högfrekventa brottslingar 

och klassas ofta som stereotypa brottslingar då de ofta har begått brott tidigare samt att de 

fortsätter att begå brott även efter att de har blivit upptäckta. Författarna menar att möjlighets-

sökare svarar på de situationella möjligheter som finns i samhället men de hittar möjligheterna 

på ett annat sätt än grupperna som nämns i styckena ovan. Författarna skriver vidare att indi-

viderna ofta visar tecken på instabilitet och låg självkontroll samt hela tiden försöker hamna i 

situationer där det finns chanser att skapa sig egna fördelar genom brottsliga handlingar. 

Weisburd et al (2001) berättar att ett tydligt exempel på möjlighetssökare är inbrottstjuvar 

som hela tiden letar efter öppna fönster eller mörklagda rum.  

 

5.4.3 Risk management 

Risk management hjälper organisationer att objektivt analysera risker och ger en helhetsbild 

så att alla aspekter kan beaktas. Det är inte endast användbart för affärsverksamheter, utan 

risk management fungerar på alla typer av verksamheter, som till exempel utbildningsinstitut-

ioner, statliga organisationer samt icke-statliga organisationer, så kallade Non-Governmental-

Organizations (NGO). (Nasreen 2009) 

 

Vid risk management kan organisationens bedömningsprocess utgå från tre olika steg; först 

identifiera risken, sedan beräkna sannolikheten för att det inträffar och slutligen försöka av-

göra hur exponerat företaget är för risken, skriver Duckert (2010). Han berättar att traditionell 

riskbedömning utgår från subjektiva bedömningar och är därför inte helt korrekt, det blir en 

slags rangordning av risk påverkad av subjektivitet. Han anser att det är absolut nödvändigt att 

all riskbedömning är objektivt grundad för att kunna säkerställa att en korrekt riskbedömning 

utförs.  

 

Krause (2006) menar att risk kan analyseras med hjälp av ett flertal metoder beroende på vil-

ken som är mest lämpad i den aktuella situationen, det avgörs av vilken information som finns 

tillgänglig för beslutsfattaren, storleken på budgeten och beslutsfattarens mål. Han skriver 

vidare att den vanligaste metoden innebär att information kring både förluster och sannolik-
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heter används, detta genom att kartlägga risker, beräkna förväntade förluster samt att beräkna 

hur stor risken är. Enligt Krause (2006) handlar risk management om att organisera ett före-

tags portfölj på ett optimalt sätt, att värdemaximera med hänsyn till både risk och avkastning. 

Utifrån aktieägares, ägares och investerares preferenser kan den optimala kombinationen av 

risk och avkastning identifieras. Strategier för risk management måste anpassas efter varje 

enskilt företag där alternativ som diversifiering, försäkringar samt andra interna och externa 

faktorer bör beaktas. Diversifiering innebär att det görs en breddning av verksamhetens port-

följ, något som kan tolkas som en form av intern försäkring för företaget. Ju bredare företaget 

sprider sina aktiviteter desto bättre kommer det att kunna kompensera för förluster inom ett 

område genom framgångar inom andra områden. Framgångsrik diversifiering bygger på att 

det finns korrekt, aktuell och trovärdig information om potentiella förluster inom de olika 

affärsområdena, något som kräver regelbunden, öppen och meningsfull riskrapportering. (Kar 

 

Om storleken och sannolikheten för eventuella framtida förluster kan kvantifieras, är försäk-

ringsalternativ möjligt, försäkringsbolag kan då ta fram premier som blir ekonomiskt hållbara 

för dem, berättar Krause (2006). För att risker ska kunna täckas framgångsrikt, både före och 

efter det att faktiska förluster uppstår, krävs det enligt författaren, regelbunden och tillförlitlig 

kommunikation med dem som kan komma att påverkas. Han anser att en av de viktigaste 

aspekterna är att se till att åtgärder vidtas för att minimera och dämpa effekterna av faktiska 

förluster. Kunskaper om de faktorer som påverkar potentiella vinster och förluster samt hur 

stor sannolikheten är att de inträffar, hjälper till att balansera innovationer mot de risker de för 

med sig. Krause (2006) menar att en integrerad risk management dessutom är bättre än att 

enstaka risker eller risktyper hanteras enskilt. Integrerad risk management är inriktad på ett 

företags totala risk och syftar till att optimera företagets position som helhet, till exempel med 

hjälp av diversifiering eller med hänsyn till överlappande riskeffekter. (Krause 2006) Det är 

enligt Duckert (2010) viktigt att organisationen lägger tid på att utforma en risk management-

modell som bidrar till effektivitet och som kan användas på alla olika nivåer i verksamheten. 

Modellen ska möjliggöra för organisationen att kunna hantera många olika problem samtidigt, 

den ska även underlätta bedömning både på lång och kort sikt (Duckert 2010). 

 

Key early warning indicators kan, enligt Duckert (2010), användas genom att analysera tren-

der och därmed möjliggöra att risksignaler upptäcks i ett tidigt skede. Vissa risker kan kart-

läggas med hjälp av en instrumentpanel medan andra risker kräver omedelbar åtgärd. Hög-

riskområden kräver ständig uppmärksamhet så att de i god tid kan förutses och lämpliga åt-

gärder sättas in. I en stor organisation bör dessa indikatorer, som är förknippade med en större 

risk, dokumenteras och sparas. Detta för att i framtiden kunna känna igen mönster som inne-

bär en oacceptabel risk. Det finns många olika typer av key early warning indicators som kan 

användas i en organisation men de bör reserveras för de områden i organisationen som är vä-

sentliga för organisationens uppdrag eller överlevnad. Selektivitet och målmedvetenhet är 

viktiga kriterier för den här typen av early warning indicators, när dessa integreras med in-

strumentpaneler så kan de bli ett kraftfullt verktyg för organisationen. De flesta risk manage-

ment-verktygen måste anpassas till varje organisation, riskbedömning är mycket institutions-

specifik och måste behandlas därefter. Det kan finnas gemensamma indikatorer, men de kan 
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mätas och utvärderas på olika sätt även om det är exakt samma indikatorer i olika organisat-

ioner. (Duckert 2010) 

5.5 Samverkan 

Grevholm et al (1999) berättar att det brottsförebyggande arbetet blir effektivare och mer 

långsiktigt när olika gruppers kunskaper och engagemang samlas i en fast samarbetsorganisat-

ion. De berättar vidare att samarbetsorganisationerna vanligtvis byggs upp runt de aktörer som 

redan är engagerade i den brottsförebyggande verksamheten. Det gör, enligt Grevholm et al 

(1999), att flera aspekter av det brottsförebyggande arbetet sammanförs och ska underlätta att 

organisera, initiera, stödja, planera och följa upp det förebyggande arbetet. Författarna menar 

att samarbetsorganisationens uppgift inte är att på egen hand genomföra de konkreta brotts-

förebyggande åtgärderna. De ska få hjälp av aktörerna i rådet eller av aktörerna i arbetsgrup-

pen, genom att de åtgärder som faller inom respektive myndighets ordinarie verksamhet sätts 

in. Grevholm et al (1999) och Frick (2011) för liknande resonemang kring detta och Frick 

(2011) tillägger att samverkan är ett arbetssätt som ska förenkla och effektivisera verksamhet-

en. Avtalet ska enligt Frick (2011) reglera hur samarbetet ska se ut men parterna har fortfa-

rande ansvar för sina delar och ska verka för sina intressen. Han anser att i samverkande orga-

nisationer finns det möjlighet att använda sin kreativitet och där ligger fokus på att arbeta 

fram lösningar på olika problem. Författaren säger att känslan av sammanhang ger begriplig-

het, hanterbarhet och mening i arbetet. 

 

Enligt Frick (2011) är verksamhetsfilosofin lean, en förutsättning för samverkan, något som 

tillämpas i många offentliga verksamheter. Han menar att syftet med denna verksamhetsfilo-

sofi är att skapa värde för kunden, ägarna (skattebetalarna), medarbetarna och samhället och 

utgångspunkten är att skapa största möjliga värde med minsta möjliga resursåtgång. Författa-

ren tar upp att i exempelvis vårdsammanhang sker en fokusering på att skapa snabba och smi-

diga patientflöden och bygga strukturer så att sjukhusens personal själva kan förbättra sina 

arbetssätt kontinuerligt. Han berättar att fokus ligger på kundernas behov och önskemål (med-

borgarnytta) och arbetet utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i de dagliga 

uppgifterna. Grundläggande principer är enligt Frick (2011); medarbetarnas engagemang i det 

dagliga arbetet, lagarbete, stödjande ledarskap, fokus på värdeskapande aktiviteter, elimine-

ring av slöseri, långsiktighet, helhetstänkande, kontinuerliga förbättringar och enkla metoder. 

Författaren påpekar att grundläggande i lean är att eliminera slöseri. 

 

5.5.1 Projekt 

En vanlig definition av projekt är: ”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet 

unik och avgränsad aktivitet som genom styrning av resurser ska nå ett bestämt mål.” (Mart-

tala och Karlsson 2011, s.10) 

 

Projekt handlar enligt Antvik och Sjöholm (2012) om att det ska finnas enkla och tydliga mål 

som alla deltagare godtar och kan arbeta mot, detta är en viktig fördel med att arbeta i projekt-

form. De skriver vidare att projekt är en temporär organisation, vilket innebär att det upplöses 

när projektets syfte har uppnåtts. Ett projekt har även vissa begränsningar, ofta beroende av 
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tid, pengar och andra resurser. Att projektet är unikt innebär att det inte är en upprepning av 

något som tidigare har genomförts, det kan finnas delar som är väldigt lika det som genom-

förts tidigare men det ska alltid finnas delar som är helt nya. (Antvik & Sjöholm 2012) 

Enligt Eklund (2011) brukar företag vara linjeorganisationer eftersom personalen ofta har 

anställning på en viss avdelning och alla inom samma avdelning vanligtvis har likartade kun-

skaper eller är specialiserade inom ett område. Han skriver att arbetet på avdelningarna brukar 

ha ett liknande utseende året runt och brukar inte vara något utöver det vanliga. En linjeorga-

nisation skiljer sig markant från en projektorganisation eftersom projekt bygger på att den 

anställde genomför arbetsuppgifter utöver det vanliga, det kan vara uppgifter som den an-

ställde inte genomför regelbundet, rutinmässigt eller återkommande, menar Eklund (2011). 

Antvik och Sjöholm (2012) menar att i en linjeorganisation är det chefen som fördelar uppgif-

ter till de anställda med rätt kompetens för aktiviteten, och sedan sammanställs varje persons 

delresultat till en helhet. Författarna påpekar att detta arbetssätt lämpar sig för mindre uppgif-

ter men att det kan vara svårt att tillämpa när det handlar om större uppgifter, därför används 

istället projektformen i allt större utsträckning eftersom uppdragen på så sätt blir lättare att 

hantera. 

 

Eklund (2011) säger att projekt gör att en bred och skräddarsydd kompetens finns tillgänglig i 

den tillfälliga organisationen då ansvariga för projektet tar in de experter från linjeorganisat-

ionens olika avdelningar som behövs för att genomföra arbetsuppgiften. Experterna kommer 

efter att projektet är genomfört att återgå till respektive avdelning i linjeorganisationen. Pro-

jekt medför samlade kunskaper, idéer och erfarenheter. Beslut som fattas i projekt brukar 

överlag vara bättre eftersom beslutet har fattats utifrån flera perspektiv och förankrats på flera 

håll. Han påpekar att en stor fördel med projekt är att det sker en målfokusering, projektmed-

lemmarna kan lättare föreställa sig det färdiga resultatet och det gör att det är lättare att uppnå 

målen när alla, med gemensamma krafter, arbetar för att uppnå målet. I en linjeorganisation är 

målen inte lika tydliga, vilket gör att det blir svårt att göra en gemensam kraftsamling för att 

uppnå målen. För att den gemensamma kraftsamlingen ska kunna genomföras i ett projekt 

förutsätter det att alla projektmedlemmar har en gemensam syn på vad målet är. Om det inte 

råder målkongruens inom projektet kommer projektmedlemmarna med stor sannolikhet att 

arbeta mot olika mål, vilket gör att effektiviteten drabbas. För att skapa en gemensam målbild 

måste tid och resurser investeras i att reda ut alla nyanser av målbilden samt skapa en gemen-

sam beskrivning av den, om detta lyckas finns det goda förutsättningar för projektet att lyck-

as. (Eklund 2011) 

 

Projekt har, enligt Eklund (2011), en del negativa sidor, en kan vara att när människor som är 

okända för varandra sammanförs i ett projekt kan friktioner bildas och om projektet pågår 

under en begränsad tid kan det göra att friktionerna inte hinner lösas. Han berättar att även när 

projektgruppen har lyckats reda ut friktionen, kan det uppstå problem i form av exempelvis 

kommunikation. Detta brukar vanligtvis ske när grupperna består av fler än tio personer, vil-

ket kan göra att effektiviteten sjunker, och då måste kommunikationen formaliseras för att 

undvika problem. Det brukar även ske en organisering av projektgruppen i undergrupper med 

olika ansvarsområden för att underlätta kommunikationen. Det gör att det krävs mer administ-

ration, möten, uppdelning av ansvar, protokollföring etcetera, faktorer som sänker effektivite-
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ten ytterligare. Eklund (2011) säger att projektet kan hamna i konflikt med den underliggande 

linjeorganisationen eftersom den får en högre arbetsbelastning under den tid projektet fortlö-

per. Detta beror på att det finns mindre tillgång på personal inom avdelningarna då en del av 

personalen arbetar med projektet. Även om de anställda på avdelningarna är medvetna om att 

projektet kommer att gynna dem i längden så kan konflikter uppstå på grund av den ökade 

arbetsbelastningen. Projekt är ofta ineffektiva i början på grund av att det uppstår olika mindre 

problem, till exempel att det saknas rutiner och regler, en ny organisation har bildats och pro-

jektmedlemmarna måste förflytta sig från avdelningen till projektplatsen. (Eklund 2011) 

 

5.5.2 Värdeskapande 

Normann och Ramirez (1998) säger att erbjudna tjänster och varor är ett resultat av en kom-

plex kombination av ett flertal aktörer som samverkar vid olika tidpunkter och på olika plat-

ser, både för och tillsammans med kunder. De poängterar att ett värdeskapande system alltid 

involverar mer än en aktör, systemet innebär att en arbetsfördelning sker mellan ett flertal 

aktörer. Värdeskapande aktiviteter är organiserade mellan institutioner som utvecklar relat-

ioner med varandra, vilka kan bli identifierade och kategoriserade efter det mönster som deras 

relationer skapar. Det ultimata målet med ekonomiska aktiviteter är att skapa värden vilket 

sker genom att människor agerar med varandra och använder tillgängliga resurser. (Normann 

& Ramirez 1998) 

 

Williams et al (2008) beskriver värdekedjan som de aktiviteter och resurser som är nödvän-

diga för att skapa samt leverera produkter eller tjänster som är av värde för kunderna. Företag 

bör enligt Anthony och Govindarajan (2007) arbeta för att förbättra effektiviteten i varje akti-

vitet i kedjan, genom att utgå från en värdekedja kan en bättre förståelse fås för de faktorer 

som påverkar kostnader samt värdeskapande för varje aktivitet. Författarna menar vidare att 

det är viktigt att alla de olika delarna i kedjan analyseras som en helhet, annars kan förbätt-

ringar av en länk i kedjan orsaka ytterligare kostnader i en annan. 

 

Aktörer som samproducerar värde kan sammanfattas under begreppet värdekonstellationer, 

berättar Normann och Ramirez (1998). Konstellationerna gör att aktörer genom sitt samspel 

kan upptäcka innovativa lösningar samt länkar mellan tillgångar och resurser, vilket baseras 

på möjliga synergier. Värdekonstellationer gör det möjligt att definiera relationer mellan aktö-

rer och omfördela aktiviteter. Det leder till att samproducenter ständigt omvärderar varandra 

och upptäcker då komparativa fördelar som de andra har, vilket gör att det kan ske en omför-

delning av uppgifter för att kunna skapa ett så högt värde som möjligt. Det kan enligt Norm-

ann och Ramirez (1998) leda till att rätt aktörer genomför uppgifter som är bäst lämpade för 

just deras kunskaper och erfarenheter och värdeskapande sker då hos alla parter. Aktören blir 

mer villig att genomföra de aktiviteter som denne anser vara i linje med dess verksamhet och 

kunskapsområde.(Normann & Ramirez 1998) 

 

Alla samverkande aktörer klassas, enligt Normann och Ramirez (1998), som medproducenter 

i värdeskapandet. De berättar att när ett flertal aktörer involveras i värdeskapande system blir 

det nödvändigt att arbetsuppgifter omfördelas i verksamheterna. Författarna menar att när det 

sker en fördelning mellan de olika aktörerna skapas en mer flexibel struktur i samarbetet. Op-
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timal riskdelning, riskhantering och lägre kostnader är delar som kan uppnås när aktiviteterna 

fördelas mellan parterna, skriver de vidare. 

 

Enligt Normann och Ramirez (1998) finns det i den värdeskapande processen tre olika typer 

av relationer. Den första relationen brukar gå under benämningen “pooled relationship” och 

det är där alla delar bidrar till att en helhet skapas. “Sequential relationship” är benämningen 

på den andra relationen, där delar efter att de har blivit producerade slussas vidare till nästa 

steg i processen. Den sista relationen “reciprocal relationship” brukar klassas som det mest 

komplexa förhållandet i den värdeskapande processen. Där blir output från varje sektion i 

organisationen till input i andra sektioner, de erhåller input från varandra vilket blir en form 

av feedback. Det gör att sektioneras arbete förbättras, när de får feedback om hur deras input 

har påverkat den andre sektionen vet de vad som kan göras bättre för att skapa en output som 

blir en bättre input för den andre sektionen. Samverkans värdeskapande kan då effektiviseras 

och kommer ständigt att anpassas för att generera så mycket som möjligt. (Norman & Rami-

rez 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normann och Ramirez (1998) menar att i organisationer som har “pooled relationships” så har 

aktörerna i organisationen nära relationer med varandra, eftersom alla arbetar mot samma mål 

och syfte. De anser att komplexa organisationer har både “pooled-” och “sequential relations-

hips” medan väldigt komplexa organisationer innehåller alla tre relationstyperna. Enligt Porter 

(1985) omfattar värdekedjan de två första relationerna. Normann och Ramirez (1998) påpekar 

däremot att värdekedjan varken skapar en ram för att beskriva den komplexa “reciprocal” 

relationen, eller för den relation som finns mellan organisationens olika aktörer. Författarna 

berättar vidare att värdeskapande system tillåter många aktörer att samverka med varandra 

och genom sin samverkan hjälper de varandra att utföra sina respektive aktiviteter. 

 

Porter (1985) säger att genom värdekonstellationer kan en mer komplex relation mellan aktö-

rer beskrivas medan värdekedjan endast beskriver en göra- eller en köprelation. Han menar att 

mervärdet skapas dels av produktens ökade värde som skett genom bearbetning, dels av de 

Input från 

B 

Input från 

A 

Output från B blir input till A 

Output från C blir input till B 

A C B 

Output från C blir input till A 

Figur 6 Egen illustration över hur "reciprocal relationship" fungerar. 
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olika relationer aktörerna har med varandra. Norman och Ramirez (1998) anser att värdeked-

jan är en begränsad och platt modell eftersom den speglar världen ur endast ett perspektiv, de 

poängterar att värdekonstellationer däremot visar världen utifrån flera aspekter. 

5.6 Hur teorierna relaterar till varandra 

Myndigheterna har samlat på sig en uppsjö av kunskaper och erfarenheter under tiden som de 

har bedrivit brottsförebyggande arbete. Dessa erfarenheter och kunskaper ligger sedan till 

grund för att myndigheterna ska kunna genomföra riskhanteringar och riskbedömningar. 

Riskbedömningarna möjliggör en indelning av samhället i olika riskkategorier utifrån sanno-

likheten att brott kommer att begås. Riskhantering är en förutsättning för att myndigheterna 

ska kunna avgöra:  

 Vilka företag som ska kontrolleras genom extern kontroll 

 Vilka företag som inte kräver någon extern kontroll eftersom de har en väl fungerande 

intern kontroll 

 Inom vilka grupper det behövs en förstärkning av den sociala kontrollen 

 Inom vilka grupper den interna kontrollen behöver förstärkas för att anses tillförlitlig 

 Vilka resurser som ska sättas in var 

För att förbättra riskbedömningarna är samverkan en bra lösning eftersom det kan samman-

föra myndigheternas kunskaper och erfarenheter, de kan då genomföra en bättre riskbedöm-

ning vilket skapar ett ökat värde för myndigheterna. Det underlättar då att ta fram lämpliga 

åtgärder för respektive riskgrupp. När samverkan sker i projektform kan de aktörer med mest 

erfarenhet om just den riskgruppen, ett visst agerande eller en åtgärds effekter, samlas för att 

finna nya innovativa lösningar.  

 

Figur 7 Egen illustration över hur teorierna relaterar till varandra 
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6. Diskussion och slutsats 

I det här kapitlet kommer vi att föra en diskussion rörande myndigheternas åtgärder 

samt hur dessa förhåller sig till de teorival vi gjort. Diskussionen kommer att leda fram 

till tolkningar av myndigheternas val av åtgärder och samverkan, vilka resultat som tro-

ligen uppnås med hjälp av dessa val. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där vi presenterar 

de slutsatser vi har kommit fram till samt avslutande reflektioner och förslag på vidare 

forskning.  

6.1 Diskussion rörande myndigheternas åtgärder och samverkan samt ett urval av teo-

retiska kopplingar 

Vid en sammanställning av det empiriska materialet framgår att det finns ett flertal åtgärder 

som återkommer hos alla myndigheter i arbetet med att förebygga bokföringsbrott. Vi tolkar 

det som att det troligtvis finns forskning och teorier som tyder på att det är åtgärder som läm-

par sig för just brottsförebyggande arbete och att de medverkar till att uppnå de resultat myn-

digheterna eftersträvar. Samverkan bidrar till att skapa ett mervärde för myndigheterna i det 

preventiva arbetet, vilket får stöd både av teorier och av det som framkommer under intervju-

erna. 

 

6.1.1 Information blir allt viktigare i myndigheternas förebyggande arbete 

Enligt de myndigheter vi har talat med är information en väl fungerande åtgärd som alla myn-

digheter använder i sitt förebyggande arbete. De informerar för att påverka människors benä-

genhet att begå brott, dels för att påverka de som aldrig har begått brott, dels för att försöka 

minska antalet återfallsförbrytare. Larsson och Engdahl (2011) säger att information om lagar 

och bestämmelser är en av grundstenarna i statens kontrollmöjligheter eftersom det kan stärka 

förtroendet för rättsystemet. Författarna menar att information är en viktig faktor för att indi-

viden ska kunna göra kalkyler över vad olika alternativ innebär. Winter och May (2001) säger 

att individer styrs av tre olika typer av motivation när det gäller att följa lagen; kalkylerad, 

normativ och social motivation. Kalkylerad motivation kräver, som Larsson och Engdahl 

(2011) säger, information för att kunna genomföras eftersom den skapas när individen väger 

för- och nackdelar mot varandra. Myndigheternas satsningar på att informera om brottets följ-

der tolkar vi som att myndigheterna vill skapa medvetenhet om vilka nackdelar ett brott med-

för. Myndigheterna kan även använda böter, varningar och andra repressiva åtgärder för att 

påverka rationella individer, menar Larsson och Engdahl (2011). De skriver vidare att för att 

påverka irrationella individer krävs inkapaciteringsåtgärder, exempelvis inspärrning eller in-

draget tillstånd. Det kan göra att nackdelarna väger tyngre än fördelarna, vilket medför att 

individen väljer att följa lagen. Därmed drar vi paralleller till riskbedömning, individer kan 

använda detta för att välja det alternativ som ger störst vinst till lägst risk. Vi tolkar det som 

att riskbedömning blir ett sätt för individen att försöka skapa sig en helhetsbild med hjälp av 

tillgänglig information, för att sedan väga alternativen mot varandra. Vi anser att information 

troligen kan påverka individen i beslutsprocessen så att det lagliga alternativet väljs. Lundin 

berättar att Ekobrottsmyndigheten vill informera nyckelaktörer, vilka i sin tur kan föra in-
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formationen vidare så att Ekobrottsmyndighetens budskap får en stor spridning. I sin nuva-

rande strategi vill de främst påverka unga, nyföretagare och nyanlända. Enligt vår tolkning 

stärks diskussionen ovan av att både teori och empiri ger en liknande bild av hur information 

påverkar samt varför myndigheterna vill informera i ett tidigt skede. 

 

Riskbedömning skriver även Sätre (1985) om när hon diskuterar Beckers modell. Individen 

kommer enligt Sätre (1985) att göra en riskbedömning över sannolikheten för upptäckt. Lars-

son och Engdahl (2011) för ett liknande resonemang, de anser att om människan känner rädsla 

på grund av den ökade upptäcktsrisken så vågar de inte begå brott. Skatteverket vill gärna att 

deras arbete syns i media, berättar Corkovic, att det framkommer att deras kontroller fungerar 

när dessa resulterar i fällande domar. Vi tolkar det som viktigt att myndigheterna informerar 

om att de lyckats fälla brottslingar samt att detta uppmärksammas i media. Vidare anser vi 

utifrån den diskussion som förts, att individer därmed påverkas i sin riskbedömning eftersom 

det skapas en medvetenhet kring att upptäcktsrisken är stor. 

 

Karlsson berättar att straffskalan för bokföringsbrott har höjts. Straff kan enligt Becker 1968 

(se Sätre 1985) ses som en kostnad som individen med viss sannolikhet kommer att få betala 

om denne upptäcks. Utifrån detta kan vi göra bedömningen att individens vinst av att begå 

brott minskar eftersom dess kostnad ökar när straffen höjs, och det är enligt vår uppfattning en 

form av situationell prevention. Som vi har nämnt ovan så använder sig myndigheterna i allt 

större utsträckning av information. Vi gör bedömningen att när informationen ökar leder det 

till att bortförklaringarna minskar eftersom individerna inte längre kan påpeka att de inte 

visste att det var olagligt. Bortförklaringarna minskar även när lagen förtydligas eftersom in-

dividen inte längre kan skylla sina brottsliga gärningar på otydlig lagstiftning. Detta är något 

som även respondenterna samt författarna Korsell och Nilsson (2003) framför. 

 

6.1.2 Både den interna och den externa kontrollen måste fungera 

Myndigheterna säger att de satsar mycket på att genomföra kontroller. Corkovic tror att kon-

troller minskar brottsligheten och att de fungerar avskräckande eftersom det visar att Skatte-

verket hittar brottslingarna, vilket medför att spekulanterna väljer att bli lojala istället för illo-

jala medborgare. Korsell och Nilsson (2003) menar att både extern och intern kontroll måste 

fungera eftersom kontrollformerna hänger ihop, detta för att det ska kunna bedrivas ett effek-

tivt, förebyggande arbete. 

 

Carrington (2010) berättar att den externa kontrollen kan ske på två sätt, antingen genom att 

granska den interna kontrollen eller genom substansgranskning. Valet baseras på revisorns 

bedömning av den interna kontrollens tillförlitlighet samt vilken metod som anses mest kost-

nadseffektiv. En kombination av båda metoderna brukar vanligtvis nyttjas för att revisorn ska 

erhålla så mycket information som möjligt, till lägsta möjliga kostnad. Porter et als (2008) 

resonemang går i linje med Carringtons (2010), båda påpekar att det har skapats ett större 

avstånd mellan ägare och företagsledning. Porter et al (2008) menar att ägare och andra in-

tressenter har svårt att säkerställa om räkenskaperna är korrekta då de inte har samma inblick 

som tidigare. Carrington (2010) säger att den externa kontrollen kan säkerställa räkenskaper-

nas korrekthet, vilket medför en ökad trygghet för intressenter och ägare. Porter et al (2008) 
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säger att vetskapen om att externa kontroller kan utföras, kan leda till att de som upprättar 

bokföringen anstränger sig mer för att inte riskera att göra fel som upptäcks vid en extern kon-

troll. Myndigheterna satsar på att genomföra kontroller av organisationers räkenskaper, göra 

platsbesök, samt ändra lagstiftningen, vilket medför att det ställs högre krav på den interna 

kontrollen. Det tolkar vi som att myndigheterna satsar på åtgärder som stärker både den inter-

na och externa kontrollen. Den externa kontrollen kan, enligt Larsson och Engdahl (2011), 

leda till att individerna provoceras till att begå brott. Det tolkar vi som att myndigheterna inte 

enbart kan fokusera på att förbättra den externa kontrollen utan resurser måste även läggas på 

att stärka den interna kontrollen.  

FAR (2006) säger att den interna kontrollen, som styrs av regelverk, utgör en viktig faktor för 

att verksamheter ska fungera och att en fungerande intern kontroll kan stödja samt effektivi-

sera verksamheter. COSO-modellen tas upp av både Haglund et al (2005), FAR (2006) och 

Carrington (2010), modellen ska hjälpa till att stärka den interna kontrollen då den säkerställer 

att de finansiella rapporterna är korrekta samt medverkar till att den interna kontrollen funge-

rar i enlighet med rådande lagar och regler. COSO-modellen skapar, enligt Carrington (2010), 

en möjlighet för styrelse och bolagsledning att säkerställa kontrollens kvalité. Därför bedömer 

vi det som att om den interna kontrollen stärks, skapar det nya möjligheter för individen till 

självreglering, det kan enligt Larsson och Engdahl (2011) stärka tilltron mellan aktörerna. Vi 

gör bedömningen att om myndigheterna ser till att företagen arbetar med samtliga komponen-

ter i COSO-modellen och att denna integreras med verksamheter, rapporteringsrutiner samt 

lagefterlevnad så kan myndigheterna med större sannolikhet lita på att den interna kontrollen 

är tillförlitlig.  

Utifrån det som har diskuterats ovan gör vi tolkningen att myndigheterna inte kan lita helt på 

att organisationerna har en väl fungerande intern kontroll eftersom det kan finnas aktörer som 

inte följer lagstiftningen fullt ut. Brottsförebyggande rådet har genom sin forskning kommit 

fram till att förebyggande arbete fungerar bra om det skapar incitament hos individen att agera 

rätt. Den ökade tilltron mellan aktörerna kan enligt vår uppfattning medföra att individens 

vilja att göra rätt för sig ökar så att förtroendet från myndigheten inte riskeras. 

Enligt myndigheterna används riskbedömningar när det förebyggande arbetet i underrättelse-

centren planeras. Vid denna planering delas samhället in i olika riskgrupper utifrån hur stor 

sannolikheten är att individerna kommer att begå brott. Myndigheterna menar att indelningen 

vanligtvis sker utifrån kategorierna; bransch, företagsform och storlek på företaget. Corkovic 

berättar att Skattebrottsenheten använder sig av Twintrac för att få fram information till 

brottsutredningar, denna information kan även användas till det förebyggande arbetet exem-

pelvis selektion, för att få fram riskgrupper. Korsell och Nilsson (2003) säger att många av de 

åtgärder som myndigheterna använder, riktas mot specifika målgrupper där åtgärderna anses 

ha störst påverkan. Det är även något som Korsell (2003) tar upp i foldern Förebygga 

ekobrott, där han säger att PEK-besöken bara sker hos de företag där det anses finnas risk för 

brott och fel. 

 

Både Krause (2006) och Nasreen (2009) menar att risk management kan användas för att göra 

en objektiv helhetsbedömning. Det anser även Duckert (2010), han skriver att det är viktigt att 



~ 6. Diskussion och slutsats ~ 

 

56 

 

all riskbedömning är objektivt grundad för att kunna utföra en så realistisk riskbedömning 

som möjligt. Krause (2006) berättar att organisationerna kan använda sig av olika strategier 

inom risk management och det är viktigt att det sker en anpassning hos varje enskilt företag. 

Han menar att anpassningen sker utifrån diversifiering, försäkringar samt andra externa och 

interna faktorer som finns i organisationen. Vi gör kopplingen, att med hjälp av denna styr-

modell kan myndigheterna väga olika alternativ mot varandra för att finna den optimala “port-

följen” av åtgärder. I det förebyggande arbetet sker en avvägning mellan olika branscher, fö-

retagsformer och storlekar för att lokalisera riskgrupper, myndigheterna kan därmed göra en 

bedömning av vilka åtgärder som lämpar sig bäst på en specifik riskgrupp för att uppnå så 

långvariga och positiva effekter som möjligt. Exempel på diversifiering som sker hos myn-

digheterna är att inom Brottsförebyggandet rådet satsas det mycket på att informera allmän-

heten och inte specifika riskgrupper, det gör att informationen kan nyttjas brett och på så sätt 

nå ut till fler individer.  

 

Vi har i teorikapitlet redogjort för risk management-modellen key early warning indicators. 

Vår uppfattning är att de analyser och hotbildsbedömningar som genomförs av myndigheterna 

är tydliga exempel på key early warning indicators. Vår uppfattning grundar sig i att vid jäm-

förelse mellan det arbete som sker i underrättelsecentren och det som Duckert (2010) redogör 

för om risk management-modellen, så finns det likheter mellan det som sker i praktiken och 

det som teorin indikerar att key early warning indicators är. En koppling vi har gjort är att de 

analyser som underrättelsecentren genomför ligger till grund för de riskbedömningar som 

sker, vilket kan leda till att myndigheterna blir uppmärksamma på fel och brott i företag. Vi 

bedömer att analyserna gör det möjligt för myndigheterna att se ifall det sker en förändring av 

brottsligheten och att de snabbt kan anpassa sina åtgärder för att stoppa brottsligheten i ett 

tidigt skede. Duckert (2010) menar att högriskområden kräver ständig uppmärksamhet för att 

indikationer på brott ska kunna upptäckas, förutses och kartläggas så att lämpliga åtgärder kan 

sättas in i tid. Utifrån det här kan vi göra tolkningen att det stämmer överens med den selekt-

ion som myndigheterna gör för att kunna sätta in lämpliga åtgärder riktade mot de målgrupper 

som anses ingå i prioriterade riskområden.   

 

Att det sker en selektion samt att myndigheterna väljer att inte använda samtliga åtgärder på 

hela samhället går att utläsa från respondenternas svar samt från den forskning som genom-

förts av Brottsförebyggande rådet. Detta tolkar vi som att myndigheterna har observerat att 

när resurserna nyttjas väl och läggs på de grupper där de kan påverka, ger åtgärderna goda 

resultat. Detta är något som även Corkovic tar upp, han säger att det finns grupper där åtgär-

derna inte hjälper och då är det inte meningsfullt att lägga resurser på dessa. Även Weisburd 

et al (2001) tar upp detta då de säger att vissa åtgärder inte lämpar sig på lågfrekventa brotts-

lingar, utan istället bättre på högfrekventa brottslingar och vice versa. Författarna berättar 

även att det finns två sorters lågfrekventa brottslingar; tillfällestagarna och krisreagerarna. 

Krisreagerarna är svåra att ta fram förebyggande åtgärder mot eftersom de individer som till-

hör denna grupp begår brott som reaktion på en kris. Vår bedömning är att de enda åtgärder 

som fungerar här, är att försöka upptäcka individerna tidigt för att kunna stoppa dem då de 

ofta fortsätter att begå brott tills de blir upptäckta. Corkovic säger att kontroller kan medföra 

att brotten upptäcks tidigt och Hedin tillägger att Skatteverket idag satsar mer på att besöka 
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företagen i ett tidigt skede och att de nyttjar besöksinstrumentet mer flitigt. Att kontroller och 

besök används tolkar vi som att de vill försöka förhindra att krisreagerarna begår brott under 

en längre period. 

 

Tillfällestagarna är individer som enligt Weisburd et al (2001) begår brott när tillfällen ges 

och för att få fördelar. I den här kategorin är individerna medvetna om att de begår brott, vi 

bedömer således att information inte har någon effekt på dessa individer. För att kunna före-

bygga de brott som tillfällestagarna begår måste myndigheterna, enligt vår uppfattning, satsa 

på att minska de situationer som lockar till att begå brott. Detta är, enligt Grevholm et al 

(1999), situationell prevention eftersom metoden bygger på att myndigheterna lägger resurser 

på att minska antalet situationer som inbjuder till brott. Åtgärder som kan minska situationer 

som inbjuder till brott är att försvåra genomförande av brott, öka upptäcktsrisken, minska 

vinsten av brott eller göra det svårare att komma med bortförklaringar, skriver Grevholm et al 

(1999). Hedin säger att personalliggarelagen samt den nya regleringen av moms i byggsektorn 

är åtgärder som gör det svårare att begå brott. Det visar enligt oss att myndigheterna arbetar 

med situationell prevention då vissa åtgärder medför att det blir svårare att begå brott.  

 

De högfrekventa brottslingarna brukar enligt Weisburd et al (2001) även benämnas som möj-

lighetssökare eftersom de hela tiden letar efter, eller försöker skapa, möjligheter att begå brott. 

Weisburd et al (2001) säger att inbrottstjuvar är ett tydligt exempel på möjlighetssökare då de 

hela tiden letar efter öppna fönster eller mörklagda rum. För att kunna förhindra individer i 

denna kategori från att begå brott, är vår bedömning att myndigheterna bör försöka minska 

möjligheterna till brott. Minskade kryphål i lagen samt att få bort möjlighetssökarna från 

marknaden genom att upptäcka dem, är de alternativ som enligt vår uppfattning borde fungera 

bäst. Myndigheterna arbetar hela tiden aktivt för att lagstiftningen ska bli bättre och vi tolkar 

det som att de försöker minimera tillfällena för möjlighetssökarna att begå brott. Hedin säger 

att brottslingar som ingår i organiserade nätverk eller ligor ofta hittar nya sätt att skapa egen 

vinning och påpekar att det enda sättet att få dem att sluta begå brott är att få brottslingarna 

fängslade. 

 

6.1.3 Lagstiftning som ska motverka ekobrott bör förbättras kontinuerligt 

Larsson och Engdahl (2011) säger att höjd straffskala inte har så stor påverkan när det gäller 

att förebygga brott. Detta är något som även Karlsson på Skattebrottsenheten tar upp, han 

menar att det inte i någon större utsträckning påverkar individens val om brott ska begås eller 

inte. Att höjd straffskala inte påverkar är något som även Becker kommit fram till genom sin 

forskning, skriver Sätre (1985). Avskräckande exempel, såsom ökad upptäcktsrisk, har enligt 

Larsson och Engdahl (2011) en större påverkan på individen. Det tolkar vi som att straffska-

lan inte är ett lika effektivt verktyg som andra åtgärder, exempelvis kontroll och information. 

Det har dock en viss påverkan eftersom individen beaktar straffet i sin bedömning om en 

brottslig gärning ska begås eller inte. Vi upplever att straffet inte är en avgörande faktor i in-

dividens kalkyler, utan sannolikheten att straffas beaktas mer än storleken på straffet. Hur stor 

sannolikheten är beror på hur fällande domar uppmärksammas och vi kan därmed göra be-

dömningen att myndigheterna bör satsa mer på att visa att upptäcktsrisken är stor än på att 

höja straffskalan. 
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Straffsystemet måste vara väl utvecklat, berättar Larsson och Engdahl (2011), så att avvikare 

straffas så fort som möjligt samtidigt som straffet är proportionerligt till det brott som har be-

gåtts. De menar att myndigheterna ska försöka få individerna att associera brottsliga gärningar 

med ett straff som är alltför riskfyllt och kostsamt. Författarna påpekar att avskräckande ex-

empel inte har någon effekt på de brott som begås på grund av misstag eller okunnighet, vilket 

vi tolkar som att avskräckande exempel bör kompletteras med andra åtgärder för att det 

brottsförebyggande arbetet ska innefatta alla anledningar till brott. Myndigheterna säger att 

deras informationsinsatser kan ge ökade kunskaper om vilka regler som gäller och att täta 

kontroller kan göra att misstagen rättas till i tid, innan brott begås. Exempelvis säger Corkovic 

att en stor del av Skatteverkets brottsförebyggande arbete bygger på deras informationsverk-

samhet såsom informationsträffar för nystartade företag. 

 

Larsson och Engdahl (2011) anser att lagar och regler måste vara tydliga för att minimera 

risken för missförstånd. Tydliga lagar som anses rättvisa och rimliga kan, enligt Winter och 

May (2001), påverka den normativa motivationen och medföra att individen motiveras att 

följa lagen. Normativ motivation innebär att individen väljer att följa de lagar som anses rätt-

visa, rimliga och som alla andra följer. Det tolkar vi som att det är viktigt att myndigheterna 

arbetar för att öka medvetenheten kring lagstiftningens innebörd och fler att följa lagen, så att 

det blir svårare för individen att bryta mot lagen på grund av grupptryck. Hedin säger att de 

lagändringar som införts de senaste åren tydliggjort vad som gäller, att de hela tiden arbetar 

med att förbättra existerande lagar och ta fram nya lagar för att förtydliga reglerna. Även 

Lundin och Hagman berättar att de lämnar förslag på förbättringar av lagar och nya lagför-

slag, något vi tolkar som att myndigheterna är medvetna om att risken för brott sjunker om det 

finns tydliga lagar. Larsson och Engdahl (2011) skriver också att avskräckande exempel inte 

bör sättas in som första åtgärd då den kan försvaga den sociala kontrollen, de menar att det 

istället är viktigare att skapa en dialog med individen. Detta stämmer överens med samför-

ståndsteorin som Korsell och Nilsson (2003) tar upp. I de fall samförståndsteorin inte fungerar 

säger Fisse och Braithwaite (1993) att ju allvarligare brottet är desto strängare straff krävs. Vi 

tolkar det som att genom att få individen att känna en gemenskap med myndigheterna kan de 

lättare få individen att agera rätt och följa de regler som finns för att inte mista den gemenskap 

som skapats. Social prevention är därmed enligt vår bedömning ett bra verktyg för att stärka 

den sociala kontrollen då det gör att individen får ett starkare band till samhället samtidigt 

som självkontrollen kan stärkas. 

 

En djupare tolkning kan göras utifrån det som tidigare diskuterats, eftersom teorin tyder på att 

social kontroll är av betydelse gör vi bedömningen att det är viktigt att se till att fler följer 

lagen, då sociala normer påverkar individers attityd gentemot brott. När samhället i stort bry-

ter mot lagen, anses det vara ett korrekt beteende och individen kan då bortförklara sina 

brottsliga gärningar. Vi tolkar det som att det är viktigt att arbeta parallellt med att stärka den 

sociala kontrollen, få bort brottsliga aktörer från marknaden samt arbeta för att göra lagstift-

ningen rättvis och rimlig för individerna. Social kontroll är enligt vår bedömning ett viktigt 

instrument för att myndigheterna ska kunna bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete, då 
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den enligt Larsson och Engdahl (2011) gör att samhället kan kontrollera sig självt i enlighet 

med normer och värderingar. 

 

När upptäcktsrisken är stor, medför det att individer som väljer att bryta mot lagen riskerar att 

bli utstötta från det sociala samhället eftersom de har begått gärningar som inte anses accep-

tabla enligt de sociala normerna. Detta gör att upptäcktsrisken påverkar den sociala motivat-

ion som Winter och May (2001) beskriver. Individer vill, enligt Winter och May (2001), till-

höra samhället och väljer att följa regler enbart för att bli accepterade. Det visar enligt oss, att 

individer i vissa fall väljer att följa regler och lagar som inte anses rättfärdigade för att de har 

en stark vilja att tillhöra en gemenskap. Detta antagande gör även att vi kan dra paralleller till 

social prevention då denna styrform bygger på att stärka invididens samhörighet med sam-

hället för att få individen att avstå från att begå brott och därmed inte riskera att hamna utan-

för det sociala samhället. 

 

6.1.4 Sammanfattande diskussion kring åtgärder 

Efter att vi har diskuterat och analyserat de åtgärder som respondenterna använder i sitt arbete 

och de teorier som har relaterats till uppsatsämnet, kan vi göra en jämförelse med de åtgärder 

som framgår av forskningen i kapitel tre. Vi upplever att respondenterna i varierande mån 

nyttjar de åtgärder som enligt myndigheternas informationsmaterial ska användas. Att det 

varierar mellan respondenterna, anser vi beror på vilken typ av verksamhet myndigheten be-

driver samt i vilka situationer respondenterna kommer i kontakt med individer.   

 

Avslutningsvis kan vi utifrån diskussionen som har förts i detta avsnitt påvisa att de fem före-

byggande modellerna som Korsell (2003) presenterar i foldern Förebygga ekobrott, nyttjas av 

myndigheterna när de försöker motverka bokföringsbrott: 

 

 Crime proofing, genom att myndigheterna kontinuerligt arbetar med att förbättra lag-

stiftningen för att minimera kryphålen. 

 Sidoinformationsmodellen, den information som myndigheternas anställda innehar bör 

uppmärksammas och delas inom myndigheterna eftersom den kan vara värdefull. 

 Early warning, nyttjas av myndigheterna då de satsar på att informera allmänheten om 

att brottslig aktivitet har förekommit, så att de exempelvis kan bidra med tips. 

 Myndighetskontrollen, myndigheterna har i större utsträckning börjat delge informat-

ion till andra myndigheter, vilket underlättar arbetet. 

 Dålig publicitet, enligt den diskussion som förts ovan så fungerar dålig publicitet mer 

förebyggande än straffet för brottet. 

 

6.1.5 Myndigheternas samverkan ger mervärde 

Normann och Ramirez (1998) säger att samverkan gör det möjligt att skapa ett mervärde ef-

tersom värde bildas när aktörer agerar med varandra. Hade alla aktörer agerat var för sig hade 

inte detta mervärde skapats, menar de. Grevholm et al (1999) säger att samarbete medverkar 

till att kunskaper och engagemang samlas i en fast organisationsform samt att det ofta är aktö-

rer som redan är engagerade i den brottsförebyggande verksamheten, som ingår i den här 
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gruppen. Författarna säger även att samverkan gör att det brottsförebyggande arbetet samman-

förs, vilket underlättar organisering av åtgärder. Grevholm et al (1999) säger att det inte är 

samverkansgruppen som ska genomföra åtgärderna på egen hand utan de ska få hjälp av be-

rörda aktörer som ingår i råd eller arbetsgrupper med åtgärder som faller inom respektive 

myndighets verksamhetsområde. Detta är något som också Normann och Ramirez (1998) tar 

upp, de säger att när fler aktörer ingår i samarbetet måste arbetsuppgifterna fördelas mellan 

aktörerna, vilket skapar en flexiblare struktur. Författarna menar att detta medverkar till att 

kostnader sjunker, samt att en bättre riskhantering och riskoptimering kan skapas. Myndighet-

erna har genom sitt arbete med bokföringsbrott gjort en fördelning och alla myndigheter tillför 

värde till det brottsförebyggande arbetet på olika sätt. Brottsförebyggande rådet tar fram in-

formation och forskar inom ämnet, för att sedan förmedla det vidare till berörda myndigheter 

som i sin tur kan använda information för att arbeta fram olika effektiva åtgärder. 

 

Det är en viss skillnad mellan hur de olika respondenterna använder åtgärderna, de nyttjar 

dem på det sätt som passar just deras verksamhet, vilket delvis beror på hur de kommer i kon-

takt med olika individer. Ett exempel är att Skattebrottsenheten informerar individen när brott 

redan har begåtts för att förhindra att det upprepas, medan Skatteverket informerar i ett tidi-

gare skede för att få individen att inte begå brott överhuvudtaget. Vi tolkar det som att alla 

myndigheter får tillgång till samma information, men de väljer att använda olika typer av åt-

gärder samt använder dem på olika sätt, så att de blir tillämpliga i just deras verksamhet. En 

annan tolkning som vi kan göra är att myndigheterna väljer att samarbeta med varandra för att 

kunna dra nytta av all kunskap som finns, förbättra de åtgärder som används samt utveckla 

nya åtgärder. Vår uppfattning är att myndigheterna har insett värdet av att samarbeta med 

varandra eftersom deras förebyggande arbete då kan utvecklas till högre nivåer än om de ar-

betat brottsförebyggande var för sig. 

 

Lean är något som Frick (2011) tar upp, han menar att det är en förutsättning för att samver-

kan ska fungera och lean tillämpas ofta i offentliga verksamheter. Lean är en verksamhetsfilo-

sofi där två perspektiv utgör grunden; snabba flöden och tydlig struktur. Grundtanken med 

lean är att kontinuerligt förbättra myndighetens arbetssätt. Frick (2011) säger att lean har som 

utgångspunkt att skapas största möjliga värde med minsta möjliga resursåtgång och ska med-

verka till att slöseri elimineras. Corkovic säger att de försöker nyttja de resurser de har att 

tillgå så bra de kan, vi tolkar det som att ett “leantänk” existerar inom Skatteverket. Corkovic 

berättar att rätt kompetens är viktigare än resurser och att det inte går att skylla på att de har 

för lite resurser. Han anser att det är bättre att satsa på att göra bra saker och arbeta smart med 

de resurser de har. Lundin för ett liknande resonemang som Corkovics, han påpekar att det 

gäller att arbeta smart med tilldelade resurser. Detta ger stöd till vår tolkning att det finns ett 

inarbetat “leantänk” bland myndigheterna, åtminstone hos Ekobrottsmyndigheten och Skatte-

verket. 

 

6.1.6 Värdekonstellationer gör att all kunskap och information nyttjas på bästa sätt 

Myndigheterna menar att samverkan gör att deras arbete underlättas då de får tillgång till 

varandras information, något som Corkovic tycker är en stor fördel. Samverkan som är upp-

byggd som värdekonstellationer kan, enligt Normann och Ramirez (1998), skapa möjligheter 
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för aktörerna att hitta nya, innovativa lösningar på problem eftersom denna samverkansupp-

byggnad gör det möjligt för myndigheterna att finna nya komparativa fördelar hos varandra. 

Normann och Ramirez (1998) resonemang får stöd från Frick (2011), som säger att i samver-

kande organisationer ges det möjligheter för individer att använda sin kreativitet och fokus 

ligger på att arbeta fram lösningar på olika problem. Vi tolkar det som att samverkan är en 

viktig del i det brottsförebyggande arbetet, det möjliggör att nya åtgärder kan arbetas fram, 

som kanske inte hade utvecklats om myndigheterna hade bedrivit sitt preventiva arbete en-

skilt. Frick (2011) och Grevholm et al (1999) resonerar i samma tankebanor, de anser att sam-

verkan ska förenkla och effektivisera verksamheten, men parterna har dock fortfarande ansvar 

för sina egna delar. 

 

Porter (1985) menar att värdekonstellationer speglar komplexa relationer som finns mellan 

aktörer. Normann och Ramirez (1998) däremot, anser att värdekedjan är en platt modell som 

endast speglar världen ur ett perspektiv. De påpekar att en annan fördel med att bygga upp 

samarbete utifrån värdekonstellationer är att det skapas en dialog mellan aktörerna, det kan 

göra att aktörerna får uppgifter som är linje med deras verksamhetsområden. Enligt Anthony 

och Govindarajan (2007) är värdekedjan uppdelad i olika steg, där processens delar särskiljs. 

Vi uppfattar det som att om myndigheternas samverkan hade varit uppbyggd enligt värdeked-

jan, hade samarbetet varit mer uppdelat. Detta tolkar vi som att det kan medföra att inte samt-

liga aktörer hade deltagit i alla steg och det kan leda till att myndigheterna inte drar nytta av 

all kunskap som finns. Vi anser utifrån vår tidigare tolkning, att värdet som skapas därav inte 

blir lika stort som om samtliga myndigheter hade varit med hela vägen. Om värdekedjan byg-

ger på att varje steg analyseras var för sig, gör vi bedömningen att det kan leda till att alla 

parter inte ser vilket värde deras arbete medför och vår bedömning är då att de inte känner lika 

stor motivation till att ingå ett samarbete då de anser att det inte ger dem något. Anthony och 

Govindarajan (2007) betonar att det är viktigt att alla delar bedöms tillsammans, som en hel-

het, men vår uppfattning är att fokus troligen i större utsträckning hamnar på delarna och att 

helheten därmed glöms bort.  

 

Vi tolkar däremot värdekonstellationer som en samverkansform där helheten får större bety-

delse, där alla aktörer involveras i den värdeskapande processen samt värdeskapande sker hos 

alla aktörer. Värdekedjan är en etablerad modell som används i många sammanhang vilket 

gör att vi tolkar det som en bra modell och inte så dålig som Normann och Ramirez (1998) 

vill framställa. Vår bedömning är att värdekedjan inte lämpar sig för myndigheternas samver-

kan eftersom det är en process där alla parter hela tiden måste vara med i värdeskapandet. 

Detta är något Hagman betonar när han pratar om samverkan, han tror att mycket av fram-

gångarna med underrättelsecentren beror på att alla berörda myndigheter deltar i samarbetet 

och att det avsätts resurser för att skapa ett fungerande nätverk mellan myndigheterna. Han 

anser att SAMEB däremot var ett samarbete som inte fungerade överhuvudtaget eftersom inte 

samtliga myndigheter, på grund av resursbrist, hade en representant på plats. Det tolkar vi 

som att det är viktigt att alla myndigheter ges möjlighet att avsätta resurser om samverkan ska 

ge mervärde. 
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Alla respondenter anser att underrättelsecentren är exempel på en samverkansform som fun-

gerar bra och som underlättar myndigheternas arbete. Deras arbete underlättas då underrättel-

secentren kan ta fram information om brottslingars beteende samt meddela om de uppmärk-

sammat några brottstrender. Det gör att myndigheterna lättare kan hitta brottslingar och arbeta 

fram nya åtgärder som kan användas i det brottsförebyggande arbetet. Flera myndigheter ar-

betar tillsammans i underrättelsecentren och där finns inte några tydliga steg, det tolkar vi som 

en slags värdekonstellation. Vår bedömning grundar sig i att alla berörda parter är med i sam-

arbetet, att myndigheterna nyttjar varandras kunskaper och information för att kunna bedriva 

en lyckad underrättelseverksamhet. Vår uppfattning är att respondenterna är positiva till sam-

verkan genom underrättelsecentren för att det är ett väl fungerande samarbete där alla kun-

skaper och erfarenheter nyttjas maximalt och att arbetet kan anpassas efter rådande situation. 

Samverkan med värdekedjekonstruktion uppfattar vi som mer fast till form och utseende, det 

kan göra att myndigheterna inte har möjlighet att anpassa samarbetet lika snabbt som om de 

utgår från en värdekonstellation. Att samverkan har en värdekonstellationsuppbyggnad tolkar 

vi som en av faktorerna till att underrättelsecentren lyckats väl. Vi kan därmed göra bedöm-

ningen att de samarbeten som sker mellan myndigheter, där problem som uppkommer daglig-

en hanteras, borde ha en värdekontellationsuppbyggnad för att de ska lyckas eftersom samar-

betet är mer anpassningsbart. 

 

Vår bedömning får stöd från Hagman, han säger att för att kunna bedriva ett väl fungerande 

samarbete så måste det vara förankrat i den dagliga verksamheten, vilket Normann och Rami-

rez (1998) säger att värdekonstellationer kan bidra till genom att rätt aktör blir tilldelad rätt 

uppgift och därmed mer villig att genomföra den. Det tolkar vi som ytterligare en fördel med 

att samverkan bygger på värdekonstellationer. Hagman menar att underrättelsecentren har 

gjort att hinder har lösts upp och han anser att samarbeten på lokal nivå ofta inte fungerar då 

det inte finns resurser, inte är lika organiserat som på nationell nivå samt att det inte läggs lika 

mycket pengar på lokala samarbeten. 

 

6.1.7 Myndigheternas samverkan genomförs i projektform 

Korsell säger under intervjun att projekt skulle kunna möjliggöra en utveckling av samarbetet 

mellan myndigheterna. Han säger att det genomförs projekt idag men att de skulle kunna nytt-

jas mer som samarbetsform än vad de gör. Eklund (2011) säger att projekt kan bidra till att en 

bred och skräddarsydd kompetens blir tillgänglig i den tillfälliga organisationen, eftersom 

experter från linjeorganisationens olika avdelningar tas in. Han säger att beslut som fattas i 

projekt vanligtvis är bättre då de har baserats på flera perspektiv och har förankrats på flera 

håll. Underrättelsecentren och SAMEB tolkar vi som exempel på projekt eftersom personer 

från de olika myndigheterna arbetar temporärt i projektet för att sedan återgå till sina ordinarie 

anställningar. De bidrar enligt vår tolkning, med sin specialistkompetens inom ekobrott och 

när alla berörda myndigheterna har representanter med i projekten gör det att åtgärderna ut-

formas utifrån samtliga myndigheters verksamhetsområden. Vår bedömning är att när alla har 

varit med och bestämt vilka åtgärder som ska användas samt hur de ska vara utformade, kan 

det göra att myndigheterna är villigare att nyttja åtgärderna. När samtliga är med och bestäm-

mer tas enligt vår bedömning flera perspektiv in i bedömningen och mer välgrundade beslut 

kan fattas.  
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Projekt har enligt Eklund (2011) en del negativa sidor då det kan skapas friktioner mellan 

individerna som ingår i projektet eftersom det vanligen är främmande parter som ska sam-

verka med varandra. Han säger även att projektet kan komma i konflikt med den underlig-

gande linjeorganisationen eftersom det innebär en högre arbetsbelastning under den tid pro-

jektet fortlöper. Detta kunde vi se antydningar till under intervjun med Hagman då han menar 

att SAMEB-mötena inte utnyttjades effektivt eftersom inte alla myndigheter var represente-

rade. Vår uppfattning är att denna ökade arbetsbelastning som SAMEB innebar bara skapade 

en irritation eftersom den inte gav något mervärde.   

6.2 Slutsatser 

Vi kommer här att besvara våra forskningsfrågor genom att identifiera och förklara de åtgär-

der som myndigheterna nyttjar i sitt brottsförebyggande arbete samt beskriva hur samverkan 

fungerar mellan de brottsförebyggande myndigheterna. 

 

Forskningsfrågorna är följande: 

Hur upplever de samverkande myndigheterna att det förebyggande arbetet mot bokförings-

brott fungerar? 

 Vilka åtgärder används främst av de brottsförebyggande myndigheterna för att före-

bygga bokföringsbrott? 

 Hur upplever myndigheterna att dessa åtgärder fungerar? 

 På vilket sätt samverkar olika brottsförebyggande myndigheter för att förebygga bok-

föringsbrott? 

 Hur upplever myndigheterna att samarbetet fungerar? 

 

6.2.1 Information, kontroll och lagändringar är de åtgärder som nyttjas främst i det förebyg-

gande arbetet 

Efter att studien har genomförts, har vissa mönster kunnat urskiljas. Det finns tre åtgärder som 

alla myndigheter använder i det brottsförebyggande arbetet; kontroll, information och lagänd-

ringar. Åtgärderna används i varierande utsträckning hos de olika myndigheterna, nyttjandet 

varierar efter myndigheternas verksamhetsområde samt i vilka situationer myndigheterna 

kommer i kontakt med olika individer. Åtgärderna har en stor bredd och kan tillämpas av alla 

myndigheter, exempelvis kan information om hur företagare ska bokföra, användas av både 

Skatteverket och Åklagarmyndigheten, men den nyttjas vid olika tillfällen och har olika effekt 

på individen. Skatteverket nyttjar information i ett tidigt skede genom att redan vid uppstart 

av verksamheter informera om hur bokföringen ska gå till och kan då motverka att bokfö-

ringsbrott begås på grund av okunskap. Åklagarmyndigheten nyttjar liknande information 

men här sätts åtgärden in efter att ett bokföringsbrott har begåtts genom att de informerar in-

dividen om vilka fel de har gjort och hur de undviker att göra fel i framtiden.  

 

Åtgärderna ska medverka till att individen gör ett aktivt val att inte begå brott, genom inform-

ationssatsningar skapas en medvetenhet i samhället om att bokföringsbrott inte är acceptabelt. 

I de fall varken stärkt självkontroll eller samhällets sociala kontroll har någon effekt på indi-
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videns beslut att begå brottsliga gärningar, kommer myndigheterna att genomföra externa 

kontroller. För att underlätta informationsspridning, samhällets förståelse för rådande lagstift-

ning samt myndigheternas arbete, sker det lagändringar som ska förenkla rådande lagstiftning. 

I de fall det är nödvändigt sker utvecklingar av nya lagar och normer.  

 

6.2.2 Myndigheternas samverkan sker i grupper där alla myndigheter är delaktiga i den vär-

deskapande processen 

De brottsförebyggande myndigheternas samarbete sker mestadels i grupper med specifika mål 

där samtliga brottsförebyggande myndigheter är representerade. Ett tydligt exempel är under-

rättelsecentren där representanter från myndigheterna samlas för att dels utbyta information 

om brottsliga beteenden och dels undersöka ifall det finns brottstrender samt upprätta ana-

lyser. Dessa analyser kan myndigheterna sedan använda som beslutsunderlag i sitt arbete för 

att avgöra vilka problemområden som ska prioriteras. Analyserna kan innehålla förändringar i 

hotbilder samt nya riskgrupper, där det krävs åtgärder för att motverka brott. De samverkans-

grupper som respondenterna har berättat om, har tydliga tecken på att vara projektutformade. 

Det medför att experter från de olika myndigheterna kan lånas, vilket gör att samarbetet leder 

fram till bättre resultat. Det finns även tydliga tecken på att samverkansgrupperna är en form 

av värdekonstellationer då alla aktörer är med i den värdeskapande processen och alla får ta 

del av det värde som samarbetet medför. Exempel på detta är att alla brottsförebyggande 

myndigheter får tillgång till de analyser och den information som underrättelsecentren har 

arbetat fram. 

 

När det sker ett ökat samarbete mellan myndigheterna så kan en dialog skapas dem emellan. 

Dialogen kan medföra att det sker ett informationsutbyte mellan myndigheterna, vilket kan 

ses som en form av samarbete eftersom myndigheterna får tillgång till mer information och 

detta kan underlätta deras arbete samt medföra att fel och fusk upptäcks i ett tidigare skede. 

 

6.2.3 Upplevelser om åtgärdernas resultat och hur arbetet förbättras med hjälp av samverkan 

Respondenterna upplever att åtgärderna fungerar bra, de gör att myndigheterna uppnår de 

resultat de strävar efter. Kontrollernas träffsäkerhet i kombination med signaler som tyder på 

att antalet okunskapsbrott minskar, medför att myndigheterna överlag är nöjda med de åtgär-

der som används. Respondenterna påpekar dock att deras kontroller skulle kunna bli mer 

träffsäkra, de skulle kunna bli bättre på att informera och det finns fortfarande lagar som be-

höver ändras och förbättras, för att myndigheterna ska kunna bedriva ett ännu mer framgångs-

rikt förebyggande arbete. Exempelvis nämner Hedin att sekretesslagen i vissa fall hämmar 

deras arbete, om denna lag tydliggörs kan arbetet troligen effektiviseras, enligt vår uppfatt-

ning.  

 

Vi har kunnat konstatera att de åtgärder som nyttjas uppfyller minst två av Brottsförebyg-

gande rådets kriterier, vilka bygger på forskning kring just ekobrott. Vi drar slutsatsen att an-

vändandet av dessa åtgärder därför har gett goda resultat. Kriterierna som uppfylls av varje 

åtgärd presenteras kortfattat nedan:  
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 Information kan skapa incitament hos individen att agera rätt, men det kan även göra 

det mer riskabelt att begå brott eftersom information kan medföra att samhället stöter 

ut individer som agerar felaktigt. Information kan även bidra till att anledningar att 

begå brott blir färre eftersom det inte längre finns lika många ursäkter att begå brott, 

exempelvis kan individen inte skylla på okunskap. 

 

 Kontroll kan skapa incitament att agera rätt eftersom när myndigheterna arbetar för att 

stärka den interna kontrollen, kan individen uppleva ett förtroende från myndigheten 

och vill då göra rätt för sig. De interna och externa kontrollerna kan göra det svårare 

att begå brott eftersom kontrollerna kommer att påvisa om det finns felaktigheter i 

bokföringen eller inte. Om det finns risk att bokföringen kommer kontrolleras, anting-

en internt eller externt, så minskar möjligheterna att begå brott, eftersom individen 

upplever en ökad upptäcktsrisk. 

 

 Lagändringar gör det svårare att begå brott eftersom kryphålen minskar och det tyd-

liggörs vad som är rätt agerande. Det blir även mer riskabelt att begå brott om lagarna 

blir tydligare eftersom det underlättar möjligheterna att fälla brottslingar. Lagändring-

ar kan även göra att vinsten av brottsliga handlingar minskar vilket kan medföra att 

individen väljer att avstå från att begå brott. 

 

Samtliga respondenter har varit nöjda med det samarbete som sker via underrättelsecentren, 

de säger att samarbetet ger dem något tillbaka, att de får information som de tidigare inte hade 

tillgång till och att samarbete på lokal nivå möjliggör att lösa svåra fall. Det har skett en upp-

luckring av sekretessen mellan myndigheterna vilket respondenterna är positiva till då det 

underlättar informationsspridningen samt skapar mindre osäkerhet kring vad som får och inte 

får förmedlas. Flertal respondenter tror att upplösande av sekretesslagen är en grundförutsätt-

ning för att samverkan ska förbättras ytterligare då den idag hindrar informationsspridningen 

mellan myndigheterna. Respondenterna påpekar att samarbetet kan bli bättre, att fler bör 

medverka i samverkan eftersom det idag ofta är samma personer som deltar. Om fler medver-

kar kan ytterligare kunskaper och perspektiv erhållas vilket förbättrar de beslut som fattas 

samt de analyser som genomförs i samverkansgrupperna. Respondenterna upplever att sam-

verkan som sker idag bidrar till att det förebyggande arbetet förbättras men de anser att sam-

arbetet skulle kunna utvidgas. Utifrån de teoretiska kopplingar som gjorts ovan samt respon-

denternas upplevelser av hur samverkan bidrar till att deras arbete förbättras, gör vi bedöm-

ningen att ett utökat samarbete skulle kunna bidra till att deras arbete förbättrades ytterligare. 

Det medför då att myndigheternas förutsättningar att förhindra brott förbättras. 

6.3 Avslutande reflektioner 

6.3.1 Hur myndigheternas åtgärder påverkar individen 

Vi tror inte att staten har möjlighet och resurser att skaffa sig vetskap om allt som försiggår i 

samhället och kan då inte kontrollera samtliga individers agerande. Vi anser därför att social 

kontroll är ett viktigt verktyg i myndigheternas förebyggande arbete. Information kan påverka 

och stärka den sociala kontrollen, det kan medföra att fel och fusk som myndigheterna själva 
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inte upptäcker blir uppmärksammade av allmänheten, som sedan rapporterar till myndigheter-

na så att sanktioner kan sättas in. Enligt vår mening tar tipsaren alltid en risk, den kan utsättas 

för sanktioner från företaget som upptäcks på grund av tipset. När myndigheterna och staten 

satsar mer på att skydda ”whistle blowers”, gör det att fler vågar göra en anmälan och fler 

brott blir därmed upptäckta. Myndigheterna har troligen, enligt vår åsikt, insett värdet av all-

mänhetens tips och arbetar för att skapa ett bättre skydd för ”whistle blowers”, idag finns det 

ett större skydd så att de exempelvis inte längre riskerar att bli avskedade av företaget på 

grund av anmälan.  

 

En grupp som är svår att påverka är krisreagerarna eftersom det är svårt att veta när en kris 

kommer att uppstå eller hur individen reagerar på krisen. En möjlig åtgärd, som i viss mån 

kan styra dessa individers agerande, är att myndigheterna informerar samhället om vilka kon-

sekvenser brottsliga alternativ innebär. Denna information kan stärka individens självkontroll 

genom att det tydliggörs vilka konsekvenser en brottslig gärning får och förutsättningarna för 

“rätt” agerande ökar. Vi upplever att myndigheterna inte är medvetna om vilken påverkan 

deras informationsatsningar har på krisreagerarna och vi tror att det kan vara svårt för myn-

digheterna att se några tydliga resultat eftersom de inte vet hur en individ hade reagerat om 

det inte hade gjorts informationssatsningar. Vi tror dock att det är en informationsåtgärd som 

kommer att ge långsiktiga effekter eftersom den gör att färre brott begås av krisreagerarna. 

 

Lagändringar kan medföra vissa konsekvenser, ändringen av bokföringslagen är ett exempel 

på detta. Ändringen medför att det kan gå lång tid mellan affärshändelse och bokföringstill-

fälle, risken finns då att företagaren glömmer bort att bokföra vissa affärshändelser. Lagänd-

ringen behöver dock inte betyda att bokföringsbrotten ökar, exempelvis kommer det troligen 

inte få den konsekvensen hos små företag där det endast sker ett fåtal affärshändelser i måna-

den. Det skulle istället kunna innebära att risken minskar eftersom lagändringen medför att 

bokföringen inte ses som lika betungande när den inte behöver göras varje månad. Om bokfö-

ringen inte känns lika betungande tror vi att företagare i större utsträckning försöker få den 

rätt och har mer tid att göra rätt, vilket på sikt kan innebära att antalet bokföringsbrott mins-

kar. 

 

Vi upplever att myndigheterna har ändrat fokus, de har gått från att nyttja åtgärder som ger 

snabba resultat och minskar möjligheterna till brott, till att använda åtgärder som ger långsik-

tiga resultat och påverkar bakgrunden till att brotten begås. Något som vi noterade under upp-

satsarbetet är att det idag läggs allt mer ansvar på individen, att den ska göra rätt för sig ge-

nom att följa lagen samt anmäla de individer som begår brott och på så sätt visa att de förtjä-

nar det ansvar som de erhållit från myndigheterna. 

 

6.3.2 Hur myndigheternas samverkan kan påverkas av ökad centralisering 

Idag kan sekretessen mellan myndigheterna ibland hämma det brottsförebyggande arbetet och 

vi anser att det behöver tydliggöras vem som får säga vad. Vi har noterat att problemets ut-

bredning varierar mellan myndigheterna, exempel på detta är att Hedin och Corkovic från 

Skatteverket anser att det förekommer viss sekretessproblematik i deras arbete. Lundin från 

Ekobrottsmyndigheten menar däremot att sekretessen inte innebär något problem i det före-
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byggande arbetet eftersom inga specifika ärenden hanteras. Samverkan möjliggör ett utökat 

informationsutbyte och om allt brottsförebyggande arbete skulle läggas under en myndighets 

ansvar så skulle inga sekretessproblem uppstå, vilket skulle förbättra informationsutbytet yt-

terligare.  

 

Vi anser att det finns både för- och nackdelar med att en myndighet tar över allt ansvar för 

brottsförebyggande arbete. Om ansvaret skulle ligga på en myndighet så skulle troligen till-

räckliga resurser för att kunna bedriva ett effektivt förebyggande arbete avsättas, vilket inte 

alltid sker idag då alla myndigheter inte har haft möjlighet att delta vid samverkansmöten. 

Exempelvis menar Hagman att polisen inte kunnat delta i SAMEBs möten på grund av otill-

räckliga resurser och därav har det samarbetet inte haft ett lyckat resultat. Vi tror att det 

brottsförebyggande arbetet skulle bli tydligare om allt ansvar låg på en myndighet eftersom 

det skulle underlätta uppföljning av vilka åtgärder som används, vem som gör vad, vilket re-

sultat åtgärderna ger, vilken spridning insatserna får i samhället och var det krävs ytterligare 

resurser så att det arbetas på bred front. När en myndighet har det övergripande ansvaret, pla-

neras arbetet mer utifrån en helhetsbild, allt blir mer strukturerat och det kan enligt oss bidra 

till att det kan skapas mer långsiktiga, positiva effekter. Vi tror att resurserna nyttjas mer ef-

fektiv i en centraliserad verksamhet, det kan leda till att åtgärder förbättras och nya metoder 

utvecklas. Förebyggande arbete prioriteras då och uppmärksammas på ett positivt sätt till 

skillnad från tidigare då det bara sågs som en kostnad vars resultat inte gick att mäta.  

 

Vi tror att en mer centraliserad verksamhet kan medföra nackdelar, såsom att arbetet bedrivs 

längre från marknaden där de brottsliga aktiviteterna pågår. Hagman påpekar att om det före-

byggande arbetet koncentreras kring storstadsområdena, där det visserligen förekommer mest 

brottslighet, kanske de mindre tätbefolkade områdena glöms bort. Vår bedömning är att vid 

centralisering saknas även kunskap om brottslighet som bedrivs i övriga landet, därför kan 

inte en effektiv brottsbekämpning bedrivas på lokal nivå runt om i landet. Det kan enligt oss 

även försvåra människors möjlighet till personlig kontakt då det blir större avstånd, för de 

anställda vid myndigheten innebär det fler och längre resor samt att mer kontakt kommer att 

ske på distans till exempel via telefon. De kommer inte att ha närheten till brotten och kan 

därför inte heller sätta in lämpliga åtgärder i rätt tid, samtidigt som det blir svårare att stoppa 

förstagångförbrytare.  

 

Vid en jämförelse mellan effekter av åtgärder och samverkan så tror vi att samverkan ger mer 

långsiktiga resultat eftersom det satsas på att analysera och kartlägga riskgrupper, brottstren-

der och så vidare så att ett mer långsiktigt arbete kan planeras. Många brottslingar förekom-

mer i flera myndigheters register och begår flera typer av brott, med hjälp av samverkan kan 

dessa brottslingar kartläggas och troligen stoppas då myndigheterna får tillgång till denna 

information. När det gäller åtgärder så ger vissa mer kortsiktiga effekter, exempelvis kontrol-

ler som ger resultat endast vid nyttjandet och en kort tid därefter. Det påverkar inte kom-

mande generationer i lika stor utsträckning som till exempel förbättrad lagstiftning, som fun-

gerar både långsiktigt och kortsiktigt, det tar dock tid för myndigheterna att anpassa sina åt-

gärder utifrån den nya lagstiftningen. 
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Då vi i vår studie har identifierat de främsta åtgärderna som myndigheterna använder i det 

brottsförebyggande arbetet men inte deras effekter, tycker vi att det skulle vara intressant att 

undersöka vilka effekter de brottsförebyggande åtgärderna har, därför ger vi det som förslag 

till vidare forskning. 

Hedin berättade under intervjun att avskaffandet av revisionsplikten gör det möjligt att kon-

trollera företagens räkenskaper i större utsträckning än tidigare, vi tycker att det lämpar sig 

som ett förslag till vidare forskning eftersom det skulle vara intressant att undersöka om Skat-

teverkets arbetsrutiner har förändrats i och med avskaffandet av revisionsplikten, exempelvis 

om det sker ökade kontroller hos företag som inte har någon revisor. 

Det framkom även under studiens gång, att sekretessen mellan myndigheterna har börjat luck-

ras upp och vi tycker det skulle vara intressant att undersöka hur avskaffande av sekretessen 

mellan myndigheterna kan påverka myndigheternas samverkan när det gäller det förebyg-

gande arbetet och lämnar det därmed som förslag på vidare forskning.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Anmälda brott Brottsförebyggande rådet

År År År År År År År

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal

Hela landet

Ekonomisk brottslighet 8249 7272 12831 27530 36145 37484 34247

Skattebrott, grovt skattebrott 2963 2398 5570 15813 21572 21726 17808

Borgenärsbrott

Bokföringsbrott 2998 2737 4713 8942 11044 12004 12260

Ekonomisk brottslighet

Som ekonomisk brottslighet räknas här brott mot skattebrottslagen, borgenärsbrott, förskingring, undandräkt, 

trolöshet mot huvudman, brott mot insiderlagen, aktiebolagslagen och lagen om näringsförbud. Ekonomisk 

brottslighet har ett stort mörkertal, dels 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Vad har Ni för position i organisationen? Hur länge har Ni arbetat här som …? Vad har Ni för 

bakgrund? 

Åtgärder 

Vilka åtgärder använder Ni er av främst i ert arbete med att försöka förebygga bokförings-

brott? 

Anser Ni att åtgärderna får önskad effekt, att de leder till att bokföringsbrott förebyggs? 

Har Ni de senaste fem åren valt att använda andra åtgärder än tidigare i ert förebyggande ar-

bete avseende bokföringsbrott? 

Planerar Ni att använda er av andra åtgärder för att förebygga bokföringsbrott de närmaste 

åren? 

Om ja, Vilka är dessa åtgärder? 

Vad skiljer ert brottsförebyggande arbete i jämförelse med andra myndigheter? 

Hur stor del av er myndighets resurser läggs på brottsförebyggande arbete? 

Anser Ni att ni har tillräckligt med resurser för att kunna bedriva ett väl fungerande arbete när 

det gäller att förebygga bokföringsbrott? 

Är Ni bättre på att förebygga bokföringsbrott idag jämfört med för exempelvis fem år sedan? 

Kan Ni nämna någon lagändring som fungerat avskräckande och därmed bidragit till att före-

bygga bokföringsbrott? 

Vilken myndighet har det övergripande ansvaret i det förebyggande arbetet mot bokförings-

brott? 

Tror Ni att dagens mörkertal har ökat eller minskat när det gäller bokföringsbrott? 

Samverkan 

Vilka andra myndigheter samverkar Ni med för att förebygga bokföringsbrott? 

På vilket sätt samarbetar Ni med andra brottsförebyggande myndigheter när det gäller att fö-

rebygga bokföringsbrott? 

Har er samverkan förändrats något de senaste åren? 

Om er samverkan har förändrats de senaste åren, har det gjort att era arbetsrutiner har föränd-

rats? 

Tror Ni att samarbetet kommer att förändras i framtiden? 
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Tycker Ni att samverkan med andra myndigheter fungerar bra när det gäller bekämpningen av 

bokföringsbrott? 

Kan Ni komma på något som behöver utvecklas i samarbetet mellan myndigheterna för att det 

förebyggande arbetet ska fungera mer tillfredsställande? 

Har Ni något mer att tillägga? 
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Bilaga 3 

Straffbestämmelsen om bokföringsbrott finns i 11 kap. 5§ BrB och lyder följande: 

“Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokförings-

lagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskaps-

information 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 bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om 

brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt, döms för 

grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om 

brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller 

om gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en brotts-

lighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. Första 

och andra styckena gäller inte om bokföringsskyldigheten avser en juridisk person som anges 

i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte bedriver näringsverksamhet. Lag (2005:242” 

Svensk lag 2011) 
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Bilaga 4 

2 kap. Kretsen av bokföringsskyldiga 

När juridiska personer är bokföringsskyldiga 

1 § En juridisk person är bokföringsskyldig, om inte annat anges i 2-5 §§. 

2 § Följande juridiska personer är bokföringsskyldiga i den utsträckning som anges i andra-

fjärde styckena: 

1. ideella föreningar, 

2. registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt 

lagen (1998:1593) om trossamfund, 

3. samfällighetsföreningar enligt 17 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, 

4. viltvårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden, 

5. fiskevårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden. 

Juridiska personer som anges i första stycket är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångar-

na, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten in-

träder 

1. från och med tidpunkten för den juridiska personens bildande, om tillgångarna då översti-

ger det angivna gränsbeloppet, eller 

2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbelop-

pet. 

Bokföringsskyldigheten enligt andra stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av 

de tre senaste räkenskapsåren har varit lägre än det angivna gränsbeloppet. 

Om den juridiska personen bedriver näringsverksamhet eller är moderföretag i en koncern, 

är den bokföringsskyldig även om förutsättningarna enligt andra stycket inte är uppfyllda. 

Lag (2006:874). 

3 § Stiftelser är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger 

en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder 

1. från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna 

gränsbeloppet, eller 

2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbelop-

pet. 

Bokföringsskyldigheten enligt första stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av 

de tre senaste åren har varit lägre än det angivna gränsbeloppet. 
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Följande stiftelser är dock bokföringsskyldiga även om förutsättningarna enligt första stycket 

inte är uppfyllda: 

1. stiftelser som bedriver näringsverksamhet, 

2. stiftelser som är moderstiftelser, 

3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220), 

4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag, 

5. stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting, 

6. pensionsstiftelser enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., 

7. personalstiftelser enligt 27 § samma lag. Lag (2009:249). 

4 § När värdet på tillgångarna enligt 2 § andra stycket och 3 § första stycket bestäms, skall 

varje tillgång tas upp till ett värde som motsvarar vad tillgången kan anses betinga vid en 

försäljning under normala förhållanden. Fastigheter och byggnader som är lös egendom tas 

dock upp till taxeringsvärdet, om ett sådant värde finns. 

5 § Följande juridiska personer är inte bokföringsskyldiga enligt denna lag: 

1. staten, kommunerna, landstingen, kommunalförbunden och regionförbunden, 

2. konkursbon, samt 

3. stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för 

bestämda fysiska personer. 

När fysiska personer är bokföringsskyldiga 

6 § En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. 

Vid tillämpningen av första stycket skall uthyrning av en sådan privatbostadsfastighet som 

avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) inte anses som näringsverksamhet. 

Ägande eller brukande av en sådan näringsfastighet som avses i 2 kap. 14 § nämnda lag skall 

alltid anses som näringsverksamhet. Lag (1999:1304). 

Bokföringsskyldighet för utländska filialer m.m. 

7 § I lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. finns bestämmelser om bokföringsskyldig-

het för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag och utomlands bosatta 

svenska eller utländska medborgare. 

 

 

 

 



~ Bilagor ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 

 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


