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Förord

Det har varit en otroligt intressant och kunskapsgivande resa att genomföra vår 
magisteruppsats i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Vi är nöjda med vårt resultat 
eftersom vi uppfyllt syftet med vår uppsats genom att ha besvarat problemformuleringen. 
Vi har fått en god inblick i ämnet ekonomisk brottslighet vad gäller förutsättningarna för 
hur en effektiv ekobrottsbekämpning bör bedrivas samt hur ekonomiska brott kan 
förebyggas.

Vi vill tacka alla respondenter som har ställt upp på en intervju, det har varit oerhört 
intressant att få ta del av era erfarenheter och åsikter. 

Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare, Bengt Bengtsson för visat intresse 
och engagemang under uppsatsens gång.

Tack!

Karlstad, juni 2007

______________________________ _____________________________

Matilda Berggren Maria Lecoq



Sammanfattning

Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt och växande samhällsproblem som drabbar 
såväl stat och kommun som enskilda medborgare. Ekobrottsmyndigheten inrättades år 1998 
och är en specialistmyndighet som ligger under Åklagarmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten 
har ett stort ansvar och spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa den ekonomiska 
brottsligheten i vårt samhälle. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur 
ekobrottsbekämpningen i Sverige bedrivs idag samt vilka brottsförebyggande faktorer som 
finns. Studien begränsas till att omfatta den ekonomiska brottsligheten i eller med anknytning 
till en i huvudsak legal näringsverksamhet.

För att besvara vår problemformulering genomförde vi fem personliga intervjuer. Vår 
kvalitativa studie är genomförd med ett hermeneutiskt förhållningssätt och en abduktiv 
forskningsansats. Fördelen med den här metoden, är att vår förståelse för ämnet har byggts 
upp stegvist under studiens gång. Därefter har vi kopplat samman den teoretiska 
referensramen med vår empiriska sammanställning, under kapitlet analys. Studien är 
dessutom begränsad vad gäller urval och tidpunkt, vilket medför att resultatet inte är 
generaliserbart. 

Den teoretiska referensramen är sammanställd utifrån fakta hämtad från lagstiftning, litteratur, 
rapporter, vetenskapliga artiklar, artiklar samt elektroniska källor. Vi har valt att dela in vårt 
teoriavsnitt i fyra delar för att läsaren lättare ska få en överblick över de områden som 
uppsatsen berör. Inledningsvis presenterar vi Intressentmodellen och Agentteorin som ligger 
till grund för hur vi har resonerat kring; vad en effektiv ekobrottsbekämpning är, hur det bör 
bedrivas och vilket syfte det tjänar samt vilka faktorer som kan förebygga ekonomisk 
brottslighet. 

Efter genomförd studie, konstaterar vi att ekonomisk brottslighet är ett hot mot samhället och 
indirekt drabbar alla medborgare. Vi tolkar, utifrån vårt empiriska material, att 
Ekobrottsmyndigheten har de förutsättningar som krävs för att kunna bedriva en effektiv 
ekobrottsbekämpning. Vi vill dock framhålla, i enlighet med respondenternas åsikter, att det 
huvudsakliga syftet och målet är att bedriva en så effektiv ekobrottsbekämpning som möjligt 
oavsett vilken organisatorisk form det gäller. Vi har även kunnat konstatera hur olika faktorer 
påverkar antalet ekobrott där vi har fokuserat på intern kontroll, revisorns anmälningsplikt och 
diskussionen kring att eventuellt avskaffa revisionsplikten för mindre bolag. Empirin och 
analysen visar att god intern kontroll i form av fungerande kontrollsystem i företagen är av 
stor betydelse för att undvika att oegentligheter och brott uppkommer. Anmälningsplikten i 
sin tur, har främst lett till att fler brott anmäls av revisorer vilket innebär att det har en 
förebyggande effekt på företag. Om/när revisionsplikten kommer att slopas för mindre bolag, 
drar vi den slutsatsen efter diskussion med våra respondenter, att antalet ekobrott med största 
sannolikhet inte kommer att minska. 



Abstract

The Swedish National Economic Crimes Bureau (in Swedish; Ekobrottsmyndigheten, EBM)
commenced its operations on 1 January 1998 to constitute a key resource in combating 
economic crime. The bureau is a centre of competence and knowledge for combating 
economic crimes, the main tasks are to detect crime, investigate offences and to take legal 
proceedings against criminals. Economic crimes have increased in recent years and EBM 
states a continious increase of a fraud development. 

The paper is a qualitative study that is based on primary data made from interviews. Our 
theoretical frame of reference has been built up by the current legislation and of current 
research on the topic. 

The purpose of this paper was to investigate what preventive measures the Swedish National 
Crimes Bureau has for combating economic crimes and which factors who has an impact on
the increase of fraud. 

Many people argue that the Enron inspired law, Sarbanes-Oxley Act of 2002, was an 
overreaction to a few corporate scandals. Despite the costs and difficulties, executives 
increasingly see benefits, especially stronger internal controls. Internal controls is designed to 
provide reasonable assurance regarding a company’s way to achieve their goals by 
minimizing operational problems. Internal control is one of the most important and crucial 
tool a company can use to combat economic crimes within the organisation. 

The auditor plays an important role even if the auditor has no obligation to detect fraud unless 
it comes out of a normal audit. Although the auditor has an obligation to report the 
economical he/she detects. 

A cost that lately has been discussed related to audit is the higher cost for auditing of small 
stock company. The question is if this cost is higher than the total utility of audit and should 
in that case be statutory. 



Innehållsförteckning

1. Inledning ............................................................................................................................... 1
1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 1
1.2 Problemformulering ......................................................................................................... 2
1.3 Syfte ................................................................................................................................. 2
1.4 Avgränsning ..................................................................................................................... 2
1.5 Disposition ....................................................................................................................... 2
1.6 Dispositionsschema.......................................................................................................... 4
1.7 Begreppsförklaringar........................................................................................................ 5

2. Metod..................................................................................................................................... 6
2.1 Induktion, deduktion och abduktion................................................................................. 6
2.2 Vetenskapligt förhållningssätt.......................................................................................... 7
2.3 Tillvägagångssätt.............................................................................................................. 8
2.4 Datainsamlingsmetod ....................................................................................................... 9
2.5 Intervjumetod ................................................................................................................. 10
2.6 Urval............................................................................................................................... 11
2.7 Intervju ........................................................................................................................... 12
2.8 Bearbetning av datamaterial........................................................................................... 12
2.9 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 12
2.10 Kritisk granskning ........................................................................................................ 13

3. Teori..................................................................................................................................... 15
3.1 Intressentmodellen ......................................................................................................... 15
3.2 Agentteorin..................................................................................................................... 16
3.3 Bakgrunden till Ekobrottsmyndighetens inrättande....................................................... 16
3.4 Vilken roll spelar Ekobrottsmyndigheten i samhället? .................................................. 17
3.5 Brottsaktörer................................................................................................................... 18
3.6 Det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet .................................................. 19
3.7 Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) ............................................................................ 21
3.8 Ekobrottsbekämpning i övriga länder ............................................................................ 21
3.9 Diskussion kring förslaget att lägga ned Ekobrottsmyndigheten med utgångspunkt i den 
statliga utredningen (SOU 2007:8) ...................................................................................... 22

3.9.1 Utredarnas förslag avseende Ekobrottsmyndighetens framtid................................ 24
3.9.2 Tänkbara konsekvenser vid en nedläggning av Ekobrottsmyndigheten ................. 24

3.10 Ekonomiska brott ......................................................................................................... 25
3.10.1 Bokföringsbrott ..................................................................................................... 25
3.10.2 Borgenärsbrott ....................................................................................................... 27
3.10.3 Skattebrott ............................................................................................................. 27

3.11 Riskbedömning............................................................................................................. 28
3.12 Intern kontroll............................................................................................................... 30
3.13 Svensk kod för bolagsstyrning ..................................................................................... 30
3.14 Sarbanes-Oxley Act...................................................................................................... 31
3.15 Revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott ............................................ 31
3.16 Revisionspliktens betydelse för små aktiebolag........................................................... 32

4. Empiri.................................................................................................................................. 35

4.1 Presentation av respondenter.......................................................................................... 35



4.2 Vilken roll spelar Ekobrottsmyndigheten i samhället? .................................................. 36
4.3 Definition av ekonomisk brottslighet ............................................................................. 37
4.4 Hur kan ekonomisk brottslighet bekämpas och hur kan det förebyggas?...................... 39
4.5 Faktorer som påverkar ekonomisk brottslighet .............................................................. 44
4.6 Diskussion kring en eventuell nedläggning av Ekobrottsmyndigheten ......................... 46

5. Analys .................................................................................................................................. 51
5.1 Definition av ekonomisk brottslighet ............................................................................. 51
5.2 Hur kan ekonomisk brottslighet förebyggas?................................................................. 51
5.3 Externa revisorers betydelse för ekobrottsbekämpning ................................................. 52
5.4 Ekobrottsmyndigheten, en självständig myndighet?...................................................... 53
5.5 Diskussion kring förslaget om att lägga ned Ekobrottsmyndigheten............................. 54

6. Slutdiskussion ..................................................................................................................... 55
6.1 Vad är ekonomisk brottslighet?...................................................................................... 55
6.2 Hur kan ekonomisk brottslighet förebyggas?................................................................. 55
6.3 Vad är Ekobrottsmyndighetens roll och hur skulle en eventuell nedläggning påverka 
ekobrottsbekämpningen i Sverige? ...................................................................................... 57

7. Avslutning ........................................................................................................................... 59
7.1 Egna reflektioner ............................................................................................................ 59
7.2 Trovärdighetsdiskussion................................................................................................. 59
7.3 Framtida forskningsområden.......................................................................................... 60

8. Källförteckning................................................................................................................... 61

Bilaga 1: 

Frågeguide, 4 olika exemplar

Bilaga 2: 

Figur 1; Antalet inkomna anmälningar till Ekobrottsmyndigheten (år 2001-2006)
Figur 2; Antalet inkomna anmälningar vid misstanke om brott, av revisorer 

(år 2003-2006)

Bilaga 3: 

Utdrag ur; Kommittédirektiv, Utredning om översyn av Ekobrottsmyndigheten.
Direktiv 2005:92
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten (Ju 2005:08), 
direktiv 2006:114

Bilaga 4:

Utdrag ur; Kommittédirektiv, Utredningen om revisorer och revision, genomförandet 
av EG m.m. Direktiv 2006:96
Tilläggsdirektiv till Utredningen om revisorer och revision; genomförandet av EG-
direktiv m.m. Direktiv 2006:128



INLEDNING
___________________________________________________________________________

1

1. Inledning

 I vårt inledande kapitel ger vi läsaren en bakgrund till problemet, problemformulering och 
syfte. I problemformuleringen redovisar vi de frågeställningar vi ska besvara för att uppnå 
syftet.

1.1 Problembakgrund

Den ekonomiska brottsligheten i Sverige är ett växande problem och hotar såväl stat, kommun 
som enskilda medborgare. Kostnaden för den ekonomiska brottsligheten beräknas uppgå till 
130 miljarder SEK för samhället varje år. Antalet anmälda ekobrott ökade mellan åren 2001 
och 2004. De vanligaste förekommande ekobrotten är bokföringsbrott och skattebrott. 
(a: Ekobrottsmyndigheten, 2007)

Ekobrottsmyndigheten har ett stort ansvar och spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa 
den ekonomiska brottsligheten i vårt samhälle. Ekobrottsmyndigheten inrättades år 1998 med
syfte att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Myndigheten är en 
specialistmyndighet där regeringen är dess målsägande. Ekobrottsmyndigheten bildades efter 
en granskning utförd av Riksdagens revisorer. Utredningen visade att samhällets åtgärder mot 
den ekonomiska brottsligheten var otillräckliga. Det som låg till grund för slutsatsen var det 
samverkansproblem som ansågs föreligga mellan Åklagarmyndigheten och Polisen vad gällde 
prioritering och resursfrågan för ekonomisk brottslighet. Riksdagens revisorer föreslog därför 
att en egen myndighet för ekonomisk brottslighet var det enda möjliga alternativet för att 
komma åt problemet. (Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet, 2004)

Visionen för Ekobrottsmyndigheten är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga 
och bekämpa ekonomisk brottslighet. Det ökade samarbetet mellan Ekobrottsmyndigheten 
och övriga myndigheter och organisationer, anses vara en av framgångsfaktorerna i det 
brottsförebyggande arbetet inom Ekobrottsmyndigheten.(Årsredovisning EBM, 2006) Övriga 
faktorer som har en förebyggande effekt på den ekonomiska brottsligheten är bland annat 
vikten av en god intern kontroll, revisorernas skyldighet att anmäla vid misstanke om brott 
samt revisionspliktens betydelse. 

De redovisningsskandaler som har inträffat i USA under de senaste åren, har resulterat i att 
kraven på intern kontroll i företagen har förstärkts. Till följd av skandalerna tvingades 
amerikanska myndigheter att arbeta fram en ny lagstiftning, Sarbanes-Oxley Act of 2002, 
(SOX). Huvudsyftet med lagen är att skydda investerare genom att förbättra trovärdigheten 
och tillförlitligheten i företagens ekonomiska rapportering. (Svernlöv & Blomberg, 2003) 
Syftet med att tillämpa intern kontroll är för att företaget effektivt ska kunna utnyttja sina 
resurser, skydda tillgångarna, kunna ge intressenterna tillförlitliga finansiella rapporter samt
efterleva lagar och regler. Svensk kod för bolagsstyrning behandlar olika delar vad gäller 
revision och redovisning, framförallt behandlas olika frågor angående den interna kontrollen i 
bolag. Enligt koden är det styrelsens skyldighet att se till att bolaget har en fungerande intern 
kontroll och att fortlöpande hålla sig informerad om hur kontrollsystemet fungerar. (Kollegiet 
för Svensk bolagsstyrning, 2004)
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Sedan den 1 januari år 1999 har externa revisorer i aktiebolag en långtgående skyldighet att 
vidta åtgärder och lämna upplysningar om revisorn anser att det kan föreligga en misstanke att 
en styrelseledamot eller VD:n har gjort sig skyldig till brott enligt Aktiebolagslagen. 
(Ekonomiska brott i aktiebolag, revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2006)

Vad gäller revisionsplikten i mindre bolag tillsatte regeringen en utredning år 2006, där 
utredarna har till uppgift att föreslå de ändringar som är nödvändiga för att kunna avskaffa 
revisionsplikten för små aktiebolag. Utredaren ska även granska vilka åtgärder som bör vidtas 
i fall det blir aktuellt att slopa revisionsplikten, med syfte att undvika att företag ska kunna
bryta mot skatte- och redovisningsreglerna. (Utredning ska ge förslag om slopad 
revisionsplikt, 2007)

1.2 Problemformulering

Ovanstående problembakgrund har resulterat i följande frågeställningar:

 Vad är ekonomisk brottslighet?
 Hur kan ekonomisk brottslighet förebyggas?
 Vad är Ekobrottsmyndighetens roll och hur skulle en eventuell nedläggning påverka 

ekobrottsbekämpningen i Sverige?

Dessa tre frågeställningar kommer att besvaras utifrån Intressentmodellen och Agentteorins 
perspektiv, för vi ska kunna belysa nyttan av en korrekt och tillförlitlig redovisning för 
samhällets intressenter. 

1.3 Syfte

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur ekobrottsbekämpningen i Sverige bedrivs idag 
samt vilka brottsförebyggande faktorer som finns.

1.4 Avgränsning

I vår uppsats avgränsar vi användningen av termen ekonomisk brottslighet till brott i eller 
med anknytning till en i huvudsak legal näringsverksamhet och utesluter därmed brott 
begångna inom organisationer som i första hand drivs för brottslig verksamhet.

1.5 Disposition

För att läsaren ska kunna följa den röda tråden i uppsatsen och kunna följa diskussionen kring 
hur en effektiv ekobrottsbekämpning bör bedrivas samt vilka faktorer som har en 
brottsförebyggande aspekt, har vi valt att presentera bakgrunden till problematiken i vår 
teoretiska referensram. Teoriavsnittet inleds med en kort beskrivning av Intressentmodellen 
och Agentteorin. Kapitlet fortsätter därefter med en beskrivning av hur Ekobrottsmyndigheten 
arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet samt vilken förebyggande roll 
Ekobrottsmyndigheten har när det gäller att bekämpa ekonomiska brott. Den här delen i teorin 
avslutas med en diskussion kring utredningen (SOU 2007:8) avseende förslaget om en 
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eventuell nedläggning av Ekobrottsmyndigheten och hur en effektiv ekobrottsbekämpning bör 
bedrivas i Sverige. Teoridelen följs med en beskrivning av de vanligaste förekommande 
ekobrotten, revisorns riskanalys och intern kontroll som är en viktiga faktorer för företag när 
det gäller att motverka att oegentligheter och brott uppkommer i redovisningen. 
Avslutningsvis tas två viktiga aspekter upp med koppling till externa revisorers arbetsområde. 
Det gäller anmälningsplikten och dess påföljder samt vad som händer i fall revisionsplikten 
för mindre bolag avskaffas. 

För att knyta teorin till verkligheten, valde vi att göra fem individuella intervjuer med 
personer som har gedigen arbetserfarenhet inom ämnesområdet, ekonomisk brottslighet. 
Svaren från respondenterna är sammanställt i kapitlet empiri. Under avsnittet analys 
sammankopplar vi empirin med teorin och diskuterar det som vi ansåg är kärnpunkterna i vår 
uppsats. Våra egna åsikter kopplat till analysen återfinns i slutdiskussionen där vi diskuterar 
respondenternas åsikter och meningsskiljaktigheter samt ger läsaren vår syn på saken. I 
uppsatsen sista del, avslutningen, hittar läsaren våra egna reflektioner samt förslag på framtida 
forskningsområden inom ämnet ekonomisk brottslighet.
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1.6 Dispositionsschema

1. Inledning

2. Metod

3. Teori

4. Empiri

5. Analys

6. Slutdiskussion

7. Avslutning

8. Källförteckning
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1.7 Begreppsförklaringar

ABL Aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Balans Tidskrift som ges ut av FAR/SRS.

BF Brottsförebyggande, är en avdelning inom EBM som bland annat
informerar och utbildar allmänheten och företag om ekonomisk 
brottslighet.

BFL Bokföringslagen (SFS 1999:1078).

BRÅ Brottsförebyggande Rådet, är en myndighet som bedriver ett
brottsförebyggande arbete.

EBM Ekobrottsmyndigheten, är den drivande och samordnade kraften för 
ekobrottsbekämpning och brottsförebyggande arbete i Sverige.

FAR/SRS Branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

ISA International Standards on Auditing. RS är den svenska motsvarigheten 
som innehåller översättningar av dessa internationella standarder.

KPMG Forensic En avdelning inom KPMG, som inriktar sig mot ekonomisk 
brottslighet.

KUT Kriminalunderrättelsetjänsten, är en enhet inom EBM som arbetar 
med underrättelsefrågor och spaning.

RS Revisionsstandard i Sverige, infördes 1 januari 2004.

Serious Fraud Storbritanniens myndighet för ekobrottsbekämpning.
Office

SkBrL Skattebrottslagen (SFS 1971:69).

SOU Statens Offentliga Utredningar.

SOX Sarbanes-Oxley Act of 2002. Amerikansk lagstiftning på 
redovisning och revisionsområdet.

SØK Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet. Danmarks myndighet 
för ekobrottsbekämpning.

Økokrim Norges myndighet för ekobrottsbekämpning.
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2. Metod

I kapitlet som följer beskriver vi olika metoder och tillvägagångssätt som sedan ligger till 
grund för valet av metod i vår uppsats. Metod är ett arbetssätt för att samla in empiri (data) 
om verkligheten och därmed ett hjälpmedel för att beskriva empirin. Metod är inte bara ett 
verktyg för att samla in data utan det utgör även tillvägagångssättet för hur empirin 
behandlas samt de slutsatser som ligger till grund utifrån den insamlade data.

2.1 Induktion, deduktion och abduktion

Första steget i metoden handlar om att på bästa sätt samla in kunskap om verkligheten. Det 
finns två strategier inom forskning som det görs åtskillnad åt, deduktiv och induktiv ansats. 
Induktiv metod kallas även för upptäckandets väg. Det innebär att forskaren först söker 
information i verkligheten för att sedan anknyta en eller flera teorier till sin data. I motsats till 
den deduktiva ansatsen går forskaren här från empiri till teori. (Patel & Tebelius, 1987) Det 
mest optimala här, är om forskaren har så få förväntningar på verkligheten som möjligt för att 
sedan formulera teorier utifrån den nya kunskapen utan att påverkas av tidigare egna tankar. 
Kritiker mot den induktiva ansatsen menar dock att det är omöjligt att med ett helt öppet 
sinne, samla in information utan att avgränsa sig eller påverkas av vad han/hon anser vara 
relativ data eller inte. (Jacobsen, 2002)

Den deduktiva ansatsen kan kallas för bevisandets väg och bygger på att först samla in 
kunskap i teorin om hur omvärlden ser ut och sedan hämta in empiri för att se om det som 
antagits stämmer överens med verkligheten. (Patel & Tebelius, 1987) Forskaren går med 
andra ord från teori till empiri. Nackdelen med den deduktiva ansatsen är att forskaren kanske 
endast söker efter information som han/hon kan knyta till de antaganden som han/hon utgick 
ifrån. På så sätt kan forskaren förbise annan väsentlig information om ämnet. (Jacobsen,
2002)

Dessa två modeller brukar betraktas som uteslutande alternativ men det finns en tredje metod 
som kan sägas utgöra en medelväg mellan induktion och deduktion, vilken kallas för
abduktion. Metoden tillåter en växelverkan mellan induktion och deduktion men tillför även 
nya moment. Abduktionen utgår från det empiriska materialet såsom induktionen men till
skillnad från den, avvisar inte abduktionen teoretiska föreställningar vilket förklarar varför 
den ligger närmare den deduktiva ansatsen. Fördelen med abduktion är att den innefattar 
förståelse. Utgångspunkten med metoden är ett enskilt fall/hypotes som bestyrks med nya 
iakttagelser under tolkningsprocessen med syfte att bekräfta tolkningen. Det ger 
förutsättningar för det empiriska forskningsområdet och den teoretiska referensramen att 
justeras och utvecklas under arbetets gång. (Alvesson & Sköldberg, 1994)

För att undersöka vilka faktorer som används för att bekämpa ekonomisk brottslighet och hur 
en effektiv ekobrottsbekämpning ska bedrivas i Sverige, har vi valt att använda oss av en 
abduktiv forskningsansats. Abduktion går ut på, med utgångspunkt i existerande kunskap och 
teori, finna strukturer som syftar till att göra empiriska mönster och strukturer som påträffas 
begripliga i enskilda fall. (Ibid.)



METOD
___________________________________________________________________________

7

Figur 1. Deduktion, Induktion och Abduktion.
(Alvesson & Sköldberg, 1994 s. 45)

Anledningen till att vi har valt att använda oss av abduktion i vår studie är tillföljd av de 
fördelar vi ser med möjligheten att utgå från vår teoretiska referensram och därefter 
sammankoppla den med vår empiriska sammanställning. En annan fördel som bör belysas 
med det här valet av metod, är att den information som framkommer vid den empiriska 
studien, kan styra och förändra innehållet i vår teoretiska referensram. Abduktion tillåter oss 
med andra ord, att omtolka och anpassa vår teori och empiri under forskningsprocessens gång. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt

Uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt, där tolkningar och förståelse används
som främsta kunskapsform. Det hermeneutiska förhållningssättet omfattar fyra huvudmoment 
vilka utgörs av tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Tolkning och förståelse 
ligger till grund för den process som i sin tur skapar djupare förståelse. I den här processen 
utgörs förförståelse av tidigare erfarenheter, det vill säga att förförståelsen kan ge upphov till 
en första tolkning som ganska snart behöver utvecklas. Begreppet hermeneutik står även för 
rörlighet och dynamik vilket förklaras genom att forskaren hela tiden pendlar mellan del och 
helhet, för att låta helheten belysa delarna och delarna helheten. (Gustavsson, 2004)

Figur 2. Den hermeneutiska spiralen. 
(Andersen, 1998 s. 193)

Förståelse

Dialog

Tolkning

Ny förståelseram

Ny tolkning
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Vid tolkningsprocessen strävar forskaren efter att förstå/tolka de intervjuade personernas 
synsätt och värld, genom att föra en dialog med dem. Det kan beskrivas som en 
förändringsprocess där forskaren och respondenterna successivt förändrar förståelsen av 
varandras livsvärldar genom att korrigera förförståelsen och eliminera fördomar. Den här 
illustrationen kallas för den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. (Andersen, 1998)

I vår empiridel har vi använt oss av tekniken att ställa samma eller liknande frågor gång på 
gång till våra respondenter, på så sätt har vi ökat vår förståelse och kunskap om ämnet efter 
varje intervjutillfälle. Vid nästa tillfälle har vi sedan utgått från vår nya kunskap och förståelse 
som i sin tur hela tiden leder till att forskningsprocessen utvecklas och att ny kunskap byggs 
på vilket förklarar kopplingen mellan hermeneutik och abduktion i vår uppsats. 

Det gäller att kunna göra ett urval av texter som presenterar problemet på ett rättvist sätt och 
åt de personer som vi tolkar. Det handlar om att göra en analys av innehållet och sedan välja 
ut text och citat som illustrerar de olika kategorierna. Forskaren kan även välja några 
respondenter som de anser representera olika uppfattningar och inställningar genom att återge 
stora delar av intervjuerna eller citera längre partier av dem. (Gustavsson, 2004) Den här 
metoden stämmer väl överens in på vårt tillvägagångssätt. Vi har valt att välja ut de delar ur 
intervjumaterialet som vi anser att vi kan ha användning av när det gäller att uppfylla syftet
med uppsatsen genom att besvara problemformuleringen. Vi anser att våra intervjupersoner 
representerar olika uppfattningar, inställningar och erfarenheter samtidigt som alla 
respondenter har en stark koppling till uppsatsens kärna och undersökningsfråga. Samtliga 
respondenter har belysts med citat för att förstärka det empiriska materialet. 

Ett hermeneutiskt arbete måste innehålla rikligt med information, för att läsaren ska kunna ha 
möjlighet att jämföra forskarens tolkningar med datamaterialet. Hermeneutikens syfte är att 
öka förståelsen samtidigt som det är en avvägningsfråga när det gäller att hantera materialet. 
Vår uppsats består av mycket information och inte minst ett omfattande empirikapitel. 
Noggrannhet är en annan av hermeneutikens grundstenar som utgör ett vetenskapligt 
grundbegrepp, så kallat akribi. Sviktar akribin, sviktar även de förutsättningar som det 
vetenskapliga arbetet bygger på. Kravet på en god akribi gäller all vetenskaplig forskning men 
framförallt den kvalitativa undersökningsmetoden. Det anses dessutom vara viktigt att 
källhänvisningen är enhetlig i hela arbetet och att Harvardsystemet bör tillämpas vid 
utformning av referenser. (Ibid.) Vi har arbetat med stor noggrannhet under hela uppsatsens 
gång och varit uppmärksamma på slarvfel och misstag genom att ständigt kontrollera språk 
och text. Vi vill även markera att de citat som återfinns i den empiriska sammanställningen är 
citerade ordagrant, för att läsaren ska få en mer levande beskrivning. Med andra ord har vi 
inte ändrat språket utan använt de ordval och formuleringar som respondenterna brukade 
under intervjutillfällena. Vi har varit konsekventa när det gäller en enhetlig källhänvisning 
och valt att tillämpa Harvardsystemet som är det referenssystem som Karlstads universitet 
rekommenderar sina uppsatsskribenter att använda. 

2.3 Tillvägagångssätt

All information som samlats in kallas sekundärdata, det vill säga data som redan skrivits om 
ämnet (Artsberg, 2005). Det är alltid viktigt att vara kritisk vid val av sekundärdata eftersom
den oftast har skrivits för ett annat ändamål än vårt. Att avgöra källornas trovärdighet innan 
de används är väsentligt för att inte dra fel slutsatser av sitt arbete. (Jacobsen, 2002)
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Utifrån den kunskap som samlades in, utvecklades vår problemformulering för uppsatsen som 
anses vara det viktigaste steget i en undersökning. (Darmer & Freytag, 1992). Vi anser att 
vårt val av problemformulering ringar in det som vi anser är det mest intressanta området
inom ämnet. Efter att ha samlat in sekundärdata, måste primärdata för den empiriska delen av 
uppsatsen samlas in. Primärdata är den data som forskaren själv samlar in genom att göra 
olika typer av datainsamlingsmetoder såsom intervjuer, observationer eller frågeformulär.
(Jacobsen, 2002)

Vårt uppsatsarbete inleddes med en studie av sekundära källor i form av information om 
ekonomisk brottslighet, Ekobrottsmyndighetens organisation samt faktorer som påverkar 
utvecklingen av ekonomisk brottslighet med syfte att öka vår förståelse för ämnet. Utifrån 
information och kunskapsinsamling av sekundära källor, genomförde vi därefter en empirisk 
undersökning. Under bearbetningen av det empiriska materialet har vi gått tillbaka för att 
utveckla och komplettera teoriavsnittet vilket har lett till en ökad förståelse och kunskap om 
problemet. Utifrån ett hermeneutiskt synsätt har vi fått en ökad förståelse på området under 
arbetets gång. Det empiriska materialet består av primära källor i form av personliga 
intervjuer med fem respondenter. Det insamlade empiriska materialet utgör tillsammans med 
vår teoridel, grunden för vår analys.

Information som inte har funnits att tillgå på universitetets bibliotek, exempelvis broschyrer, 
årsredovisningar, rapporter och annan information har Ekobrottsmyndigheten och KPMG 
Bohlins AB bistått med.

2.4 Datainsamlingsmetod

Det finns två sätt för att samla in sekundärdata inom metoden, kvantitativ eller kvalitativ 
ansats. Vilken som används beror till störst del på vilken typ av undersökning forskaren vill 
genomföra. Den kvantitativa riktar in sig på att förklara problemformuleringen med hjälp av 
kvantitativa data. Forskaren använder ofta ett frågeformulär med fasta svarsalternativ, där 
svaren ges via givna svarsalternativ. Insamlingen av data är därmed starkt strukturerad.
(Jacobsen, 2002) Metoden kan präglas av att forskaren har ett avstånd till datakällan. Inte 
sällan kan en person utan anknytning till utformningen av frågeformuläret/intervjumallen 
genomföra datainsamlingen.. (Darmer & Freytag, 1992) En kvantitativ ansats var därför inte
tillämpbar för vår undersökning eftersom vi anser att en starkt strukturerad insamling av data i 
form av frågeformulär med fasta svarsalternativ inte skulle ge oss det resultat som krävs för 
att besvara vår problemformulering. Dessutom vänder sig den kvantitativa metoden till ett 
stort antal undersökningsobjekt vilket inte är genomförbart i vår studie. Eftersom vi 
efterfrågar respondenter med särskild erfarenhet och kunskap om ämnet, anser vi att det är 
omöjligt att genomföra den mängd intervjuer som en kvantitativ ansats kräver.

Den kvalitativa metoden däremot särskiljs från den kvantitativa ansatsen genom att
datainsamlingen ofta sker genom ett öppet samtal mellan respondenten och forskaren. Med 
öppen intervju avses att forskaren inte försöker att styra respondenten och därmed inte 
påverka intervjuobjektets svar. (Notter & Hott, 1994) Efter datainsamlingen sorterar forskaren 
upp data i olika kategorier samt variabler som knyts an till varandra. Kvalitativa 
datainsamlingsmetoder kallas för intensiva metoder eftersom de går på djupet med ett fåtal 
undersökningsenheter. Valet av kvalitativ eller kvantitativ metod hänger samman med graden 
av strukturering. I vår uppsats vill vi att datainsamling ska vara öppen, varför en kvantitativ 
ansats som metod inte lämpar sig.
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Vi efterfrågade en metod som inte sätter begränsningar på de svar som respondenterna ger 
och där svaren inte på förhand är givna utan uppsatsen bygger på det empiriska material som 
våra respondenter bidragit med. (Jacobsen, 2002)

Den mest utmärkande skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är skiljaktigheter
i undersökningens upplägg, det vill säga; det som karaktäriseras av kvalitativa studier är 
flexibilitet medan strukturering präglar kvantitativa studier. Anledningen till att flexibilitet är 
en förutsättning för kvalitativa undersökningar är för att forskaren ska ha möjlighet att ändra 
upplägget både när det gäller datainsamlingsfasen, frågeställningar och ordningsföljden av 
frågorna. (Holme & Solvang, 1997)

Nästa steg i arbetet var att bestämma vilken typ av kvalitativ datainsamlingsmetod vi skulle 
använda oss av. Det är viktigt för forskaren att välja rätt typ av datainsamlingsmetod till sin 
problemställning eftersom valet påverkar vilken information som kommer med i resultatet. De 
alternativ som finns för att samla in data med hjälp av den kvalitativa metoden är:

 Den individuella, öppna intervjun
 Gruppintervju
 Dokumentundersökning. 

(Jacobsen, 2002)

Vi beslutade att individuella intervjuer med ett fåtal respondenter skulle vara ett relevant val 
utifrån vårt problemområde och syfte med uppsatsen.

2.5 Intervjumetod

Den individuella, öppna intervjun används för att samla in data inom den kvalitativa metoden. 
Den är till en viss grad strukturerad med en förberedd intervjumall. Forskaren vill få fram den 
enskilde individens synpunkt på ett fenomen. En nackdel med metoden är att den dels är 
tidskrävande eftersom intervjuerna tar uppskattningsvis två timmar samt dels för att det är 
resurskrävande att sammanställa datamaterialet med tanke på dess omfattning. (Jacobsen, 
2002) Den öppna intervjun används ofta för att få en djupare kunskap och förståelse för ämnet 
samt för att tolka intervjuobjektets inställning och syn på problemformuleringen. Öppen 
intervju är ett exempel på en kvalitativ intervju. Den öppna intervjun ställer höga krav på att 
intervjuaren lyssnar aktivt, tolkar svaren och vid samma tillfälle ställer fördjupande 
följdfrågor utan att det äventyrar intervjusituationen. (Andersen, 1998)

Forskaren kan välja mellan att genomföra intervjun som en besöksintervju eller en 
telefonintervju med respondenten. Fördelen med telefonintervju är att de är mindre 
resurskrävande än en besöksintervju samt att den så kallade intervjuareeffekten kan minska, 
det vill säga att intervjuaren omedvetet inverkar på intervjun. En besöksintervju har dock 
fördelen av att den kan skapa en förtrolig relation mellan intervjuaren och den intervjuade,
exempelvis vid känsliga frågeställningar kan det vara av betydelse. (Jacobsen, 2002) Vi ansåg 
att telefonintervjuer var en olämplig metod och uteslöt det alternativet eftersom vår 
undersökning innehåller öppna frågor av känslig art och vi ansåg därmed att besöksintervjuer 
var mest lämpad för vår studie. 
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Vi ville besitta möjligheten att observera intervjuobjektets beteende för att enklare avgöra när 
det var relevant att be respondenten om ytterligare fördjupning av ett svar. Det kändes viktigt 
att kunna skapa ett bra samtal emellan oss för att få ut mesta möjliga information från våra 
respondenter. 

Vi valde att använda oss av bandspelare under intervjuerna vilket är vanligt förekommande 
vid kvalitativa intervjuer med anledning av att kvalitativa forskare ofta, inte bara är 
intresserad av vad som sägs under intervjutillfället utan även hur det sägs. Nackdelar som bör 
beaktas vid användandet av bandspelare under intervjuer är att respondenterna kan hämmas 
av inspelningsutrustningen varför det är viktigt att forskaren först informerar och tillfrågar
respondenten om han/hon går med på att bli inspelad. En annan nackdel kan även vara att 
forskaren förlitar sig helt och hållet på inspelningen vilket blir ett problem om bandspelaren 
slutar fungera under intervjun. (Bryman, 2002) Vi förde noggranna anteckningar vid samtliga 
intervjutillfällen för att inte förlita oss på tekniken vilket var bra med tanke på att vi missade 
en kvart på en av intervjuerna på grund av att bandspelarens minne var fullt. Vi anser dock att 
fördelarna överväger nackdelarna eftersom vi har haft möjlighet att kontrollera 
respondenternas svar och sammanställa dem ordagrant vilket vi har utnyttjat med ett flertal 
citat i vårt empiriavsnitt.

2.6 Urval

När forskaren utgår från en kvalitativ ansats styrs urvalet av målet med undersökningen. 
Urvalet bör vara ändamålsorienterat vilket betyder att forskaren ska styra sitt val av 
respondenter efter vilken information han/hon vill få fram. Därefter måste forskaren
bestämma hur många informanter som ska ingå i urvalet. Det handlar inte bara om att 
eftersträva ett representativt urval eftersom kvalitativ ansats riktar sig mer till att fånga det 
unika och speciella, inte att uttala sig om det generella. (Jacobsen, 2002)

Vi valde att intervjua fem personer med en gedigen bakgrund och arbetserfarenheter inom 
ämnesområdet. Fyra av respondenterna arbetar vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm varav 
två av dem inom staben som överåklagare och planeringsdirektör. De övriga två medarbetarna 
inom Ekobrottsmyndigheten arbetar som kammaråklagare och ekorevisor. Vi intervjuade 
även en auktoriserad revisor på KPMG i Stockholm som sedan några tillbaka har arbetat med 
att startat upp en ny avdelning, KPMG Forensic, inom revisionsbyrån som inriktar sig mot 
rådgivning i samband med misstänkta eller konstaterade oegentligheter. 

Vi kontaktade samtliga respondenter via e-post där vi presenterade oss och uppsatsens syfte. 
Eftersom vi valde att kontakta högt uppsatta personer, visste vi inte hur stora möjligheter det 
fanns att dessa personer skulle ha tid och möjlighet att träffa oss. Glädjande nog hade samtliga 
tillfrågade möjlighet att ställa upp på en personlig intervju. Vi informerade om att intervjun 
beräknades ta cirka en till två timmar, beroende på vem vi skulle intervjua. Vi bad dem ge 
förslag på tid och plats för intervjun samt bifogade vår frågeguide (se bilaga 1) för att de 
skulle få en chans att förebreda sig inför intervjun. Några av intervjuerna bekräftades eller 
bestämdes per telefon efter e-postkontakt. 
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2.7 Intervju

Utifrån vår problemformulering och de sekundärdata vi samlat in om ämnet formulerades en 
frågeguide (se bilaga 1). Vi har valt att namnge våra respondenter i uppsatsen eftersom vi
anser att uppsatsens trovärdighet ökar med tanke på att vi har intervjuat personer med gedigen 
kunskap och erfarenhet inom ekobrottsbekämpningens område. Deras syn på ekonomisk 
brottslighet och hur det ska bekämpas är synnerligen intressant med tanke på den diskussion 
som pågår idag angående hur ekonomisk brottslighet ska bekämpas samt vilken roll som 
Ekobrottsmyndigheten har. 

Vi anser därför att vår uppsats är unik som samlar dessa personers åsikter och vill gärna 
trycka på sanningshalten genom att namnge respondenterna. Självklart har vi fått 
respondenternas godkännande för att få namnge dem i uppsatsen. 

2.8 Bearbetning av datamaterial

Bandinspelningarna var ett komplement till de anteckningar som genomfördes under 
intervjun. Även om det är en mycket tidsödande uppgift att sammanställa samtliga intervjuer 
skriftligt, valde vi det tillvägagångssättet eftersom vi ansåg att det var nödvändigt samt med 
syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Noggrannhet är en av grundstenarna i det 
hermeneutiska förhållningssättet som vi har använt oss av i vår uppsats, vilket är förklaringen
till att vi valde att bearbeta datamaterialet på det sättet trots att det är tidsödande. Vi ansåg att 
vi fått mycket bra respons och utförliga svar på våra frågeställningar. För att inte missa någon 
information samt för att säkerställa citat och åsikter, lyssnade vi igenom samtliga intervjuer 
och sammanställde dem skriftligt ord för ord. Intervjusammanställningarna har vi sedan 
använt som underlag när vi sammanställde det empiriska resultatet. Vi kan därför försäkra om 
trovärdigheten i empirin tillföljd av vår noggrannhet. För att läsaren lätt skulle kunna följa den 
röda tråden i arbetet, inledde vi med en presentation av respondenterna och därefter sex 
rubriker där ett flertal frågor är samlade under varje rubrik. Tanken med det här upplägget var 
att respondenternas svar sammanställs som en diskussion för att läsaren lättare ska kunna följa 
med i resonemanget. Åsikter/synpunkter av särskilt intresse belyses med citat. 

2.9 Reliabilitet och validitet

För att styrka reliabiliteten och undvika missförstånd, valde vi att skicka vår empiriska
sammanställning till respondenterna för deras godkännande. Den här metoden kallas för 
responsvalidering och används av kvalitativa forskare. Syftet är att forskaren ska försäkra sig 
om att resultatet av den sammanställda empirin stämmer överens med de erfarenheter och 
åsikter som respondenterna har. (Bryman, 2002) Begreppet reliabilitet står för ”frånvaron av 
slumpmässiga mätfel” och innebär att en undersökning med god reliabilitet i liten 
utsträckning bygger på tillfälligheter. Olika standardiseringsförfaranden kan tillämpas för att 
öka reliabiliteten genom att säkerställa mätningens trovärdighet och undvika att slumpmässiga 
fel påverkar resultatet. Reliabilitet är en förutsättning för validitet. 
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Begreppet validitet kan definieras som ”frånvaro av systematiska mätfel”. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) Validitet innebär att forskaren mäter det han/hon avser att mäta och att det 
som undersökts uppfattas som relevant och generellt. Validiteten kan delas upp i en intern del 
och i en extern del. Intern giltighet och relevans handlar om ifall vi mäter det som vi tror att vi 
mäter. I vissa fall kan det vara så att vi drar felaktiga slutsatser på grund av att vi misstolkar 
källan till resultatet. Det kan alltså finnas andra faktorer än de som vi tror har orsakat 
utgången av resultatet. Extern giltighet och relevans talar om i hur stor utsträckning resultatet 
kan ses som ett generellt resultat för flera olika områden. För att kunna använda resultatet i ett 
annat område än det vi undersökt måste det finnas en koppling mellan dessa två områden. 
(Jacobsen, 2002)

Vi anser att vi har erhållit den information från våra respondenter som gör att vi kan besvara 
vår frågeställning vilket innebär att vi drar den slutsats om att validiteten i vår uppsats är god 
eftersom vi har undersökt det som vi har avsett att undersöka. För att kunna besvara vår 
problemformulering, valde vi ut relevanta personer för vår undersökning som besitter kunskap 
och erfarenheter som berör vårt uppsatsämne. De personer som vi fick möjlighet att träffa för 
en personlig intervju, anser vi är av hög validitet på grund av deras ställning och roller inom 
Ekobrottsmyndigheten och KPMG. Genom att vi i förväg skickade frågeställningarna, fick 
respondenterna en chans att förbereda och överväga sina svar. Eftersom vi spelade in samtliga 
intervjuer, ökade validiteten eftersom missförstånd vid sammanställningen av intervjuerna 
minskade. 

2.10 Kritisk granskning

Det är viktigt för forskaren att hålla distans till det han/hon studerar och att inte påverka 
fenomenet i någon riktning utan låta verkligheten själv ge svaren. Målet med en undersökning 
är att den ska vara reliabel, det vill säga att den är trovärdig. Om en annan forskare genomför 
samma undersökning ska resultatet av den bli detsamma som för den första undersökningen. 
Överensstämmer resultaten tyder det på bra stabilitet i undersökningen. (Patel & Tebelius, 
1987) Kritiken säger att en undersökning aldrig kommer att bli fri från forskarens egen 
påverkan, på vilket sätt undersökningen än genomförs och att det nästan är omöjligt att få 
fram samma resultat två gånger (Jacobsen, 2002). Om någon skulle genomföra vår 
undersökning, vid ett annat tillfälle och med andra respondenter skulle de med största 
sannolikhet att få ett annat utfall. Med tanke på att vårt ämne är en politisk fråga samt ett 
område som det har hänt mycket på de senaste åren, kan det tänkas finnas helt andra problem 
och en annan organisering av ekobrottsbekämpning om ett antal år vilket innebär att vår 
problemformulering inte kommer att vara aktuell att besvara vid en senare tidpunkt.

Vad gäller att intervjua personer i ledande ställning, kan en rad problem uppkomma eftersom 
dessa personer är svårare att styra under intervjuförloppet. Anledningen är att personer i högre 
ställning ofta kan vara vana att bestämma och prata om det som intresserar dem vilket kan 
märkas i fall respondenten omformulerar frågeställningen och istället kommer in på 
ämnesområden som engagerar han/hon. (Andersen, 1998) En annan kritisk aspekt som kan 
framkomma vid ett känsligt ämne, är att respondenterna inte svarar uppriktigt på frågan 
(Jacobsen, 2002). Vi anser dock att vi varken hade problem med att styra intervjuerna eller att 
respondenterna gav oärliga svar, tvärtom är vi mycket nöjda med det engagemang och den 
öppenhet som vi möttes av vid samtliga intervjutillfällen.
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Det förekom att respondenterna engagerat kom in på andra områden eller sidospår från vår 
frågeställning men vi fick alltid svar på samtliga frågor om än i en annan ordning. 

En nackdel med att använda hermeneutik och abduktion i vår uppsats, kan vara att vi utgår 
från att vår empiri består av data som redan har tolkats, det vill säga ytstruktur. Därefter gör vi 
en analys och jämför den med teorin för att kunna dra slutsatser utifrån det. Problemet är att 
det då kan finnas flera alternativa djupstrukturer under en ytstruktur. Det är då viktigt att det 
finns en avgränsning i arbetet med syfte att eliminera risken att flera alternativa djupstrukturer 
påträffas. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Vi anser dock att fördelarna överväger nackdelarna 
eftersom vår förståelse för ämnet har ökat efter varje intervjutillfälle vilket vi har utnyttjat 
genom att ställa relevanta följdfrågor utöver frågeställningsguiden. Det har även inneburit att 
vi har kunnat förtydliga våra frågeställningar till respondenterna under intervjun vilket har 
medfört att vi har uppnått ett större djup i svaren. En annan fördel med den här metoden var 
att vi kunde ställa följdfrågor som respondenterna inte var beredda på vilket innebar att vi 
med största sannolikhet lyckades fånga in ännu fler uppriktiga svar trots känsligheten i ämnet. 
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3. Teori
___________________________________________________________________________

I följande avsnitt har vi för avsikt att presentera den teori som ligger till grund för att vi ska 
kunna besvara de frågeställningar som vår uppsats berör. Den teoretiska referensramen är 
sammanställd utifrån fakta hämtad från lagstiftning, litteratur, rapporter, vetenskapliga 
artiklar, artiklar samt elektroniska källor. Vi har valt att dela in kapitlet i fyra olika delar, 
syftet med det upplägget är att läsaren ska få en bättre överblick över de områden som 
uppsatsen berör. 
___________________________________________________________________________

Del I – Intressentmodellen och Agentteorin

Inledningsvis presenteras Intressentmodellen och Agentteorin som genomsyrar uppsatsens 
uppbyggnad.

3.1 Intressentmodellen

En intressent kan definieras som en individ eller grupp som direkt eller indirekt kan påverka 
eller påverkas av ett företags handlingar (Maignan et al. 2005). Varje företag har ett antal 
intressenter som de i något avseende har relationer till. Dessa intressenter kan exempelvis 
bestå av kunder, långivare, ägare, anställda samt stat och kommun. (Ax et al. 2005) Här görs 
en särskiljning mellan interna och externa intressenter där exempelvis medarbetare inom 
företaget och företagets ägare räknas som interna intressenter. Exempel på externa 
intressenter är konkurrenter, långivare och statliga beslutsfattare.(Maignan et al. 2005) Mellan 
företaget och intressenten finns ett beroendeförhållande vilket redovisas i nedanstående figur.
(Ax et al. 2005) 

       Figur 3. Intressentmodellen 
                       (Ax et al. 2005, s. 39)

Intressentmodellen strävar efter en tillfredsställande vinst samt att uppnå ett stadigvarande 
förhållande till sin omgivning. Företagets mål är att tillgodose samtliga intressenters krav vid 
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olika tillfällen. En huvuduppgift för företagsledningen är därför att kompromissa och göra 
prioriteringar mellan intressenternas krav eftersom de kan stå i konflikt med varandra. 
(Ax et al.  2005)

Revisionen har en stor betydelse för samtliga intressenter. Om det inte fanns revisorer som 
granskade företagen skulle de olika intressenterna bli tvungna att göra egna kontroller för att 
vara säkra på att företagets ekonomiska rapporter är tillförlitliga. (Revision – En praktisk 
beskrivning, 2006)

3.2 Agentteorin

Agentteorin (Agency Principal) fokuserar på förhållandet mellan principalen 
(uppdragsgivaren/aktieägaren) och agenten (uppdragstagaren/företagsledaren) där agenten har 
vissa krav som ska uppfyllas, i och med det ekonomiska kontraktet som har skrivits dem 
emellan. Teorin inriktas på principalens intressen samt att agenten ska tillfredsställa dess mål 
genom att sträva efter att uppnå så låga kostnader som möjligt. Trots att det krävs att agenten
arbetar mot att maximera vinsten för principalen, måste agentens arbete vara i enlighet med 
lagen samt de etiska normer som finns. (Culpan & Trussel, 2005) 

Det centrala i Agentteorin som även kan ses som ett problem, är när principalens och agentens 
mål och önskan hamnar i konflikt med varandra. Ett annat problem uppstår när det finns 
svårigheter för principalen att kontrollera hur agenten arbetar vilket kan leda till kostnader för 
principalen när han/hon ska övervaka agentens uppförande. (Ibid.) 

Del II - Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Vårt samhälle bygger på förtroende för systemet samt att alla lagar och villkor ska vara lika 
för alla medborgare. Den ekonomiska brottsligheten i Sverige är ett växande problem och 
hotar såväl stat, kommun som enskilda medborgare. Ekobrottsmyndigheten har ett stort 
ansvar och spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten i 
vårt samhälle. Eftersom syftet med uppsatsen, bland annat är att undersöka vilken uppfattning 
Ekobrottsmyndigheten har när det gäller; hur en effektiv ekobrottsbekämpning bör bedrivas 
samt hur myndighetens brottsförebyggande arbete utförs, är det viktigt för läsaren att få 
kunskap om Ekobrottsmyndighetens verksamhet. Kapitlet avslutas med en redogörelse av de 
vanligast förekommande ekobrotten i Sverige.

3.3 Bakgrunden till Ekobrottsmyndighetens inrättande

Statsmakterna har under flera decennier vidtagit olika åtgärder för att komma åt den ökade 
ekonomiska brottsligheten. Det var först på 1970-talet som den ekonomiska brottsligheten 
uppmärksammades som ett samhällsproblem och första steget som då togs för att bemöta 
problemet, var att inrätta särskilda ekorotlar med ekoutredande poliser. I slutet av 1980-talet 
avmattades dock arbetet med att bekämpa ekobrott på grund av bristande resurser samtidigt 
som antalet anmälda ärenden ökade markant tillföljd av bankkrisen i början av 1990-talet. 
(Att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet, 2004)
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Riksdagens revisorer beslutade år 1992, att göra en granskning av samhällets insatser mot 
ekonomisk brottslighet, med anledning av krisen på finansmarknaden och de 
skalbolagsaffärer som nått offentlighetens ljus i början av 1990-talet. Revisorerna 
presenterade sina slutsatser i en granskningsrapport1. Det konstaterades då att det från 
regeringens sida saknades en gemensam styrning mellan olika myndigheter för att bekämpa 
den ekonomiska brottsligheten samt att det saknades tillräckligt stöd i lagstiftningen. Ett 
flertal faktorer låg därför bakom riksdagens revisorers förslag om att inrätta en central 
organisation, utformad för uppgiften att utreda och föra talan i mål om ekonomisk 
brottslighet. Riksdagens revisorers rapport resulterade i att regeringen inrättade en särskild 
arbetsgrupp inom regeringskansliet, en så kallad Ekobrottsberedningen. Den tillsatta 
beredningens första arbetsuppgift var att utarbeta en strategi för kampen mot den ekonomiska 
brottsligheten. I likhet med Riksdagens revisorer fann Ekobrottsberedningen, att den 
dåvarande organisationsstrukturen mot ekonomisk brottslighet inte fungerade effektivt och att 
dessa brister var särskilt påtagliga i storstadsområdena. En gemensam bedömning var att det 
ansågs nödvändigt att hitta en ny organisatorisk lösning eftersom inga alternativ fanns inom 
ramen för den dåvarande myndighetsorganisationen. Ekobrottsberedningens slutsats blev 
därför att en särskild Ekobrottsmyndighet borde inrättas. Den dåvarande regeringen anförde i 
1997 års budgetproposition, ett förslag till inrättandet av en ny myndighet för 
ekobrottsbekämpning.  (SOU 2007:8)

3.4 Vilken roll spelar Ekobrottsmyndigheten i samhället?

Ekobrottsmyndigheten inrättades 1 januari år 1998 och är en specialistmyndighet för 
ekobrottsbekämpning. Ekobrottsmyndigheten ligger under Åklagarmyndigheten samtidigt 
som det är en myndighet som direkt rapporterar till regeringen. Vid inrättandet av 
Ekobrottsmyndigheten var verksamheten koncentrerad till Stockholms län, Västra Götalands 
län och Skånes län. Idag omfattar även Ekobrottsmyndighetens geografiska 
verksamhetsområde; Hallands, Gotlands och Blekinges län. Vid Ekobrottsmyndigheten
arbetar åklagare, poliser, ekorevisorer och administratörer. Till skillnad från de övriga 
tjänsterna har de poliser som arbetar inom Ekobrottsmyndigheten sin grundanställning vid en 
polismyndighet inom polisväsendet. (Att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet, 2004)

Den operativa verksamheten bedrivs i utredningsteam sammansatta av åklagare, poliser, 
ekorevisorer, ekosekreterare och specialister av olika slag. Ekobrottsmyndigheten har cirka
400 medarbetare varav uppskattningsvis; 200 poliser, 100 åklagare, 40 ekorevisorer samt 
40 ekosekreterare. (b: Ekobrottsmyndigheten 2007) I övriga landet finns ett trettiotal 
ekoåklagare (fördelade på cirka ett femtontal lokala åklagarkammare) och uppskattningsvis 
120 poliser på 15 polismyndigheter. Ekobrottsmyndigheten har till uppgift att tillsammans 
med Åklagarmyndigheten, samordna ekobrottsbekämpningen i de län som inte tillhör 
myndighetens geografiska ansvarsområde, samt att ansvara för utbildning av alla ekoåklagare, 
ekopoliser och ekorevisorer i hela landet. (Att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet, 
2004)

Den operativa verksamheten inom Ekobrottsmyndigheten, bedrivs vid tolv åklagarkammare. 
Vid varje åklagarkammare arbetar 20-25 medarbetare som ekoåklagare, ekopoliser, 
ekorevisorer och andra specialister. Ekobrottsmyndigheten leds av en generaldirektör som i 
åklagarfrågor har ställning som överåklagare. Under generaldirektören är överåklagaren som

                                                
1 Den ekonomiska brottsligheten och rättssamhället, Riksdagens revisorers rapport 1993/94:6. 
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ansvarar för rättslig kontroll och tillsyn samt utveckling av metoder och kvalitet inom 
myndigheten. (Årsredovisning EBM, 2006) 

Antalet anmälningar av ekonomiska brott har ökat de senaste åren (se bilaga 2, figur 1).
Uppskattningsvis avser hälften av de ärenden som anmäls till Ekobrottsmyndigheten, 
avancerad ekonomisk brottslighet och resterande utgör mindre avancerad brottslighet. 
(Omvärlds- och hotbildanalys, 2006) Ekobrottsmyndigheten handlägger uppskattningsvis 
4000 brottsanmälningar varje år (se bilaga 2, figur 1). Brotten upptäcks oftast av revisorer, 
konkursförvaltare och Skatteverket men även av Ekobrottsmyndigheten och andra 
myndigheter med kontrollfunktioner. En förundersökning inleds när en anmälan kommer in, 
om det finns anledning och tro att ett brott har begåtts. Vilka åtgärder som vidtas under 
förundersökningen beror på hur allvarlig och komplicerad brottsligheten är. (Årsredovisning 
EBM, 2006)

Ekobrottsmyndighetens verksamhet är utformad i två verksamhetsgrenar där den ena delen 
utgörs av brottsförebyggande arbete medan den andra grenen bedriver utredning och 
lagföring. Myndigheten ansvarar för samverkan mellan olika myndigheter och organisationer 
som på olika sätt är engagerade i frågan om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, med 
syfte att uppnå en effektiv ekobrottsbekämpning. Ekobrottsmyndigheten analyserar även vilka 
lagförslag som bör vidtas för att motverka den ekonomiska brottsligheten och effektivisera 
ekobrottsbekämpningen, de förslag på åtgärder som utarbetas lämnas till regeringen för 
beslut. (Att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet, 2004)

3.5 Brottsaktörer

För att den ekonomiska brottsligheten ska kunna bekämpas på ett så effektivt sätt som möjligt, 
har Ekobrottsmyndigheten samlat kunskap och information om vad som är karaktäristiskt för 
en brottsaktör samt deras tillvägagångssätt. Ekobrottsmyndigheten har definierat tre olika 
brottsaktörer där den första brottstypen utgörs av enmans- eller fåmansföretag.  Den andra 
aktörstypen består av näringsidkare som planerar och begår ekonomiska brott i större skala. 
Den tredje brottstypen är de personer som är medlemmar i kriminella nätverk med koppling 
till annan grov brottslighet. Den sistnämnda aktörsgruppen använder företaget som ett 
brottsverktyg med enbart syfte att begå ekonomiska brott. (Omvärlds- och hotbildsanalys, 
2006)

Enligt en internationell undersökning, utförd av KPMG Forensic, är 70 procent av 
ekobrottsprofilerna mellan 36 och 55 år. I 85 procent av fallen är brottsaktörerna män, den 
höga andelen män kan förklaras av att kvinnorna i undersökningen är underrepresenterade på 
höga poster i företag och har därför begränsad tillgång till känslig information. 
Anmärkningsvärt var dock att kvinnor deltog i en konspiration i vart fjärde fall där en 
konspiration ägde rum. Det var dessutom endast 27 procent i undersökningen där profilerna 
agerade i grupper mellan två till fem personer, det var med andra ord betydligt vanligare att 
brottsaktörerna agerade individuellt. (KPMG Forensic, survey 2007)

Brottsligheten är vanligast bland enmans- eller fåmansföretag, där bokföringsbrott och 
skattebrott är de vanligast förekommande brotten vilka utgör den kategori av brott som kan 
hänföras till den mindre avancerade brottsligheten. Det som är utmärkande för den här typen 
av brott är att de varken är planerade eller särskilt avancerade. De vanligaste förklaringarna 
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till att dessa brott förekommer är okunskap, slarv, ekonomiska svårigheter eller hård 
konkurrens. Oftast upptäcks de i samband med konkurs eller vid revision. Enligt 
Ekobrottsmyndigheten uppkommer dessa brott på grund av att många småföretagare inte 
insett vilka krav som ställs när det gäller skyldigheten att upprätta en korrekt bokföring, 
redovisning och deklaration vilket tyder på att det saknas tillräckligt med utbildning för 
nystartade företag. (Omvärlds- och hotbildsanalys, 2006)

Den organiserade brottsligheten har blivit allt mer komplex och de ekonomiska brotten är
numera vanligt förekommande inom de kriminella nätverken eftersom dessa brott både är 
lönsamma och svåra att upptäcka. När traditionella brott som exempelvis narkotikabrott, 
koppleri eller smuggling begås vid sidan av de ekonomiska brotten kan det beskrivas som 
blandbrottslighet. De kriminella nätverken utvecklar hela tiden sina brottskoncept för att 
försvåra för de brottsbekämpande myndigheterna att upptäcka dem. Brottsligheten har 
dessutom ofta internationell koppling och omfattar stora ekonomiska värden. (Ibid.)

3.6 Det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem eftersom det undergräver förtroendet 
för näringslivet och kan skapa illojal konkurrens mellan företag vilket i sin tur påverkar 
ekonomins funktionssätt (BRÅ 2003:1). Den ekonomiska brottsligheten uppskattas leda till 
mellan tio till trettiofem gånger större ekonomisk skada än traditionella brott vilket motsvarar 
den kostnad som samhället får betala. Dessutom ökar antalet tillfällen till brott vilket anses 
vara en följd av den ökade IT-användningen. Om utvecklingen av ekonomiska brott går mot 
en mer organiserad typ av brottslighet, innebär det att behovet av förebyggande strategier 
kommer att efterfrågas. En effektiv åtgärd är att förebygga att ekobrott begås, för att 
undkomma att tvingas lägga ned resurser när skadan redan har skett. (BRÅ, 1999) Det finns 
tre olika huvudåtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet:

1. Åtgärder för att öka upptäcktsrisken och minska tillfällena till att begå ekobrott. Det 
vill säga, att påverka så att det blir svårare och mer riskabelt att begå brott i samhället 
samt minska eller eliminera vinningen av ekobrott. Brottsutbytesenheten är en ny 
enhet inom Ekobrottsmyndigheten, sedan 1 januari, 2007. Enheten verkar för att 
minska nyttan och drivkraften att begå ekonomisk brottslighet. Målet med den nya 
verksamheten är att motverka att brott lönar sig genom att lägga beslag på vinsterna 
för brottet. (c: Ekobrottsmyndigheten, 2007)

2. Åtgärder för att minska möjligheterna till neutralisering vilket innebär att minska 
bortförklaringarna till att begå ekobrott.

3. Kreativa åtgärder för att göra det möjligt att bli framgångsrik utan att bryta mot lagen. 

(BRÅ 2003:1)

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) är en myndighet inom det svenska rättsväsendet som verkar 
för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället genom att ta fram fakta och sprida 
kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. BRÅ fungerar som ett centrum för 
forskning och utveckling inom rättsväsendet. Det är en myndighet som har svenska 
regeringen som uppdragsgivare och som har en nära samverkan mellan andra myndigheter 
inom rättsväsendet. Ekobrottsmyndigheten har ett nära samarbete med BRÅ som förser dem 
med tillförlitliga kunskapssamlingar och material avseende det brottsförebyggande området. 
(Brottsförebyggande Rådet, 2007)
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BRÅ genomförde, på uppdrag av regeringen år 2003, en undersökning bland olika 
yrkeskategorier inom rättsväsendet såsom revisorer/skatterevisorer, skatteutredare, 
kronofogdar och konkursförvaltare, angående behovet av att förebygga ekobrott. Resultatet av 
undersökningen visade att 90 procent av de 342 tillfrågade personerna ansåg att behovet av att 
förebygga ekobrott är stort eller till och med mycket stort. Resultatet visade även att 
majoriteten av de svarande, oavsett yrkeskategori, hävdade att ett förebyggande arbete är till 
nytta för hela samhället. (BRÅ 2003:1)

Ekobrottsmyndigheten har på uppdrag av regeringen att förebygga brott vilket utgör en av de 
viktigaste verksamhetsgrenarna inom myndigheten vilken är en enhet som benämns för 
Brottsförebyggande (BF). Ekobrottsmyndigheten har satt upp en långsiktig plan där de 
övergripande målen är att verka för en ökad upptäcktsrisk, kartlägga riskområden för 
ekonomisk brottslighet, informera enskilda och näringslivet om ekonomisk brottslighet i syfte 
att påverka attityder samt att bidra till att det straffrättsliga systemet blir effektivt och får 
genomslag. Det övergripande målet med verksamheten är även att utveckla och stödja lokalt 
brottsförebyggande arbete samt bidra till att det straffrättsliga systemet blir effektivt och får 
större genomslagskraft. (SOU 2007:8)

Myndighetens mål är att hantera de mindre avancerade ärendena genom en snabb och 
rättssäker lagföring. En annan metod som används i strävan efter att minska risken för brott är 
att analysera vilka områden där lagreglerna kan förenklas, för att undvika brott som sker 
tillföljd av okunskap eller missförstånd av regelsystemet. Vad gäller den avancerade 
ekonomiska brottsligheten, krävs en bred samverkan mellan rättsväsendets myndigheter där 
Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) spelar en viktig roll. Det ökade samarbetet mellan 
Ekobrottsmyndigheten och övriga myndigheter och organisationer, anses vara en av 
framgångsfaktorerna i det brottsförebyggande arbetet inom Ekobrottsmyndigheten. 
Myndighetens erfarenhet är att det finns en mycket stor efterfrågan av den här typen av 
information vilket märktes under år 2006 då Ekobrottsmyndighetens medverkan vid olika 
informationsaktiviteter ökade markant. Det var framförallt branschorganisationer och 
arbetslivets organisationer som visade ett ökat intresse och engagemang för ämnet. Ett av de 
informationsprojekt som Ekobrottsmyndigheten bedrev år 2006, var att informera 
revisionsbyråer och bokföringskonsulter som är en viktig målgrupp när det gäller att direkt 
kunna påverka sina klienter att inte begå ekobrott. Revisorerna i sin tur är en viktig källa för 
Ekobrottsmyndigheten eftersom de bidrar till att ekonomiska brott upptäcks och anmäls. 
Genom att Ekobrottsmyndigheten deltar och samverkar med näringslivet vid seminarier och 
konferenser för det brottsförebyggande arbetet, får myndigheten ökade kunskaper och 
värdefull information om attityder och trender i samhällslivet. Det ger Ekobrottsmyndigheten 
möjlighet att fånga upp brottstrender och upptäcka riskområden i ett tidigt stadium. 
(Årsredovisning EBM, 2006)

Information är ett bra sätt att förebygga ekonomisk brottslighet och framförallt vad gäller de 
brott som uppkommer på grund av oaktsamhet. Det är därför mycket viktigt att revisorn 
upplyser sina klienter vad som gäller om de slarvar med bokföringen och informerar dem om 
riskerna att de i så fall blir ett fall för Ekobrottsmyndigheten, säger Marianne Cronebäck, 
kriminalinspektör vid Ekobrottsmyndigheten, i en artikel i Balans. Cronebäck förklarar att 
bekämpningen av ekobrott är en viktig del av en fungerande samhällsstruktur. (Halling, 2007)
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3.7 Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT)

Ekobrottsmyndigheten har en kriminalunderrättelseverksamhet som arbetar med syfte att ta 
fram strategiska och operativa analyser som är till stor nytta för inriktningen av det 
brottsförebyggande arbetet inom Ekobrottsmyndigheten. Skillnaden mellan dessa 
arbetsgrupper är att den strategiska underrättelsetjänsten levererar månadsrapporter till 
myndighetens ledning vilket utgör underlag för olika inriktningsbeslut. Dessa rapporter 
användes vid utformandet av Ekobrottsmyndighetens omvärlds- och hotbildsanalys för år 
2006. Den operativa Kriminalunderrättelsetjänsten däremot, överlämnar analyser och 
rapporter till åklagarkamrarna. Med hjälp av den operativa Kriminalunderrättelsetjänsten kan 
Ekobrottsmyndigheten fokusera sina resurser på den pågående brottsligheten som ännu inte 
har upptäckts av andra myndigheter, revisorer eller konkursförvaltare. (Årsredovisning EBM,
2006)

Kriminalunderrättelsetjänstens analyser och kartläggningar leder till att pågående grov 
ekonomisk brottslighet upptäcks och verksamheten bidrar därmed till att förebygga 
ekonomisk brottslighet på olika sätt. Analyserna indikerar vilka samhällsområden som är i 
riskzonen för ekonomisk brottslighet, vilket är nödvändig information för 
Ekobrottsmyndigheten när det gäller samverkan mellan näringslivet och andra organisationer. 
Ekobrottsmyndigheten medverkar tillsammans med andra myndigheter i Polisens Operativa 
råd, vilken har till uppgift att samordna myndigheternas kriminalunderrättelseverksamhet. 
Kriminalunderrättelsetjänsten inom Ekobrottsmyndigheten utgör en betydelsefull del i 
Polisens arbete mot grov kriminalitet eftersom en samverkan av underrättelseuppslag och 
brottsmisstankar kan ske på ett tidigt stadium inom ramen för det Operativa rådet. Det här 
samarbetet har ökat förutsättningarna att angripa allvarlig ekonomisk brottslighet som är en 
del av annan grov och organiserad brottslighet. (Ibid.)

3.8 Ekobrottsbekämpning i övriga länder

Den främsta anledningen till Ekobrottsmyndighetens inrättande var de brister i den rådande 
ekobrottsbekämpningen som uppmärksammades under 1990-talets första hälft. En annan 
faktor som spelade en viktig roll var de erfarenheter från bland annat Danmark och Norge 
som under flera år haft särskilda myndigheter för bekämpning av ekobrott. (SOU 2007:8)

Danmark var det första landet i Europa som år 1973 inrättade en särskild 
myndighetsorganisation, Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØK) för 
ekonomisk brottslighet. Myndigheten ansvarar för åklagar- och polisutredningsuppgifter. (Att 
förebygga och förhindra allvarlig brottslighet, 2004) Bakgrunden till SØK är att ett antal 
kompetenta och erfarna personer inom polis- och åklagarväsendet uppmärksammades i ett 
betänkande från ett utskott under det danska justitiedepartementet år 1971. SØK är underställd 
Rigsadvokaten och ingår således i det danska åklagarväsendet. De har till skillnad från 
Sverige, ett rikstäckande ansvar vad gäller att handlägga utredningar gällande omfattande 
ekonomisk brottslighet. Syftet med verksamheten är att SØK endast ska handlägga den mest 
allvarliga och komplicerade ekonomiska brottsligheten. Den danska staten strävar efter att 
omorganisera och vidareutbilda personal inom polisväsendet för att så småningom kunna 
säkerställa att de utreder medelstora ekobrott. SØK ansvarar även för utbildning av poliser 
och åklagare om ekobrottsbekämpning.  (SOU 2007:8)
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Norges myndighet för ekobrottsbekämpning, Økokrim, bildades år 1989 och är en 
kombinerad polis- och åklagarmyndighet. Økokrim är rikstäckande och svarar för 
handläggning av allvarliga brott som berör ekonomisk brottslighet, miljöbrott samt databrott.
Myndigheten ansvarar även för penningtvätt, korruptionsbrott och konkurrensbrott. 
Myndigheten ska även bistå med resurser till de lokala polis- och åklagarverksamheter som 
täcker de mål som Økokrim handlägger. Förutom dessa uppgifter är Økokrim även ett 
nationellt expertorgan för ekobrottsbekämpning. (Att förebygga och förhindra allvarlig 
brottslighet, 2004) De vanligaste ärendena som handläggs av Økokrim är bedrägerier, 
brottslighet på värdepappers- och finansmarknaden, skattebrottslighet, penningtvätt och 
miljöbrott. Den genomsnittliga handläggningstiden för ärendena, beräknades till 331 dagar år 
2005 och antalet uppklarade fall beräknades till 86 procent. (SOU 2007:8)

Av de nordiska länderna har varken Finland eller Island någon särskild organisation för 
ekonomisk brottslighet. I Finland hanteras ekobrottsärenden under Riksåklagarämbetet, 
ekobrottsåklagarna har dock bara haft resurser att handlägga de största målen som polisen 
lämnat över till dem. Island har upprättat en avdelning för utredning av allvarlig ekonomisk 
brottslighet och skattebrott. Avdelningen är en motsvarighet till den svenska 
Rikspolisstyrelsen. (Att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet, 2004)

Genom the Criminal Act 1987 inrättades the Serious Fraud Office år 1987 som en särskild 
myndighet för bekämpning av ekonomisk brottslighet i England, Wales och Nordirland. De 
utredningar som the Serious Fraud Office handlägger utgör endast en liten del av den totala 
mängd ekobrottsutredningar som pågår i dessa brittiska länder. Huvuddelen av de ekobrott 
som faller inom Serious Fraud Office ramar, handläggs av polismyndigheten och åtalas av 
åklagare vid den nationella åklagarmyndigheten. I England och Wales kallas den här 
myndigheten för the Crown Prosecution Service och handlägger de allvarligare ekobrotten. 
(SOU 2007:8)

I övriga Europa är det vanligt att det finns endast särskilda enheter inom åklagar eller 
polisväsendet som utreder ekonomisk brottslighet. Exempel på länder med sådan 
organisatorisk lösning är Estland, Grekland, Tjeckien, Holland, Italien och Irland. En annan 
lösning är att endast ha specialiserade åklagare och poliser på ekonomisk brottslighet, inom 
rättsväsendet. (Ibid.)

3.9 Diskussion kring förslaget att lägga ned Ekobrottsmyndigheten med utgångspunkt i 
den statliga utredningen (SOU 2007:8)

Den dåvarande regeringen beslutade i september år 2005 att tillkalla en utredning2 vad gäller
översynen av Ekobrottsmyndigheten vilket redovisades för den nuvarande regeringen i januari 
år 2007 (se bilaga 3). Utredningen som leddes av lagmannen, Barbro Thorblad, presenterade 
en jämförelse mellan två alternativ vid diskussionen angående hur en effektiv 
ekobrottsbekämpning bör bedrivas. Det ena alternativet var att bibehålla 
Ekobrottsmyndigheten som en självständig myndighet medan det andra alternativet var att 
genomföra en omorganisering genom att lägga ned Ekobrottsmyndigheten och omfördela dess 
verksamhet mellan Åklagarmyndigheten respektive Polisen. Utredarna framhåller att 

                                                
2 Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning, SOU 2007:8.
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Ekobrottsmyndigheten har ökat sin effektivitetsgrad sedan den inrättandes samt att det pågår 
ett ständigt utvecklingsarbete för att ytterligare förbättra effektiviteten. När det gäller 
effektiviteten poängterar samtliga utredare att det unika med Ekobrottsmyndigheten som en 
specialistmyndighet är det organiserade samarbetet mellan åklagare, poliser och ekonomiska 
experter vilket är grunden till Ekobrottsmyndighetens framgång. Utredningen framhåller den 
ökade effektiviteten vad gäller ekobrottsbekämpning efter Ekobrottsmyndighetens inrättande 
och belyser dessutom de förutsättningar som finns för att vidareutveckla arbetsmetoderna 
ytterligare. Samtidigt markerar utredarna att de inte utesluter att det kan tänkas finnas andra
och mer effektiva organisatoriska lösningar på hur en effektiv ekobrottsbekämpning bör
bedrivas. Utredningen bygger på en jämförelse mellan de två alternativen och utifrån olika 
aspekter vilket därefter ligger till grund när det gäller att beakta vilken inverkan den ena eller 
den andra organisationsformen har på den totala ekobrottsbekämpningen. (SOU 2007:8)

Det som är utmärkande för Ekobrottsmyndighetens verksamhet är den särpräglade 
specialistkompetens och det samarbete som föreligger mellan olika specialister vilket gynnar 
samverkan och kunskapsspridning mellan olika yrkeskategorier. Enligt utredningen fungerar 
dock inte det här alltid på ett tillfredsställande sätt vilket har medfört till att negativa 
inlåsningseffekter förekommer, i form av minskad allmän kompetens. Enligt utredningen 
skulle det här problemet inte existera om ekobrottsbekämpningen var uppdelad på olika 
myndigheter eftersom specialkompetensen skulle fördelas på respektive Åklagar- och 
Polismyndighet. Samlokalisering och ett nära samarbete mellan olika kompetensgrupper är en 
av byggstenarna i Ekobrottsmyndighetens verksamhet vilket utredarna anser borde fungera 
även om åklagare och polis inte är verksamma vid samma myndighet. Utredarna betonar 
samtidigt att en egen myndighet för ekobrottsbekämpningen är den säkraste 
myndighetsformen för att garantera att statsmaktens anslagna medel för ekobrottsbekämpning 
används på bästa sätt. Särskilda garantier skulle vara nödvändigt att framställa för att de 
medel som regering och riksdag beslutar att anslå till ekobrottsbekämpning. Det vill säga att 
det används till det ändamål som det avser och inte till andra typer av brottslighet vilket kan 
inträffa om en nedläggning av Ekobrottsmyndigheten blir aktuell. En rikstäckande 
organisation för ekobrottsbekämpning bör utvecklas och bedrivas under samma 
organisatoriska former. Idag bedrivs ekobrottsbekämpning av Åklagarmyndigheten och 
Polisen i de län som inte omfattas av ekobrottsmyndighetens geografiska område. Däremot är 
det Ekobrottsmyndigheten som är ansvarig för utbildning av åklagare, poliser och revisorer på 
ekobrottsområdet i hela landet. (Ibid.)

Definitionen vad som ska betraktas som ekobrott kan ibland vara diffus. Det kan även vara 
brott vid sidan av traditionell brottslighet vilket kallas för blandbrottslighet. Det är en 
brottsform där enskilda individer eller sammanslutning av personer begår både ekobrott och 
andra brott. I det sistnämnda fallet kan det krävas en samordning av olika kunskaper och 
kompetenser där ett nära samarbete mellan Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och 
Polisen är en förutsättning. Utredarna påpekar dock att det inte borde bli några problem att 
organisera ett samarbete även om det inte finns någon egen myndighet för brottstypen utan 
hävdar istället att en bredare kompetens på området underlättar samverkan. (Ibid.)

Enligt Thorblad, ser varken Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten eller Polisen några 
fördelar med den geografiska uppdelningen eftersom uppdelningen försämrar möjligheten till 
en samlad överblick och ett samordnat arbete mot ekonomisk brottslighet. Utredningen 
föreslår därför ett rikstäckande geografiskt ansvarsområde som en utgångspunkt i arbetet mot 
ekobrottsbekämpningen oavsett om det ska bedrivas inom en eller flera myndigheter. (Ibid.)
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3.9.1 Utredarnas förslag avseende Ekobrottsmyndighetens framtid

Trots att Ekobrottsmyndigheten uppvisar mycket goda resultat under senare år, hävdar 
Thorblad att det inte finns någon tillgänglig statistik som visar att det är skillnad mellan den 
ekobrottsbekämpning som bedrivs inom Ekobrottsmyndigheten kontrahera den som hanteras 
av Åklagarmyndigheten och Polisen. Thorblad medger i utredningen att de anställda inom 
Ekobrottsmyndigheten är positiva till myndighetens arbetssätt och anser att 
ekobrottsbekämpningen inom Ekobrottsmyndigheten har bidragit till ökad effektivitet och 
kvalitet i utredningsarbete. Det är möjligheten till samlokalisering, kompetensutveckling samt 
att resurserna är fredade från annan brottsbekämpning, som gör Ekobrottsmyndigheten till en 
unik bas för ekobrottsbekämpning. Thorblad framhäver att hon inte på något sätt ifrågasätter 
Ekobrottsmyndighetens utredningsarbete men att hon anser att det borde vara möjligt att 
bedriva ett lika effektivt arbete om verksamheten förflyttas och fördelas mellan 
Åklagarmyndigheten och Polisen istället. Motivet Thorblad ger till en sådan förändring är att 
bättre förutsättningar skulle ges till att bekämpa blandbrottsligheten i samhället, genom en 
mer flexibel organisation. (SOU 2007:8)

Det står enligt utredningen således klart att det blir bäst förutsättningarna för en 
effektiv ekobrottsbekämpning om det huvudsakliga ansvaret för all brottsbekämpning 
samlas inom Åklagarmyndigheten och Polisen, vilket innebär att utredningens förslag 
måste bli att Ekobrottsmyndigheten skall läggas ned.
(SOU 2007:8, s. 178)

Den låga prioriteringen av ekonomisk brottslighet var en av de huvudsakliga orsakerna till att 
Ekobrottsmyndigheten inrättades. Utredarna anser dock att behovet av flexibilitet måste 
beaktas när det gäller att bekämpa brott. Utredarna framhåller dock att det inte borde vara ett 
problem för ekobrottsbekämpningen så länge som det endast sker vid enstaka tillfällen, 
exempelvis vid en mordutredning. En sådan ändring skulle enligt utredarna i så fall innebära 
att riksdag och regering får större möjlighet att driva igenom förslag som innebär att satsa mer 
resurser på annan typ av brottslighet. (Ibid.)

3.9.2 Tänkbara konsekvenser vid en nedläggning av Ekobrottsmyndigheten

En nedläggning av Ekobrottsmyndigheten innebär att verksamheten skulle fördelas på 
Åklagarmyndigheten respektive Polisen. Ingen särskild utredning eller något 
ställningstagande har dock gjorts vad gäller övriga alternativ, det vill säga att exempelvis 
vidga Ekobrottsmyndighetens rikstäckande ansvar eller en eventuell omvandling till en 
”spetsmyndighet” som är inriktad på bekämpning av allvarlig och komplicerad ekonomisk 
brottslighet.  Det sistnämnda alternativet liknar de organisatoriska lösningar som finns i 
Norge, Danmark och Storbritannien. (Ibid.)

En omorganisering, enligt Thorblads förslag, skulle innebära att all personal med undantag 
från poliser ska vara anställda vid Åklagarmyndigheten. Det innebär att även ekorevisorer 
skulle bli anställda inom Åklagarväsendet med motivering att deras arbetsuppgifter 
framförallt syftar till att bistå förundersökningar och i första hand åklagaren. De ekopoliser 
som idag arbetar inom Ekobrottsmyndigheten kommer vid en omorganisering att vara 
placerade vid en polismyndighet och vara en fredad resurs för ekobrottsbekämpning.
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Utredarna anser även att Åklagarmyndigheten bör ha det övergripande ansvaret vad gäller en 
samlad metod- och kompetensutveckling för utredningspersonalen så som det finns inom 
Ekobrottsmyndigheten idag. Det kräver i sådana fall en nära samverkan med 
Rikspolisstyrelsen för utbildning av ekopoliser. När det gäller det sakliga ansvarsområdet 
måste det finnas krav på tydlighet och ett nära samarbete mellan Åklagarmyndigheten och 
Rikspolisstyrelsen som i samförstånd ska ta fram riktlinjer för de ärenden som ska handläggas 
av den samlokaliserade utredningspersonalen. Det brottsförebyggande arbetet mot ekonomisk 
brottslighet, är idag en stor verksamhetsgren inom Ekobrottsmyndigheten och kommer vid en 
nedläggning att troligtvis föras inom Polisens regi. (SOU 2007:8)

Enligt Thorblad, kommer en nedläggning av Ekobrottsmyndigheten att innebära besparingar 
av administrationskostnader. Utredningen uppskattar att den årliga besparingen på 
administration samt några indragna stabsfunktioner vilket motsvarar cirka 15 miljoner SEK. 
Det poängteras att de indragna tjänsterna bör kunna åtgärdas med naturliga avgångar inom 
Åklagarmyndigheten och Polisen. Det kan dock inte uteslutas att det kan uppkomma 
omställningskostnader i samband med en omorganisering vilket innebär att inga besparingar 
troligtvis kommer att kunna göras det närmsta året/åren. (Ibid.)

3.10 Ekonomiska brott 

Det som är utmärkande för många ekobrott är att de är integrerade i legal näringsverksamhet 
och i privata miljöer dit samhällets kontrollfunktioner sällan har tillträde. De vanligaste 
ekobrotten i Sverige är bokföringsbrott och skattebrott vilket upptäcks genom skatterevision 
eller i samband med konkurs. Det innebär att den stora majoritet av företag som varken 
uppmärksammas av Skatteverket eller blir försatta i konkurs, inte ligger i riskzonen för att bli 
ertappade för ekonomisk brottslighet. (BRÅ 2003:1)

3.10.1 Bokföringsbrott

Bokföringen är ett viktigt verktyg för att utläsa om företaget har tillgångar samt om det är 
vinstgenererande. Kravet på en fungerande bokföring är med andra ord att samtliga enskilda 
affärshändelser bokförs. Bokföringen är inte enbart till nytta för företaget utan även för dess 
intressenter såsom anställda, kreditgivare, leverantörer och Skatteverket som ser en fungerade 
bokföring som en förutsättning för att kunna avgöra om ett företag har tillräckligt med likvida 
medel för betalning. (Kronqvist et al. 1997) Syftet med företagens redovisning är att det ska 
fungera som underlag för kontroll och till framtida ekonomiska beslut, dels för företaget eller 
dels för dess utomstående intressenter. Bokföringen ska lämna sanningsenliga uppgifter till 
samtliga intressenter och hålla en hög informationsberedskap gentemot samhället. För att 
kontroller av företagets bokföring ska kunna utföras på ett meningsfullt sätt, är det en 
förutsättning att det finns enhetliga regler avseende löpande bokföring och att dessa regler är 
lagfästa. Bokföring och annan redovisning är av stor vikt vid utredandet av misstankar om 
ekonomiska oegentligheter. (Dahlqvist & Elofsson, 2002)

Enligt Bokföringslagen ska näringsidkare upprätta bokföring. För enskilda näringsidkare och 
majoriteten av handelsbolag finns reglerna om årsbokslut i Bokföringslagen medan 
motsvarande regler för aktiebolag och somliga handelsbolag återfinns i Årsredovisningslagen. 
(Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2006) 
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Enligt Bokföringslagen innehar företag en bokföringsskyldighet vilket innebär att den 
bokföringsskyldige ska följa god redovisningssed genom att registrera samtliga 
affärshändelser löpande i grund- och huvudbok, samt att alla bokföringsposter styrks med en 
verifikation. Det är dessutom ett krav att se till att det finns systemdokumentation och 
behandlingshistorik vilket innebär att det finns information som gör det möjligt att förstå 
bokföringen. Slutligen, måste varje näringsidkare arkivera allt bokföringsmaterial i tio år. 
(Vad är bokföringsbrott? 2007)

Bokföringsskyldighet gäller alla näringsidkare, den som inte fullgör sin skyldighet bryter 
därmed mot bokföringslagen. (Kronqvist et al. 1997) Enligt 4 kapitlet 1 § i Bokföringslagen 
(BFL) ska ett företag uppfylla nedanstående punkter för att uppnå en korrekt bokföring: 

1. Bokföra alla affärshändelser löpande
2. Se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt 

systemdokumentation och behandlingshistorik
3. Bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som 

behövs för att presentera räkenskapsinformationen i läsbar form
4. Upprätta en balansräkning
5. Avsluta den löpande bokföringen

(Bokföringslag SFS 1999:1078)

Enligt huvudsakskriteriet ska det vara möjligt att med hjälp av bokföringen bedöma rörelsens 
förlopp och ekonomiska resultat eller ställning. De bokföringsbrott som kan begås med 
hänsyn till huvudsakskriteriet, indelas i tre olika typer: 

 Bokföring saknas
 Bokföringen är osann
 Bokföringen går inte att kontrollera, det vill säga att den inte är bedömbar

(Dahlqvist & Elofsson, 2002)

Den grupp som kan straffas för bokföringsbrott är betydligt större än den krets som är 
bokföringsskyldiga enligt BFL. Det är den som åsidosätter bokföringsskyldigheten som kan 
dömas för bokföringsbrott. Straffansvar drabbar inte bara den som har ett formellt ansvar för 
bokföringen, utan även den som har ett reellt ansvar och den som har deltagit i 
bokföringsarbetet. Med företagaransvar menas att en företagsledares straffrättsliga ansvar för 
brott, begångna i näringsverksamheten. Företagaren har på grund av sin ställning en 
skyldighet att vara verksam på ett annat sätt än exempelvis de anställda i företaget. Genom 
företagaransvaret har företagaren en skyldighet att förhindra att brott begås i 
näringsverksamheten. Det är alltid styrelsens sak att se till att företagets bokföring är 
organiserad och att det finns en betryggande kontroll i företaget vilket innebär att 
företagsledningen har ett direkt företagaransvar. (Ibid.)

Om bokföring helt saknas föreligger alltid bokföringsbrott, oavsett om det beror på att ingen 
bokföring har upprättats, att bokföringen har upprättats för sent eller att den inte har bevarats. 
Det väsentliga är att huvudsakskriteriet är uppfyllt. Ett bokföringsbrott kan begås genom 
underlåtenhet, exempelvis genom att inte bokföra vissa affärshändelser. Att enbart samla på 
verifikationer utan att bokföra affärshändelser innebär att företaget inte har någon löpande 
bokföring och kan därmed dömas för bokföringsbrott. 
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Det klassificeras som ett bokföringsbrott att varken föra huvudbok eller grundbok. Det är
även viktigt att resultatposterna redovisas under rätt rubrik i resultaträkningen. En felaktig 
rubricering av en post i resultaträkningen kan därmed medföra ansvar för bokföringsbrott, om 
det på grund av felet inte går att utläsa hur vinsten eller förlusten har uppkommit. Det 
klassificeras även som ett bokföringsbrott om den bokföringsskyldige har åsidosatt sin 
bokföringsskyldighet genom att vara i dröjsmål med den löpande bokföringen. Det går inte 
heller att i efterhand läka skadan genom att bokföra, eftersom vitsen är att bokföra vid en viss 
tidpunkt för att därefter kunna styra verksamheten med ledning av bokföringen. Bokföringen 
får sin trovärdighet genom att den har upprättats i samband med affärshändelserna och 
medverkar därmed till att skydda intressenterna. (Dahlqvist & Elofsson, 2002)

3.10.2 Borgenärsbrott

Borgenärsbrott innebär brott mot fordringsägare. Brotten begås inte mot en enskild 
fordringsägare utan mot samtliga fordringsägare. Enligt tradition hör även bokföringsbrott till
borgenärsbrott eftersom bokföringsskyldigheten utgör ett skydd för fordringsägarna. 
(Kronqvist et al. 1997)

De vanligaste borgenärsbrotten är: 

 Oredlighet mot borgenärer, vilket bland annat innebär att egendom förts ut ur landet, 
att egendom av betydande värde har förstörts eller att en gäldenär uppger att 
konkursboet är mindre värt än vad det egentligen är.

 Vårdslöshet mot borgenärer, vilket innebär att någon fortsätter sin rörelse under 
användande av betydande medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever 
slösaktigt på bekostnad av företaget.

 Mannamån mot borgenärer, vilket innebär att en gäldenär har gynnat viss borgenär vid 
konkurs så att åtgärden medför en påtalig fara för andra borgenärers rätt till betalning.

(Dahlqvist & Holmquist, 2004)

Det som karaktäriseras för brott mot borgenärer är att det inte riktar sig mot en bestämd 
borgenär utan att det istället avser gärningar som en person är skyldig att göra för sina 
borgenärer i allmänhet (Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL, 
2006). Praktiskt taget, alla fall av borgenärsbrott uppdagas i samband med en konkurs. 
Konkursförvaltaren har en skyldighet att göra en anmälan om han/hon under sin utredning av 
konkursboet finner att konkursgäldenären kan misstänkas för något sådant brott. 
(Leijonhufvud & Wennberg, 2005) Borgenärsbrott kan sammanfattas som ”en särskild form 
av missbruk av den egna ekonomiska maktsfären” (Dahlqvist & Holmquist, 2004).

3.10.3 Skattebrott

För att motverka skattefusket i samhället, finns ett straffrättsligt sanktionssystem i 
Skattebrottslagen som tillämpas vid uppsåtliga handlingar (Ekonomiska brott i aktiebolag -
revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2006). 
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Enligt 2 § Skattebrottslagen (SkBrL) gäller att: 

Den som på annat sätt än muntligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller 
underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan 
föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras 

det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv 
eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år.

(Skattebrottslagen SFS 1971:69)

Ansvar för skattebrott kan även gälla den som lämnar oriktiga uppgifter till ledningen i form 
av oriktiga kontrolluppgifter. Om brotten är ringa, bedöms det vara skatteförseelse och inte 
skattebrott vilket innebär att brottet då inte omfattas av revisorns anmälningsplikt. Är brottet 
däremot av grövre karaktär döms den skatteskyldige till grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL. 
(Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2006)

Den som frivilligt vidtar en åtgärd som medför att skatten kan påföras, tillgodoräknas eller 
återbetalas med korrekt belopp, går fri från det ansvar för det skattebrott som personen i fråga
har begått. En sådan självvald rättelse leder till frihet från ansvar oberoende av vid vilken 
tidpunkt som rättelsen görs. (Leijonhufvud & Wennberg, 2005)  

Del III – Riskbedömning och Intern kontroll

I den här teoridelen presenteras en redogörelse av olika risker som kan förekomma i företag 
som har bristande intern kontroll. Dessa risktyper ligger till grund för revisionens omfattning 
och den riskanalys som revisorn måste göra. Kapitlet fortsätter med en redogörelse av intern 
kontroll, dess definition och betydelse samt internationella påverkan. 

3.11 Riskbedömning

En revisor kan omöjligt kontrollera och granska alla transaktioner som ett bolag har gjort. 
Därför genomförs en riskanalys under revideringen, där revisorn analyserar var i 
redovisningen, det finns störst risk att fel kan påträffas. Desto skickligare revisorn är på att 
identifiera risker, desto mer inriktad kan han/hon vara på dessa riskområden i sitt
granskningsarbete. Den riskanalys som revisorn genomför bygger på tre olika komponenter; 
inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. (Bengtsson & Nilsson, 2003) Sambandet 
mellan dessa tre risker, utgör tillsammans revisionsrisken som är den risk som föreligger då 
revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorns bedömning av riskerna är 
en avgörande del i granskningsarbetet och dess inriktning. En analys av de tre risktyper som 
utgör den totala revisionsrisken, innebär att väsentliga fel i redovisningen eller brister i den 
interna kontrollen lättare upptäcks. Det utgör även ett bedömningsunderlag för revisorn när 
det gäller styrelsens och VD:ns inställning till uppkomsten av risker i företaget. (Revision –
En praktisk beskrivning, 2006)
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Enligt Revisionsstandard i Sverige (RS) 400, definieras inneboende risk som: 

Benägenheten hos ett saldo eller transaktionsslag att innehålla en felaktig 
uppgift som, enskilt eller tillsammans med felaktiga uppgifter i andra saldon 
eller transaktionsslag, skulle kunna vara väsentlig, om man bortser från 
eventuell tillhörande internkontroll

(RS Revisionsstandard i Sverige, 2002)

Den inneboende risken utgör risken för att fel i redovisningen uppkommer till följd av brister i 
företagets organisation. (Revision – En praktisk beskrivning, 2006) Den inneboende risken är 
därmed risken för oriktiga redovisningsuppgifter vilken kan leda till en misslyckad revision 
om den inte upptäcks (Bedard & Graham, 2002). Inneboende risk kan ofta kopplas samman 
med kontrollrisk, om båda dessa risker är höga krävs en omfattande revision. (Revision – En 
praktisk beskrivning, 2006)

Enligt Revisionsstandard i Sverige (RS) 400, definieras kontrollrisk som: 

Risken för att en felaktig uppgift som skulle kunna förekomma i ett saldo eller 
transaktionsslag och som, enskilt eller tillsammans med felaktiga uppgifter i 
andra saldon eller transaktionsslag, skulle kunna vara väsentlig inte förhindras 
eller upptäcks och rättas i tid via redovisningssystem och system för intern 
kontroll.

(RS Revisionsstandard i Sverige, 2002)

Kontrollrisken innefattar den risk som föreligger när företagets interna kontroll inte fångar 
upp felen i redovisningen. Kontrollrisken påverkas av den interna kontrollens uppbyggnad 
vilket i många fall beror på vilken kompetens och intresse företagsledningen har för god 
intern kontroll. Vid granskning av företagets kontrollrisk ska revisorn bedöma hur effektivt 
företagets redovisningssystem är för att upptäcka och förhindra oriktiga uppgifter vilket 
kräver en mer omfattande revision. (Revision – En praktisk beskrivning, 2006)

Omfattningen av upptäcktsrisken beror på revisorns bedömning av den inneboende risken och 
på kontrollrisken. Storleken påverkas också av revisorns substansgranskning, som genomförs 
för att reducera upptäcktsrisken och som kan leda till en avsevärt minskad revisionsrisk. 
(RS Revisionsstandard i Sverige, 2002)

Enligt Revisionsstandard i Sverige (RS) 400, definieras upptäcktsrisken som: 

Risken för att en revisors substansgranskningsåtgärder inte upptäcker en 
felaktig uppgift i ett saldo eller transaktionsslag och som, enskilt eller 
tillsammans med felaktiga uppgifter i andra saldon eller transaktionsslag, 
skulle kunna vara väsentliga.

(RS Revisionsstandard i Sverige, 2002)

Upptäcktsrisken är den risk som innebär att revisorn inte upptäcker väsentliga fel med 
revisionen. Den risken är direkt kopplad till revisionens granskningsinsatser och omfattning. 
(Revision – En praktisk beskrivning, 2006)
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3.12 Intern kontroll

Syftet med tillämpning av interna kontroller är att företag effektivt ska kunna utnyttja sina 
resurser, skydda tillgångarna samt kunna ge intressenterna en tillförlitlig finansiell 
rapportering och efterleva lagar och regler. Nyttan med intern kontroll är att minska risken för 
såväl avsiktliga som oavsiktliga fel i det dagliga arbetet som kan leda till att fel uppkommer i 
företagets redovisning. Den interna kontrollen kan dock inte garantera att alla fel fångas upp, 
dessutom innebär det en kostnad för företaget. Kostnaden måste emellertid ställas mot den 
nytta, i form av minskad risk att påträffa oegentligheter och brott i redovisningen som intern 
kontroll medför. (Revision – En praktisk beskrivning, 2006)

Enligt FAR är den svenska definitionen av intern kontroll: 

Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner 
som säkerställer:
 att redovisningen blir riktig och fullständig samt
 att bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordning och eventuell 

bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VDs 
intentioner.

(Revision – En praktisk beskrivning, 2005)

De lagstiftare som sätter revisionsstandarder fokuserar alltmer på vikten av att företag ska ha 
en övergripande kontroll över sin verksamhet, framförallt genom ett fungerande 
informationssystem (Bedard et al., 2005). Intern kontroll består av en organisation av rutiner 
som avser att göra företagets redovisning korrekt och fullständig. En god intern kontroll kan 
därmed förhindra att fel och oegentligheter uppstår i verksamheten. Det är styrelsen och VD:n 
som har ansvaret för att kontrollsystemet fungerar. (Testa den interna kontrollen och 
redovisningen, 2001) Enligt International Standards of Auditing, ISA 240, ska revisorn 
intervjua ledning och styrelse för att se hur företaget kontrollerar och hanterar olika 
situationer för att undvika oegentligheter (Med oegentligheter i bakhuvudet, 2004). Revisorn 
har till uppgift att granska, bedöma och slutligen rapportera ledningen om hur företagets 
interna kontroll fungerar. Kunskap om intern kontroll är en av de grundläggande 
kompetenserna för en revisor. (Hubbard, 2003)

3.13 Svensk kod för bolagsstyrning

Under de senaste decennierna har en snabb utveckling skett inom bolagsstyrningsområdet, 
både i Sverige och internationellt. Det har således lett till att en rad regelsamlingar, så kallade 
koder, har bildats för bolagsstyrning i olika länder. I december 2004 presenterades den 
slutliga versionen av Svensk kod för bolagsstyrning, som hade arbetats fram av den så kallade 
Kodgruppen. Syftet med koden har varit att kunna bidra till en förbättrad styrning av främst 
svenska aktiemarknadsbolag. Enligt Kodgruppen kommer en utvecklad bolagsstyrning i dessa 
bolag tjäna som förebild för andra kategorier av företag, vilket i sin tur kommer att stärka 
förtroendet på den svenska kapitalmarknaden. (Kollegiet för Svensk bolagsstyrning, 2007)
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Svensk kod för bolagsstyrning behandlar olika delar vad gäller revision och redovisning, 
framförallt behandlas olika frågor angående den interna kontrollen i bolag. Enligt koden är det 
styrelsens skyldighet att se till att bolaget har en fungerande intern kontroll och att fortlöpande 
hålla sig informerad om hur kontrollsystemet fungerar. Styrelsen ska även årligen avge en 
rapport över hur den interna kontrollen är organiserad och om hur väl den har fungerat under 
det senaste räkenskapsåret. Den här rapporten ska sedan granskas av bolagets revisor. Kodens 
regler om intern kontroll syftar även till att anpassa arbetet i svenska bolag mot en 
internationell standard inom området. (Svernlöv, 2005)

3.14 Sarbanes-Oxley Act

Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) infördes år 2002, till följd av ett antal bolagsskandaler i 
USA. Lagen är tillämplig på samtliga amerikanska och icke-amerikanska bolag som har aktier 
registrerade på den amerikanska börsen. Lagen omfattar ett antal svenska företag, exempelvis 
Volvo, Stora Enso och Electrolux. (Svernlöv & Blomberg, 2003)

Lagen strävar efter att återställa investerarnas tilltro för aktiemarknaden samt att vara en 
garanti för att innehållet i företagens finansiella rapportering och annan information som 
lämnas till marknaden överensstämmer med verkligheten. Syftet ska uppnås genom att fyra 
huvudsakliga åtgärder beaktas: 

 Strängare krav på redovisningen och informationen till aktiemarknaden.
 Högre krav på revisorn och dess oberoende.
 Krav på interna strukturer för revision.
 Strängare straff för brott mot lagen.

(Ibid.)

Trots att fördelarna med SOX är svåra att värdera, har många företagsledare beskrivit lagen 
som en god investering för aktieägare eftersom företagen som har anpassat sig efter lagen har
en starkare intern kontroll. Lagen har därmed uppnått ett av sina mål när det gäller att 
förstärka den interna kontrollen hos noterade aktiebolag. (Taylor, 2005)

Del IV – Anmälningsplikt och Revisionsplikt

I följande avsnitt redogörs anmälningspliktens syfte och hur revisorer förväntas agera vid 
misstanke om brott. Kapitlet innehåller även en redogörelse om revisionspliktens betydelse. 
Avslutningsvis sammanfattas den diskussion som i dagsläget pågår angående revisionsplikten 
i små bolag,

3.15 Revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott

Sedan den 1 januari år 1999 har externrevisorer i aktiebolag en långtgående skyldighet att 
vidta åtgärder och lämna upplysningar, i de fall revisorn anser att det kan misstänkas att en
styrelseledamot eller VD:n har gjort sig skyldig till brott enligt Aktiebolagslagen
(Leijonhufvud & Wennberg, 2005).
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En revisor som finner att det föreligger brottsmisstanke enligt 42 §, ska utan oskäligt dröjsmål
underrätta styrelsen om sina iakttagelser och bör senast två veckor efter underrättelsen avgå 
från sitt uppdrag (Aktiebolagslagen SFS 2005:551).

En revisor kan inte åläggas skadeståndsskyldighet eller straffansvar på den grunden att 
han/hon har underlåtit att anmäla misstanke om brott till åklagare. Om revisorn däremot 
lämnar oriktiga uppgifter vid misstanke om brott kan han/hon bli ersättningsskyldig om 
bolaget eller om någon annan person har orsakats skada till följd av anmälan. (Dahlqvist & 
Holmquist, 2004) Även om VD eller styrelseledamot har hunnit avgå efter det begångna 
brottet men före revisionen är revisorn skyldig att agera (Leijonhufvud & Wennberg, 2005).
Reglerna om revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott, innebär inte att 
revisorns granskning blivit mer långtgående än innan anmälningspliktens införande. 
Dessutom är det inte revisorns skyldighet att efterforska i brottets bakgrund utan revisorns 
handlingsskyldighet föreligger endast till vetskapen för misstanke om brott. Det innebär att 
revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott, inträder på ett mycket tidigt stadium 
samt att det inte ingår i revisorns skyldighet att avgöra om det misstänkta brottet kan tänkas 
leda till en fällande dom för företaget. (Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns 
handlingsplikt enligt ABL, 2006) Skyldigheten för revisorn att anmäla brott är konstruerad på 
så vis att den inte ska ses som ett direkt led i lagföringen för brott, utan som ett instrument i 
revisorns granskningsarbete (Leijonhufvud & Wennberg, 2005).

Ekobrottsmyndigheten har genom ett nära samarbete med FAR/SRS, med syfte att vägleda 
revisorer, utarbetat en promemoria med vissa praktiska tillämpningsfrågor med anknytning till 
en revisors åtgärder vid misstanke om brott (Dahlqvist & Holmquist, 2004). I promemorian
återges ett antal punkter som revisorn bör vara uppmärksam på vilket bland annat är; negativt 
kassasaldo, ofullständiga verifikationer eller en otillfredsställande redovisning av bolagets 
tillgångar och skulder (Ekonomiska brott i aktiebolag, revisorns handlingsplikt enligt ABL, 
2006).

Brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet kan exempelvis vara bedrägeri, 
bokföringsbrott eller skattebrott. Oegentligheter och fel som inte anses vara väsentliga 
behöver inte anmälas. (Dahlqvist & Holmquist, 2004) Antalet revisorer som har anmält brott i 
de företag där de har genomfört sin granskning, har mer än dubblerats från åren 2003 till 
2004. Det handlar om en ökning från 40 anmälningar till drygt 100 anmälningar (se bilaga 2, 
figur 2). Av det totala antalet anmälda ärenden som kom in till Ekobrottsmyndigheten under 
2004, stod revisorerna för mellan två och tre procent av alla anmälningar. Den största andelen 
anmälningar kom från Skatteverket och konkursförvaltare. (Går det att försvara 
revisionsplikten? 2005) Tystnadsplikten för revisorer gäller inte vid anmälan om misstanke 
för brott till åklagaren (Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL, 
2006).

3.16 Revisionspliktens betydelse för små aktiebolag

Tillföljd av det nya EU-direktivet 2006/43/EG om lagstadgad revision, tillsatte den dåvarande 
regeringen i september 2006 en utredning med syfte att utvärdera behovet av revision i små 
bolag (se bilaga 4, Kommittédirektiv). Den nuvarande regeringen utformade ett 
tilläggsdirektiv den 14 december, år 2006, vilket innebar en ny utgångspunkt för utredningen
(se bilaga 4, Tilläggsdirektiv). Tilläggsdirektivet innebar att utredarna därefter har till uppgift 
att föreslå de ändringar som är nödvändiga för att kunna 
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slopa revisionsplikten för små aktiebolag. Utredningen ska innehålla en granskning angående
vilka åtgärder som bör vidtas i fall det blir aktuellt att avskaffa revisionsplikten för små 
aktiebolag. (Ny utredning om revisorer och revision, 2006)

Syftet med granskningen av åtgärder är för att undvika att företag ska kunna bryta mot skatte-
och redovisningsreglerna. Utredarna ska även granska och presentera de konsekvenser de nya 
reglerna kan tänkas medföra ifråga om skattekontrollen och bekämpandet av ekonomisk 
brottslighet. Delbetänkande ska lämnas i mars år 2008 och resultatet av utredningen ska 
presenteras i september samma år. (Utredning ska ge förslag om slopad revisionsplikt, 2007)

De angivna definitionerna av små bolag för redovisnings- och revisionsområdena är enligt 
fjärde och sjunde bolagsdirektiven, ett företag som har färre anställda än 50, har en 
omsättning som understiger 7,3 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 3,65 
miljoner euro3. (EU:s webbportal, 2007) År 2005 drev justitiedepartementet igenom ett 
förslag om förenklade redovisningsregler, som innebär att Sverige anpassar sig till EU:s regler 
med tre gränsvärden där ett gränsvärde högst får överskridas för att ett bolag ska definieras 
som ett mindre företag. Sverige däremot beslutade att inte tillämpa EU:s maxgränsvärden utan 
valde istället gränsvärdena; 50 anställda, 50 miljoner SEK i omsättning och 25 miljoner SEK i 
balansomslutning. (Justitiedepartementet, 2005) Per Thorell och Claes Norberg, har gjort en 
studie med uppdrag av Svenskt Näringsliv angående hur den svenska diskussionen kring 
regleringen av revisionsplikten har vuxit fram samt revisionspliktens för- och nackdelar för 
små och medelstora företag. De menar att det som gör revisionspliktsfrågan så komplex ur 
svensk synvinkel är det stora antalet av små och medelstora företag. (Thorell & Norberg, 
2005) Enligt de gränsvärden som justitiedepartementet föreslagit, innebär det att 97 procent 
av alla svenska aktiebolag, kan definieras som små bolag. Det finns uppskattningsvis 250 000 
aktiebolag i Sverige varav 200 000 av dem är så kallade mikroföretag, vilket är aktiebolag 
med en omsättning som understiger 3 miljoner SEK. (Går det att försvara revisionsplikten? 
2005)

Vid FAR/SRS paneldebatt i Stockholm år 2007, diskuterades revisionspliktens vara eller inte 
vara. Dan Brännström, generalsekreterare FAR/SRS, framhöll de negativa effekter vid 
slopande av revisionsplikten i små bolag och varnade för risken att ekonomisk brottslighet 
kommer att öka. Brännström påpekade samtidigt att revisorns anmälningsplikt bör ses över i 
sådana fall eftersom bolag som har revision anmäls vid misstanke om brott medan de företag 
som inte har det, inte heller löper någon risk att anmälas. (Revisionsplikten engagerar, 2007) 
Brännström poängterar att frågorna kring konsekvenserna av ett slopande av revisionsplikten 
är fler än svaren men att de huvudsakliga problemställningarna kan sammanfattas enligt 
nedanstående punkter:

 Hur påverkas förtroendet för aktiebolaget som företagsform?
 Kommer Skatteverket att behöva öka sin granskning? 
 Hur ska redovisningens kvalitet säkerställas?
 Kommer bankers och andra kreditgivares kostnader för 

kreditprövning att påverkas? 
 Hur blir det med den ekonomiska brottsligheten? 

(Utredning ska ge förslag om slopad revisionsplikt, 2007)

                                                
3

Rådets direktiv 2003/38/EG, 13 maj, 2003, en ändring av direktiv 78/660/EEG.
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Brännström, säger att han är bekymrad för att resultatet av en slopad revisionsplikt kommer 
att ge samma konsekvenser som för Danmark, det vill säga att det kommer att krävas fler och 
utvecklade kontroller av Skatteverket. Brännström är dessutom orolig att det även kommer att 
leda till en försämring av kvaliteten av företags redovisningar. Brännström förklarar vidare att 
vi idag har en kvalitetssäkrad redovisning i aktiebolag eftersom en revisor granskar den. En 
åtgärd som Brännström hoppas på, är att regeringen ska godkänna det förslag som FAR/SRS 
lagt fram angående en ny bolagsform för de små aktiebolag som i sådana fall kommer att 
undantas från revisionsplikten. (Utredning ska ge förslag om slopad revisionsplikt, 2007)

Thorell och Norberg har studerat effekterna i England efter det att England avskaffade 
revisionsplikten. De menar att utvecklingen i England och dess konsekvenser är intressant ur 
svensk synvinkel för att se vilka tänkbara effekter som kan tänkas uppkomma vid slopandet 
av revisionsplikten för mindre bolag. Författarna till rapporten beskriver det som en 
regleringsfilosofi och förklarar att det syftar till att förenkla eller eventuellt ta bort regler för 
företag och på så sätt minska deras kostnader och stärka deras konkurrenskraft. (Thorell & 
Norberg, 2005)
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4. Empiri
___________________________________________________________________________

I det här avsnittet kommer vi att presentera den data som vi själva har samlat in, vilket i vårt
 fall utgörs av intervjuer med ett antal högt uppsatta personer inom Ekobrottsmyndigheten
och KPMG Bohlins AB. Under intervjuerna utgick vi ifrån en intervjumall där frågorna var 
anpassade till varje intervjuobjekt. Vi har valt att presentera det empiriska materialet genom
att diskutera ett antal frågor från vår intervjuguide under varje rubrik. Syftet med det här 
upplägget är att det ska bli enklare för läsaren att se den röda tråden. Anledningen till att vi i 
nedanstående sammanställning benämner respondenterna maskulint är för att samtliga av 
dem är män.

4.1 Presentation av respondenter

Vårt empiriska material bygger på fem personliga intervjuer där fyra respondenter är 
verksamma vid Ekobrottsmyndigheten och det femte intervjuobjektet arbetar på KPMG 
Bohlins AB:s huvudkontor, samtliga respondenter är lokaliserade i Stockholm. Två av 
respondenterna från Ekobrottsmyndigheten var under samma intervjutillfälle. Nedan följer en 
kort presentation av respondenterna:

Mats Åhlund Överåklagare, Ekobrottsmyndigheten
Mats Åhlund har en gedigen bakgrund och lång erfarenhet 
inom Åklagarmyndigheten och Polisen som bland annat 
chefsåklagare, länspolismästare och vice överåklagare.

Martin Tidén Kammaråklagare, Ekobrottsmyndigheten
Martin Tidén arbetar med mängdbrottsärenden på 
Ekobrottsmyndighetens särskilda kammare för mängdbrott.

Sigurd Elofsson Ekorevisor, Ekobrottsmyndigheten
Sigurd Elofsson har arbetat som ekorevisor på 
Ekobrottsmyndigheten sedan den inrättades år 1998. Elofsson 
har bland annat varit utbildningsansvarig för revisorsfrågor och 
arbetat på myndighetens stab i ett antal år. För tillfället arbetar 
Elofsson som ekorevisor på sjätte kammaren med inriktning 
mot insiderbrott. 

Ulf Arvidsson Planeringsdirektör, Ekobrottsmyndigheten
Ulf Arvidsson arbetar som planeringsdirektör vid 
Ekobrottsmyndigheten vilket innebär att han är 
generaldirektören, Gudrun Antemars närmaste man när det 
gäller administrativa frågor. Arvidsson har i grunden en 
juristutbildning, han har arbetat inom rättsväsendet i över 40 år 
och har en lång bakgrund inom Polisen. Innan Arvidsson 
anställdes vid Ekobrottsmyndigheten, arbetade Arvidsson i tio 
år som nära medarbetare till den före detta riksåklagaren. 
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Martin Krüger Auktoriserad revisor, KPMG Forensic
Martin Krüger är auktoriserad revisor och har sedan år 2003 
arbetat på KPMG:s Forensicenhet med rådgivning i samband 
med misstänkta och konstaterade oegentligheteter. Krüger var 
med att starta upp KPMG Forensic i Sverige år 2003 och från 
och med 1 maj, 2007, är Krüger chef för KPMG Forensic
avdelningen i Sverige.

4.2 Vilken roll spelar Ekobrottsmyndigheten i samhället?

Åhlund4 och Tidén5 diskuterar Ekobrottsmyndighetens roll i samhället; vems syfte den tjänar 
till samt hur arbetet på myndigheten bedrivs. Syftet med Ekobrottsmyndigheten är att fullgöra 
statsmakternas uppdrag att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten 
är en viktig samhällsfunktion som verkar för en fungerande kredit och finansmarknad, 
trygghet i betalningssystemet samt lika konkurrens för alla. De påpekar att oavsett 
bolagsform, ska företag kunna bedriva näringsverksamhet på lika villkor. Om man ser ur ett 
internationellt perspektiv finns det specialistmyndigheter i varje land, exempelvis Norge, 
Danmark, Storbritannien och USA.

Åhlund och Tidén berättar att Ekobrottsmyndigheten inrättades år 1998. Syftet med 
myndigheten var att samla olika yrkesgrupper såsom ekoåklagare, ekopoliser, ekorevisorer, 
ekosekreterare och finansexperter under samma tak. Ekobrottsmyndigheten är unik för att 
både åklagare och poliser inom samma myndighet. Sverige har tidigare varit noggrann med 
att dela upp olika yrkesroller på respektive myndighet.

”Ekobrottsmyndighetens koncept är att samla dessa experter och specialister under en och 
samma myndighet.”  (Mats Åhlund, överåklagare)

Ekobrottsmyndigheten finns i storstäderna; Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Hallands 
län, Blekinges län och Gotlands län. Den operativa verksamheten inom 
Ekobrottsmyndigheten är indelad i 12 kammare, där åklagare styr arbetet och där poliserna 
sköter utredningsarbetet. Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) vid de polisoperativa
enheterna, arbetar med underrättelsefrågor samt bedriver spaning. Informationen från 
underrättelsetjänsten används sedan för att Ekobrottsmyndigheten ska kunna veta hur arbetet 
mot ekonomisk brottslighet ska prioriteras och inriktas. Det finns även enheter för de mindre 
krävande målen, de så kallade mängdbrottsärendena. Åhlund påpekar dock att 
mängdbrottsärendena inte ska underskattas utan att det krävs gedigen kunskap även för de 
mindre brotten.

Hur har brottsutvecklingen sett ut under de senaste åren?

Antalet anmälda ekobrott ökade kraftigt mellan åren 2001 och 2004, däremot var det en 
marginell ökning efter år 2004 och framåt. Åhlund menar att det är en svår fråga att besvara 
när det gäller faktorer som påverkar brottsutvecklingen eftersom vissa brottsbakgrunder är 
komplexa och svåra att identifiera samt för att det förekommer ett stort mörkertal av ekobrott.

                                                
4 Mats Åhlund, överåklagare Ekobrottsmyndigheten, intervju den 13 april 2007.
5 Martin Tidén, kammaråklagare Ekobrottsmyndigheten, intervju den 13 april 2007.
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Åhlund påpekar dock att konjunktursvängningar, kontrollsystemens tillförlitlighet samt 
skattesystemets funktion, kan vara faktorer som påverkar antalet ekobrott i samhället.
Ekobrottsmyndigheten har sammanställt en ”Omvärlds- och hotbildsanalys” där frågan om 
det har skett en ökning av ekobrott de senaste åren, är penetrerad. Det är i och för sig bra om 
antalet anmälda brott minskar eller i alla fall planar ut, förutsatt att mörkertalet inte ökar, 
säger Åhlund.

”Ju effektivare ekobrottsbekämpning man har, desto mer upptäcker man.” 
(Mats Åhlund, överåklagare)

4.3 Definition av ekonomisk brottslighet

Samtliga respondenter på Ekobrottsmyndigheten som fick frågan om vilket/vilka som är de 
vanligast förekommande ekobrotten, svarade att det var bokföringsbrott. Tidén förklarar att 
det finns en naturlig förklaring till varför bokföringsbrott är det vanligaste ekobrottet. Han 
förklarar att det oftast handlar om enskilda småföretag som helt enkelt saknar kunskap om 
hur bokföring ska skötas. När bokföringen brister eller saknas för småföretag, grundar det sig
ofta i att företagen har dragit in på de kostnader som det innebär att anlita en bokförare eller 
en revisor.

”Syftet är inte att stoppa pengar i egen ficka” (Martin Tidén, åklagare)

Även Elofsson6 påpekar att det handlar om okunskap och slarv som ligger till grund när det 
gäller bokföringsbrott. Han förklarar att bokföringsbrottet är det vanligaste brottet som 
lagförs och får domar. Det upptäcks oftast av en konkursförvaltare vid ett konkursförfarande. 
Elofsson nämner även två andra vanligt förekommande ekobrott; skattebrott och 
gäldenärsbrott. Motivet till skattebrott är att det går att tjäna pengar. Skattebrott begås ofta i 
företag med bristande intern kontroll och är vanligtvis av uppsåtlig karaktär. När det gäller 
gäldenärsbrott handlar det oftast om en krissituation där man vill ”rädda” så mycket som 
möjligt av sina tillgångar, exempelvis från konkursboet. Precis som med skattebrott, begås 
gäldenärsbrott uppsåtligt. Det inträffar oftast för företag som är på obestånd eller riskerar att 
hamna i en sådan situation. 

”Soliditeten är hälsan och likviditeten är livet; vi kan knapra på hälsan men skär man av 
pulsådern så går det snabbt!” (Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Tidén förklarar vidare att oavsett vilket brott det gäller, visar det sig att det nästan alltid finns 
en koppling till bokföringsbrott vilket i sin tur är det brott som Ekobrottsmyndigheten först 
fokuserar på i en utredning. Tidén anser att mer resurser och utbildning borde satsas på 
människor som bestämmer sig för att starta eget, angående betydelsen av en korrekt och 
löpande bokföring samt om de påföljder som drabbar dem om de bryter mot 
Bokföringslagen. 

När det gäller de så kallade mängdbrotten, uppkommer de ofta tillföljd av okunskap. Åhlund 
och Tidén påpekar att det i dessa fall inte alltid handlar om så stora summor men att 
Ekobrottsmyndigheten måste handlägga även dessa mindre ärenden på grund av att

                                                
6 Sigurd Elofsson, ekorevisor Ekobrottsmyndigheten, intervju den 24 april 2007
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regelsystemet är utformat på det sättet. De anser att Ekobrottsmyndigheten kanske inte borde 
lägga ned så mycket resurser på den här typen av brott som inte är samhällsskadliga på det 
sätt som grov ekonomisk brottslighet är. 

Arbetet inom KPMG Forensic koncentreras främst till tre verksamhetsområden; utredningar i 
samband med misstänkta eller konstaterade oegentligheter, tvister i samband med exempelvis 
avtal eller företagsöverlåtelser samt ett förebyggande arbete som syftar till att minska risken 
för oegentligheter. KPMG Forensic arbetar även med att ta fram bakgrundinformation om 
personer/företag vid exempelvis anställningar eller anlitande av leverantör. Krüger7 förklarar
att KPMG Forensic oftast blir inkopplade i uppdrag när det är någon som har begått ekobrott 
internt i företaget. Det innebär oftast att tillgångar stjäls eller att en medarbetare är i maskopi 
med en leverantör. Krüger förklarar att mycket av det som Forensicavdelningen kommer i 
kontakt med, aldrig blir offentligt utan löses internt i företaget. En orsak till det är att det 
skulle ta för lång tid för företaget att genomgå en sådan process samt att det skulle innebära 
dålig publicitet för företaget. Elofsson betonar att det framförallt är företrädare för företagen, 
det vill säga främst styrelse och VD som begår ekobrott. Även Krüger delar den 
uppfattningen om att det är de personer som sitter lite högre upp i organisationen som begår 
brotten. Enligt en internationell undersökning som KPMG genomfört, berättar Krüger att 
resultatet visade att de som begår brotten oftast är män i 35-55 årsåldern och som agerar på 
egen hand. Det är personer som är betrodda av företaget samt har koll på den interna 
kontrollen och vet hur den ska kringgås. 

”Ju högre upp du kommer i organisationen, desto färre människor är det som ska godkänna 
ditt agerande.” (Martin Krüger, auktoriserad revisor)

Krüger förklarar KPMG Forensics synsätt på förutsättningarna för att begå ekobrott. Det 
illustreras med en triangel som de kallar för Fraud8 triangle. Triangeln beskriver tre 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en person ska begå ekobrott; möjligheten att 
genomföra brottet, motivet till att begå brott samt att den egna moralen inte säger stopp. 
Krüger påpekar att möjligheten och motivet oftast finns men att den egna moralen utgör en 
”spärr” för de människor som inte begår några brott. 

De som skadas av ekonomisk brottslighet i företaget är enligt Krüger, indirekt aktieägarna 
och ägarna. Krüger påpekar även att negativ publicitet i media kan vara skadligt för företaget. 
Elofsson förklarar att när det handlar om bokföringsbrott, drabbas samtliga intressenter men 
att det i somliga fall endast kan vara vissa typer av intressenter som företaget har som avsikt 
att lura, exempelvis vid skattebrott där företaget lurar Skatteverket. I grunden kan det dock 
vara fråga om ett bokföringsbrott som täcker upp för skattebrott. Den här typen av brott 
drabbar Skattverket vilket leder till att det går ut över den offentliga sektorn och indirekt alla 
medborgare. Det handlar oftast om att vilseleda intressenter, vanligtvis Skatteverket eller 
konkursförvaltare. I större sammanhang däremot, kan det handla om att lura aktiemarknaden 
menar Elofsson och tar Enron som exempel. 

Hur kan ekonomiska brott begås?

Elofsson förklarar att det är småbolag (ofta enmansföretag) som utgör den stora massan, det 
finns närmare bestämt cirka 200 000 stycken mikrobolag i Sverige år 2007. Han poängterar 

                                                
7 Martin Krüger, auktoriserad revisor, KPMG Bohlins AB, intervju den 23 april 2007
8 Fraud är den engelska översättningen av ekonomisk brottslighet.
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att det oftast inte existerar någon intern kontroll i dessa företag eftersom de endast består av
en person. Krüger delar samma uppfattning vad gäller att en bristande intern kontroll är 
grunden till att ekobrott kan begås i företag men belyser även att brister i företagskulturen 
kan vara en bidragande orsak. 

Samtliga respondenter säger att ekobrotten är mer avancerade idag jämfört med för tio år 
sedan. De är överens om att IT-utvecklingen har gjort brotten mer komplexa och svårare att 
upptäcka idag. Internationaliseringen är en annan faktor som några av respondenterna belyser 
och menar att det är enklare att begå ekobrott över landsgränserna idag vilket innebär att det 
blir svårare att kontrollera. I och med internationaliseringen har statsmakterna varit tvungna 
att harmonisera sin lagstiftning, framförallt EU:s medlemsländer emellan.

Åhlund och Tidén diskuterar motivet till att begå ekobrott och förklarar att huvudsyftet är att 
det finns pengar att tjäna och att det dessutom är lägre straff, än vid exempelvis rån.
Upptäcktsrisken är med andra ord lägre, straffen kortare och inkomsten är betydligt högre. 

Samtliga respondenter är överens om problematiken vad gäller kontantbaserade branscher. 
Företag med stor kontanthantering som exempelvis restauranger, taxi och frisörer är särskilt 
utsatta för ekonomisk brottslighet. Tidén menar att om vi skulle gå så långt att vi tog bort all 
kontanthantering, skulle antalet brott minskas. Vidare förklarar Tidén att det förekommer 
mycket svart arbetskraft inom dessa branscher, särskilt byggbranschen är drabbad av den här 
typen av ekobrott. Anledningen till att det är så vanligt förekommande med den här typen av 
brott, är på grund av att det finns pengar att tjäna genom att undvika de tre högsta 
skatteslagen; moms, arbetsgivaravgift och inkomstskatt. 

4.4 Hur kan ekonomisk brottslighet bekämpas och hur kan det förebyggas?

Ekobrottsmyndighetens roll som ekobrottsbekämpare

Den kan bekämpas som den görs idag men det är viktigt att inte bara ha lagar utan det måste 
även finnas tillräckligt med resurser för att bekämpa ekonomisk brottslighet, säger Elofsson.

”Man kan inte bara ha lagar utan det måste finnas en risk för folk att åka fast.” 
(Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Åhlund förklarar att Ekobrottsmyndigheten är unika som åklagarmyndighet eftersom de 
lägger ner mycket resurser på Kriminalunderrättelsetjänsten vilken är en enhet som tar fram 
analyser angående vad som händer i samhället. Framförallt analyseras vad som händer i 
Sverige och utomlands, hur politiken förändras, förutsättningar för individer att begå brott, i 
vilka konstellationer brott begås samt vilka nätverksstrukturer som byggs upp. Alla dessa 
punkter penetreras och blir en rekommendation till den strategiska inriktningen. Utifrån dessa 
analyser ser Ekobrottsmyndigheten vilka områden som bör prioriteras. Åhlund förklarar 
vidare att det gäller att satsa de knappa resurser som myndigheten har att tillgå, på den tunga 
ekonomiska brottsligheten och med andra ord lägga så lite resurser som möjligt på de mindre 
tidskrävande målen. Vi satsar på de områden som är prioriterade förtydligar Tidén och 
förklarar att Ekobrottsmyndigheten gjort mycket på området vad gäller att öka lagföringen 
och minska genomströmningstiderna vilket har lett till en positiv resultatmätning. Han säger 
att det dock alltid kan diskuteras om det skulle gå att göra saker och ting annorlunda samt om 
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det är bra mätmetoder eller inte men det är departementet, Ekobrottsmyndigheternas 
uppdragsgivare, som bestämmer hur det ska mätas. 

Även Elofsson belyser vikten av att hänga med när det gäller att analysera brottstrender och 
riskområden. Han framhäver vikten av att bygga en lagstiftning utifrån sådana studier. 

Hur kan Ekobrottsmyndigheten förebygga ekonomisk brottslighet?

Elofsson poängterar att rättsväsendet förebygger brott genom att enbart finnas till och genom 
att visa upp domar. Domarna är Ekobrottsmyndighetens starkaste bevis för att visa 
allmänheten, företagare och revisorer att de kan fällas för ekonomisk brottslighet. 
Ekobrottsmyndigheten satsar mycket resurser på informationsspridning i form av 
föreläsningar, seminarier och olika kampanjer. Åhlund och Tidén berättar om 
Ekobrottsmyndighetens Brottsförebyggande (BF) arbete som bland annat innebär att de
informerar och utbildar exempelvis gymnasieelever på byggprogrammet, bokförare och 
revisorer. Ekobrottsmyndigheten satsar även mycket resurser på specialistkompetens och 
vidareutbildning och har dessutom ett nära samarbete med revisorernas branschorganisation 
FAR/SRS. Elofsson förklarar närmare om samverkan mellan Ekobrottsmyndigheten och 
FAR/SRS och nämner den rekommendation som FAR/SRS utgivit efter påverkan av 
Ekobrottsmyndigheten, angående problemet som finns med manipulerade kassaapparater. 
Rekommendationen handlar om hur revisorer ska revidera kontantbranschen. 

”För att näringslivet ska kunna konkurrera på jämlika villkor, är det viktigt att vi inte 
släpper greppet, särskilt inte när det gäller kontantbranschen!” (Sigurd Elofsson, 
ekorevisor)

Bakgrunden till den nya rekommendationen, var att revisorer oftast har för lite kunskap för 
att förstå kassaapparatsfunktionerna. Revisorerna välkomnar numera standardiserade 
kassaapparater vilket är ett behov som växt fram efter anmälningspliktens införande. 

”Det som fick revisorerna att gå var när vi sa; ni måste anmäla om företagen inte har någon 
tillförlitlig kassaapparat, annars är det ett bokföringsbrott!” 
(Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Krüger nämner restaurangbranschen som ett exempel på bransch där behovet av information 
är stort. Det handlar om att öka medvetenheten hos företagen och få dem att förstå att de kan 
drabbas av ekobrott samt att skrämma dem genom att informera om de lagar och krav som 
finns. KPMG håller i en del utbildningar för företag med syfte att öka medvetenheten om 
ekonomisk brottslighet, Krüger menar dock att det fortfarande inte är prioriterat för företagen 
att arbeta med att förebygga brott och oegentligheter. 

”Företag har så mycket på sin agenda, att själva förebyggandet av ekobrott inte blir prioritet
nummer ett.”  (Martin Krüger, auktoriserad revisor)

Hur kan företag förebygga ekonomisk brottslighet?

Varje företag bör ha uppföljande koder och etiska regler för hur man ska förhålla sig i olika 
sammanhang, diskuterar Åhlund och Tidén. De menar att många företag har 
säkerhetsavdelningar och kontrollsystem.
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”Vi ser många stora företag som ligger i gråzonen och där det då är jätteviktigt att man 
behåller en moralisk älta. Det handlar om ett överlevnadssyfte för dem själva, om man 
rubbar balansen i systemet har man ingen trygghet i den apparat som omger alla de 
affärsbeslut som måste tas.” (Martin Tidén, åklagare)

Krüger är inne på samma spår vad gäller moral och etik i företag, han menar att det gäller att 
se till att de anställda följer de riktlinjer som finns. En annan viktig faktor är givetvis att 
bygga upp fungerande kontrollsystem. Det förebyggande arbete som KPMG Forensic
bedriver är att gå igenom olika processer i företagen och undersöka vilka kontroller som finns 
samt se hur stor risken/riskerna är att det förekommer oegentligheter i företagets redovisning.

”Vi gör en riskanalys och riktar in oss på ett visst område inom företaget, ser på vad det 
finns för kontroller idag och hur de kan förbättras.”
(Martin Krüger, auktoriserad revisor)

Med hjälp av intern kontroll, kan företag förebygga att oegentligheter inte uppkommer säger 
Elofsson. Han betonar att det är viktigt att företag har förmågan att upptäcka dem och att 
företag är öppna och uppmärksamma på nya riskområden. Om företaget inte har ett
fungerande kontrollsystem, sjunker deras tillförlitlighet gentemot aktieägarna och företaget 
tappar omvärldens förtroende. 

”Det innebär att företagets rutiner ej fungerat eller att den interna kontrollen inte fångade 
upp problemet.” (Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Vilken brottsförebyggande roll har externa revisorer?

En auktoriserad eller en godkänd revisor ska genomföra revision enligt God revisionssed. 
Revisorn är av lagstiftaren utsedda granskare och kan beskrivas som den största 
skyddsgruppen för aktieägare förklarar Tidén. Han poängterar att externa revisorer är en 
viktig informationskälla för Ekobrottsmyndigheten. Elofsson är av samma uppfattning och 
framhäver de externa revisorernas betydelse. Han understryker att det är viktigt med en 
oberoende roll på marknaden. Revisorerna intygar att rapporterna som företagen avger är 
tillförlitliga, vilket innebär att Ekobrottsmyndigheten är oerhört beroende av revisorerna och 
att de innehar största respekt gentemot dem. Elofsson hävdar därför att det är av särskild vikt 
att Ekobrottsmyndigheten inte drar sig för att åtala revisorer som slarvar eller missköter sig. 

Eftersom revisorn har anmälningsplikt vid misstanke om brott, innebär det att revisorn är 
mån om att förebygga brott förklarar Elofsson och menar att det ligger i revisorns skyldighet. 
En förebyggande åtgärd i revisionsprocessen är att upplysa sin klient om sin skyldighet att 
anmäla misstanke om brott i fall han/hon anser att det föreligger sådana skäl att misstänka 
det. Elofsson påpekar att revisorns viktigaste uppgift är att sammanställa en riskanalys. Det 
gäller för revisorn att till varje ny klient ställa frågan; hur tänker du bokföra? Ställer revisorn 
den frågan, förebygger han/hon brott. Det är även viktigt att bokföringen fungerar från dag 
ett, vilket kräver att revisorerna är offensiva och börjar revidera från samma tidpunkt. Enligt 
Elofsson är vikten av att uppmärksamma riskerna något som revisorerna börjat förstå alltmer. 

”Många företag uppskattar att revisorn upplyser om riskerna samtidigt som revisorerna 
säkerställer sin egen roll.” (Sigurd Elofsson, ekorevisor)
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Elofsson framhåller att revisorns roll som brottsförebyggande kommer att bli mer och mer 
viktig. Han tror att det kommer att bli mer kontroller på revisorerna eftersom de har en sådan 
väsentlig roll, det är därför viktigt att säkerställa revisorernas oberoende och garantera att de 
följer God revisionssed. Krüger å andra sidan påstår att det inte är en roll som revisorn tagit 
på sig när det gäller att verka brottsförebyggande, däremot gäller det att få dem medvetna om 
risken för fraud. Han förklarar vidare att det inte finns några lagstadgade krav för revisorn att 
förebygga brott mer än att de ska genomföra en granskningsprocess och att det är ISA 240 
som styr hur revisorerna ska granska oegentligheter.

”Det förebyggande arbetet ligger egentligen inte i revisorns roll.”
(Martin Krüger, auktoriserad revisor)

KPMG försöker utbilda sina revisorer på att vara lyhörda och inneha en förståelse för 
riskerna med oegentligheter. Revisorn kan påpeka brister i den interna kontrollen och då är 
det sedan upp till företaget att ta det vidare menar Krüger. Han framhåller dock att 
revisorerna har en brottsförebyggande roll såtillvida att de granskar den interna kontrollen 
och för en diskussion om fraud med företaget samt om de risker som kan tänkas föreligga. 
Krüger tillägger att även om han inte anser att det ligger i revisorns roll i dagsläget, att spela 
en brottsförebyggande roll, vore det kanske inte så dumt om det skulle göra det i framtiden.

”Jag tror inte att själva den brottsförebyggande rollen kommer att bli större, utan snarare 
den förebyggande rollen vid intern kontroll.” 
(Martin Krüger, auktoriserad revisor)

Krüger anser att det ständigt behövs mer utbildning för revisorerna på området. KPMG 
Forensic:s roll inom byrån är att vara delaktiga i revisionen och se vilka områden ur ett 
fraudperspektiv som bör undvikas och därefter upplysa revisorn om det. Revisorn har på så 
vis med sig den informationen när de reviderar. 

”Det är viktigt att revisorn ska finnas som bollplank om företagen har frågor om ekonomisk 
brottslighet.” (Martin Krüger, auktoriserad revisor)

Krüger tycker att revisorerna ständigt får information och utbildning via FAR/SRS angående 
hur granskningsarbetet vid revision ska gå till. Han känner till Ekobrottsmyndighetens 
brottsförebyggande avdelning och dess samverkan med FAR/SRS. Enligt Krüger når 
informationen revisorerna, ett exempel på det är hur revisionen vid kontanthantering ska 
säkerställas. 

Vilken roll har ekorevisorer?

En ekorevisor biträder åklagare och polis i utredningar eftersom ekorevisorer besitter särskild 
kunskap om redovisning och skatt. Ekorevisorerna kan även bistå åklagaren i rätten eller vid 
förhör i utredningar. Enligt Elofsson står ekorevisorerna för sakkunskapen på det 
civilrättsliga området. De flesta ekorevisorer har en gedigen bakgrund, antingen inom 
Skatteverket eller som externa revisorer. Elofsson har den uppfattningen om att den profil 
som Ekobrottsmyndigheten har störst behov av, när det gäller ekorevisorer, är personer med 
bakgrund som externa revisorer. Förklaringen som Elofsson anger är att externa revisorer har 
den kunskapen som behövs för att kunna granska räkenskaper enligt den lagstiftning som 
finns och ur det perspektivet.  
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”Jag kan tycka att det finns tillräckligt med skattekompetens inom Skatteverket och att den 
specialistkompetensen inte behövs i lika stor utsträckning på Ekobrottsmyndigheten. Istället 
finns det ett stort behov av externa revisorers kompetens och erfarenheter.”
(Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Elofsson berättar att medarbetarna inom Ekobrottsmyndigheten arbetar i team, där de har fyra 
kompetenser varav tre utredningskompetenser; åklagare, poliser och ekorevisorer. Syftet är 
att de olika yrkeskategorierna ska använda sina basala kunskaper och anpassa dem till sina 
ärenden. 

”Att varje yrkesgrupp vässar sin kompetens, att vi tillsammans är så bra upprustade som 
möjligt.” (Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Det är viktigt att de olika kompetenserna respekterar varandra, förklarar Elofsson och 
tydliggör vikten av att ekorevisorerna är medvetna om att de ensamma, besitter 
expertkunskap om ekonomi.

”Varje person blir nyckelperson för sin kompetens.” (Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Åhlund framhäver ekorevisorernas roll inom Ekobrottsmyndigheten och säger att de är en 
oerhörd viktig grupp eftersom ekorevisorernas expertkunskap är en mycket användbar 
utredningsresurs. Elofsson markerar att det definitivt behövs fler ekorevisorer inom 
Ekobrottsmyndigheten. Han förklarar att ekorevisorerna, sedan myndighetens inrättande, har 
kämpat med att visa sin kompetens och att framhäva den expertis som de besitter utifrån den 
ekonomiska aspekten. Elofsson anser att det saknas en viss förståelse för hur viktiga 
ekorevisorerna är för verksamheten samt att myndigheten saknar en samlad syn på 
revisorerna. 

”Vår kompetens är inte kvalitetssäkrad här på Ekobrottsmyndigheten.” 
(Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Ekorevisorernas roll har förändrats en del sedan Ekobrottsmyndighetens inrättande, säger 
Tidén och menar att rollen har frigjorts och att ekorevisorerna numera deltar i fler 
komplicerade fall. De första åren i myndighetens regi, fokuserades ekorevisorernas tid på de 
mindre mängdbrottsärendena. Det resulterade till att en ny utredningsteknik utvecklades och 
att ekorevisorernas kompetens därefter koncentrerades till de mer komplicerade fallen. 

Elofsson säger att han ser Ekobrottsmyndigheten som en slags revisionsbyrå men påpekar att 
enligt personalsammansättningen, ser det ut som det är polisiära tvångsmedel som 
myndigheten sysslar med. Elofsson påpekar även att han saknar en representant av den 
ekonomiska aspekten i staben.

”Jag anser att ekobrottsbekämpningen skulle gynnas av att samtliga professioner återfanns i 
ledningsgrupperna. Idag saknas den ekonomiska kompetensen.” 
(Sigurd Elofsson, ekorevisor)
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Frågan som Elofsson väcker är om Ekobrottsmyndigheten är ”rätt” organiserade, med tanke 
på att både åklagare och poliser har en egen plattform inom Ekobrottsmyndigheten medan 
ekorevisorerna inte har det. Elofsson tror att vid en eventuell nedläggning av 
Ekobrottsmyndigheten kan ekorevisorernas roll förändras och det är osäkert vilken 
myndighet som de kommer att tillhöra. 

”Vi kommer att utreda som tidigare men risken är uppenbar att det kommer att ta mycket 
längre tid eftersom vi troligen inte är samlokaliserade med polis/åklagare. Eventuellt
kommer de flesta av ekorevisorerna att vara anställda av polisen eftersom det är där 
utredningarna bedrivs”. (Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Arvidsson9 anser att det vore bättre och mer logiskt om ekorevisorerna skulle hamna under 
Polisen vid en nedläggning eftersom de är en utredningsresurs. Istället för Thorblads förslag, 
där ekorevisorerna ska förflyttas till Åklagarmyndigheten. Arvidsson anser att man i sådana 
fall är inne och förändrar åklagarrollen eftersom en åklagaren har en strikt juridisk roll som 
ger förundersökningsdirektiv men inte fungerar som arbetsledare. 

4.5 Faktorer som påverkar ekonomisk brottslighet

Hur påverkas antalet ekonomiska brott i företag av en god intern kontroll?

Det kommer alltid att finnas ett behov av intern kontroll säger Krüger. De senaste åren har 
det blivit en större efterfrågan och ökat fokus på intern kontroll på grund av de 
bolagsskandaler som inträffade i USA, med Enron i täten. Tillföljd av dessa händelser 
inrättades en ny lagstiftning, Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX). Det är framförallt företag 
som ägs av ett amerikanskt noterat bolag som drabbas av SOX-reglerna och enligt Krüger ser 
inte alla företag positivt på att ha så mycket kontroll i företaget. Det är inget vanligt 
förekommande i vår företagskultur, att behöva ha så mycket kontroller som det innebär för de 
företag som innefattas av SOX. Däremot pratas det om att anpassa SOX-reglerna till 
europeiska företagsbehov. En sådan lagstiftning kommer med största sannolikhet, inte att 
vara lika detaljerad och sträng som SOX tror Krüger.

Den Svenska koden för bolagsstyrning har enligt Krüger påverkat svenska företags syn på 
intern kontroll på ett positivt sätt. Företagen har börjat arbeta aktivt med dessa frågor men det 
är fortfarande mycket arbete som återstår och allt kan inte ske på en och samma gång. Det är 
dock glädjande att svenska företag ser fördelarna med intern kontroll och att de har blivit 
bättre på att använda kontroll- och säkerhetssystem. 

Hur påverkas antalet ekonomiska brott av anmälningsplikten?

Det kanske inte upptäcks mer ekobrott idag men däremot anmäls fler brott, säger Krüger. 
Innan anmälningsplikten infördes, lät revisorerna ofta företagen själva ta hand om problemen 
men sedan anmälningsplikten för revisorer infördes år 1999, har det blivit mer tydligt om vad 
som ska anmälas. 

”Det intressanta är inte hur många brott som har anmälts, utan hur många brott som har 
förebyggts med hjälp av anmälningsplikten.” (Sigurd Elofsson, ekorevisor)

                                                
9 Ulf Arvidsson, planeringsdirektör Ekobrottsmyndigheten, intervju den 24 april 2007.
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Via anmälningsplikten har lagstiftaren uppmanat revisorerna att de ska förebygga brott, 
förklarar Elofsson. FAR/SRS anser sig vara positiva till lagstiftningen om anmälningsplikten. 
Revisorerna kan själva bli lagförda om de inte uppmärksammar ekobrott. Elofsson berättar 
om en organisationsgrupp där Ekobrottsmyndigheten och FAR/SRS samverkar och där de 
diskuterar frågor om bland annat anmälningsplikten. Ekobrottsmyndigheten utnyttjar gruppen 
för att informera revisorerna om brottsliga tendenser som de ser. 

”Vi säger till revisorerna att vi inte i första hand är intresserade av att de anmäler brott utan 
att de förebygger dem. På så sätt samverkar rättsväsendet tillsammans med näringslivet.”
(Sigurd Elofsson, ekorevisor)

På det här sättet säkrar Ekobrottsmyndigheten revisorernas resa eftersom de kan förebygga 
brotten istället för att enbart anmäla dem. Det bidrar även till en bättre klientrelation menar 
Elofsson. Ekobrottsmyndigheten kan även bistå med råd till revisorn om han/hon bör anmäla 
ett misstänkt brott eller en oegentlighet, det utgör en säkerhet för revisorerna. 

”Anmälningarna har ökat kraftigt och är nu uppe i 400 stycken ungefär, tack vare 
revisorerna!” (Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Hur påverkas antalet ekonomiska brott av revisionsplikten?

All kontroll från bolag som nu innefattas av revisionsplikten kommer att försvinna om den 
avskaffas och då kan det ifrågasättas vad dessa bolag kommer att användas till, säger Tidén. 
Han förklarar att aktiebolag kan ses som ett brottsverktyg och understryker att ekobrotten inte 
kommer att minskas om det blir aktuellt att slopa revisionsplikten för mindre bolag. Tidén 
framhåller dock att det är fråga om ett EU-direktiv vilket innebär att det är svårt att komma 
undan. Däremot kan det diskuteras vad som måste ändras på i lagstiftningen för att undvika 
att företag använder dessa bolag till att begå brott i, om revisionsplikten i små aktiebolag tas 
bort. Ett alternativ kan vara att en ny bolagsform bildas, menar Tidén.

”Om revisionsplikten tas bort kommer aktiebolag att vara en tacksam bolagsform att begå 
brott i, eftersom man inte har något personligt ansvar i den bolagsformen.” 
(Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Åhlund berättar att Ekobrottsmyndigheten har fått yttra sig över frågan om revisionspliktens 
avskaffande, där Ekobrottsmyndigheten har varit försiktigt positiva till det, förutsatt att det 
avser företag och områden som inte är samhällsskadliga. Elofsson anser att det finns ett stort 
värde med att ha kvar revisionsplikten. Revisionsplikten innebär att det finns en revisor som 
granskar företaget och att det på så sätt finns en möjlighet för dem att förebygga brott. En 
revisor är förebyggande i sig och bara det att revision finns ökar möjligheten för att upptäcka 
både oaktsamma och uppsåtliga brott. Ekobrottsmyndighetens officiella ståndpunkt är enligt 
Elofsson, att framförallt antalet oaktsamma brott, kommer att öka om revisionsplikten tas 
bort. Även Krüger tycker att det är en het fråga om att eventuellt avskaffa revisionsplikten i 
mindre aktiebolag. Han anser att revisionsplikten är viktigt för att ett företag ska kunna 
överleva och ha ett gott anseende bland intressenter. Krüger diskuterar kring frågan; hur
företag ska kunna uppnå ett gott anseende till sina intressenter om de inte har någon 
kontrollfunktion, som till exempel en revisor? Krüger tror att banker även i fortsättningen 
kommer att ställa krav på företag oavsett storlek. Han tror även att det finns en risk för att 
slopandet av revisionsplikten kan tänkas leda till att exempelvis Skatteverket får mer att göra 
på grund av ökade skattekontroller. Krüger vill inte generalisera och påstå att det höga antalet 
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ekobrott i exempelvis Storbritannien, har någon koppling till att de mindre bolagen saknar 
revisionsplikt. Han menar att det snarare kan finnas i företagskulturen hur medarbetarna
agerar och att det kanske inte har lika tillförlitlig intern kontroll i dessa länder. 

4.6 Diskussion kring en eventuell nedläggning av Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens bakgrund och den nya utredningen

Arvidsson har bidragit med sin expertkunskap till den statliga utredningen (SOU 2007:8) 
avseende Ekobrottsmyndighetens roll och framtid. Arvidsson börjar med att berätta, att när 
Ekobrottsmyndigheten inrättades år 1998, var det inte utan politisk strid. Det var den 
dåvarande socialdemokratiska regeringen som hade fått mycket kritik på grund av att de inte 
ansågs kunna hantera den ekonomiska brottsbekämpningen. När vänsterblocket 
(socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet) inrättade myndigheten var det i strid 
mot de borgerliga partiernas ståndpunkt, som inte ansåg att det var någon bra lösning. Det var 
inte bara en politisk fråga utan det hade även en praktisk aspekt eftersom åklagare och poliser 
från början inte ville följa med till Ekobrottsmyndigheten vilket grundades i en diskussion 
kring fackligt tillhörande och lönevillkor. Arvidsson förklarar att när Gudrun Antemar blev 
generaldirektör år 2004 och anställde Arvidsson, fanns det ett antal saker som borde åtgärdas 
inom verksamheten. Dels var det den interna ledningen och styrningen som borde förändras 
och dessutom uppmärksammades ett antal externa frågor, exempelvis polisernas roll och 
ställning inom Ekobrottsmyndigheten. Den rapport som Ekobrottsmyndigheten lämnade till 
regeringen under hösten år 2004, avseende de förbättringar och ändringar som myndigheten 
var i behov av, utgjorde ett viktigt underlag till den statliga utredningen om 
Ekobrottsmyndighetens framtid

Den dåvarande socialdemokratiska regeringen skrev direktiven till den statliga utredningen
och tillsatte en oberoende utredare; lagmannen Barbro Thorblad. Den dåvarande regeringen 
skrev de ursprungliga direktiven år 2005, med utgångspunkt att Ekobrottsmyndigheten skulle 
vara kvar. När det sedan blev regeringsskifte år 2006, skrev den nya regeringen 
tilläggsdirektiv till utredningen. De ändrade därmed förutsättningarna och gav Thorblad fria 
tyglar att lämna förslag om Ekobrottsmyndigheten borde finnas kvar eller läggas ned. 
Tilläggsdirektiven kom i mitten av november, när det endast var drygt två månader kvar till 
utredningen skulle gå i tryck. Det innebar att utredningens slutfas präglades av en stor 
brådska, enligt Arvidsson.

Det förslag som Thorblad presenterade för regeringen, innebar en nedläggning av 
Ekobrottsmyndigheten och en omorganisering av myndighetens verksamhet fördelat mellan 
Åklagarmyndigheten respektive Polisen. Enligt Thorblad ska en samlokalisering mellan 
myndigheterna bibehållas men hur det ska styras och praktiseras, är det ingen som vet menar 
Arvidsson. 

”Jag är kritisk och ser svårigheter att skriva samordnade planer i en ny och splittrad 
organisationsmodell.” (Ulf Arvidsson, planeringsdirektör)

Arvidsson kritiserar utredningen och framhäver att Thorblad inte verkar ha förstått och insett 
betydelsen av en gemensam ledning och styrning av Ekobrottsmyndigheten. Han förklarar att 
det är det gemensamma konceptet för ledning och styrning som skapat en direkt 
kommunikation mellan kamrar och ledning. Arvidsson är även kritisk till att minska
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personalen inom Ekobrottsmyndighetens stab. Även om säkerligen några tjänster kan dras in, 
tycker han att arbetet inom staben bedrivs tämligen effektivt. 

”Jag befarar att ekobrottsbekämpningen kommer att tappa fart, takt och tempo om det blir en 
omorganisation av den modell som Barbro Thorblad har föreslagit.” 
(Ulf Arvidsson, planeringsdirektör)

Ekobrottsmyndighetens arbete mot ekonomisk brottslighet

Avgränsningen på vad som är ekobrott fungerar bra, säger Tidén som själv är åklagare för 
mängdbrott. Åhlund och Tidén är överens om att det aldrig har varit några bekymmer att ha 
ett ben i varje myndighet när det gäller vissa brottsärenden och att samverkan inte är ett 
problem, på grund av att det inte är en organisatorisk fråga. Blandbrottsligheten i sig är ett 
problem men det är inget problem att lösa dem, myndigheterna emellan. Samverkan är 
beroende av en kommunikation och en gemensam vilja och mål att sträva mot att göra det 
bästa, vilket självklart föreligger i alla myndigheters intressen. Samverkan har inget att göra 
med myndighetsgränserna, påpekar Arvidsson. 

”Anledningen till att Ekobrottsmyndigheten går så bra är för att vi kan ta ett samlat grepp 
eftersom vi har en samlad ledning och styrning och ger ut samlade och noggranna 
instruktioner om hur verksamheten ska styras.” (Ulf Arvidsson, planeringsdirektör)

År 2005 genomförde Ekobrottsmyndigheten markabla förbättringar berättar Arvidsson och 
säger att antalet avslutade ärenden ökade med 34 %. Mer resurser fokuserades på den 
allvarliga brottsligheten vilket ledde till en produktivitetsökning på 48 %. Arvidsson påpekar 
dock att han framförde de här uppgifterna till Thorblad samt att han även påpekade för henne 
att resultatförbättringarna även ökade åren 2006 och 2007. Han anser dock att Thorblad inte 
tagit någon hänsyn till det och att det inte heller framgår av hennes utredning.

”Sammanfattningsvis arbetar vi mycket mera idag med pågående brottslighet och inte mer 
än den nödvändighet som behövs på den historiska brottsligheten. Den nya 
mängdbrottsreformen är ett exempel på det.” (Ulf Arvidsson, planeringsdirektör)

Ekobrottsmyndigheten, en självständig myndighet?

Tidén poängterar vikten av att ha en egen organisation för den här typen av brottslighet, 
annars riskerar ekobrotten att bli en del i den stora massan. Dilemmat med att integrera 
ekobrott i annan verksamhet (Åklagarmyndighet och Polis) är att den riskerar att bli 
bortprioriterad framför annan brottslighet, som exempelvis mord och våldtäkter. 

”Man har aldrig lyckats med det tidigare och vi har svårt att se hur man ska kunna lyckas 
med det idag.” (Martin Tidén, åklagare)

Tidén förklarar vidare att de äldre kollegorna på ekobrottsmyndigheten ofta berättar för de 
nya medarbetarna om hur det var under EM 1992, när ingen ekobrottsbekämpning bedrevs 
under en lång tid. Samtliga polisresurser beordrades då att hoppa in som ordningspoliser för 
att hålla allmänheten lugn. Efter den här händelsen gick övertiden i taket och på den vägen 
var det.
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Arvidsson förklarar att han i sin tidigare roll hos riksåklagaren, företrädde dennes intressen 
men att han numera har en annan roll inom Ekobrottsmyndigheten viljet innebär att han 
numera ser fördelarna med att ha en självständig myndighet för ekonomisk brottslighet.

”Personligen är jag bestämt för att Ekobrottsmyndigheten bör vara kvar som en egen 
myndighet och att den här lösningen är den bästa.” (Ulf Arvidsson, planeringsdirektör)

Elofsson anser även att Ekobrottsmyndigheten bör vara kvar och säger att han ser svårigheten 
med att bedriva en effektiv ekobrottsbekämpning om myndigheten skulle delas upp mellan 
Åklagarmyndigheten och Polisen. Det är dock viktigt att resurserna säkras oavsett om 
Ekobrottsmyndigheten kommer vara kvar i egen regi eller inte. En nedläggning kommer att 
innebära samverkansproblem tror Elofsson och menar att den snabba handläggningstiden 
som Ekobrottsmyndigheten har nu, aldrig kommer att kunna bibehållas vid en nedläggning. 
Fördelen med en samlad myndighet för ekobrott är korta beslutsvägar och därmed smidigare 
tillvägagångssätt. 

”Det finns en risk att vi backar tillbaka till åren innan 1998 och sedan kommer det att ta 10 
år att arbeta ifatt det som vi har förlorat, vilket innebär att vi riskerar att vara tillbaka där vi 
är nu, år 2027!” (Sigurd Elofsson, ekorevisor)

”Vi tappar 20 år i en tidsperiod där saker och ting bara forsar fram.” 
(Sigurd Elofsson, ekorevisor)

Ekobrottsmyndigheten har uppvisat en mycket god resultatutveckling de senaste tre till fyra 
åren och då gäller det att kunna identifiera framgångsfaktorerna. Åhlund anser att det är en 
andrahandsfråga angående vilken skylt som ska sitta på dörren och menar att man istället bör 
fundera på förutsättningarna för en bra ekobrottsbekämpning och på vilka förutsättningar som 
finns för att utveckla ekobrottsbekämpningen. Tidén poängterar att det är typiskt för Sverige, 
att när det uppstår ett problem genomförs en omorganisation, istället för att ta reda på vilka 
som är framgångsfaktorerna i myndigheten. Finns det exempelvis förutsättningar för att 
uppfylla dessa framgångsfaktorer om verksamheten skulle fördelas på respektive myndighet, 
Åklagarmyndigheten och Polisen? Skulle det visa sig att det finns en annan organisatorisk 
form som är mer effektiv så är det ingen som mottsätter sig till det förslaget men att lägga 
ned Ekobrottsmyndigheten med motivet att spara 15 miljoner kronor är oförståeligt anser 
Tidén och Åhlund. De säger att de är bekymrade för hur den organisatoriska frågan ska lösas 
om det blir enligt Thorblads förslag. Viktigt att poängtera är dock att Ekobrottsmyndighetens 
uppgift är att bekämpa ekobrott och inte lägga sig i att lösa den organisatoriska frågan 
påpekar Åhlund.

Min bedömning är att om regeringen vill få till stånd en ändring enligt Thorblads förslag, bör 
de göra det senast i juni månad med tanke på att man ska lägga en budgetproposition till 
riksdagen i höst, säger Arvidsson. Oavsett vilken lösning som regeringen väljer är det enligt 
Arvidssons uppfattning, tveksamt om det går att genomföra utan ytterligare utredningar. Det 
är tveksamt om det blir antingen eller, det vill säga att Ekobrottsmyndigheten ska vara kvar i 
sin nuvarande skepnad eftersom vi har ett antal ändringar som bör göras, eller att anpassa 
organiseringen helt enligt Thorblads förslag. Arvidsson tror att det eventuellt kan bli aktuellt 
att ha kvar Ekobrottsmyndigheten i mindre skala eller tillsätta en ny myndighet. Det kommer 
i så fall att dröja eftersom nya utredningar kommer att krävas.  
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”Många samhällsdebattörer har ställt frågan; varför lägga ned en myndighet som går så 
bra? Då kan jag bara säga att den goda resultatförbättringen fortsätter även 2007, även om 
det stora språnget var 2005 så var även 2006 riktigt bra. Det finns alltså ingen uppgivenhet 
inom myndigheten.” (Ulf Arvidsson, planeringsdirektör)

Vilka svagheter finns i Ekobrottsmyndighetens verksamhet?

Under de sex första åren som Ekobrottsmyndigheten fanns var det en lång uppförsbacke
vilket inte ska glömmas menar Arvidsson. Nytt folk skulle tas in och det hade länge varit 
olika meningsmotsättningar mellan personalkategorierna. Det syns tydligt på 
Ekobrottsmyndighetens resultat hävdar Arvidsson och förklarar att det efter år 2004 har varit 
en mycket positiv resultatökning. 

Frågan om Ekobrottsmyndigheten bör täcka hela landet, är ingen frågeställning som 
Ekobrottsmyndigheten kan disponera över utan det är en diskussion som endast finns med i 
Thorblads utredning säger Arvidsson. Självklart bör Ekobrottsmyndigheten vara enhetligt 
över hela riket, menar Åhlund och Tidén. De anser inte att det är en resursfråga eftersom det 
även idag kostar pengar att utreda ekobrott utanför Ekobrottsmyndighetens geografiska 
område. Dessutom kanske det inte är en så stor fråga i sammanhanget med tanke på att de 
flesta ekobrott begås i storstäderna. Arvidsson håller med om att det bör vara en samlad och 
gemensam organisation för ekonomisk brottslighet för att uppnå samma prioriteringsgrad. 
Han anser även att det är positivt att Thorblad väckte frågan i utredningen.

Finns det brister i utredningen?

Problemet med utredningen är att det inte finns några alternativ presenterade. Dessutom anser 
Åhlund och Tidén att utredningen inte täcker alla Ekobrottsmyndighetens områden, 
exempelvis finansmarknadsbrotten och EU-bedrägerier. En annan aspekt som de anser vara 
bristfällig i utredningen är att det statistiska materialet inte är tillförlitligt eller jämförbart, 
enligt författarna till utredningen. Åhlund och Tidén är oförstående till hur ett förslag i en 
statlig utredning kan grundas utifrån dessa premisser. Arvidsson delar samma uppfattning 
och är kritisk till att Thorblad inte har utrett olika alternativ och presenterat dem. Han säger 
även att om en utredning ska grundas på ett siffermaterial, måste siffermaterialet vara relativt 
stabilt. Arvidsson hävdar att så inte är fallet vilket också är hans huvudpunkt i kritiken till 
utredningen. 

Arvidsson förklarar att en expert i en utredning kan få avge ett särskilt yttrande om 
utredningens ordförande medger det. Arvidsson hävdar att han begärde att få avge ett sådant
yttrande till Thorblad som Arvidsson önskade att hon skulle foga in i utredningen. Thorblad 
valde dock att inte publicera det och hänvisar i utredningen till att det inte var relevant i fråga 
om omfattning, omfång och praxis. 

”Thorblad ville att jag skulle banta ner mina synpunkter och dessutom var det vissa saker 
som hon ville att jag inte skulle uttala mig om.” (Ulf Arvidsson, planeringsdirektör)

Det är många som har frågat efter mina originalyttranden men eftersom jag är förordnad 
expert av regeringen och inte under Ekobrottsmyndigheten innebär det att jag lyder under 
Thorblad. Eftersom jag vill vara lojal mot systemet väljer jag att inte ge ut det ursprungliga 
materialet och de expertsynpunkter som jag lämnat till utredningen i andra sammanhang 
avslutar Arvidsson. 
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Politiska intressen vad gäller bekämpning av ekonomisk brottslighet

Den nya regeringen har ännu inte gjort något mer detaljerat uttalande angående var de står i 
frågan om ekobrottsbekämpning, säger Arvidsson och tror att det i grunden inte finns några 
skillnader mellan de båda regeringarnas åsikter vad gäller ekobrottsbekämpningens 
betydelse. Åhlund och Tidén är försiktiga i sina uttalanden men menar att det sannolikt inte 
föreligger någon skillnad mellan den nya och den gamla regeringens intresse för ekobrott och 
syn på hur ekobrottsbekämpningen bör bedrivas. 

Elofsson avviker från de övriga respondenters uttalanden och säger att han tror att det kan 
föreligga skillnader i den nuvarande regeringens syn på ekobrottsbekämpning eftersom de 
ändrade den före detta regeringens direktiv till utredningen. Han anser även att det inte känns 
som den nuvarande regeringen har satt sig in problemet mellan Rikspolisen och 
Riksåklagaren, vad gäller att säkra resurser.

”Jag anser att den borgerliga alliansen är alltför naiv när det gäller tron på samarbetet 
mellan Polis och Åklagarmyndighet.” (Sigurd Elofsson, ekorevisor) 
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5. Analys

I det här kapitlet ska vi analysera och diskutera de intervjusvar vi fick fram i empirin och 
därefter försöka koppla empirin till den teori som är presenterad i tidigare kapitel. Det bör 
påpekas att eftersom vi endast har intervjuat fem personer, kan det resultat som presenteras 
inte ses som allmängiltigt.

5.1 Definition av ekonomisk brottslighet

Den ekonomiska brottsligheten i Sverige är ett växande problem vilket hotar såväl stat, 
kommun som enskilda medborgare. Samtliga respondenter belyser problemet med ekonomisk 
brottslighet och poängterar de stora kostnader som dessa brott innebär för hela samhället. 
Respondenterna är överens om att antalet anmälda ekobrott ökade markant mellan åren 2001 
och 2004, vilket kan utläsas i vår teoretiska referensram. Åren därefter har ökningen av 
antalet anmälda brott endast stigit marginellt, vad den här brottsutvecklingen beror på är svårt 
att spekulera i eftersom det förekommer ett stort mörkertal. 

Enligt respondenterna på Ekobrottsmyndigheten, är bokföringsbrott det vanligaste ekobrottet 
som lagförs vilket även stämmer överens med vårt teoriavsnitt. Vi tolkar utifrån vår empiri att 
orsaken till bokföringsbrott oftast är okunskap och slarv, vanligtvis bland småföretagare. En 
respondent, med gedigen erfarenhet som åklagare och med bred kunskap vad gäller 
mängdbrottsärenden, påstår att mer resurser borde satsas på nya småföretagare avseende
utbildning angående hur en korrekt bokföring ska upprättas. Samtidigt poängterar samtliga 
respondenter inom Ekobrottsmyndigheten att det även borde läggas mer resurser på den grova 
ekonomiska brottsligheten istället för de så kallade mängdbrotten som oftast inte utgör någon 
större samhällsskada och som kan förebyggas genom informationsspridning.

5.2 Hur kan ekonomisk brottslighet förebyggas?

Hur kan Ekobrottsmyndigheten förebygga ekonomisk brottslighet?

Vår empiriska sammanställning på det här området knyter an till vår teoretiska referensram 
där samtliga respondenter inom Ekobrottsmyndigheten menar att informationsspridning i 
form av föreläsningar och seminarier, är en viktig del i det förebyggandet arbetet mot 
ekonomisk brottslighet. Det framgår av empiriavsnittet, i enlighet med vår teori, att 
Ekobrottsmyndighetens Brottsförebyggande (BF) enhet är en viktig verksamhetsgren med 
bland annat syftet att påverka attityder samt att utbilda företagare om konsekvenser och 
påföljder vid ekobrott som exempelvis vid bristande eller avsaknad av bokföring. Det
omnämns i den teoretiska referensramen, att Ekobrottsmyndigheten har en särskild enhet som 
kallas för Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) vilken har till syfte att analysera och 
kartlägga ekonomisk brottslighet, när det gäller att upptäcka nya brottstrender och 
riskområden. Dessa analyser ligger sedan till grund för Ekobrottsmyndigheten när de ska 
besluta om vilka områden som bör prioriteras. Det här understryks av teorin vilket även 
framhävs av respondenterna som förklarar att Kriminalunderrättelsetjänstens analyser och 
rapporter fungerar som underlag till den strategiska inriktningen av Ekobrottsmyndighetens 
arbete. 
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En av respondenterna framhåller att myndigheten på så vis strävar efter att prioritera den 
grova ekonomiska brottsligheten och därmed öka lagföringen av dessa brott. 

Hur kan företag förebygga ekonomisk brottslighet?

Vårt empiriska material visar att respondenterna är överens om att företag kan förebygga 
oegentligheter och brott genom att tillämpa fungerande interna kontrollsystem. En av 
respondenterna betonar att om företag har bristande intern kontroll, sjunker aktieägarnas tillit 
gentemot företaget vilket i sin tur kan leda till att företaget tappar omvärldens förtroende. Det 
är viktigt att företag är öppna och uppmärksamma för nya riskområden vilket kan kopplas till 
revisorernas riskanalys som beskrivs i teorin. Riskanalysen syftar till att undersöka vilka 
kontroller som finns samt hur stor risken är att det kan förekomma oegentligheter i 
organisationer och därmed utveckla och förbättra den interna kontrollen med fokus på dessa 
riskområden. 

Enligt vad som framgår av teorin, har de bolagsskandaler som inträffade i USA år 2002 med 
bland annat Enron i täten, resulterat i att de amerikanska myndigheterna arbetat fram en ny 
lagstiftning, Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX). En av våra respondenter med erfarenhet i 
revisionsbranschen, anser att det har blivit en större efterfrågan och ett ökat fokus på intern 
kontroll sedan inrättandet av SOX. Det kommer alltid att finnas ett behov av intern kontroll 
men respondenten påpekar samtidigt att SOX inte är lika accepterat i vår företagskultur 
eftersom europeiska företag inte har som tradition att tillämpa så restriktiva kontrollsystem. 
Enligt empirin och med koppling till teorin, tolkar vi att svenska företag har fått en ökad 
positiv syn på intern kontroll sedan den Svenska koden för bolagsstyrning infördes år 2004. 
En av respondenterna påpekar att det är en glädjande utveckling att svenska företag börjar se 
fördelarna med intern kontroll och att de har blivit bättre på att tillämpa kontroll- och 
säkerhetssystem även om det fortfarande är mycket arbete som kvarstår.

Hur kan revisorn förebygga ekonomisk brottslighet?

I vår teoretiska referensram framgår det att en viktig uppgift för revisorn är att granska, 
bedöma och slutligen rapportera ledningen om hur företagets interna kontroll fungerar. Svaren 
kring frågeställningen skiljer sig åt mellan de respondenter som besvarat frågan, avseende hur 
en revisor kan förebygga ekonomisk brottslighet. En av respondenterna tror att revisorns roll 
som brottsförebyggande, kommer att bli än mer viktig och är övertygad om att fler kontroller 
kommer att innefattas i revisorns framtida arbete. Revisorn spelar en väsentlig roll eftersom 
det är viktigt med en oberoende roll på marknaden som kan intyga att företagens rapporter är 
tillförlitliga vilket innebär en säkerhet för intressenter. En annan respondent är av en annan 
uppfattning och hävdar att det förebyggande arbetet inte ligger inom revisorns ansvarsområde. 
Däremot är det viktigt att revisorn är medveten om att det kan finnas risk att det föreligger 
ekonomisk brottslighet i klientens verksamhet. Det gäller med andra ord att revisorn är lyhörd 
och har en förståelse att oegentligheter kan förekomma. Respondenten framhåller dock att 
revisorns granskning av intern kontroll kan ses som en brottsförebyggande åtgärd.

5.3 Externa revisorers betydelse för ekobrottsbekämpning

Samtliga respondenter inom Ekobrottsmyndigheten framhäver externa revisorers betydelse 
och menar att de är oerhört beroende av dem och ser externa revisorer som en viktig 
informationskälla. 
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Revisorn är av lagstiftaren utsedda granskare och kan beskrivas som den största 
skyddsgruppen för aktieägare. En av våra respondenter framhåller vid intervjutillfället, att 
revisorns viktigaste uppgift är att sammanställa en riskanalys och att revisorerna är offensiva 
och börjar revidera redan från dag ett.

Hur påverkas antalet ekobrott av revisorernas anmälningsplikt?

Enligt vår empiriska sammanställning, förklarar en av respondenterna att en förebyggande 
åtgärd i revisionsprocessen är att upplysa klienten om revisorns skyldighet att anmäla vid 
misstanke om brott i fall han/hon anser att det föreligger synnerliga skäl till det. Genom 
anmälningsplikten har lagstiftaren uppmanat revisorer att vara uppmärksamma vid revidering
och anmäla misstänkta oegentligheter och brott. Innan anmälningsplikten infördes, var det 
vanligt förekommande att revisorerna istället lät företagen lösa problemen internt men efter 
anmälningspliktens införande har det blivit mer tydligt för revisorerna, vad som ska anmälas 
påpekar en respondent. 

Det framhålls av det empiriska materialet att det kanske inte upptäcks fler ekonomiska brott 
idag men att det däremot anmäls fler. Enligt teorin, ökade antalet anmälningar av revisorer 
från 40 till 100 mellan åren 2003 och 2004. En av respondenterna bekräftar uppgifterna i vår 
teoretiska referensram, att anmälningarna har ökat kraftigt de senaste åren och att antalet 
anmälningar av revisorer, år 2006 uppskattades till 400 stycken. 

Hur skulle antalet ekobrott påverkas av en slopad revisionsplikt i små aktiebolag?

Vi uppfattade frågan, om att Sverige eventuellt ska avskaffa revisionsplikten för mindre 
bolag, som både het och känslig. Samtliga respondenter som representeras i vår empiri, 
innehar en något skeptisk inställning till att slopa revisionsplikten för små aktiebolag. Flertalet 
av respondenterna påpekar att antalet ekobrott definitivt inte kommer att minskas om 
revisionsplikten avskaffas för mindre bolag. De bolag som inte kommer att bli tvingade att ha 
en revisor, kan komma att användas som ett brottsverktyg eftersom aktiebolag saknar
personligt ansvar. Några av Ekobrottsmyndighetens respondenter framhäver dock att det är ett 
EU-direktiv vilket innebär att det är svårt att komma undan förslaget. Däremot har 
Ekobrottsmyndigheten förespråkat en ny bolagsform som en förutsättning för att det ska 
kunna bli möjligt att hantera de påföljder som en slopad revisionsplikt kommer att ges vilket 
är i enlighet med vårt teoriavsnitt. 

En av respondenterna belyser vikten av att ha kvar revisionsplikten med hänsyn till företagets 
intressenter. Om ett företag ska kunna överleva, gäller det att ha ett gott anseende bland 
intressenter. Följdfrågan som kan ställas är; hur kan företag uppnå gott anseende om de saknar 
eller har bristande kontrollfunktion vilket i det här fallet innebär att företaget saknar en 
revisor. 

5.4 Ekobrottsmyndigheten, en självständig myndighet?

Samtliga respondenter vid Ekobrottsmyndigheten framhäver att myndighetens syfte är att 
fullgöra statsmakternas uppdrag att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vi tolkar, med 
stöd i vår teoretiska referensram, att det mellan Ekobrottsmyndigheten och staten förekommer 
ett agent och principal förhållande enligt Agentteorin. Ekobrottsmyndigheten är en viktig 
samhällsfunktion som verkar för en fungerande kredit och finansmarknad, 
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trygghet i betalningssystemet samt lika konkurrens för alla. Respondenterna framhäver att det 
tyngsta argumentet för att Ekobrottsmyndigheten ska vara kvar som en självständig 
myndighet är den samlade kompetens och erfarenhet mellan olika yrkeskategorier som finns 
inom myndigheten. Fördelen med en samlad myndighet för ekonomisk brottslighet är ett 
effektivt tillvägagångssätt genom korta beslutsvägar. En av respondenterna poängterar dock 
att det är oväsentligt vilken skylt som sitter på dörren så länge som det bedrivs en effektiv 
ekobrottsbekämpning. 

I enlighet med vad som omskrivs i teoriavsnittet, betonar en av respondenterna att det ur ett 
internationellt perspektiv, finns specialistmyndigheter för ekonomisk brottslighet i de flesta 
länder exempelvis Norge, Danmark, Storbritannien och USA. Respondenten förklarar vikten 
av att ha en egen myndighet för den här typen av brottslighet, annars riskerar ekobrott att bli 
bortprioriterad i den stora massan. 

5.5 Diskussion kring förslaget om att lägga ned Ekobrottsmyndigheten

Bakgrund till utredningen om Ekobrottsmyndighetens framtid

Den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning med syfte att undersöka 
vilka förbättringar och ändringar som Ekobrottsmyndigheten behövde genomföra för att 
uppnå en än mer effektiv ekobrottsbekämpning. Efter regeringsskiftet i september år 2006, 
skrev den nya regeringen ett tilläggsdirektiv till utredningen och ändrade därmed 
förutsättningarna för den. Det innebar att ansvarig utredare, lagmannen Barbro Thorblad fick 
fria tyglar vad gällde att dra en slutsats om Ekobrottsmyndighetens framtid och det förslag 
som skulle lämnas till regeringen. Det här framkommer tydligt i vår teoretiska referensram 
och vår empiriska sammanställning av respondenternas svar. 

Tänkbara konsekvenser vid en nedläggning av Ekobrottsmyndigheten

Enligt teorin, skulle en nedläggning av Ekobrottsmyndigheten innebära att verksamheten 
kommer att delas upp mellan Åklagarmyndigheten och Polisen vilket kritiseras starkt av 
samtliga respondenter som arbetar inom Ekobrottsmyndigheten. De menar att de har svårt att 
se en annan organisatorisk lösning som innebär ett lika effektivt arbete och som kommer att 
uppvisa en lika bra resultatutveckling som Ekobrottsmyndigheten redovisar när det gäller 
ekobrottsbekämpning. Respondenterna markerar dock att myndighetens huvudsyfte är att 
bekämpa ekonomisk brottslighet i samhället och att det inte är deras uppgift att lösa den 
organisatoriska frågan. 

Politiska intressen vad gäller bekämpning av ekonomisk brottslighet

Enligt teorin kan en särskild myndighet för ekobrottsbekämpning, ha ett politiskt symbolvärde 
vilket flertal av respondenterna avstår ifrån att bekräfta eftersom den nya regeringen ännu inte 
har tagit ställning till hur de ställer sig i frågan om det nedläggningsförslag som berör 
Ekobrottsmyndighetens framtid. Majoriteten av respondenterna anser att de inte tror att det 
föreligger några skillnader mellan de båda regeringarna vad gäller synen på hur en effektiv 
ekobrottsbekämpning bör bedrivas. En av respondenterna är av en annan uppfattning och 
anser att den nya regeringen har en naiv syn på samverkan mellan Rikspolisen och 
Riksåklagaren när det gäller att säkra resurser. 
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6. Slutdiskussion

Nedan följer en diskussion där vi presenterar de slutsatser som vi har dragit utifrån analysen. 
Här kopplar vi samman slutsatserna till problemformuleringen och syftet i vår uppsats. För 
att behålla den röda tråden utgår vi från problemformuleringens tre frågeställningar.

6.1 Vad är ekonomisk brottslighet?

Den ekonomiska brottsligheten innebär ett stort och växande samhällsproblem som drabbar 
alla medborgare. Kostnaden för den ekonomiska brottsligheten beräknas kosta samhället cirka 
130 miljarder SEK per år. Två av respondenterna jämför ekonomiska brott med övriga
traditionella brott och förklarar att den ekonomiska brottsligheten ger en betydligt högre 
inkomst, lägre straff samt att det innebär en lägre upptäcktsrisk för brottsaktören. Den grova 
ekonomiska brottsligheten handlar ofta om stora summor pengar som berövas samhället. Vi 
anser att mer resurser på ekobrottsbekämpning borde satsas på den här typen av myndigheter 
och organisationer eftersom ekonomisk brottslighet drabbar alla medborgare indirekt och att
det därmed utgör ett hot mot vårt samhällssystem som bygger på rättvisa och tillit. Vi tycker 
det är fruktansvärt att den ekonomiska brottsligheten skapar orättvisa villkor för legala 
näringsverksamheter som agerar på samma marknad med samma förutsättningar som det 
brottsliga organiserade och illegala företagen. Vi anser även, i enlighet med respondenternas 
åsikter, att det är viktigt att skilja på uppsåtliga och oaktsamma ekobrott. Vad gäller den 
sistnämnda brottskategorin utgörs den till stor del av bokföringsbrott vilket oftast är små 
företag som begår dem till följd av slarv eller okunskap. Vitalt är att inte blanda ihop dessa 
företag med illegala näringsverksamheter.

Enligt de respondenter som vi har haft personliga intervjuer med, ökade antalet anmälda 
ekobrott mellan åren 2001 och 2004. De senaste två åren har dock antalet anmälda brott 
planats ut. Vad den här brottsutvecklingen beror på är svårt att spekulera i eftersom det är ett 
komplext problemområde. Vi tror dock att en av faktorerna som kan ha påverkat antalet 
anmälda ekobrott från och med år 2001 och tre år framåt, är att Ekobrottsmyndigheten vid den 
här tidpunkten hade fått fart på sin verksamhet vad gällde fastställandet av myndighetens 
rutiner och arbetsmetoder. En annan förklaring till antalet anmälda ekobrott, tror vi kan ha en 
svag koppling till införandet av anmälningsplikten för revisorer vid misstanke om brott. 
Revisorerna utgör förvisso en liten andel av dem som anmäler till Ekobrottsmyndigheten 
vilket dock gör att det är svårt att dra en slutsats utifrån den synvinkeln. Dessutom avtar inte 
antalet anmälningar från revisorer efter år 2004 utan fortsätter att öka fram till idag. 

6.2 Hur kan ekonomisk brottslighet förebyggas?

Hur kan Ekobrottsmyndigheten förebygga ekonomisk brottslighet?

Enligt respondenterna på Ekobrottsmyndigheten, är det brottsförebyggande arbetet en viktig 
verksamhetsgren som benämns Brottsförebyggande (BF). Myndigheten satsar mycket resurser 
på att förebygga ekonomisk brottslighet genom att informera och utbilda allmänheten, 
näringslivet och revisorer. 
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Vi fick uppfattningen om att trots att Ekobrottsmyndigheten satsar resurser på 
informationsspridning i form av bland annat föreläsningar och seminarier, anser de att det 
framförallt borde satsas betydligt mer resurser på utbildning för nystartade företag angående 
hur en korrekt bokföring ska upprättas, med syfte att minska risken för att oaktsamma brott, 
exempelvis bokföringsbrott uppkommer. 

Under våra intervjutillfällen i Ekobrottsmyndighetens lokaler, återkom respondenterna till att 
entusiastiskt berätta om myndighetens Kriminalunderrättelsetjänst (KUT). Det är en enhet 
som bedriver spaning och analyser efter riskområden och nya brottstrender i samhället. Det 
anses vara unikt med tanke på att Ekobrottsmyndigheten är en Åklagarmyndighet vilken 
vanligtvis inte lägger ner resurser på den här typen av verksamhet. Efter våra intervjuer drar 
vi den slutsats, att KUT är en mycket betydelsefull verksamhet inom Ekobrottsmyndigheten, 
inte minst när det gäller att bestämma den strategiska inriktningen mot ekobrottsbekämpning 
samt vilka områden som bör prioriteras. 

Vi konstaterar genom vår empiridel att, Ekobrottsmyndigheten förebygger ekonomisk 
brottslighet genom att enbart finnas till. En av respondenterna påpekar att det mest kraftfulla 
verktyget är att visa upp domar och på så sätt ”skrämma” de som begår ekobrott. 

Hur kan företag förebygga ekonomisk brottslighet?

Samtliga respondenter som fick frågan om hur företag kan förebygga ekonomisk brottslighet, 
diskuterar kring vikten av god intern kontroll. Vi tolkar att ett fungerande kontrollsystem är en 
förutsättning för att oegentligheter och brott inte ska uppkomma i företaget. Om företag har en 
bristande eller avsaknad intern kontroll, konstaterar vi med stöd i vår empiridel, att 
intressenternas förtroende för företaget sjunker. Ett flertal av respondenterna påpekar även att 
det finns en annan aspekt som är minst lika viktig när det gäller att förebygga ekonomisk 
brottslighet internt i företaget. Den aspekt inbegriper den moral och etik som finns i företaget 
samt att dessa riktlinjer förespråkas att följas av medarbetarna. Vi anser att företagsledningen 
bör vara ansvariga för att ha uppföljande koder och etiska regler om hur de anställda ska 
förhålla sig i olika sammanhang. 

Hur kan revisorn förebygga ekonomisk brottslighet?

Efter att ha genomfört våra intervjuer, kan vi konstatera att anmälningsskyldigheten för 
revisorer vid misstanke om brott har haft en positiv påverkan på ekobrottsbekämpningen. En 
av respondenterna tror ändock inte att det förekommer eller upptäckts fler ekobrott idag 
jämfört med innan anmälningspliktens införande år 1999. Däremot anmäls det mer efter 
anmälningspliktens inrättande, jämfört med innan då revisorn lät företagen lösa problemen 
internt. Utifrån den här synvinkeln, kan vi konstatera att anmälningsplikten har lett till att 
brott av den ekonomiska karaktären betraktas som vilket annat brott som helst vad gäller 
anmälan och straffpåföljd. En av respondenterna från Ekobrottsmyndigheten framhåller att det 
intressanta inte är hur många brott som anmälts utan hur många brott som förebyggts med 
hjälp av anmälningsplikten. 

Det har även diskuterats mycket angående revisionsplikten i mindre bolag, under den senaste 
tiden. Samtliga respondenter som besvarade frågan angående revisionspliktens betydelse för 
aktiebolag, hade en skeptisk inställning till avskaffandet av revisionsplikt för mindre bolag 
eftersom de tror att antalet ekobrott inte kommer att minska. Majoriteten av respondenterna, 
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är rädda för att dessa små bolag som inte kommer att omfattas av revisionsplikten, kan riskera
att användas som brottsverktyg. 

Det är alltid svårt att spekulera i hur saker och ting kommer att utvecklas i framtiden, vi drar 
dock den slutsatsen att en stor del av företagen kommer att efterfråga revision trots att de inte 
omfattas av den lagstadgade revisionsplikten. Många intressenter såsom kreditgivare, 
leverantörer, kunder, aktieägare och anställda kommer att kräva bevis på en tillförlitlig och 
korrekt redovisning för att bibehålla förtroende för företaget. 

I enlighet med vad som framkommer av empirin, konstaterar vi att revisorns roll som 
brottsförebyggande är att granska företaget och den interna kontrollen samt att anmäla vid 
påträffandet av brottsmisstankar i verksamheten. Vår slutsats blir därför att ett slopande av 
revisionsplikten för mindre aktiebolag, kommer att innebära att tillförlitligheten för dessa 
företags rapporter och redovisning kommer att minska. 

6.3 Vad är Ekobrottsmyndighetens roll och hur skulle en eventuell nedläggning påverka 
ekobrottsbekämpningen i Sverige?

Våra respondenter betonar att Ekobrottsmyndighetens syfte är att tjäna staten genom att 
bedriva en effektiv ekobrottsbekämpning. Utifrån den utredning som lämnades till regeringen 
31 januari i år, 2007, avseende Ekobrottsmyndighetens fortsatta existens, föreslogs en 
omorganisering av myndighetens verksamhet, omfördelat mellan Åklagarmyndigheten och 
Polisen. I enlighet med våra respondenters svar angående en eventuell nedläggning av 
Ekobrottsmyndigheten, håller vi med dem om att risken för att ekobrott kommer att bli 
bortprioriterade ökar vid en omorganisation. Dessutom påpekar somliga respondenter, att en 
nedläggning kan komma att innebära ett steg bakåt i utvecklingen av ekobrottsbekämpning. 

Det har framkommit en del kritik till utredningen och dess upplägg vilket framkommer i vår 
empiridel. En av många kritiska punkter till förslaget som utredningen presenterat, är att en 
nedläggning skulle innebära besparingar för staten. Besparingarna beräknas uppgå till 15 
miljoner SEK enligt utredningen vilket är en ”struntsumma” i relation till den nytta och de 
skattepengar som en effektiv ekobrottsbekämpning ger, menar respondenterna på 
Ekobrottsmyndigheten. Utifrån vår teoretiska referensram och de intervjuer där frågan 
penetrerats, har vi svårt att se logiken med att både göra besparingar och samtidigt satsa på en 
mer effektiv ekobrottsbekämpning genom att lägga ned Ekobrottsmyndigheten och 
omorganisera verksamheten. Även om utredarna friskriver sig från att pengar kan sparas 
under de första åren, ser vi än mindre något motiv för en nedläggning. Vi tycker även att det 
är viktigt att belysa att de flesta anställda på Ekobrottsmyndigheten, framhåller fördelarna 
med myndighetens arbetsmetoder som de anser ger en ökad kvalitet och effektivitet i arbetet 
med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

En av bristerna med utredningen som framhålls av majoriteten av respondenterna vid 
Ekobrottsmyndigheten, är det icke-tillförlitliga statistiska material som utredningen bygger 
på. De anser sig vara oförstående till hur ett förslag i en statlig utredning kan grundas utifrån 
sådana premisser. Respondenterna förklarar dock att det inte finns jämförbar data eller 
statistik mellan myndigheterna vilket medför svårigheter när det gäller att jämföra eller dra 
paralleller mellan dem. Vi håller med våra respondenter i fråga om att det är en brist i 
utredningen och ifrågasätter hur ett beslut ska kunna fattas av regeringen utifrån en utredning 
där materialet kan uppfattas som bristfälligt. 
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Några av respondenterna belyser det internationella perspektivet angående att samtliga 
skandinaviska länder samt Storbritannien och USA har specialistmyndigheter för bekämpning 
av ekonomisk brottslighet, vilket även återfinns i den teoretiska referensramen. De menar att 
det är ett fungerande koncept i andra länder vilket även borde tas i beaktande ur svensk 
synvinkel när det gäller att skapa en effektiv och fungerande organisation för 
ekobrottsbekämpning. Utifrån det här perspektivet, tolkar vi att en likartad 
specialistmyndighet för varje land, såsom Ekobrottsmyndigheten är i Sverige, borde 
underlätta det internationella samarbetet mot den ekonomiska brottsligheten över gränserna. 
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7. Avslutning

Nedan följer en diskussion där vi presenterar våra egna reflektioner angående vår 
problemformulering och vårt syfte, kopplat till empirin. Vi kommer att försöka sätta in det 
empiriska resultatet i ett vidare sammanhang för att sedan komma med ett förslag till vidare 
forskning. Vi vill påpeka ytterligare en gång att eftersom vi endast har intervjuat fem 
personer, kan vår undersökning inte betraktas som generell.

7.1 Egna reflektioner

Vi konstaterade tidigt under arbetes gång, hur viktigt det är för samhället och dess intressenter 
med en effektiv ekobrottsbekämpning. Vi valde att inrikta mycket av vårt arbete på 
Ekobrottsmyndighetens roll i samhället både som ekobrottsbekämpare och brottsförebyggare. 
Vi har även tagit del av och studerat den statliga utredning som nyligen presenterat ett förslag 
till omorganisering av myndighetens resurser fördelat mellan Åklagarmyndigheten och 
Polisen. Uppsatsen är skriven ur ett neutralt perspektiv samtidigt som vi medvetet har haft en 
kritisk inställning till utredningens förslag samt låtit oss påverkats av respondenternas åsikter. 
Vi vill dock framhålla, i enlighet med respondenternas åsikter, att det huvudsakliga syftet och 
målet är att bedriva en så effektiv ekobrottsbekämpning som möjligt oavsett vilken 
organisatorisk form det gäller. I skrivandets stund, är det fortfarandet oklart hur regeringen 
ställer sig till utredningens förslag trots att många tunga remissinstanser har uttalat sig vara 
positiva till att fortsätta bedriva ekobrottsbekämpning i Ekobrottsmyndighetens regi. 
(Svensson, 2007) Regeringen förväntas att fatta ett beslut i juni månad år, 2007, vi hoppas 
beslutet får en positiv utgång för svensk ekobrottsbekämpning. 

Vi anser oss ha uppfyllt syftet med uppsatsen genom att ha besvarat vår problemformulering. 
Vårt syfte var att undersöka hur ekobrottsbekämpningen i Sverige bedrivs idag samt vilka 
brottsförebyggande faktorer som finns. Vår slutsats är att Ekobrottsmyndigheten är en 
myndighet som har uppvisat mycket goda resultat de senaste åren, på grund av den effektiva 
ekobrottsbekämpningen som bedrivs inom myndighetens regi. Vilket vi anser är ett motiv för 
att låta Ekobrottsmyndigheten vara kvar och därmed satsa mer resurser på att utveckla och 
förbättra myndigheten ytterligare, för att på så sätt komma åt den grova ekonomiska 
brottsligheten. Vi har även kunnat konstatera hur olika faktorer påverkar antalet ekonomiska 
brott där vi har fokuserat på intern kontroll, revisorns anmälningsplikt och diskussionen kring 
att eventuellt avskaffa revisionsplikten för mindre bolag. 

Avslutningsvis vill vi framhålla att det har varit oerhört intressanta och inspirerande möten 
med våra respondenter. Samtliga av dem var mycket pålästa och delade engagerat med sig av 
sina kunskaper och erfarenheter och bidrog därmed till ett innehållsrikt empiriskt material.

7.2 Trovärdighetsdiskussion

Eftersom vi endast har intervjuat fem personer varav fyra medarbetare på 
Ekobrottsmyndigheten och endast en auktoriserad revisor, kan de svar som vi har fått fram 
inte ses som allmängiltiga. Vi är medvetna om att vi inte hört Barbro Thorblad för ytterligare 
kommentarer och att hon därmed inte personligen kan försvara det förslag som hon
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presenterat i den statliga utredningen, Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning (SOU 
2007:8). Å andra sidan, framgår det klart och tydligt i utredningen vad hennes syn på hur en 
effektiv ekobrottsbekämpning istället bör vara organiserad. 

Vi anser att validiteten i vår uppsats är god eftersom vi har undersökt det som vi har avsett att 
undersöka. Den höga validiteten ligger dels till grund på att vi erhållit den information som 
krävdes för att besvara problemformuleringen och dels för att de personer som vi har 
intervjuat har hög validitet, med tanke på deras ställning, kunskaper och erfarenheter inom 
området. Vi är av den uppfattningen att även reliabiliteten i vår uppsats är god eftersom vi 
förmodar att vi hade fått liknande resultat om vi intervjuat andra respondenter vid den här 
tidpunkten. Däremot skulle utfallet med största sannolikhet skilja sig om en liknande 
undersökning genomförs vid en senare tidpunkt då frågan om Ekobrottsmyndighetens 
fortsatta existens kanske har kommit till ett avgörande och inte längre är aktuellt att 
undersöka. 

7.3 Framtida forskningsområden

Det saknas tidigare uppsatser på området, däremot har Ekobrottsmyndigheten tagit fram 
rapporter om deras verksamhet som ekobrottsbekämpare och brottsförebyggare. Det skulle 
vara intressant att se vad beslutet angående Ekobrottsmyndighetens fortlevnad blir och 
därefter undersöka vilka konsekvenser som beslutet har medfört oavsett vilken utgång som 
förslaget får. Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att studera om huruvida förslaget 
att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag, påverkar antalet ekobrott som begås i 
företag som i sådana fall inte kommer att omfattas av revisionsplikten. 
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Bilaga 1

Intervjufrågor 

Mats Åhlund och Martin Tidén, EBM (Stockholm 13 april, 2007)

1. Vad är din bakgrund?

2. Hur bedrivs arbetet på Ekobrottsmyndigheten (EBM)? 

3. Vems syfte tjänar EBM? 

4. Vilka är de vanligast förekommande ekobrotten?

5. Är det någon/några branscher som är mest utsatta av ekobrott? Varför tror 
ni att det förekommer mer i dessa branscher?

6. Kan ni se någon ökning av ekobrott under de senaste åren?  

7. Har ekobrotten blivit mer avancerade och svårare att upptäcka idag 
jämfört med för tio år sedan?

8. Hur kan ekonomisk brottslighet bekämpas?

9. Hur kan företag förebygga att oegentligheter och brott inte inträffar? 

10. Vilken roll anser ni att revisorn har när det gäller att förebygga brott?

11. Ser ni något värde i att ha kvar revisionsplikten i alla aktiebolag?

12. Hur fungerar EBM:s brottsförebyggande verksamhet? 

13.  Är de några ekobrott som ni satsar mer på att förebygga?  

14. Vad är er syn på EBM som en självständig myndighet?

15. Enligt personalomsättningen för EBM 2005, var 25 % åklagare, 52 % 
poliser, 13 % administrativ personal och endast 10 % ekorevisorer.   Hur 
kommer det sig att behovet av ekorevisorer inte är större? 

16. Vad är er åsikt om en eventuell nedläggning av EBM?

17. Enligt SOU 2007:8 skulle en nedläggning i så fall leda till en 
omorganisering där verksamheten skulle fördelas på andra myndigheter. 
Hur ställer ni er till en sådan lösning?



18. Varför lägga ner en myndighet som uppvisar goda resultat? Oavsett om 
det finns andra organisatoriska alternativ?

19. I statens utredning om nedläggning av EBM (SOU 2007:8) framhålls att en 
av EBM:s svårigheter är att definiera vad som är ekobrott och vad som 
därmed ska handläggas av EBM. Håller ni med om att det här är ett 
problem?

20. Ett annat problem med EBM som en självständig myndighet enligt SOU 
2007:8, är dess geografiska begränsning. Anser ni att det här ett motiv till 
att lägga ned EBM?

21. Anser ni att det finns en skillnad mellan den gamla och den nya 
regeringens intresse för ekobrott och syn på hur ekobrott ska bekämpas?



Intervjufrågor

Sigurd Elofsson, EBM (Stockholm 24 april, 2007)

1. Vad är din bakgrund?

2. Beskriv vad en ekorevisor gör? 

3. Vilka är de vanligaste förekommande ekobrotten?

4. Vem/vilka begår brotten? Vem/vilka utsätts för dem?

5. Hur kan dessa brott begås?

6. Vilken/vilka branscher är mest utsatta för ekobrott? Varför tror du att det 
förekommer mer i dessa branscher?

7. Är ekobrotten mer avancerade idag jämfört med för tio år sedan?

8. Hur kan ekonomisk brottslighet bekämpas?

9. Hur kan företag förebygga att oegentligheter och brott inte inträffar?

10. Vilken roll anser du att revisorer har när det gäller att förebygga brott?

11. Anser du att God revisorssed innebär att revisorn ska upplysa sin klient 
om sin brottsförebyggande roll?

12. Ser du något värde i att ha kvar revisionsplikten i alla aktiebolag?

13. Tror du att det finns någon koppling mellan avskaffandet av 
revisionsplikten och en ökning av ekonomisk brottslighet?

14. Hur fungerar Ekobrottsmyndighetens (EBM) brottsförebyggande 
verksamhet?

15. Är det några ekobrott som ni satsar mer på att förebygga?

16. Anser du att anmälningsplikten för revisorer vid misstanke om brott, har 
lett till att fler brott upptäcks?

17. Enligt personalsammansättningen för EBM 2006, var 25% åklagare, 52% 
poliser, 13% administrativ personal och endast 10% ekorevisorer. Anser 
du att behovet av ekorevisorer är större?

18. Vad är din syn på EBM som självständighet myndighet?

19. Vad är din åsikt om en eventuell nedläggning av EBM?



20. Tror du att din roll som ekorevisor kommer att förändras vid en eventuell 
nedläggning av EBM?

21. Anser du att det finns en skillnad mellan den gamla och den nya 
regeringens intresse för ekobrott och syn på hur ekobrott ska bekämpas?



Intervjufrågor 

Ulf Arvidsson, EBM (Stockholm 24 april, 2007)

1. Vad är din bakgrund?

2. Vad innebär din roll som planeringsdirektör på Ekobrottsmyndigheten 
(EBM)?

3. Vad är din syn på EBM som en självständig myndighet?

4. Vad är din åsikt om en eventuell nedläggning av EBM?

5. Hur tror du att det kommer att påverka ekobrottsbekämpningen?

6. Vad tror du att den främsta orsaken är, till att lägga ner en myndighet som 
uppvisar goda resultat? 

7. Enligt SOU 2007:8 skulle en nedläggning av EBM leda till en 
omorganisering där verksamheten skulle fördelas omfördelas till andra 
myndigheter. Hur ställer du dig till en sådan lösning?

8. I utredningen (SOU 2007:8) framhålls att en av EBM:s svårigheter är att 
definiera vilka brott som ska klassificeras som ekobrott och vad som 
därmed ska handläggas av EBM. Håller du med om att det här är ett 
problem?

9. Ett annat problem med EBM som självständig myndighet är enligt 
utredningen (SOU 2007:8), dess geografiska begränsning. Anser du att det 
här är ett problem?

10. Hur tror du att en nedläggning skulle påverka samverkan mellan 
specialister inom olika yrkeskategorier (åklagare, ekorevisorer, 
finansexperter etc.)? 

11. Anser du att det finns brister i utredningsunderlaget? I så fall, vilka är 
dessa brister?

12. Anser du att det finns en skillnad mellan den gamla och den nya 
regeringens intresse för ekobrott och syn på hur ekobrott ska bekämpas?

13. Har du något att tillägga om utredningen?



Intervjufrågor

Martin Krüger, KPMG (Stockholm 23 april, 2007)

1. Vad är din bakgrund?

2. Hur bedrivs arbetet inom KPMG Forensic? 

3. Har ni något samarbete med Ekobrottsmyndigheten (EBM)?

4. Mer resurser har lagts ned på att bekämpa den ekonomiska brottsligheten 
i och med EBM:s inrättande 1998. Har ni märkt av någon ökning av 
anmälda ekobrott sedan myndigheten inrättades? 

5. Vilka är de vanligast förekommande ekobrotten?

6. Vilka begår brotten? Vem utsätts för dem?

7. Hur kan dessa brott begås?

8. Är det någon/några branscher som är mest utsatta för ekobrott? Varför 
tror du i så fall att det förekommer mer i dessa branscher?

9. Är brotten mer avancerad idag jämfört med för tio år sedan?

10. Hur kan ekonomisk brottslighet bekämpas?

11. Hur kan företag förebygga att oegentligheter och brott inte inträffar?

12. Tror du att den svenska koden för bolagsstyrning har förändrat eller 
påverkat svenska företags syn/användandet av intern kontroll?

13. Hur tror du att betydelsen av intern kontroll kommer att se ut i framtiden?

14. Anser du att ökade krav på intern kontroll, i och med införandet av den 
amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX), har bidragit till att fler brott 
i företag har upptäckts?

15. Vilken roll anser du att revisorn har när det gäller att förebygga brott?

16. Anser du att God revisorssed innebär att revisorn ska upplysa sin klient 
om sin brottsförebyggande roll?

17. Ser du något värde i att ha kvar revisionsplikten i alla aktiebolag?

18. Tror du att det finns en koppling mellan avskaffandet av revisionsplikten 
och en ökning av ekonomisk brottslighet?



19. Anser du att det höga antalet ekobrott i exempelvis Storbritannien har 
någon koppling till att de saknar revisionsplikt för mindre bolag? 

20. Anser du att anmälningsplikten för revisorer vid misstanke av brott, har 
lett till att fler brott upptäcks?

21. Vilken roll anser du att revisorerna spelar när det gäller att upptäcka 
brott? Tror du att revisorerna kommer att få en mer brottsförebyggande 
roll i framtiden?

22. Har revisorer tillräcklig utbildning för att kunna upptäcka och förebygga 
ekonomisk brottslighet?

23. EBM har en brottsförebyggande avdelning (BF) som har till uppgift att 
analysera och upptäcka brottstrender och riskområden. Det resultat och 
den information som BF kommer fram till, lämnas till FAR/SRS som i sin 
tur utbildar sina revisorer. Anser du att den här informationen når 
revisorerna? Eller har du något annat förslag på hur EBM kan 
informera/utbilda revisorer?



Bilaga 2

Figur 1: Antalet inkomna anmälningar till Ekobrottsmyndigheten
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(Årsredovisning EBM, 2006, s. 29)

Figur 2: Antalet inkomna anmälningar vid misstanke om brott, av revisorer
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(d: Ekobrottsmyndigheten, 2007)



Bilaga 3

Utdrag ur Kommittédirektivet; Översyn av Ekobrottsmyndigheten, Dir. 2005:92



Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten, Dir.2006:114



Bilaga 4

Utdrag ur Kommittédirektiv: Revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m. 
(Direktiv 2006:96)
________________________________________________________________



Utdrag ur Tilläggsdirektiv: Utredningen om revisorer och revision; genomförande av EG-
direktiv m.m. (2006:96). Direktiv 2006:128
___________________________________________________________________________


