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Abstract 
This year's report from the Ekobrottsmyndigheten shows that economic crime tends to be 
more common during the current financial crisis and that the crimes are increasing 
rapidly. Economic crimes are becoming more international and complex and crimes 
reported strong growth rates. Economic crime is generally high standards of different 
authorities involved in law enforcement, but in such a situation we find ourselves today is 
even higher demands on the authorities and not least the auditors. Auditors, who already 
have high standards for themselves in connection when getting rid of the audit duty for 
small limited companies, must now be even more aware of corporate accounts. Based on 
this problem discussion we have chosen to study whether crime is increasing in recession 
or if the checks changed, or if it just because it has more attention today to the society. In 
addition, we have chosen to explore how to become better at preventing economic 
crimes. 
 
We have conducted our investigation with a qualitative approach in the form of five 
interviews. We have interviewed a lawyer in Ackordcentralen dealing with bankruptcy. 
An interview was conducted with an eco-auditor and Ulf Sandlund who works at 
Forensic Services. In addition, two interviews with auditors from Ernst & Young and 
KPMG was conducted. During these interviews, we have discussions on economic 
crimes in recession, and their relevance to the crime prevention with economic crime. We 
have been careful in the paper to achieve a high validity to our results we come to match 
the reality. The purpose of the study is to describe economic crimes and to contribute 
knowledge of how crimes are handled now in recession.  
 
We have of the study concluded that it is not possible to conclude that economic crimes is 
increasing in the recession, but that economic crimes has become more aware today of 
society because of the increased number of bankruptcies, and because of the tightening of 
controls in line with globalization. On the issue of how to become better at preventing 
economic crimes, we have come to the conclusion that it is important to review the 
financial position when a company has cash-flow problems and that it is important to 
build tighter internal control mechanisms to prevent economic irregularities occur. It is 
also important that the company communicate throughout the organization that there are 
checks and to increase awareness among employees about the consequences of economic 
crimes and to work actively with ethical issues. 
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III 

Sammanfattning 
 
Förra årets rapport från Ekobrottsmyndigheten visar att ekonomisk brottslighet tenderar 
att bli vanligare under finanskrisen och att brotten ökar snabbt. Den ekonomiska 
brottsligheten blir mer internationell och komplex och brott anmäls i en starkt ökad grad. 
Ekonomisk brottslighet ställer allmänt höga krav på olika myndigheter som arbetar med 
brottsbekämpning, men i en sådan situation som vi befinner oss idag ställs ännu högre 
krav på dessa myndigheter och inte minst på revisorer. Revisorer som redan har höga 
krav på sig i samband med revisionspliktens avskaffande måste nu vara ännu mer 
uppmärksamma på företags redovisningar. Med utgångspunkt från denna 
problemdiskussion har vi valt att undersöka om ekonomisk brottslighet ökar i 
lågkonjunktur eller om det är så att kontrollerna förändrats. Dessutom har vi valt att 
undersöka hur man kan bli bättre på att förebygga ekonomisk brottslighet.  
 
Vi har genomfört vår undersökning med en kvalitativ metod i form av fem intervjuer. Vi 
har intervjuat en jurist på Ackordcentralen som arbetar med konkurser. En intervju 
genomfördes även med en eko-revisor samt med Ulf Sandlund på Forensic Services, som 
arbetar med ekonomiska oegentligheter. Dessutom genomfördes två intervjuer med 
revisorer från Ernst & Young och KPMG. Vid dessa intervjuer har vi fört diskussioner 
kring ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur och vilken roll de har i det 
brottsförebyggande arbete med ekonomisk brottslighet. Vi har i uppsatsen varit 
noggranna med att nå en hög validitet så att vårt resultat som vi kommer fram till 
stämmer överens med verkligheten. Syftet med studien är att beskriva den ekonomiska 
brottslighetens utveckling och att bidra med kunskap om arbetet mot ekonomisk 
brottslighet.  
 
Vi har av studien kommit fram till att det inte går att konstatera att den ekonomiska 
brottsligheten ökar i lågkonjunktur. Den ekonomiska brottsligheten har blivit 
uppmärksammas mer idag av samhället på grund av ökad antal konkurser och på grund 
av allt hårdare kontroller i takt med globaliseringen. Vad gäller frågan hur man kan bli 
bättre på att förebygga ekonomisk brottslighet så har vi kommit fram till att det är viktigt 
att se över företagets ekonomiska ställning när ett företag får likviditetsproblem och att 
det är viktigt att bygga upp hårdare interna kontrollrutiner för att förebygga att 
ekonomiska oegentligheter förekommer. Det är också av stor vikt att företaget förmedla i 
hela organisationen att det finns kontroller och att de dessutom ökar kunskapen bland 
anställda om följder av ekonomisk brottslighet samt att de jobba aktivt med etiska frågor.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: lågkonjunktur, ekonomisk brottslighet, revisionsplikt, 
brottförebyggandeåtgärder.  
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1. Introduktionskapitel  
 
Detta inledande kapitel innefattar en problembakgrund där vi redogör för begreppet 
ekonomisk brottslighet, som sedan leder till en problematisering och en frågeställning. 
Därefter presenteras uppsatsens syfte samt avgränsning. 

 
1.1 Problembakgrund 
 
Det som började som en bolånekris i USA våren 2008 har slagit med full styrka mot 
Sverige. Konjunkturinstitutets, KI senaste barometer visar skrämmande siffror, 
nedgången i den svenska ekonomin tros bli historisk. Prognoser från statliga KI talar om 
en nedgång i svensk ekonomi under år 2009 på 3,9 %, vilket är värre än under 1990-
talskrisens värsta år. Nedgången har och kommer att få mycket negativa konsekvenser, 
bland annat tror man att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka drastiskt. En 
orsak till att den ekonomiska brottsligheten ökar i lågkonjunktur är att många företag 
tvingats se över sin ekonomi till följd av finanskris och att brott då upptäckts. 
(Brottsförebyggande rådet, 2009)  
 
Uttrycket ekonomisk brottslighet kom till Sverige först på 1970-talet. Uttrycket användes 
då för första gången i en artikel i tidningen Dagens Nyheter. Sedan dess har begreppet 
används flitigt i såväl den politiska debatten som i kriminalreportagen (Dahlqvist & 
Holmqvist 2004).  
 
Ekonomisk brottslighet är ingen enskild brottstyp, utan ett kriminologiskt begrepp. Den 
tyske kriminologen Klaus Tiedemann definierade begreppet enligt följande: ”ekonomisk 
brottslighet är sådant brottsligt beteende vars effekter stör eller hotar det ekonomiska 
livet eller det ekonomiska systemet på ett sådant sätt att det inte endast är enstaka 
individers intressen som berörs” (Magnusson & Sigbladh, 2001). En mer allmän 
definition på ekonomisk brottslighet är att det ofta är något som sker inom ramen för 
olika typer av näringsverksamhet och syftar till ekonomisk vinning för gärningsmannen 
genom att ekonomiska värden överförs till denne (Brottsförebyggande rådet, 2009). 
 
Förra årets rapport från Ekobrottsmyndigheten visar att ekonomisk brottslighet tenderar 
att bli vanligare under finanskrisen och att brotten ökar snabbt. Den ekonomiska 
brottsligheten blir mer internationell och komplex och brott anmäls i en starkt ökad grad. 
Brottsligheten orsakar betydande skador som drabbar samhället i stort och enskilda 
företagare. Bland annat dämpas tillväxten och förtroendet i näringslivet, därför har 
brottslighet som hotar förtroendet kommit allt mer i fokus. Dessutom påverkas företagens 
möjligheter att hämta kapital genom värdepappershandeln och småföretagare konkurreras 
ut eller hindras från att driva legal verksamhet. Fusk med moms och punktskatter 
beräknas ge ett bortfall på 40 miljarder. (Ekobrottsmyndigheten, 2009) 
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1.2 Problemdiskussion  
 
Den pågående krisen på de finansiella marknaderna har fått global omfattning och 
riskerar att föra med sig nya typer av ekonomiska brott. Eftersom finanskrisen för med 
sig nya ekonomiska brott måste dessa hanteras på ett sådant sätt som brottsligheten ställer 
krav på bland annat brottsbekämpande myndigheter. Ekonomisk brottslighet ställer 
allmänt höga krav på olika myndigheter som arbetar med brottsbekämpning, men i en 
sådan situation som vi befinner oss idag ställs ännu högre krav på dessa och inte minst på 
revisorerna. (Ekobrottsmyndigheten, 2008) Här finns det anledning att studera hur den 
ekonomiska brottslighetens utveckling ser ut i lågkonjunktur och hur brottsbekämpningen 
ser ut idag.  
 
Ekobrottsmyndigheten har inför de brott som lågkonjunkturen för med sig genom 
rekryteringar förstärkt sin kompetens för att kunna möta de nya kraven på 
brottsbekämpningen. I och med att lågkonjunkturen fördjupats i Sverige och omvärlden 
har det ökat risken för bland annat konkursrelaterat brott och även detta ställer krav på en 
hög beredskap från bland annat Ekobrottsmyndighetens sida. (Ekobrottsmyndigheten, 
2008) Det som ytterligare måste göras förutom att försöka möta kraven på 
brottsbekämpningen är att se över de brottsförebyggande åtgärderna. Här är viktigt att 
undersöka om dessa åtgärder är tillräckliga i en lågkonjunktur och hur man kan förbättra 
dem.  
 
Den ekonomiska brottsligheten är omfattande och globaliserad och leder till att samhället 
går miste om tiotals miljarder kronor varje år. I lågkonjunktur blir 
konkurrensförhållandena skeva och olagliga förmögenhetsöverföringar sker, till sist 
riskeras den demokratiska kontrollen över stora delar av samhället. 
(Ekobrottsmyndigheten, 2008) Detta är några anledningar som gör att det är viktigt att 
bekämpa den ekonomiska brottsligheten, som under lågkonjunkturen kan ökar. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Med utgångspunkt från vår problemdiskussion har vi valt följande problemformulering: 
 
– Ökar ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur eller är det så att kontrollerna förändrats? 
– Hur kan man bli bättre på att förebygga ekonomisk brottslighet? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva den ekonomiska brottslighetens utveckling och att 
bidra med kunskap om arbetet mot ekonomisk brottslighet.  
 



 

 - 3 - 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen till den ekonomiska brottsligheten i Sverige. Vi vill 
framför allt titta på de åtgärder som finns för att förebygga ekonomisk brottslighet och 
om det finns några särskilda brottsförebyggande åtgärder i lågkonjunktur. För att få en 
bild om revisorer i sin vanliga verksamhet reagerar på brottstendenser när de reviderar 
företagens räkenskaper och vilken roll de har i att förebygga, upptäcka och bekämpa 
ekonomisk brottslighet har vi valt att genomföra två intervjuer, en intervju med en revisor 
på Ernst & Young och en revisor på KPMG. Dessutom har vi intervjuat en eko-revisor på 
Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Vi har även genomfört en intervju med Ulf 
Sandlund, ansvarig för specialenheten Forensic Services hos PricewaterhouseCoopers 
(PwC) i Sverige. Dessutom har vi genomfört en intervju med en jurist från 
Ackordcentralen i Göteborg som arbetar med förvaltning och konkurs, för att ta reda på 
vilken roll de har i att förebygga, upptäcka och bekämpa ekonomisk brottslighet och få 
deras uppfattning om utvecklingen av ekobrott i lågkonjunkturer.   
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2. Metod 
I detta kapitel diskuterar vi vårt metodologiska ställningstagande. Vidare presenteras 
vilken typ av empirisk data vi har samla in och vilken metod vi använt för att samla in 
dessa data. Här försöker vi att tänka över de valda metodernas begränsningar med 
avseende på validitet och reliabilitet. 

 
2.1 Vetenskaplig inriktning 
 
Metod kan sägas vara läran om de verktyg som kan användas för att samla in 
information. Med hjälp av metod kan forskaren undersöka verkligheten på ett 
systematiskt sätt. Genom att analysera information försöker forskaren få ordning på den 
insamlade datan och strukturera den för att sedan kunna tolka informationen. Syftet med 
analyseringen är att beskriva vad datan säger. Analysering handlar om förenklingar av 
verkligheten och hjälper forskaren att hitta mönster och se tendenser. Efter analyseringen 
av datan är det möjligt att tolka den. När tolkning genomförs är det viktigt att forskaren är 
medveten om vad denne gör och att forskaren har en kritisk inställning. (Holme och 
Solvang, 1997) 
 
Inom vetenskapen diskuteras olika inriktningar. Det finns främst två centrala 
huvudinriktningar nämligen positivism och hermeneutik. Vid tolkning av information 
talar man vanligtvis om hermeneutik vilket syftet är att tolka och förstå. Hermeneutiken 
kan sägas vara en plattform inom vetenskapen vars motsatta förhållande kan finnas i 
positivismen. Positivisterna menar att all kunskap är verklig och att det därför inte behövs 
några subjektiva tolkningar. (Davidson och Patel 2003) 
 
Hermeneutik handlar om att försöka tolka, översätta och förtydliga det som studien 
fokuserar på, därmed är den hermeneutiska inriktningen motsatsen till den positivistiska 
inriktningen (Thurén 2007). Denna har sitt ursprung från medeltida tolkningar av bibeln 
under 1600- och 1700-talet och är en tolkningslära som grundar sig på vissa 
grundläggande antaganden och förutsättningar. (Hartman 2004) Hermeneutiker är 
subjektiva, de använder medvetet sina egna värderingar. Vidare menar hermeneutiker att 
en del måste tolkas genom att sättas i perspektiv till helheten.  

2.1.1 Vår vetenskapssyn 

 
Vi grundar vår studie på att tolka och förstå, därför har studien haft ett hermeneutiskt 
synsätt. Vår studie inleds med att se på den ekonomiska brottsligheten som sin helhet för 
att på så sätt få en övergripande förståelse för förekomsten av fenomenet. För att få en 
bättre förståelse studerar vi därefter närmre på vissa utvalda delar för att sedan återigen 
relatera till ekonomisk brottslighet i sin helhet.  
 
Genom att vi använder teorier kommer vi att kunna tolka vårt problemområde på ett 
djupare och därmed även få en större förståelse för problemet. Vi kommer därför att 
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använda teorier tillsammans med empiri för att analysera problemet. Syftet med vår 
analysering är att beskriva vad teorin och empirin säger om problemområdet för att hitta 
mönster och se tendenser.  
 
Då vi är hermeneutiker vill vi inte bara beskriva verkligheten utan även tolka och förstå 
den, därmed kommer vår studie till största delen att bestå av subjektiva tolkningar. 
Utgångspunkten i tolkningsarbetet är våra egna och andras erfarenheter av ekonomisk 
brottslighet. För att skapa en djupare förståelse för problemområdet behövs erfarenheter 
och tankar från personer som kommer i kontakt med sådan brottslighet och som arbetar 
med att förebygga brottsligheten.  
 

2.2 Undersökningsmetod 
 
Det finns två olika tillvägagångssätt inom samhällsvetenskapen, kvantitativ och kvalitativ 
metod. Vilket av dessa tillvägagångssätt som passar bäst beror helt klart på vilken typ av 
information som efterfrågas. (Holme & Solvang 1997) 
 
Kvantitativ metod går ut på att mäta, där mätningarna kan användas för att förklara eller 
beskriva något. Vid statistiska undersökningar används kvantitativ metod, information 
som har samlats in omvandlas och presenteras till siffror och mängder. (Holme & 
Solvang 1997)  
 
När det gäller undersökningar med kvantitativa metoder används systematiska och 
strukturerade observationer som exempelvis enkäter med fasta svarsalternativ. I den 
kvalitativa metoden används istället osystematiska och omstrukturerade observationer så 
som exempelvis djupintervjuer eller intervjumallar utan fasta frågor och svarsalternativ. 
(Holme & Solvang 1997) 
 
En kvalitativ metod avser att skapa en djupare förståelse för forskningsfenomenet och 
syftar inta att skapa en generell giltig kunskap. Det centrala med undersökningar som är 
baserade på den kvalitativa metoden är att förstå problemets samband med helheten. Att 
kunna se helhetsbilden ger en ökad förståelse för sammanhanget. Kvalitativa metoder ger 
en möjlighet för forskaren att vara flexibel. Det kan vara en fördel då forskaren under 
undersökningens gång kan rätta till eventuella fel, men det kan även vara en nackdel då 
informationen blir svår att jämföra. (ibid.) 
 
Den kvalitativa metoden är starkt kopplad till hermeneutiken. I den kvalitativa metoden 
vill forskaren beskriva hur världen uppfattas snarare än hur den verkligen är. På samma 
sätt sägs det ur en hermeneutisk synvinkel att forskaren tolkar världen.  
 

2.2.1 Vårt val av undersökningsmetod 

 
Vi har arbetat utifrån den kvalitativa undersökningsmetoden då vi genomför intervjuer 
och inte använder enkäter. Vi har utifrån den kvalitativa undersökningen syftat till att 
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förstå problemet med den ekonomiska brottsligheten och dess ökning. Vi har utfört 
person-, mail-, och telefonintervjuer som vi tror är relevanta för vår problemformulering. 
Syftet med intervjuerna har inte varit att ställa fasta frågor och få fasta svar, istället har vi 
fört en diskussion om problemet med våra respondenter för att få djupare förståelse och 
för att kunna tolka fenomenet på bästa sätt. 
 

2.3 Vetenskaplig ansats 
 
När syftet är att producera kunskap om samhället, organisation eller mänskligt beteende i 
allmänhet finns det tre angreppssätt, deduktion, induktion och abduktion (Patel & 
Davidson 2003). Metoderna anger tillvägagångssätt utifrån vilka vi kan dra vetenskapliga 
slutsatser.  
 
När vi utifrån generella principer drar slutsatser om enskilda händelser talar vi om 
deduktiva slutsatser. Det deduktiva arbetet kan sägas följa bevisandets väg. Genom den 
befintliga teorin om ämnet som ämnas studera tolkas olika teorier som sedan empiriskt 
prövas i det aktuella fallet. Objektiviteten i forskningen stärks genom att utgångspunkten 
tas i redan befintlig teori. (Patel & Davidson 2003)  
 
Det induktiva arbetet kan istället sägas följa upptäckandets väg. Induktiv metod går ut på 
att undersöka med utgångspunkt i empiri. Utifrån den insamlade informationen hittas 
generella mönster som kan utvecklas till teorier. Det handlar helt enkelt om att drar 
slutsatser från det speciella till det mer allmänna. (Johannessen & Tufte 2003)  
 
Abduktion kan sägas innebära en kombination av deduktion och induktion. Utifrån ett 
enskilt fall formuleras ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, detta kännetecknas 
av att vara induktivt. Sedan prövas denna teori på nya fall, då arbetar man deduktivt. Det 
gör att den ursprungliga teorin kan utvecklas och utvidgas för att bli mer generell. 
Fördelen med abduktivt arbetssätt är att det inte låser in en i så hög grad, vilket är fallet 
vid strikt deduktivt eller induktivt angreppssätt. (Patel & Davidson 2003)  
 

2.3.1 Vårt val av angreppssätt  

 
Den vetenskapliga ansatsen för vår studie bygger på ett abduktiv angreppssätt, som 
innebär att vår studie har en växelverkan mellan teori och empiri och således mellan 
deduktion och induktion. Vi har utgått ifrån teorier om ekonomisk brottslighet men även 
om revisionsplikt och dess eventuella avskaffande för små bolag. Dessa teorier har vi 
använt för tolkningar av empiri. Vi vill studera revisorns uppfattningar om den 
ekonomiska brottsligheten och den troliga ökningen i lågkonjunktur. Vi vill även se på 
om det eventuella slopandet av revisionsplikt för små bolag kan verka negativt på den 
ekonomiska brottslighetens utveckling och leda till att ekonomisk brottslighet tenderar att 
öka ytterligare när revisionsplikten avskaffats för små bolag.   
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2.4 Datainsamlingsmetod  
 
Det finns olika datainsamlingstekniker beroende på vilken typ av data som efterfrågas, 
dels finns det sekundärdata dels primärdata. Data som forskaren själv har samlat in kallas 
primärdata, medan data som har samlats in av andra personer och forskare kallas 
sekundärdata. (Andersen 1998)  
 
Vi använder oss av både primärdata och sekundärdata. De sekundärdata som vi använder 
är i form av andra undersökningar och analyser, som uträttats av andra forskare. Vidare är 
uppsatsen byggd på primärdata i form av intervjuer med bland annat revisorer, förvaltare 
och andra experter.  
 
De primärkällorna som vi använder i vår uppsats består av intervjuer som genoförs, bland 
annat genomförs en intervju på Ackordcentralens kontor i Göteborg. Vi intervjuar en 
jurist och samtalet spelas in. Under intervjun utgår vi från en intervjumall som vi i förväg 
har förberett (se bilaga 2), men beroende på hur samtalen utvecklas kan självklart 
ytterliggare frågor ställas. Intervjuer genomförs även med revisorer, till vilka vi gör en 
anpassad intervjumall (se bilaga 3). Vi intervjuar en revisor från KPMG och en från Ernst 
& Young, vilken den sistnämnda vill vara anonym i uppsatsen. Vi väljer att genomföra 
intervjuer med revisorer främst för att se på om den eventuellt slopade revisionsplikten 
för små bolag kan påverka den ekonomiska brottslighetens utveckling, och för att se om 
den införda anmälningsplikten vid misstanke om brott har haft den brottsförebyggande 
effekten som var meningen.  En telefonintervju utförs med en på specialenheten Forensic 
Services hos PriceaterhouseCoopers (PwC) då vi ställer samma frågor som till 
revisorerna och därmed utgår vi från samma intervjumall. Vi anser inte att 
telefonintervjun har påverkat vår intervju negativt, då vi har lyckats föra en diskussion 
även på telefon. Ekobrottsmyndigheten är en av de största myndigheterna i Sverige som 
arbetar med att förebygga ekonomisk brottslighet. Vi kunde inte genomföra en personlig 
intervju med någon från Ekobrottsmyndigheten, men vi lyckades genomföra en 
mailintervju med en eko-revisor från Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Detta har 
självklart påverkat svaren på frågor som ställts då vi inte har kunnat föra en diskussion 
eller ställt följdfrågor.  
 
Trots att vi använt oss av en kvalitativ metod hade vi bestämda intervjufrågor i förväg. 
Men vi var mycket flexibla med frågorna och svaren. Vårt syfte med intervjuerna var inte 
att ställa fasta frågor med fasta svarsalternativ utan vi har fört en diskussion med 
respondenterna, för att sedan analysera och tolka deras svar på våra frågor. Vi har alltså 
genomfört intervjuerna på ett ostrukturerat och halvstandardiserat sätt. Syftet med 
intervjuerna som genomförs är att ta fram respondentens värdering kring problemområdet 
och få deras uppfattning om utvecklingen av ämnet ekonomisk brottslighet i samhället 
idag.  
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2.5 Giltighetsanspråk  
 
Att överföra teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller till empiriska 
observationer är ett besvärligt problem i allt utredningsarbete. I detta sammanhang finns 
det två viktiga begrepp, validitet och reliabilitet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006)  
 
Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2006) definierar det som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avser att mätas.  
Validitet kan delas in i två delar, inre validitet och yttre validitet. Inre validitet avser 
överensstämmelsen mellan resultat och verklighet. Det handlar om hur mycket ens 
resultat stämmer överens med verkligheten. (Sharan B, Merriam 1994) Yttre validitet 
avser graden av generalisering på resultaten. Det är viktigt att veta hur det empiriska 
materialet har samlats in och ser ut. Men om den inre validiteten är låg är det ingen 
mening med att mäta generaliseringen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006)  
 
Reliabilitet mäts beroende av hur undersökningen genomförs och hur noggrann 
bearbetningen av informationen sker. När ett och samma fenomen ger samma eller 
liknande resultat genom olika mätningar sägs att undersökningen har en hög reliabilitet. 
(Holme & Solvang 1997) Reliabilitet går ut på att ett mätinstrument ska ge trovärdigt och 
stabilt utslag. Vid situationer med tolkande undersökningar är reliabilitet ett stort 
problem, då det finns risk att få till olika resultat beroende på hur det tolkas. Utredningar 
med sifferuppgifter kan däremot ge ett starkare intryck av exakthet än vad de i 
verkligheten står för. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006) 
 

2.5.1 Undersökningens validitet och reliabilitet 

 
Eftersom vi använder kvalitativ metod blir det svårt för oss att nå en hög reliabilitet. Vi 
har genom insamlad data och genomförda intervjuer fått ett så tillförlitlig svar på vår 
problemformulering som möjligt. Svaren på frågorna skulle säkerligen vid ett upprepat 
försök inte bli exakt likadana, men vi är säkra på att upprepningen av intervjuerna inte 
skulle leda till några väsentliga förändringar i analysen och slutsatserna.  
 
För att den inre validiteten av undersökningen skall vara hög är det viktigt att vi är tydliga 
när vi återger svar på våra frågor och även när vi hämtar information från andra källor. 
Då resultatet av våra intervjuer överrensstämmer ganska bra med verkligheten, anser vi 
att uppsatsen har en hög inre validitet. Vi anser dock att en viss försiktighet bör infinna 
sig vid studerandet av empirin då detta material bara bestå av subjektiva värderingar 
kring problemområdet, därför måste vi ha ett ifrågasättande förhållningssätt vi 
studerandet av detta material istället för att godta allt som sägs.  
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3. Ekonomisk brottslighet 
Här presenterar vi forskningsmaterial som finns inom problemområdet. Kapitlet inleds 
med en allmän beskrivning av ekonomisk brottslighet. Vidare presenteras utvecklingen 
på ekonomisk brottslighet och ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur. 
 

3.1 Allmänt om ekonomisk brottslighet 
 
Liksom i många andra länder har den ekonomiska brottsligheten även uppmärksammats i 
Sverige först under början av 1970-talet. Problemet med ekonomisk brottslighet har bland 
annat gällt ”underdeklaration”, de vill säga oredovisade inkomster vid beskattningen samt 
olika former av skattemässiga kringgående av skatteregler. (Brottsförebyggande rådet, 
1999:7) 
 
Justitieutskottet har under 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet dominerat 
gällande beskrivningen av den ekonomiska brottsligheten och enligt utskottet är 
ekonomisk brottslighet sådan kriminalitet som syftar till ekonomisk vinning. 
Brottsligheten ska också bedrivas på ett systematiskt sätt och ha en kontinuerlig karaktär. 
Vidare ska brotten begås inom ramen för en näringsverksamhet som i sig inte är 
brottsförklarad, men som utgör själva grunden för de brottsliga handlingarna i det 
enskilda fallet. (ibid.) 
 
Ekonomisk brottslighet omfattar många olika typer av brott och är därmed ett 
samlingsbegrepp. De vanligaste förekomna brotten är skattebrott och bokföringsbrott. 
Det har kommit in 15 800 anmälda brott mot skattebrott och 8 900 brott mot 
bokföringsbrott under 2008. Avgörande för antalet anmälda ekonomisk brottslighet är 
myndigheternas arbete att förebygga dessa brott, dvs. hur aktiva de är i sin 
kontrollverksamhet. (Brottsförebyggande rådet, 2008:23) Det finns även andra typer av 
brott såsom förmögenhetsbrott, förskingring, trolöshet mot huvudman osv. 
Förmögenhetsbrott förekommer vid brott mot enskildes egendom, exempelvis rån, stöld 
bedrägeri och skadegörelse. Förskingring innebär att gärningspersonen missbrukar en 
förtroendeställning för egen vinning och därigenom orsakar huvudmannen (exempelvis 
arbetsgivaren) skada. Vid trolöshet mot huvudman behöver inte gärningspersonen ha 
någon egen vinning av brottet. (Ekobrottsmyndigheten, 2007:1) 
 
Ekonomiskt brott begås främst inom näringsverksamheten. Den myndighet som 
vanligtvis upptäcker och anmäler sådana skattebrott och bokföringsbrott är skatteverket 
och konkursförvaltare. Inom restaurang-, taxi-, och frisörbranschen hanteras mycket 
kontanter vilket leder till att inom dessa branscher begås mycket ekobrott, såsom 
svartarbete och oredovisade intäkter. Ekonomisk brottslighet har även uppmärksammats 
inom byggbranschen då det gäller handel med svart arbetskraft. (Brottsförebyggande 
rådet, 2008:23)  
 
Mörkertalet för ekobrottsligheten bedöms vara större än för många andra brottstyper. En 
orsak är att ekonomiskt brott, till skillnad från brott som misshandel och stöld, sällan 
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drabbar någon enskild person, och därmed finns det inga brottsoffer som kan anmäla 
brotten till polisen. De flesta av de brott som behandlas här är i stället typiska spanings- 
eller utredningsbrott som upptäcks i huvudsak genom samhällets tillsyns- och 
kontrollfunktioner. Den upptäckta brottsligheten säger oftast därför mer om 
kontrollverksamheten än om brottsligheten som sådan. (ibid.) 
 

3.1.1 Bokföringsbrott 

 
Den som är bokföringsskyldig kan dömas för bokföringsbrott om denne inte bokför 
affärshändelser, inte bevarar bokföringen eller lämnar oriktig information. Med hänsyn 
till huvudsakskriteriet kan bokföringsbrott delas upp i form av att: bokföring saknas, 
bokföring är osann och att bokföringen inte går att kontrollera. Avsaknad av bokföring 
kan bero på att en sådan aldrig upprättats eller att en sådan exempelvis inte upprättats de 
senaste månaderna. När bokföringen är osann speglar den inte företagets ekonomiska 
verklighet och när bokföringen inte går att kontrollera betyder det att posterna inte styrks 
av tillräckligt underlag, verifikationer. (Dahlqvist & Elofsson, 2005) 
 
Huvudsakskriteriet är det som ligger till grund för att bedöma om en handling skall 
betraktas som bokföringsbrott eller inte. I bokföringslagen (1999:1078) och 
årsredovisningslagen (1995:1554) återfinns de lagar som reglerar den löpande 
bokföringen och straffbestämmelserna i 11:5§ Brottsbalken (1962:700) skyddar dessa 
föreskrifter. Det område som ger straffansvar för bokföringsbrott begränsas av 
huvudsakskriteriet. Med huvudsakskriteriet menas att om en händelse skall bedömas som 
bokföringsbrott krävs att felet eller bristen medför att rörelsens förlopp, ekonomiska 
resultat eller ställning inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen. (ibid.) 
 

3.1.2 Skattebrott  

 
Att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna exempelvis deklaration i syfte att 
undgå skatt utgör skattebrott, och att åsidosätta bokföringsskyldigheten eller annan 
skyldighet att bevara räkenskaper kan utgöra försvårande av skattekontroll. Vid 
bedömande om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det rör sig om mycket betydande 
belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring. 
Dessutom skall beaktas om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats 
systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art. Om 
brottet är att anse som ringa blir domen skatteförseelse. Åtal för skatteförseelse får väckas 
endast om det är påkallat av särskilda skäl. (Ekobrottsmyndigheten, 2009) 
 

3.3 Utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten 
 
I detta avsnitt redogörs den ekonomiska brottslighetens utveckling i Sverige. Fokus ligger 
på utvecklingen under 2000-talet av bokföringsbrott och skattebrott, som är de vanligaste 
ekonomisk brottslighet. (Ekobrottsmyndigheten, 2009) 
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3.3.1 Allmänt om utvecklingen av ekonomisk brottslighet  

 
Organiserad brottslighet kom under 1990-talet. Under samma period slog sig organiserad 
brottslighet med den ekonomiska brottsligheten. Personer som tidigare enbart ägnade sig 
åt organiserad brottslighet såsom narkotikabrott, häleri och stöld, började allt mer även att 
ägnar sig åt ekonomisk brottslighet såsom planerade konkurser, momsbrott och 
bokföringsbrott (Magnussons & Sigbladh, 2001).  
 
Under senare delen av 1990-talet har anmälningarna minskat, inte minst har de anmälda 
skattebrotten och bokföringsbrotten minskat. En viktig förklaring till att anmälningarna 
minskat är att skattemyndighetens revisioner av företag minskat under den perioden 
samtidigt som konkurserna kraftigt gått ned efter det tidiga 1990-talets stora 
konkursuppgång. (Korsell, 2002) 
 
Utvecklingen inom Ekonomisk brottslighet blir nu allt tydligare och i Sverige är 
utvecklingen i ett internationellt sammanhang ett nationellt problem. Drivkrafterna blir 
påverkade av den negativa utvecklingen av konjunkturen och begår ekonomisk brott. 
Även händelserna i det globala finansiella systemet och i de europeiska påverkar dessa att 
begå brott. Allt vanligare blir det med riktigt genomtänkta kriminella samarbeten som 
sträcker sig från att planera och genomföra, till tvättning och placering av brottsvinsterna.  
Följderna av brottsligheten blir stora skador som drabbar samhällt, medborgare och 
enskilda företagare. Tillväxten för dessa hindras och förtroendet i näringslivet och även 
mellan enskilda minskar. Staten förlorar skattepengar och småföretagare hindras från att 
driva legala verksamheter om de inte konkurreras ut. En annan följd blir att många börjar 
uppleva skattesystemet som orättvis då vissa kan fuska utan att upptäckas. (Antemar, 
2008) 
 
Ekobrottsmyndigheten har nu stärkt det internationella samarbete och en mer bred och 
djup samarbete mellan olika myndigheter nationellt och internationellt planeras för att 
uppnå ett positivt resultat. Myndigheterna har utvecklat samarbeten mot grov organiserad 
brottslighet och även mot penningtvättsområdet ska utvecklas ytterligare. För att vända 
på utvecklingen och motarbeta brottsligheten i framtiden krävs att hela samhället 
engagerar. Människor behöver mer kunskap om hur ekonomiska brott påverkar och 
näringslivet behöver stärka sina förebyggande arbeten. (ibid.) 
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3.3.2 Utvecklingen av skattebrott och bokföringsbrott  

 
De två största och vanligaste 
ekobrottskategorierna är skattebrott 
och bokföringsbrott och står 
tillsammans för närmare 90 % av alla 
misstänkta ekonomiska brott (se figur 
1). Dessa brott upptäcks och anmäls 
främst av Skatteverket och av 
konkursförvaltare och har ökat stadigt 
fram till idag. Ökningen kan förklaras 
med en ny och mer omfattande 
lagstiftning. Dessa lagar är följande, 
straff för marknadsmissbruk vid 
handel med finansiella instrument, 
lagen 2005:377 och straff för 
marknadsmissbruk vid handel och 
finansiella instrument trädde i kraft år             Figur 1. Källa: Brottsförebyggande rådet, 2008:23 
2005. (Brottsförebyggande rådet, 2008:23)  
      
 

År 2007 registrerades cirka 8 700 misstankar om bokföringsbrott, vilket utgjorde 37 % av 
alla ekobrottsmisstankar (se figur 2) Även skattebrotten har ökat under hela 2000-talet, 
räknat i antal inkomna brottsmisstankar (se figur 2). Men statistiken speglar mer 
myndigheternas arbete än själva brottsligheten, eftersom myndigheterna hela tiden går 
igenom rutiner för registrering av brottsmisstankar och tar fram förtydligande riktlinjer. 
(ibid.)  

 
                                                                                                    Figur 2. Källa: Brottsförebyggande rådet, 2008:23  
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3.4 Ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur 
 
När det är lågkonjunktur händer det saker som inte skulle hända annars och antalet 
konkurser tros öka under lågkonjunkturen. Det är oftast ekonomiska brott som gömmer 
sig i dessa konkurser och kampen mot dessa brott kommer nu att bli allt viktigare. 
(Carlberg, 2009) I lågkonjunkturen ökar därmed ekonomisk brottslighet snabbare och de 
brott som begås handlar om att skapa nya vinster eller dölja och tvätta vinster från annan 
grov och organiserad brottslighet. Dessa är allt från kriminellt samarbete som sträcker sig 
från planläggning och genomförande till tvättning och placering av brottsvinster. 
(Antemar, 2008) 
 
Ekobrottsmyndigheten visar i sin årliga rapport att lågkonjunkturen ger stimulans åt 
brottsligheten och att svart arbete, fusk med moms och punktskatter ökar. 
Ekobrottsmyndighetens årliga Omvärlds- och hotbilds analys visar också att antalet 
konkurser kommer att öka i snabbare takt och att risken då för nya ekonomiska brott blir 
större. Detta är en av de slutsatser som dras i denna rapport och ytterligare slutsatsen är 
att den ekonomiska brottsligheten är skiftande och sker i olika former i näringslivet samt 
människors privata sfär. (ibid.) 
 
Exempel på de skador som företagen drabbas av är till exempel att möjligheten att hämta 
kapital från värdepappershandeln för företag påverkas och staten förlorar skatteintäkter. 
Det finns många småföretagare i Sverige och antingen så konkurreras dessa ut eller så 
hindras dessa företag från att driva legala verksamheter. Det sker mycket fusk som 
skattesystemen inte upptäcker detta leder till att skattesystemet upplevs som orättvis. 
(ibid.) 
 
KPMG har sedan 20 år tillbaka undersökt ekonomiska brott i undersökningen KPMG 
Fraud Barometer. I denna undersökning har de dragit slutsatsen att de ekonomiska brott 
och bedrägerier som upptäcks i lågkonjunkturen handlar om stora värden. En av 
anledningarna till att brottsligheten ökar i lågkonjunkturen är att pressen på och i 
företagen ökar vilket i sin tur medför att antalet brott ökar. Undersökningen visar också 
att företagen är villiga och benägna att analysera och granska sina kostnader mycket mer 
noggrannare i dessa dåliga tider, vilket gör att brott och bedrägerier oftare upptäcks. En 
av de vanligaste brott som upptäcks är påhittade fakturor, påverkan på bonusupplägg och 
utbetalda ersättning mot falska grunder. (KPMG, 2008)  
 
Martin Krüger, chef för KPMG Forensic i Sverige samt medlem i Ekobrottsmyndighetens 
Forensiska råd, uttalar sig om att de som begår ekonomiska brott är oftast sådana som är 
missnöjda med sina ekonomiska situationer och de som utsätts för hård press. Brotten 
begås också av anställda som exempelvis har tillgång till sekretessbelagda information 
och som vet hur de kan ta sig förbi de interna kontrollerna som företaget har utan att bli 
upptäckta. Vidare menar Krüger att flera brott kommer att komma upp till ytan och 
upptäckas framöver i takt med att det blir sämre tider då även pressen för företaget och 
individerna också ökar. Han menar också att de företag och organisation som utsätts för 
brott i mindre utsträckning är de som arbetar aktivt med miljö- etik- och moralfrågor. 
(ibid.) 
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Som tidigare nämnts kan ekonomiska brott begås av anställda mot företaget, men KPMG: 
s undersökning visar att det är främst personer i ledande befattningar som begår 
ekonomiska brott och dessa brott ger normalt de utsatta företaget i snitt 10 gånger så 
större ekonomisk skada jämfört med den skada som de övriga anställda skulle ge 
företaget genom ett ekonomiskt brott. Dessa personer som har ledande befattningar har 
normalt större möjligheter till kontroll i företaget och kan därför genomföra grövre brott 
än de övriga anställda. (ibid.)      
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4. Brottsförebyggande åtgärder  
I detta kapitel diskuterar vi några brottsförebyggande åtgärder. Dessutom skildrar vi 
revisorns roll i arbetet med att upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet, men även 
andra aktörers roll i brottsbekämpningen. Vi diskuterar även förslaget om 
revisionspliktens avskaffande för små bolag.  

 
4.1 Att förebygga, upptäcka och bekämpa ekonomisk 
brottslighet  
 
Brottsbekämpning och förebyggande av brott kräver nationell samordning och 
samverkan mellan olika myndigheter. Regeringen har meddelat föreskrifter om detta för 
att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.  Syftet är att effektivisera kampen 
mot den ekonomiska brottsligheten och detta genom informationsbyte, överläggning och 
samordning mellan de myndigheter som berörs av detta. (Ekobrottsmyndigheten, 2007:1)  
 
Utvecklingen går mer och mer mot det tekniska och globaliseringen skapar nya tillfällen 
för brott vilket kräver att regleringen och metoderna för brottsförebyggande och 
brottsbekämpande arbete utvecklas. Europeiska Unionen, EU arbetar med att sträva efter 
enhetliga regler samt observant och harmoniserad tillsyn på finansmarknaderna. Arbetet 
som innebär bland annat att införa enhetliga regler på de olika områdena innebär inte 
alltid för Sveriges del strängare regler och utökad kontroll. EU syftar med dessa arbeten 
att harmonisera reglerna om revision, något som kommissionen anser är av central 
betydelse för att återställa investerarnas förtroende för finansmarknaden. Men dessa 
arbeten har i Sverige fått till följd att revisionsplikten avskaffas, vilket troligtvis kommer 
att ha betydelse för skattekontrollerna. Det kommer också ha stor betydelse för förmågan 
att upptäcka brott i och med att revisorerna i dag har anmälningsplikt vid brottsmisstanke. 
(Korsell, 2002) 
 

4.2 Revision  
 
Revision innebär att revisorn utför en oberoende granskning av ett företags 
årsredovisning, samt gör en bedömning och uttalar sig om företagets bokföring och 
förvaltning. På så sätt ökar trovärdigheten hos företagets ekonomiska information. 
Revision är en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle. (FAR Förlag, 
2006) 
 
Ekonomisk brottslighet upptäcks inte sällan i samband med en revision. I alla aktiebolag 
skall revisor finnas (ABL 9:1 §). Deras uppgift är att granska årsredovisningen, 
bokföringen och förvaltningen i företaget och lämna en revisionsberättelse över 
granskningen. En externrevisor arbetar dels i företagets och ägarnas intresse, men de skall 
även skydda företagets utomstående intressenter. Revisorn skyddar de utomstående 
intressenterna genom att se till att bolagets räkenskaper och förvaltning har gått igenom 



 

 - 16 - 

en lämplig kontroll. En revision ger vissa garantier för att både bokföring och bokslut 
avspeglas på ett korrekt sätt. En revisionsberättelse skall enligt 8:3§ ÅRL precis som 
årsredovisningen offentliggöras. En revisor är enligt lag skyldig att uttala sig om 
årsredovisningen har upprättats på ett sätt som stämmer överens med ÅRL. (Dahlqvist & 
Elofsson, 2005) 
 
En revisor ansvarar straffrättsligt för råd och praktisk hjälp som denne lämnar till sina 
klienter i anknytning till revisionsarbetet eller i andra sammanhang. Om revisorn lämnar 
ett råd till en klient som leder till att denne gör sig skyldig till exempelvis bokföringsbrott 
eller skattebrott, riskerar revisorn att dömas för medhjälp till brott. (Brottsförebyggande 
rådet, 2004:4) 
 

4.2.1 Revisionsplikt och revisorns anmälningsplikt 

 
I slutet av 1970 talet fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag av regeringen att utreda 
ekonomisk brottslighet. Utredningen visade att ekonomisk brottslighet var vanligast i de 
bolag som inte var revisionspliktiga. Efter flitiga diskussioner hur revisorer skulle kunna 
förebygga och motverka ekonomisk brottslighet infördes 1983 revisionsplikt i samtliga 
aktiebolag. (Ekobrottsmyndigheten, oktober 2004) Diskussioner kring revisionsplikten 
har den senaste tiden varit omfattande i Sverige. Det diskuteras framför allt om nyttan 
respektive kostnaderna med att ha revision i små aktiebolag.  Bakom diskussionerna 
ligger framför allt revisionspliktens avskaffande i små företag i flertalet andra EU länder. 
(Jansson & Korsell, 2008) 
 
Under 1990-talet ökade kraven på revisorn. Revisorn fick nya arbetsuppgifter och 
ansvarsområden i syfte att få en bättre kontroll över företagen. (Brottsförebyggande rådet, 
2003:10) Från och med 1 januari 1999 är alla revisorer skyldiga att anmäla om de 
misstänker att en styrelseledamot eller verkställande direktör gjort sig skyldig till brott 
inom ramen för bolagets verksamhet. Anmälningsskyldigheten infördes för att stärka 
revisorns roll som brottsförebyggare. (Brottsförebyggande rådet, 2004:4) När det 
föreligger ett brott som har begåtts av ledningen eller verkställande direktören skall 
revisorn i första skedde skapa en dialog med ledningen som ska få till följd att de inte ska 
fortsätta med brottslig verksamhet. I de fall ledningen fortsätter med brottsligheten skall 
revisorn anmärka detta i revisionsberättelsen och sedan skicka en kopia till åklagare. 
Genom att brottsmisstankarna offentliggör i revisionsberättelsen var tanken att detta 
skulle få en brottsförebyggande effekt när regelverk införde. Syftet var att få revisorerna i 
sin vanliga verksamhet att reagera på brottstendenser. När anmälningsplikten infördes 
förväntades inte att anmälningarna skulle öka utan syftet var att stärka revisorns ställning 
gentemot företagsledningen. När förslaget om plikten kom var alla remissinstanser 
överens om bekämpningen är viktig men de var inte överens om att detta skulle uppnå 
målet. (Balans nr. 1 2000) 
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4.2.2 Värdet i att ha kvar revisionsplikt i små och medelstora företag 

 
Förslaget om att avskaffa revisionsplikten för de minsta företagen har debatterats flitigt i 
Sverige. En utredning utsattes av regeringen i syfte att se över de regler som finns samt 
att ge förslag på vilka förändringar i regelverket som måste ske för att ett avskaffande av 
revisionsplikten skall vara möjligt. I dag har alla aktiebolag i Sverige skyldighet att ha en 
kvalificerad revisor. Revisorerna är skyldiga att granska styrelsens och VD: s förvaltning, 
där missförhållanden som förekommit i bolaget skall anmärkas. Utredningen föreslår att 
bara knappt 4 % av aktiebolagen ska ha revisionsplikt och att bestämmelser om 
förvaltningsberättelse skall upphävas.  Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna 
ska träda i kraft den 1 juli 2010. I klartext innebär det att 96-97 % av alla aktiebolag inte 
längre behöver ha revision. (Jansson & Korsell, 2008) 
 
Förslag om slopad revisionslikt för små och medelstora aktiebolag innebär en dramatisk 
förändring av kontrollen av aktiebolagens redovisning. Den slopade revisionsplikten 
beskrivs inom svensk ekobrottsbekämpning som ett steg tillbaka med risk för att olika 
ekonomisk brottslighet kommer att öka. Revisorerna betraktas som ett viktigt 
förebyggande verktyg genom deras kontrollfunktion. Revisorerna har sedan tio år tillbaka 
en lagstadgad anmälningsplikt för brottsmisstankar som de kan upptäcka i samband med 
revisionen. (ibid.) 
 
Att avskaffa revisionsplikten innebär nödvändigtvis inte att företag upphör med att anlita 
revisorer. Ägare, kreditgivare och leverantörer kommer att fortsätta att ställa krav på 
kontroller, samtidigt som revisionsbyråer tar fram nya ”frivilliga tjänster” som kommer 
att anpassas till den nya avreglerade miljön. Fördelarna för företag att lägga ned resurser 
på en revisionskontroll är många, inte minst gentemot myndigheter såsom skattverket 
men också i frågan om att förebygga ekonomisk brottslighet. (ibid.) 
 
Brottsförebyggande rådet har fått rubricerade remiss och lämnat yttrande om avskaffande 
av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32. Frågan kvarstår vad resultatet kommer 
att bli om revisionsplikten avskaffas när hänsyn tas till ekonomiska oegentligheter. I 
remissen skriver Brå att det är svårt att göra en rimlig sammanvägning, det blir osäkra 
bedömningar, för att inte säga rena gissningar. Det behövs ett säkrare underlag och en 
möjlighet kan vara att Regeringen tar initiativ till ett uppdrag som går ut på att göra en 
forskningsgenomgång av den kunskap som finns internationellt av externa revisorer och 
liknande kontrollsystem. Vilken brottsförebyggande effekt har revisorerna och kan en 
slopad kontroll ersätts med andra sätt att kontrollera? (ibid.) 
 
Brottsförebyggande rådet ser ingen vinst med att avskaffa revisionsplikten och att i första 
skede enbart inkludera de minsta företagen av det skälet att det ändå är de ”lite större” 
företagen som företrädesvis kommer att ha ett eget intresse av att behålla revisionen i en 
eller annan form även om revisionsplikten avskaffas. (ibid.) 
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4.3 Intern kontroll 
 
Redovisningen handlar inte enbart om att lämna information för resultatmätning, 
finansieringsanalys och ekonomisk styrning utan redovisning utgör också ett instrument 
för intern kontroll av att vissa skyldigheter och plikter efterlevs. Förutom detta omfattas 
interna kontroller av rutiner för kontroll av indata och utdata till och från 
ekonomisystemet. Det är viktigt med interna kontroller då dessa är ett sätt att säkra en 
effektiv förvaltning och undvika allvarliga fel i ekonomisystemet. (FAR Förlag, 2006) 
 
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är det styrelsens ansvar att intern kontroll i 
företaget är bra. Styrelsen ska också skriftligt beskriva och uttala sig om hur intern 
kontroll gällande den finansiella rapporteringen fungerar under åren. Denna rapport skall 
även granskas av revisorn.  
 
Intern kontroll utförs av styrelsen och förvaltningsledning och andra anställda för att 
säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt (Nasdaq OMX, 2009). Huvudsyftet med 
intern kontroll är att lagar och förordningar efterlevs, organisationers resurser utnyttjas 
effektivt samt de tillgångar som organisationen förvaltar skyddas. Ett annat syfte är att 
skydda de anställda i företaget mot misstankar om oegentligheter. Det är viktigt att uppnå 
dessa syften och därför finns redovisning som ska vara ett stöd för att uppnå detta. (FAR 
Förlag, 2006) 
 
När brister och oegentligheter upptäcks i den interna kontrollen rapporteras dessa normalt 
till den överordnade och ännu allvarligare upptäckter rapporteras till koncernledningen. 
Dessa kontroller finns för att redovisningssystemet ska fungera tillfredsställande, vara 
lättillgänglig och ge fullständig och riktig information till intressenterna. Även ansvars- 
och befogenhetsfördelningen ska vara tydligt och genomtänkt i systemet och det ska vara 
systematiskt uppbyggd. (ibid.) 
 
Som vi har nämnt tidigare är syftet med intern kontroll bland annat att skydda de anställa 
mot misstankar om oegentligheter. Det är därför viktigt att interna kontroller är 
uppbyggda på ett sådant sätt att det finns någon typ av personliga behörighetskoder till 
olika datasystem och att exempelvis registrering av leverantörsfakturor och utbetalningar 
inte kan göras av samma person. Allt detta för att som sagt skydda anställda från 
misstankar om oegentligheter. (ibid.) 
 

4.4 Konkursförvaltning 
 
Att företag får ekonomiska problem beror på flera orsaker, bland annat kan det beror på 
att det är lågkonjunktur, ökad konkurrens samt en alltför hög belåning. Under 1980-talet 
har kraven på utredning i konkurser utökats med anledning av att konkurser för det mesta 
används för att dölja ekonomisk brottslighet. Varför kraven utökades var för att 
effektivisera brottsbekämpningen genom att införa hårdare utredningskrav för 
konkursförvaltaren. (Gunnarsson, 2002) Denna utredning kan ske i två steg. Det första 
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steget är då konkursförvaltaren utreder och anmäler misstankar om brott till åklagaren 
och i andra steget tar åklagaren över utredningen.  (Appelgren & Sjögren, 2001) 
  
För det mesta tar konkursförvaltaren hjälp av en revisor för granskningen av 
konkursgäldenärens räkenskaper. Revisorns uppgift är då bland annat se över om 
bokföringsskyldigheten fullgjorts och vid vilken tidpunkt kontrollbalansräkning (i 
aktiebolag) skulle ha upprättats. Efter att både revisorn och konkursförvaltaren gjort sitt 
omdöme om misstänkta brott är det upp till åklagaren att bedöma vad som ska utredas 
vidare. (ibid.) 
 

4.5 Ekobrottsmyndigheten 
 
Ekobrottsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet som arbetar för ekobrottsbekämpning 
och är drivande och samordnande kraft för alla typer av ekobrottsbekämpning i Sverige. 
Det finns 410 specialutbildade poliser, åklagare, eko-revisorer och eko-sekreterare samt 
specialister som arbetar i en grupp för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. 
Varje år utreds ungefär 4 000 ärenden av ekobrottsmyndigheten och det blir ungefär 
1 000 av dessa ärenden som leder till ett åtal. Myndighetens satsning inom 
brottsförebyggande arbete är den viktigaste uppgiften som de har och de utredningarna 
sker inom bl.a. bokföringsbrott, skattebrott, insiderbrott och EU-bedrägerier.  
(Ekobrottmyndigheten, 2009) 
 
Myndigheten arbetar med att analysera och följa ekonomiska brottslikhetens utveckling, 
de föreslår lagändringar och andra åtgärder för att sätta stopp för brottsligheten. 
Kontakter och samarbeten med andra organisationer och myndigheter är en viktig del av 
kampen mot ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten bedriver sin verksamhet i 
nära samverkan med expertis från andra myndigheter, exempelvis skatteverkets 
skattebrottsenhet. Andra som Ekobrottsmyndigheten är i samverkan med är bland annat 
Finansinspektionen, kronofogdemyndigheterna, Bolagverket och Brottsförebyggande 
rådet. En betydelsefull del i det förebyggande arbeten är en välfungerande regionalt 
samarbete. Myndigheten har även samarbete med FAR SRS, revisorernas 
branschorganisation, om anmälningsplikten vid misstanke om brott som revisorerna har 
enligt reglerna i ABL. (ibid.) 
 
Forensiskt råd inrättades 2008 av Ekobrottsmyndigheten och rådet har ett rådgivande och 
strategiskt uppdrag. Detta råd har till uppgift att analysera utvecklingen av näringslivet 
och identifiera nya riskområden för ekonomisk brottslighet. En annan uppgift de har är att 
ge råd till myndigheterna om specifik expertkompetens som de kan ha nytta av i 
komplicerade ärenden. (ibid.) 
 

4.5.1 Brottsbekämpning som bygger på kunskap 

 
För att uppnå en framgångsrik ekobrottsbekämpning krävs en ökad kunskap om 
brottsligheten, dess orsaker och de skador som de kan ha till följd. Detta är grunden för 
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en framgångsrik ekobrottsbekämpning och vidare är kunskap om metoder som används 
för att förebygga, upptäcka och lagföra ekonomisk brottslighet med en långsiktig effekt 
har också en grundläggande betydelse för en framgångsrik ekobrottsbekämpning. Det är 
viktigt att dessa kunskaper hela tiden är i takt med samhällsutvecklingen och med 
förändringarna som har betydelse för brottsutvecklingen i Sverige och omvärlden. 
(Ekobrottmyndigheten, Rapport 2004) 
 
De företag och organisationer som aktivt arbetar med miljö-, etik- och moralfrågor är de 
som i mindre utsträckning utsätts för brott och bedrägerier. Investeringar i frågor som rör 
dessa har en tydlig positiv effekt på flera plan. Ytterligare brottsförebyggande åtgärder är 
enligt Martin Krüger, chef för KPMG Forensic i Sverige samt medlem i 
Ekobrottsmyndighetens Forensiska råd, att ha ett ”anti-fraud” program. Detta program 
har tydliga riktlinjer för hur företag kan arbeta med att förebygga och upptäcka 
oegentligheter samt hur problem som uppkommer ska åtgärdas. (KPMG, 2008) 
 

4.6 Skatteverket 
 
Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet för skatter, folkbokföring och 
bouppteckningar. Skatteverket tar hand om bland annat årlig taxering, skatteregistrering 
av enskilda näringsidkare och bolag. Myndigheten utreder bolagens inkomstuppgifter och 
har en anmälningsskyldighet som innebär att de vid misstänkta skattebrott och andra brott 
måste anmäla detta. Skatteverket tar hand om att utöva skattekontroll och granskning av 
enskilda ur ett skatteperspektiv. (Skattverket, 2009) 
 
Myndigheten arbetar aktivt med att förebygga skattefel och deras grundkontroller syftar 
till att rätta de uppenbara felen, exempelvis felaktiga överföringar och felsummeringar. 
Skatteverkets förebyggande arbete syftar till att ge alla möjlighet att göra rätt och den 
viktigaste delen i förebyggande arbete är att ge information. Det hålls informationsträffar 
för revisorer, redovisningskonsuler och företag. Speciellt viktigt är det att nyföretagare 
deltar i dessa träffar. (ibid.) 
 
Syftet med skatteverkets kontroller är i första hand att undvika avsiktliga fel och att ge en 
preventiv effekt, dvs. förebyggande effekt. När åtgärder mot allvarliga fel och fusk 
prioriteras ökar den förebyggande effekt, exempelvis internationella transaktioner och 
ekonomisk brottslighet. Skatteverket prioriterar också tidiga kontroller och 
uppföljningskontroller, speciellt vid nya företag. Ytterligare åtgärder som Skatteverket 
har för att förebygga skattebrott är regelförenklingar och attitydpåverkan. Myndigheten 
redovisar ständigt de väsentliga resultaten av åtgärderna i media för att påverka företags 
vilja att göra rätt. (ibid.) 
 
Skatteverket beslutar själv om en revision skall genomföras eller inte. Detta beslut kan 
inte överklagas. Skatteverket har en skyldighet att anmäla bokföringsbrott, skattebrott, 
brott mot låneförbudet och bestickning. Denna anmälan ska de göra till åklagare så fort 
de antar att det har begåtts brott. Det innebär att skyldigheten att anmäla ett brott träder i 
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kraft då graden av misstanke är mycket låg. Anmälan görs antingen före eller under 
skatterevisionen. (ibid.) 
 
För att utreda, förhindra och förebygga ekonomisk brottslighet inom skatteområdet finns 
det en särskild enhet inom Skatteverket, Skattebrottsenheten (SBE). Skattebrottsenheten 
ska förebygga och upptäcka ekonomis brottslighet och tar hand om utredningar på 
uppdrag av Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten. Vanligtvis handlar det om 
insamling, bearbetning och analys av information det misstänkta brottet. Även förhör 
genomförs med de misstänkta och även vittnen. Skattebrottsenhetens främsta uppgift är 
att förebygga ekonomisk brottslighet genom att analysera orsaker till att brott begås och 
på så sätt lämna riktade förslag till lämpliga förebyggande åtgärder. (ibid.) 
 

4.6.1 Kassaregister 2010 

 
Företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning ska fr.o.m. den 1 januari 2010 
ha certifierade kassaregister. Enligt lagen (2007:592) om kassaregister gäller 
skyldigheterna inte för den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster 
mot kontant betalning. De minsta företagen undantas. Kassaregistren ska visa alla 
registreringar som gjorts och behandlingshistorik ska finnas. (Skatteverket, 2009) Detta 
har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa 
företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att Skatteverkets 
kontrollmöjligheter ökar. Det innebär att det blir svårare för oseriösa företag att 
undanhålla intäkter eller utföra andra ekonomiska oegentligheter. (Enarsson, 2009) Även 
de som handlar med tjänster omfattas av lagen. Lagen gäller alltså även privata 
tandläkare, fotvårdsterapeuter, massörer m.fl. Om lagen 2007:592 inte följs får 
skattverket ta ut en kontrollavgift på 10 000 - 20 000 kronor. Lagens syfte är att minska 
möjligheterna att manipulera kassaregister och på så sätt komma åt ekonomisk 
brottslighet och illojal konkurrens. (Skatteverket, 2009) 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras de intervjuer som vi har gjort med våra respondenter från 
bland annat revisionsbyråer, Ekobrottsmyndigheten och Ackordcentralen. I kapitlet ger 
vi en kort presentation av våra respondenter följt med en återspegling av de svar som vi 
har fått och diskussioner som vi har fört med respondenterna. 

 
 

5.1 Intervju med eko-revisorn Henrik Lundin  
 
Henrik Lundin är eko-revisor och arbetar på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Han 
arbetar på rätts- och utvecklingsenheten som bland annat ansvarar för samordningen av 
det brottsförebyggande arbetet på myndigheten. De samarbetar med näringslivets och 
arbetslivets organisationer och har byggt upp en kriminalunderrättelsetjänst som främst är 
inriktad mot den grova och organiserade brottsligheten. 
 

5.1.1 Ekonomisk brottslighet  

 
Ekobrottsmyndighetens roll i arbetet med att förebygga, upptäcka och bekämpa 
ekonomisk brottslighet är att peka ut riskområden för ekonomisk brottslighet och 
informera för att påverka attityder hos enskilda och näringslivet. Myndigheten utvecklar 
och stödjer även lokalt brottsförebyggande arbete, berättar Lundin eko-revisor på 
Ekobrottsmyndigheten.  
 
Ofta handlar ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur av konkursrelaterad brottslighet. För 
den enskilde företagaren handlar det därför om att i den situationen att bolaget får 
likviditetsproblem och lönsamhetsproblem att snabbt se över sin ekonomiska situation 
och ha kontroll på bolagets ekonomi, berättar Lundin. Framför allt handlar det om att inte 
nedprioritera bokföringen framför annat. Avsaknad av bokföring i samband med konkurs 
är ett av de mest vanliga oaktsamma bokföringsbrotten.  
 
Vilken post/vilka poster i redovisningen som är mest aktuella att titta på vid 
brottsmisstanke beror helt och hållet på vilken brottsmisstanke som avses. Vid en 
misstanke om bokföringsbrott i samband med konkurs brukar alltid Lundin och hans 
medarbetare titta på hur likvidflödet har varit kort innan konkursen. Vid misstanke om t 
ex skattebrott i form av att bolaget använt svart arbetskraft tittar Ekobrottsmyndigheten 
på posten underentreprenörer. Vid misstanke om bokföringsbrott och skattebrott på grund 
av undanhållna intäkter koncentrerar Ekobrottsmyndigheten på intäktsredovisningen och 
hur den är upplagd.  
 
Traditionellt så är hotbilden störst inom bygg-, städ-, transport- och restaurangbranschen. 
Henrik Lundin på Ekobrottsmyndigheten tror att orsaken till att det begås brott i 
byggbranschen beror på den hårda konkurrensen på grund av att utländsk billig 
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arbetskraft från ”lönedumpningsländer” förekommer samt att snäva deadlines medför 
dålig kontroll. Orsaken till den omfattande brottsligheten i restaurangbranschen menar 
Lundin beror på hantering av kontanta pengar. De seriösa företagarna i branschen har 
väldigt svårt att hävda sig i konkurrensen eftersom viljan och förmågan att betala skatt 
tvingar dessa företagare att driva upp sina priser mera än sina ohederliga konkurrenter. 
 
Rent generellt kan det sägas att de anmälda ekonomiska brotten ändrar karaktär beroende 
på konjunktur. Det är svårt att dra några slutsatser om hur stor den ekonomiska 
brottsligheten i verkligheten är. Allt är beroende på hur det räknas. Det som kan 
konstateras är att den ekonomiska brottsligheten har ett stort mörkertal och 
upptäcktsrisken beror väldigt mycket på hur mycket olika myndigheter satsar på att 
upptäcka vissa typer av brott. Lundin tror att det rent generellt kan sägas att 
konkursbrottsligheten ökar i lågkonjunktur medan skattebrotten ökar i högkonjunktur. 
Bokföringsbrotten finns ju med i båda dessa brottstyper men har ju olika karaktär.  
 

5.1.2 Utvecklingen av ekonomisk brottslighet  

 
”Det får bli en gissning att den ekonomiska brottsligheten i sig ökar när företag och 
organisationer sätts under ekonomisk press och därmed också tänjer på gränserna för 
vad som kan betraktas som lagliga transaktioner”, berättar Lundin. Vidare tror han att 
företag som lever med små marginaler, jagar kostnader m.m. som finns i bolaget och 
därmed upptäcker även internt fusk inom bolagen.  
 
Lundin berättar att Ekobrottsmyndigheten rent generellt oavsett konjunkturcykel har 
prioriterat 4 områden; Den organiserade ekonomiska brottsligheten, Brott på 
finansmarknaderna, Återförande av brottsvinster och insatser mot penningtvätt och 
Åtgärder mot den svarta sektorn 
 
Med ett tioårsperspektiv kan det ses att ekobrottsligheten har ökat beroende på en ökad 
handel generellt berättar Lundin. Öppna gränser vilket medfört att utländska bolag som är 
svårkontrollerade opererar i Sverige, tillgången till Internet har ökat möjligheterna till 
ekonomiska brott. Det har även blivit mer lönsamt att begå ekonomiska brott vilket har 
lockat kriminella aktörer som hållit på med traditionell brottslighet.     
 
Lundin berättar att ekonomisk brottslighet stigit kraftigt under det senaste året. Ökningen 
förklaras främst av förändringar under år 2007 i Brottsförebyggande rådets sätt att ta ut 
statistikuppgifter avseende ekonomisk brottslighet. Till vilken del den statistiska 
förändringen även motsvaras av en faktisk ökning av antalet anmälda brottsmisstankar är 
svårt att avgöra, menar Lundin. Många faktorer talar dock för en fortsatt ökning av 
antalet anmälda brottsmisstankar. Skatteverket och andra myndigheter har ökat sina 
resurser för kontroll. Konkursförvaltarnas granskningar innebär att brott upptäcks och 
anmäls i fler konkurser. Det växande och allt mer effektiva samarbetet mellan 
kriminalunderrättelsetjänsterna vid Ekobrottsmyndigheten och Polisen samt Skatteverkets 
skattebrottsenheter har lett till att bilden av den grova och organiserade brottsligheten – 
där ekonomiskbrottslighet är en del – har blivit tydligare. Allt fler utredningar om 
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allvarlig ekonomisk brottslighet initieras som ett led i det ökade samarbetet mellan 
myndigheterna, berättar Lundin.  
 

5.1.3 Samarbete med andra aktörer  

 
Ekobrottsmyndigheten arbetar främst med Skatteverket samt revisions- och 
bokföringsbyråer i samband med brottsförebyggande aktiviteter.  Lundin berättar att 
Ekobrottsmyndigheten även har ett samarbete med näringslivet i det s.k. Forensiska rådet 
där det ingår personer från näringslivet som fångar upp signaler från näringslivet 
avseende ekobrottslighet.  
 
Lundin beskriver att det finns i den brottsbekämpande verksamheten ett intimt samarbete 
med Skatteverket och Skattebrottsenheterna. Därutöver finns nu även de regionala 
underrättelsecentral som byggts upp där olika personer från olika myndigheter finns 
representerade. Men det finns sekretessproblem mellan myndigheterna som ibland gör att 
samarbetet gnisslar, menar Lundin.  
 

5.1.4 Revisionspliktens eventuella avskaffande och dess påverkan 

 
Huvuddelen av de ekonomiska brotten sker i mikrobolag, därför tror Lundin att det kan 
verka brottsförebyggande att ha en revisor i dessa bolag.  Vidare tror Lundin att de så 
kallade oaktsamma brott generellt kommer att öka i samband med att revisionsplikt 
avskaffas för de små bolagen. Företagen kommer att göra fel medvetet eller omedvetet. 
Vidare berättar Lundin att det som kommer att ske är att revisorer kommer att anmäla 
misstänkt brottslighet vid exempelvis konkurser. Det är just vid konkurser som 
revisorerna upptäcker sådana oegentligheter. 25 % av alla konkurser innehåller oanmälda 
brott. Oftast väcks brottsmisstanke från revisorns håll om vederbörande misslyckas med 
att få kontakt med bolagets ställföreträdare. 
 

5.1.5 Anmälningsplikt vid misstanke om brott  

 
Ekobrottsmyndigheten anser i grunden att anmälningsplikten är positiv och att den i 
huvudsak har verkat förebyggande mot ekonomisk brottslighet. Däremot kan den 
behövas reformeras, anser Lundin. Att anmälningsplikten till följd av avskaffande av 
revisionsplikten försvinnande ser han negativt på av det skäl att den i huvudsak har verkat 
brottsförebyggande mot ekonomisk brottslighet. Från början fungerade lagen dåligt då 
revisorerna hade en stor okunskap om vad som var ekonomisk brottslighet och den hade 
inte den brottsförebyggande effekten som var meningen.  
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5.2 Intervju med Johan Sölveland på Ackordcentralen  
 
Johan Sölveland är jurist kandidat och arbetar på Ackordcentralen i Göteborg. 
Ackordscentralen är ett av landets ledande konsultföretag specialiserat på att hjälpa 
företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem. Kontoret arbetar huvudsakligen med 
företagsrekonstruktioner och konkurser, men även med underhandsuppgörelser. Johan 
Sölveland arbetar huvudsakligen med företagsrekonstruktioner enligt lagen om 
företagsrekonstruktion och med konkurser enligt konkurslagen. Det kan säga att det 
framför allt är inom lagen för konkurshanteringen som förvaltare på Ackordcentralen har 
i uppdrag att utreda om det föreligger misstanke om ekonomisk brottslighet.  
 

5.2.1 Ekonomisk brottslighet  

 
En förvaltare upprättar en förvaltarberättelse som ett led i uppdraget att vara 
konkursförvaltare. De har en skyldighet att redovisa ekonomiska oegentligheter om de 
upptäcker sådan berättar Sölveland. Även i rekonstruktioner i de mål man ska gå vidare 
med ett ackordförfarande så har ”rekonstruktören” en skyldighet att upprätta en s.k. 
”rekonstuktörens berättelse” där skall rekonstruktören flagga om det har förekommit 
”oklarheter i bokföringen”, alltså har de till och med där en viss skyldighet att belysa 
omständigheter som kan ha dykt upp, men det finns inte så omfattande 
utredningsskyldighet som det finns i en konkurs. 
 
Det är svårt att säga när och varför ekonomiska brott sker. Sölveland menar att det beror 
på typen av bransch. Typiskt sett så finns det vissa branscher som är mer utsatta än andra, 
framför allt är det kontantbranschen som är utsatt. Idag är det ganska svårt att t ex gömma 
undan tillgångar eller hantera tillgångar vid sidan av verksamheten utan att det syns, 
eftersom det idag finns ganska bra utvecklade system och myndigheter som aktivt arbetar 
med att förebygga ekobrott, framför allt skattemyndigheterna är duktiga på att upptäcka 
brott.  
 
Det är svårt att säga om utvecklingen av ekobrott i lågkonjunktur eftersom det är för kort 
tid. Sölveland menar att det är svårt att se en trend, men typiskt sätt så kan sägas att när 
det går sämre i företaget så blir de mer ”desperata” och börjat ta till olika sätt att spara 
skatta. ”Så visst blir man lite mer vaksam i lågkonjunktur”, berättar Sölveland, men trots 
det så görs det inte något extra arbete i lågkonjunktur, i alla fall har det inte gjort hittills 
berättar han.  
 
Medarbetarna på Ackordcentralen har ingen roll i att förebygga ekobrott utan jobbar mest 
med efterhandsgranskning. En förvaltare och rekonstruktörer har alltså ingen 
brottsförebyggande roll mer än att de är en del i granskningen av företagen vid konkurs, 
menar Sölveland.  
 
Sölveland tror inte att företag själva jobbar så mycket med att förebygga ekonomisk 
brottslighet. ”De har kontrollsystem och de försöker hålla koll på personalen, men sedan 
är det inte så mycket mer”, berättar han. Kontrollsystemen i företag har blivit bättre med 
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åren och är ganska bra idag, det är inte lika lätt idag att begå brotten utan att bli upptäckt 
som för bara några år sedan. Sedan har revisorerna en allt större roll i att upptäcka 
ekonomiskt brott och har blivit ganska stränga. De kan givetvis inte göra allt men så lätt 
är det inte idag att komma undan, menar han.   
 
Vid misstanke om brott kontrolleras konton och kontoutdrag följs, berättar Sölveland. De 
tittar också på likviditeten för att se hur det ligger till med pengarna i företaget och många 
gånger går det bra att se det genom att använda sig av bankkontoutdrag och följer det. 
Som konkursförvaltare är det lätt att få ett kontoutdrag och då kan de också söka långt 
bak i tiden för att kontrollera bokföringen. Det är inte helt ovanligt att företag använder 
sig utav ”klassiska luftfaktureringar”, där de skickar ut bluff fakturor från närstående 
företag för att ta ut pengar. Även ”fejk leveranser” är vanliga, de betalar till ett 
leveransföretag som inte levererat någonting utan skickar ut en fejk leveransfaktura som 
betalas rätt ut och bedragarna delar på pengarna.   
 

5.2.2 Utvecklingen av ekonomisk brottslighet  

 
Sölveland kan tänka sig att det är vanligare med ekonomsikt brott i lågkonjunktur. Många 
mindre företag som har liten uthållighet i verksamheten kan frästas att göra transaktioner 
som inrymmer någon typ av ekonomisk brottslighet för att t ex spara pengar, spara skatt 
osv. Det är dock svårt att säga ännu, om man bara sitter på den här omgången av 
lågkonjunktur, att det har blivit ”vanligare” med ekonomsikt brott, menar Sölveland.  
 
Det går som sagt ännu inte att se en trend av att ekonomisk brottslighet ökat, men de på 
Ackordcentralen känner att det faktiskt är fler ärenden rent allmänt i dagsläget. Ökning på 
konkurser i Sverige de tre första månaderna i år, jämför med de tre första månaderna 
förra året är drygt 50 %, diskuterar Sölveland. 

5.2.3 Samarbete med andra aktörer  

 
Ackordcentralen samarbetar ganska mycket med andra aktörer, framför allt skatteverket 
och Ekobrottsmyndigheten. ”Man förser dem med vissa uppgifter som de vill ha”, 
berättar Sölveland. Skatteverket är många gånger fordringsägare vilket inte 
Ekobrottsmyndigheten är och därför har de oftast ett berättigat intresse i de här ärendena. 
En viss form av samarbete förekommer därför med olika aktörer såsom 
Ekobrottsmyndigheten, andra konkursförvaltare och revisorer. Det är dock en viss tröghet 
i systemet, det är inte alltid det fungerar bra men det beror mycket på personerna som är 
involverade i arbetet kring ekobrottsligheten.  
 

5.2.4 Revisionspliktens eventuella avskaffande och dess påverkan 

 
I generell mening tror de, på Ackordcentralen, att ekonomisk brottslighet kommer att öka 
i samband med avskaffande av revisionsplikt för små och medelstora företag. De flesta 
företag som har kreditgivare, vilket väldigt många har t ex leverantörer, kommer att 
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behöva revidera. Banker kommer nog att regelmässigt fortfarande kräva någon form av 
revision, de som vill ta ett lån av dem kommer att bli tvungna att revidera bolaget. Sedan 
är det ju också en ”marknadsförings grej”, en kvalitetsstämpel på redovisningen. Det är 
mest troligt att seriösa företag kommer att ha kvar revision. De företag som väljer att 
avstå från revision kommer ju att bli misstänkta, då kommer det också bli lättare kunna 
”fålla” in dem. Det är dock svårt att bedöma om det kommer att påverka 
ackordscentralens arbete på något avgörande sätt, menar Sölveland.  
 
Sölveland tror däremot inte att det kommer att bli någon jättekris i samband med att 
revisionsplikten avskaffas för små företag. Många företag, inte minst de seriösa 
företagen, kommer att välja att ha revision även fortsättningsvis och därför är det mest 
sannolikt att revisorer kommer att även fortsättningsvis få många uppdrag.  
 

5.3 Intervju med revisor på Ernst & Young  
 
Ernst & Young AB är ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision 
förenliga konsulttjänster. Ernst & Young AB ingår som medlemsföretag i Ernst & Young 
Global, EYG som är ett brittiskt privat bolag vilket utgör ledningsorgan för den globala 
Ernst & Young organisationen men som inte erbjuder tjänster till kunder. Totalt i denna 
organisation är det 135 000 medarbetare i 140 länder som arbetar med revision, skatt, 
transaktioner, redovisning och rådgivningstjänster. Målsättningen är att ha en positiv 
inverkan på företag och på marknader, liksom på vår omvärld.  
 

5.3.1 Ekonomisk brottslighet  

 
Det ingår inte i revisorernas huvudspår att förebygga, upptäcka och bekämpa ekonomisk 
brottslighet. Revisorer skall granska årsredovisningen, styrelsen och VD: s förvaltning i 
bolaget. Syftet i sig är alltså inte att just försöka att upptäcka brott. Men även om det inte 
är huvudsyftet så är det en del i revisionen eftersom revisorer ibland faktiskt upptäcker 
brott, berättar revisorn. Revisionens huvudsyfte är att revisorn skall avlämna en 
revisionsberättelse och ge en kvalitetsstämpel och en attest på att årsredovisning är 
upprättad enligt lag, att revisorn kan stå för värden i den och att styrelsen och 
verkställande direktören har skött sig.  
 
När det gäller intern kontroll så tittar revisorn på hur det fungerar i bolaget, vilka risker 
det finns osv., förklarar revisorn. I små bolag kan det vara svårt att få till en bra intern 
kontroll, särskilt om det bara är en eller två i ekonomiavdelningen i bolaget. ”Det är en 
del i revisorns kartläggning att se hur det fungerar i bolaget, att det är ordning och reda”, 
uttrycker sig revisorn. Många av de brott som har upptäckts har varit raffinerade och i 
stort sätt omöjliga att upptäcka i vanlig revision utan ofta är det slumpen som avgör att de 
upptäcks. 
 
De brottsförebyggande åtgärder som vi revisorer kan tillämpa är att om vi upptäcker ett 
brott i ett bolag så måste i första han företaget göras uppmärksamma på det, berättar 
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revisorn. Det beror dock på vem det är som revisorn misstänker har begått brottet. Om 
det är styrelse och VD då är det aktiebolagslagens regler som gäller. Dessutom ska 
revisorn anmäla misstanke om brott till åklagaren och avgå som revisor direkt. Det 
händer dock inte så ofta hos de kunder som Ernst & Young i Borås jobbar med, det är 
ytters få fall och oftast är det små företag.  
 
Ekonomisk brottslighet är inte så vanligt, men å andra sidan kan det också vara så att 
revisionsbyrån inte upptäcker det alla gånger. Många tror att revisorer ser allting, men det 
går inte att göra en revision och titta på varenda transaktion och ta ställning till den, för 
då skulle företagen behöva en heltidsanställd revisor på varje bolag, menar revisorn. Det 
handlar istället om väsentlighet och risk. När revisorerna går in och gör en revision så gör 
de en riskbedömning och i den så får de titta på vad det är för avtal som bolag har med t 
ex ledningen, är det drivande för ledningen, kan någon känna sig frestad att manipulera i 
redovisningen för att t ex få mer bonus. De tittar alltså definitivt inte på allt utan väljer ut 
där risken för fel är som störst.  
 
För att företag själva skall bli bättre på att förebygga ekonomisk brottslighet så måste de 
bygga upp en intern kontroll inom företaget, dvs. att ha interna kontrollrutiner med 
kontroller som är uppbyggda i ekonomisystemen, attestsystem (att en person inte kan 
godkänna fakturor själv). Det är viktigt att ha en intern kontrollstruktur med policys osv. 
inom företag, då vet man att här finns kontroller. Om det är dålig ordning och reda, och 
inte minst dålig intern kontroll i bolaget så kan det få någon att frestas till att pröva om 
det fungerar att manipulera på olika sätt.  
 
I små företag är det svårare med kontroller, eftersom det är få i företaget och då sitter 
oftast samma personer på hela kedjan. Det är mycket svårare att bygga upp rutiner i ett 
litet bolag med en ekonomiavdelning som består av en eller två personer, där han eller 
hon gör precis allting. I dessa bolag är det mycket svårare, men det är upp till ägarna att 
få det att fungera och ibland måste ägaren eller VD göra lite själv också, berättar han.  
 
Kontantbranscher är de som är mest drabbade. Den vanligaste bransch är 
restaurangbranschen. Den har sitt ryckte, inte minst med skattefusk. Dessutom har det 
förkommit mycket i byggbranschen, med svart arbete. I småbolag över huvudet taget, 
exempelvis taxibranschen och frisörbranschen är risken större för ekonomiska brott.  
 
För att bekämpa brottsligheten i kontantbranschen kommer det f o m 1 januari år 2010 att 
införas certifierade kassaregister, berättar revisorn. Företag kommer att bli tvungna att ha 
ett kassaregister där de inte kan gå in och manipulera i mjukvaran. Då går det att följa 
upp och gå in i kassarapporterna och kontrollera att allting blir intäktsredovisat. Det är ett 
steg från samhällets sida att ta grepp om kontantbranschen.  
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5.3.2 Utvecklingen av ekonomisk brottslighet  

 
Det är oftast större företag som spricker i lågkonjunkturer och som kan ha konstaterats 
har gjort olagligheter. Det beror på den ekonomiska krisen och likviditeten i bolaget. 
”När det gäller mindre bolag, som vi på Ernst & Young i Borås jobbar främst med, finns 
ingen tydlig trend på att det är mycket mer sådana brott nu i lågkonjunktur, uttrycker 
revisorn. Eftersom det är så ovanligt så är det svårt att säga något om det överhuvudtaget 
har ökat eller inte. Det kan kännas som att det är slumpen som avgör om det dyker upp i 
lågkonjunktur eller högkonjunktur. I höst är det upp till bevis, då går det nog se om det 
har ökat eller inte. En del får det tufft efter sommar eftersom det under sommarmånader 
och semestrar inte är så mycket intäkter och företagen går lite på halvfart, menar revisorn. 
Det är oftast inte lika mycket försäljning eller många leveranser och dessutom skall 
semesterlönerna ut. Det gör att det inte brukar vara några lysande månader och kan leda 
till fler konkurser, menar revisorn. Men egentligen så får vi vänta till den allmänna 
lågkonjunkturen vänder för att kunna se en skillnad, många pratar om en vändning år 
2010 men det får vi vänta och se.  
 
Är det så att det är tufft och jobbigt och bolagen går över styr så kan en del 
ekobrottslingar uppdagas i samband med konkurs, då görs det speciella typer av 
granskningar av konkursförvaltare som kan leda till att vissa typer av ekonomiska brott 
uppdagas. Konkurser kommer ofta i lågkonjunktur, och då uppdagas också fler 
ekonomiska brottsligheter i efterhand. I konkursutredningar är revisorer inte mycket 
inblandade eftersom bolaget redan gått i konkurs och då är det konkursförvaltare som tar 
tag i det. I samband med konkurser finns återvinnings- och andra regler kring detta, en 
del bolag har mindre koll på dessa och då uppstår komplikationer.  
 
Idag är revisorerna mer vaksamma över företag än vad de var för 10-15 år sedan, dels på 
grund av att det idag finns ett regelsystem som gör att revisorer har skyldighet att anmäla 
misstanke om brott om det är styrelse och VD som gör det i samband med 
förvaltningsrevision. Dels på grund av skandaler som har skett i världen de sista 10-15 
åren, dels på grund av lågkonjunktur. Revisorer försöker därför bevaka händelser i bolag 
och har vissa typer av granskningsprogram, frågor som de ställer och prickar av, berättar 
revisorn. Den viktigaste frågan är hur likviditeten ser ut, finns det några krediter, finns 
det likvida medel så att bolaget klarar sig nästa år osv. Om det inte finns likvida medel i 
företaget så är fortsatt drift i företaget inte uppfyllt egentligen och då är det uppförsbacke 
för företaget.  
 

5.3.3 Samarbete med andra aktörer  

 
Samarbete sker främst med Ekobrottsmyndigheten, berättar revisorn. Det är ganska 
vanligt att vi revisorer ringer och stämmer av vissa frågor som de är osäkra på utan att 
nämna vilket bolag det gäller. Ekobrottsmyndigheten har varit på Ernst & Young ett antal 
gånger och haft föredrag och beskrivit hur de arbetar, så att revisorer är medvetna om vad 
Ekobrottsmyndigheten har för roll i samhället också, hur de agerar och vad de tycker är 
viktigt att titta på osv.  
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När det väl är konkurs och konkursförvaltaren vill ta kontakt med revisorn i företaget så 
kan de göra det. Revisorer har en skyldighet att ställa upp och svara på 
konkursförvaltarens frågor. Ibland får revisorer i uppdrag av konkursförvaltare att göra 
utredningar, dock inte i bolag som har haft en revisor från Ernst & Young utan om någon 
annan varit revisor och det är konkurs och det finns saker och ting som bör undersökas i 
samband med konkursutbrottet. Revisorn presenterar olika rapporter som 
konkursförvaltare har som underlag för förvaltarberättelsen, därmed sker ganska mycket 
samarbete med Ekobrottsmyndigheten.  
 

5.3.4 Revisionspliktens eventuella avskaffande och dess påverkan 

 
Revisorn tror att det i samband med avskaffande av revisionsplikten kommer att ”luckra 
upp” för dem som är ekonomiska brottslingar och som har planer. Det blir enklare för 
dem att bedriva den typen av verksamhet. Med revisionsplikt städar de bort mycket av 
detta, står det inte rätt till så signalerar revisorn, revisorn avgår eller skriver en oren 
revisionsberättelse osv. Idag har många ekonomiska brottslingar agerat i handelsbolag 
eller enskild firma, men nu så skulle de rent teoretisk kunna gömma sig bakom ett 
aktiebolag som ser lite bättre ut och ger ett tryggare intryck att ha det som en front, menar 
revisorn. Det kan alltså bli en del av avskaffandet; att ekonomsiska brottslingar utnyttjar 
aktiebolagen för olika typer av ekonomiska brott.   
 
Samhällsekonomiskt så kan det säga att revisionsplikt ser till att hålla bort oseriösa 
företagare. Ekobrottslingar startar inte aktiebolag för där finns revisor. Aktiebolag är en 
företagsform som har ett förtroende och det görs ett bra jobb av revisorer som höjer 
trovärdigheten på aktiebolagen och på finansiella rapporterna som släpps. Även 
skatteverket tycker att det görs ett bra jobb, att de värsta felen sorteras bort innan det är 
dags för taxeringar osv. Släpper man dessa bitar så hamnar mycket arbete istället hos 
Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Skattverket kommer att begära en hel del 
resursförstärkningar i en övergång från revisionsplikt till ingen revisionsplikt, tror 
revisorn. Det systemet som har varit, dvs. revisionsplikt för alla aktiebolag har varit bra 
och haft en ganska effektiv inverkan på ekonomisk brottslighet.  
 

5.3.5 Anmälningsplikt vid misstanke om brott  

 
Respondenten är inte så säker på att alla bolag har koll på att revisorn har en 
anmälningsplikt. Det är inte ovanligt att aktiebolag, stora som små, inte vet hur 
regelverket ser ut. Å ena sidan är det ganska mycket regelverk som en företagare ska 
hålla koll på, oftast behöver de hjälp med detta och då ha revisorn en ganska stor roll i 
detta. Gällande regeln om revisorns anmälningsplikt så tror respondenten att företag inte 
tänker så mycket på det, i vissa fall vet de inte om att det finns en sådan regel.  
 
Vid misstanke om brott så har ju revisorn skyldighet att anmäla. Revisorer måste hålla 
ögonen öppna och ser de svart på vitt att någonting är fel och det är väl grundat, exempel 
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att styrelse och VD agerat på ett sätt som är brottsligt, så måste revisorn hantera det efter 
det regelverk som finns. Uppdagas ett brott på detta sätt så måste revisorn anmäla till 
ekobrottsmyndigheten. Revisorn anser dock att det inte är så vanligt bland deras kunder.  
 

5.4  Intervju med Fredrik Waern på KPMG  
 
Fredrik Waern är auktoriserad revisor och har jobbat på KPMG i 15 år. KPMG har 
sammanlagt 137 000 medarbetar i 144 länder över världen. I Sverige är KPMG verksam 
på 60 orter med 1 500 medarbetare. Revisionsbyrån har varit verksam i 86 år i Sverige.  
 

5.4.1 Ekonomisk brottslighet  

 
Det finns lagar och rekommendationer om vad revisorn skall göra och inte göra. Waern 
uttrycker att själva revisionen i sig är en granskning som är till för att upptäcka medvetna 
och omedvetna fel. De företag som är i risk zonen för ekonomisk brottslighet är de 
företag som inte väljer att köpa tjänster från de stora revisionsbyråerna, utan föredrar en 
mindre revisionsbyrå. Waern tror att många ekobrottshandlingar begås av bolag som 
revideras av mindre enmansbyråer eftersom företag kan känna att det är lättare att 
påverka sådana revisionsbyrån. En ny kund i en stor revisionsbyrå blir aldrig så viktig att 
den påverkar deras ställning. Jobbar revisorn på en mindre byrå i en mindre ort och har 
ett visst näringsliv då gäller det för revisorn att anpassa sig till bolaget.  
 
Waern berättar att han tror att de större revisionsbyråerna inte riktigt har de klienter som 
begår ekonomisk brottslighet. Han menar att aktieägarna i stora bolag är ärliga och att de 
väljer stora revisionsbyråer för att få en kvalitetsstämpel. Det betyder inte att ekonomisk 
brottslighet inte förekommer i dessa bolag alls, visst finns det risk för ekonomsikt brott i 
dessa bolag också men det är en väldigt liten risk. Om det ändå skulle begås ett allvarlig 
ekonomiskt brott då är det inte revisorer som tar hand om det utan det finns en special 
avdelningar på byrån som har hand om utredningen, berättar Waern. Vidare menar han 
att det egentligen är slumpen som avgör om revisionsbyråerna får kunder som begår 
ekonomiska brott eller inte, men han tror som sagt att det är vanligare revisorer att träffa 
på ekonomisk brottslighet om de arbetar på mindre revisionsbyråer. Det kan bero på att 
små revisionsbyråer får in fler ”små” kunder som de inte riktigt känner, till skillnad från 
stora revisionsbyråer som gör noggrannare analyser av bolagen innan de tar emot de som 
kund. Ser revisornbyrån att bolagen har risk för konkurs eller har anmärkningar så väljer 
de för det mesta att avstå från de kunderna. Waern har jobbat som revisor i 15 år och har 
aldrig varit med om att någon kund blivit utsatt för ekonomisk brottslighet eller att han 
har misstänkt en kund.  
 
Waern anser att de som revisorer kan bli bättre på att analysera själv mera och inte lita så 
mycket på VD: ns eller ledningens ord. Vidare berättar han om hur viktigt det är att göra 
egna granskningar, t ex substansgranskningar där de gör granskning av vissa rutiner, 
framför allt granskning av utbetalningar.  
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Oftast så är det någon anställd som har en privat skuld som begår brott, därför menar 
respondenten att det är viktigt att se över deras ekonomi när företagen anställer de. Waern 
tror att detta kommer att sprida sig mer nu om lågkonjunkturen fortsätter och fördjupas. 
Det kan vara ganska känsligt att gå in i någons privata ekonomi men om det är möjligt för 
företag att få information om den anställda löpande så minimerar det risken för 
ekonomisk brottslighet. 
 
En annan sak som måste göras för att förebygga ekonomsikt brott är att förmedla bland 
anställda att det finns kontroller på bolaget. Om de anställda känner att de inte kan begå 
brott pga. att de vet att bolaget har så bra koll på läget så att de inte går att lura 
arbetsgivaren så begås det inga brott. Waern menar att det är viktigt att det finns bra 
rutiner och bra kontrollsystem och det förmedlas bland de anställda.  
 
Det är jättesvårt att uttrycka sig om vilka poster som är mest aktuella att titta på om när 
det gäller att upptäcka brott, de som är skickliga på att gör ekonomiska brott särskilt om 
de är några stycken så är de nästan omöjligt att se de på huvud bokföringen. Givetvis om 
det är så att någon akut är i behov av pengar och tagit ut de från checkräkningskontot och 
bokat upp de som ett ”övrigt konto” då är det väldigt lätt att se att något fel har hänt. 
Normalt är de väldigt avancerade upplägg att man fakturerar närstående bolag och sådant 
är omöjligt för bolag och för revisorn att upptäcka det, om inte slumpen är på din sida.  
 

5.4.2 Utvecklingen av ekonomisk brottslighet  

 
Waern tror inte att det är någon skillnad gällande ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur 
och högkonjunktur. Bolag som är konkursmässiga eller som ägas av familj vill inte 
förlora sina jobb, sitt bolag eller sina investeringar och då gör de allt för att rådda upp 
situationen. De kan till och med gå så långt att de kan begå ekonomiska brott får att vara 
kvar på marknaden, berättar han. Därför tror han att risken att begå ekonomiska brott är 
större i lågkonjunktur. Allt fler blir drabbade av finanskrisen och allt fler får ont om 
pengar privat.  
 
Å andra sidan tror Waern att bolag ofta har mer kontroll i lågkonjunktur därför att de är 
väldigt kostnadsmedvetna. Alla fakturor och utbetalningar kontrolleras mycket hårdare på 
grund av att bolag har ont om pengar. Det är viktigt att inte samma person som tar emot 
fakturor också attesterar fakturorna, för att förhindra att bluffaktura betalas med bolagets 
pengar, menar Waern och fortsätter att berätta att det med teknikens hjälp borde vara 
lättare att identifiera sådana ”blufftransaktioner”, då det går att genom databaser lättare 
söka igenom transaktionen. Förr fanns allting lagrat i pärmar och då var det inte lika lätt 
att identifiera dessa.  
 
Waern tror att främst brott i små bolag kommer att öka framöver, inte minst då 
revisionsplikten avskaffas för de små bolagen. Han tror att skattebrott är den typen av 
brott som kommer att öka mest, detta på grund av att bolagen vet att det inte är lika stor 
risk att de blir upptäckt när de inte har revision. Skattekontroller sker idag inte så ofta och 
det kommer leda till att bolag chansar mer, för att få bättre ekonomi. Vidare berättar 
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Waern att det i goda tider finns större pengaromlopp för bolag som det går bra för och då 
blir det är lättare att gömma pengar, men att det för bolag som går dåligt blir svårare på 
grund av att banker, andra kreditgivare samt ägare kommer att analysera bolaget mer.  
 

5.4.3 Samarbete  

 
Revisorerna på KPMG har internt samarbete med Forensic-avdelningen, som är en 
avdelning som har hand om utredningar om ekonomisk brottslighet. Dessutom finns 
samarbete med Ekobrottsmyndigheten som har varit på byrån och berättat hur de jobbar 
med ekonomisk brottslighet. Dock finns det ingen kontinuerlig kontakt med någon 
åklagare, polis eller någon annan från ekobrottsmyndigheten berättar Waern. 

 
5.4.4 Revisionspliktens eventuella avskaffande och dess påverkan 

 
Huvudsyftet med revisionsplikten är inte att förebygga ekonomiska brott, menar Waern. 
Revisorer är till för att säkerställa den ekonomiska informationen, att den visar en 
rättvisande bild av bolaget. Därför är det bra att ha kvar revision menar han. Det ger en 
bra bild utåt att räkenskaperna blir reviderade av en revisor. Waern tror däremot inte att 
det blir någon större skillnad på brotten efter revisionspliktens avskaffande.  
 

5.4.5 Anmälningsplikt vid misstanke om brott  

 
Waern har aldrig varit med om att han har varit i den situation att han har misstänkt något 
brott och anmält det, men han tror spontant att den är ganska meningslös på det sättet att 
när det handlar om avancerade brott och stora brott då tror han att revisorerna kan vara 
ganska tveksamma om de vågar göra något.  
 
Waern kan inte uttrycka sig om anmälningsplikten har haft den brottsförebyggande effekt 
som var meningen. Revisorer tittar på bokförning och gör analyser för att se om det är 
rimligt. Det finns då saker som ”landar” helt utanför bokföringen, men sådana 
”blufftransaktioner” blir svåra att identifiera och då är det slumpen som avgör om brottet 
upptäckes eller inte.  
 

5.5 Intervju med Ulf Sandlund på PricewaterhouseCoopers 
 
Ulf Sandlund är ansvarig för specialistenheten Forensic Services hos 
PricewaterhouseCoopers (PwC) i Sverige. PwC är en av de ledande revisionsbyråerna i 
Sverige med 3 400 medarbetare i 125 olika orter. Sandlund har 20 års erfarenhet av 
projektledning, utredning och analys av misstänkta oegentligheter och andra 
förtroendeskadliga åtgärder på uppdrag av bland annat företag, advokater, näringslivet 
och förvaltning och uppdragsgivare inom den offentliga sektorn såväl i Sverige som 
utomlands. Han uppträder också som handledare i riskhanteringsseminarium och 
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uppdragsutbildning avseende förebyggande arbete mot oegentligheter. Inom PwC 
internationell i Europa är de 500 och knappt 2000 i världen som arbetar med ekonomisk 
brottslighet. Forensic Services hos PwC i Sverige har professionellt samarbete med andra 
Forensic-föreningar där de pratar mer utredningstekniskt, de diskuterar förebyggande 
program osv.  
 

5.5.1 Ekonomisk brottslighet  

 
En revisor som reviderar ett bolag, bör enligt Sandlund framför allt ägna mer börda för att 
analysera risker för att ekonomiska brott inträffar. Det är viktigt att analysera risker och 
följa upp sådant, framför allt eftersom revisorer är skyldiga att anmäla brott enligt 
bestämmelser i aktiebolagslagen. Att förebygga ekonomisk brottslighet handlar om att 
skapa större medvetande i näringslivet och förvaltning om de risker som finns och hur de 
bör hanteras. Det är inte så att riskerna alla gånger hänger ihop med hur mycket pengar 
som har försvunnit på ett otillbörligt sätt, utan det kan handla om vilken ställning den 
personen har haft i organisationen.  
 
Företagen upptäcker förseelser genom omständigheter som företagen själva inte råder 
över. Det är oftast så att det kommer tips från utomstående, t.ex. leverantören. Det finns 
avancerade former av redovisningsfusk såsom svindlerier, då de pumpar upp resultatet i 
årsredovisningar eller i prospekt. Dessa typer av brott är svårast att upptäcka och även 
vissa former av korruption kan vara svåra att upptäcka.  
 
Följderna av ekonomiska brott kan bli enorma påpekar Sandlund, men vad följderna blir 
beror väldigt mycket på vilken typ av brott som begåtts. När det handlar om förskingring 
och trolöshetsbrott kan följderna för den skadelidande organisationen leda till 
förmögenhetsförlust om det försvinner tillgångar eller om det används tillgångar för 
verksamhetsfrämmande ändamål. En annan aspekt är när det förekommer oriktiga 
uppgifter i bokföringen t.ex. att inköp bokförs felaktigt innebär följderna i de flesta 
länderna ett skatteproblem för den drabbade organisationen.  
 
Sen kan det vara så att företag blir involverad i en korruption där de betalar mutor till 
företrädare i allmän tjänst eller liknande. Om myndigheterna då kommer på detta och det 
visar sig att den drabbade myndigheten visserligen inte har förlorat några pengar på den 
aktuella transaktionen, utan det är den enskilda myndighetshandläggaren som har gjort 
någonting för privat räkning och missbrukat sin tjänsteställning eller om det handlar om 
en transaktion med stort belopp där det har funnits en systematik i det hela kan det 
innebära att företaget som har betalat mutan kan blir utesluten för upphandlingen. Det 
kan innebära att företaget får göra om upphandlingen för att avtalet har kommit till på 
oriktiga förutsättningar, men det kan också innebära att företagen inte kan vara med i 
offentliga upphandlingar i flera år framåt. Swedbank är ett typ exempel där det finns 
företag som är portade på livstid för att de har varit med om att betala ut mutor. Det 
innebär att de aldrig kan vara med i t.ex. infrastrukturprojekt.  
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Sandlund menar att konsekvenserna kan blir enorma förutom att företagen förlorar 
anseende för leverantörer och andra. Det kan i extrema fall vara så att aktieägarna kan bli 
hårt drabbade av det här. Han menar att ”händer fel saker vid fel tidpunkter med fel 
personer, kan skadorna bli enorma och det kan gå riktigt illa”. 
 
Sandlund tror inte att de kontroller som idag görs av företag räcker för att förebygga 
ekonomisk brottslighet. Han menar att företag inte kan förebygga brott genom att bara 
föra in mer avancerade kontrollsystem, det krävs att de också jobbar med mjukvärden, 
dvs. de jobbar med etiska frågor, att de ser till att alla som jobbar i organisationen ställer 
upp på etisk godtagbara principer. Det är minst lika viktiga faktorer som att satsa på 
avancerade kontrollsystem. Sandlund och hans kollegor har studerat detta och det har 
visat sig att när företagen arbetar med båda dessa fronter blir de inte drabbad i lika hög 
utsträckning av ekonomisk brottslighet.  
 
Enligt Sandlunds uppfattning är alla branscher drabbade oavsett om de är i en offentlig 
sektor eller inte. Det hänger också ihop med hur branscher generellt sätt jobbar med att 
förebygga och upptäcka ekonomisk brottslighet, det kan konstateras att ju hårdare 
reglerade branscherna är desto mer upptäcks brott som begås. Exempelvis företag med 
internrevisions avdelningar upptäcker mycket mer brott än andra, men det betyder inte att 
de är mer drabbade av ekonomisk brottslighet än andra. Sandlund ser det mer så här: 
”istället för att se vilka branscher som statistiskt drabbas mest, reflektera hur bra 
företagen är i att upptäcka saker och ting”. Den egna personalen kan t ex rapportera att 
kollegan på en viss avdelning ägnar sig åt fakturabedrägeri tillsammans med en 
leverantör. Dessa typer av händelser upptäcks mer i de stora bolag än vad de gör i små 
bolag.  
 
Vad gäller mindre bolag menar Sandlund att då det inte finns många medarbetare blir det 
lättare att utöva kontroller. I vilken utsträckning de drabbas av ekonomisk brottslighet 
styrs av olika faktorer bland annat antalet anställda i företaget, vilken organisationskultur 
som finns på plats och graden av decentralisering. Sandlund använder uttrycket ”man gör 
inte som chefen säger utan gör som chefen gör”, med det menar han ex. när chefen ändrar 
basen för sin bonus och kommer undan, då börjar den anställda tänka varför de inte skulle 
kunna använda ”plastkortet” och ta en resa till Berlin över helgen.  
 

5.5.2 Utvecklingen av ekonomisk brottslighet  

 
Sandlund anser att brott allmänt sätt ökar i lågkonjunkturen men att det framförallt är 
förmögenhets brott som ökar i samband med lågkonjunktur. Det finns en ökad riskbild 
för näringslivet men också för offentlig förvaltning. Det som händer med offentlig 
förvaltning när människor blir arbetslösa och skattebasen för samhället minskar är att 
kommuner och andra får ägna full kraft att prioritera vad som är viktigt att satsa på när 
skattebasen är dålig. Då är de inte lika vaksam i interna kontroller som de har varit 
tidigare utan de måste se till att hålla igång de samhällfunktioner som är absolut viktigast. 
Sandlund menar att riskbilden egentligen ser lite annorlunda ut för kommuner men likväl 
tvingas de att skära ner och att minska sina organisationer så mycket som det bara går. 
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Det innebär att risken blir större att de missar allt de ser framför sig, som är viktiga att 
hålla koll på.  
 
I termer av den här krisen förväntar sig Sandlund inte att den kommer att gå över i snar 
framtid, han tror att det kommer att ta några år till innan krisen har lagt sig och vi är 
tillbaka på en nivå som motsvarar 2006-2007 års tillväxt. Personligen tror Sandlund att 
den ekonomiska brottsligheten kommer att blir större i takt med lågkonjunkturen, 
människor kommer helt enkelt tvingas att ta risker, menar Sandlund. Han berättar att de 
får mycket mer förfrågningar om uppdrag idag än vad de fick för bara ett års sedan. Det 
som Sandlund och hans kollegor ser är att de som har resurser att begå mer avancerade 
typer av ekonomisk brottslighet kommer att fortsätta att göra det. De har även sett under 
de sista åren att nya brottstyper kommit till Sverige, bland annat är det inslag av hot och 
våld och utpressning något som blir vanligare. Inte bara i lågkonjunktur utan allmänt ökar 
dessa typer av brott. 
 
Idag är det inte lätt att råna en bank och komma undan, det är enklare att ta en ”målvakt” 
ute på gatan och sätta in dem i ett bolag och be dem hämta checkar på banken. Sandlund 
och hans kollegor har träffat på personer som har suttit i styrelsen för ungefär hundra 
bolag där de har utnyttjats som för s.k. målvakter, att gå andras ärenden. Sandlund 
uttrycker att ”buset” håller på att hitta nya vägar för att tillskansa sig, förvara och 
transportera pengar. Vidare berättar Sandlund att han tror att det i framtiden kommer att 
se annorlunda ut, men att de personer som inte har möjligheter och resurser att begå lika 
omfattande brott som innan kommer att ägna sig åt mer primitiva och troligtvis mer 
lättupptäcka brott.  
 

5.5.3 Samarbete  

 
Forensic Services hos PricewaterhouseCoopers i Sverige har professionellt samarbete med 
andra Forensic-föreningar. Det hålls utbildningsaktiviteter där de utbildar sina revisorer, lär 
de hur de ska hanterar risker med ekonomisk brottslighet i sina revisionsuppdrag osv.  
Utbildningarna ökar inte i lågkonjunktur men det finns en allmänt växande medvetenhet i 
frågorna att förebygga, upptäcka och bekämpa ekonomisk brottslighet. Forensic Services 
har också informella samarbeten med myndigheter där de informellt diskuterar problem och 
trender och annat som de upptäcker sin uppdragsverksamhet, berättar Sandlund. Han tycker 
att det är bra med ett forum där det går att föras en vettig debatt. 
 
Forensicenheten bedriver gemensamma undervisningar med skatteverket och 
ekobrottsmyndigheten för andra myndigheter, kommuner och landsting. Där föreläser de om 
risker och annat helt utan kostnad. De har också samarbete med ”Riskenheten mot 
korruption”, alltså åklagarmyndigheten. De uppträder tillsammans med andra för att belyser 
olika aspekter som kan tänkas komma upp, vad som händer, hur de kan skydda sig osv.  Det 
finns också informella samarbeten med Försäkringskassan, Skatteverket och andra verk 
som de jobbar med riskhanteringsfrågor vad gäller ekonomisk brottslighet.  
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5.5.4 Revisionspliktens eventuella avskaffande och dess påverkan 

 
Sandlund tror inte att ekonomisk brottslighet kommer att öka i samband med 
avskaffandet av revisionsplikten. Han menar dock att han tror att det kommer att finnas 
skillnad på brotten som anmäls. I början när anmälningsplikten infördes då anmäldes för 
det mesta skattebrott och bokföringsbrott, det vill säga brott mot staten som 
ekobrottsmyndigheten hanterar.   
 
Ulf vet av erfarenhet av deras rådgivningsverksamhet både i Sverige och internationellt 
att det är långt ifrån alla företag som rapporterar brott till myndigheterna. Detta har att 
göra med att företag kan få media efter sig, men det kan också i relativt många fall vara 
så att de inte tycker att det är någon idé att anmäla eftersom ärenden kan ligga hos 
myndigheterna alldeles för länge. 
 

5.5.5 Anmälningsplikt vid misstanke om brott  

 
När revisorn upptäcker något ska denna först underrätta styrelsen, och händer det då 
ingenting måste revisorn visa åtgärder och då kommer den aktiva skyldigheter in då 
revisorn får rapportera till åklagare. Detta tycker Sandlund fungerar bra, han tror inte att 
det är en jätte effektiv sätt att förebygga brott, men å andra sidan ligger det så mycket 
saker på revisorn. Han tror alltså inte att det här är en alla gångers effektiva hantering, 
men det är vad revisorn förväntas göra idag.  
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6. Analys och tolkning av empiri  

 
Detta kapitel innehåller en analys av den empiriska undersökningen, där vi visar på en 
koppling mellan de empiriska resultaten och den teoretiska referensramen. 

 
 

6.1 Ekonomisk brottslighet  
 
Under konkursutredningen skall en revisor se över om bokföringsskyldigheten fullgjorts 
och vid vilken tidpunkt kontrollbalansräkning ska ha upprättats. Revisorn har därmed ett 
samarbete med konkursförvaltaren att bland annat se om ekonomisk brottslighet har 
begåtts, på så sätt att de granskar om bokföringsskyldigheten har fullgjorts. (Appelgren & 
Sjögren, 2001) Om de konkursdrabbade företagen inte fullgjort sin bokföringsskyldighet 
dömas de för bokföringsbrott. En av huvudkriteriet för bokföringsbrott är avsaknad 
bokföring, vilket betyder att revisorns även har en uppgift att se efter om bokföringsbrott 
har begåtts. (Dahlqvist & Elofsson, 2005) Revisorn på Ernst & Young berättade att de har 
en skyldighet att ställa upp och svara på konkursförvaltarens frågor och att de även får 
uppdrag att göra utredningar, men ändå anser revisorerna att de inte har någon större roll i 
att förebygga, upptäcka eller bekämpa ekonomisk brottslighet. Utifrån den litteratur som 
vi har läst och sammanställt i vår teoretiska referensram har vi fått en uppfattning om att 
revisorer har en ganska viktig roll i brottsbekämpningen, inte minst eftersom de granskar 
företags räkenskaper, men detta är inget som våra respondenter på revisionsbyråerna har 
kunna bekräfta utan menar att det inte ingår i deras huvudspår. Vi tror att orsaken till att 
revisorerna sällan upptäcker brott är att de har den inställningen att ekonomisk 
brottslighet förekommer i undantagsfall och att de därför inte behöver vara särskilt 
uppmärksamma på det. För att fler brott skall uppdagas och det brottsförebyggande 
arbetet skall bli bättre bör revisorernas inställning till ekonomisk brottslighet ändras. 
 
För att uppnå en framgångsrik ekobrottsbekämpning krävs en ökad kunskap om 
brottsligheten, dess orsaker och de skador som de kan ha till följd. Det är viktigt att dessa 
kunskaper hela tiden är i takt med samhällsutvecklingen och med förändringarna som har 
betydelse för brottsutvecklingen i Sverige och omvärlden. (Ekobrottmyndigheten, 
Rapport 2004) Enheten Forensic Services på revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers har 
en ganska stor roll i arbetet med att förebygga, framför allt genom att utbilda 
ekonomipersonal men även personer från ledningsnivån, berättar Ulf Sandlund som är 
chef för enheten. Han menar att förebygga ekonomisk brottslighet handlar om att skapa 
större medvetande i näringslivet och inom förvaltningen om de risker som finns och hur 
de bör hanteras. 
 
Enligt eko-revisorn Henrik Lundin handlar det brottsförebyggande arbetet rent allmänt 
om attityder från högsta ledningen. Han menar att det ska finnas klara och raka processer 
i bolaget så att anställda vet vad som gäller, och att bolagen satsar på miljö och hälsa. De 
företag och organisationer som aktivt arbetar med miljö-, etik- och moralfrågor är de som 
i mindre utsträckning utsätts för brott och bedrägerier. Investeringar i frågor som rör 
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dessa har en tydlig positiv effekt på flera plan, menar Martin Krüger, chef för KPMG 
Forensic.  
 
Huvudsyftet med intern kontroll är att lagar och förordningar efterlevs, organisationers 
resurser utnyttjas effektivt samt de tillgångar som organisationen förvaltar skyddas. Ett 
annat syfte är att skydda de anställda i företaget mot misstankar om oegentligheter. 
(Nasdaq OMX, 2009) Enligt Sölveland bör företag jobba mer med förebyggande av 
ekonomisk brottslighet själva. Han menar att kontrollsystemen i bolag har blivit bättre 
med åren och att det inte är lika lätt att begå brott utan att bli upptäckt, men att det inte är 
tillräckligt för att förebygga ekonomiska oegentligenligheter. Denna åsikt delas även av 
revisorerna, som också de anser att de interna kontrollerna måste bli bättre. Sandlund tror 
däremot inte att det bara räcker med ännu bättre kontrollsystem utan menar att det krävs 
att företaget jobbar med etiska frågor, miljö och hälsa. Det anser han är minst lika viktiga 
faktorer som att satsa på avancerade kontrollsystem.  
 
Revisorn på Ernst & Young menar att risken för ekonomisk brottslighet i små bolag över 
huvudet taget är större, därför att det är svårare med kontroller på grund av att det är 
mycket svårare att bygga upp rutiner i ett litet bolag med en ekonomiavdelning som 
består av bara en eller två personer. Enligt Sandlunds uppfattning är alla branscher 
drabbade oavsett om de är i en offentlig sektor eller inte. Han menar att det istället hänger 
på hur branscher generellt sätt jobbar med att förebygga och upptäcka ekonomisk 
brottslighet. Det har konstaterats att ju hårdare branscherna är reglerade desto fler brott 
upptäcks, berättar han. 
 
Bolag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste fr.o.m. den 1 januari 
2010 ha certifierade kassaregister. De minsta företagen undantas. (Skatteverket, 2009) 
Lagen innebär att Skatteverkets kontrollmöjligheter ökar. Det innebär att det blir svårare 
för oseriösa företag att undanhålla intäkter eller utför andra ekonomiska oegentligheter. 
(Enarsson, 2009) Revisorn på Ernst & Young är liksom de andra respondenterna positiv 
till införandet och menar att det är ett viktigt steg från samhällets sida för att ta grepp om 
kontantbranschen. Lundin på Ekobrottmyndigheten berättar att även de bedriver olika 
brottsförebyggande projekt för att ta grepp om bland annat kontantbranschen. Dessa 
projekt avser att göra det svårare att begå brott, öka risken för upptäckt, minska vinningen 
av brott samt motverka bortförklaringar som kan underlätta brott. Dessutom har 
Ekobrottsmyndigheten under senare år tagit fram enkel information som är lätt att ta till 
sig om olika typer av ekonomisk brottslighet, hur man kan välja att göra rätt samt vilka 
konsekvenserna blir om ett ekonomiskt brott begås.  
 
En av de vanligaste brott som upptäcks är påhittade fakturor, påverkan på bonusupplägg 
och utbetalda ersättning mot falska grunder. (KPMG, 2009) Sölveland berättar att det inte 
alls är så ovanligt att företag använder sig utav ”klassiska luftfaktureringar”, dvs. att man 
skickar ut bluffakturor, men som konkursförvaltare är det ganska lätt att upptäcka om 
sådant har förekommit. Å andra sidan menar revisorn på Ernst & Young att många tror 
att revisorer gör allting. Han menar att det inte går att revidera varenda transaktion, 
istället handlar det om väsentlighet och risk. Vid en revision gör revisorerna en 
riskbedömning och tittar på vad det är för avtal som bolag har med t ex ledningen, är det 
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drivande för ledningen, kan någon känna sig frestad att manipulera i redovisningen för att 
t ex få mer bonus. Det är alltså definitivt inte allt som kontrolleras utan de väljer ut där 
risken för fel är som störst, berättar revisorn.  
 

6.2 Utvecklingen av ekonomisk brottslighet 
 
I lågkonjunktur ökar ekonomisk brottslighet snabbare och de brott som begås handlar om 
att skapa nya vinster eller dölja och tvätta vinster från annan grov och organiserad 
brottslighet. (Antemar, 2008) En del av våra respondenter har konstaterat att ekonomisk 
brottslighet ökar i lågkonjunktur, bland annat så menar Lundin på Ekobrottsmyndigheten 
att ekonomisk brottslighet ökar i lågkonjunktur eftersom företag och organisationer sätts 
under ekonomisk press och drar ut på gränserna för vad som kan betraktas som laglig 
transaktion. Rent generellt menar han att konkursbrottsligheten ökar i lågkonjunktur 
medan skattebrotten ökar i högkonjunktur. Även Sandlund på Forensic Services hos 
PricewaterhouseCoopers anser att ekonomiska brott ökar allmänt i lågkonjunktur. Det finns 
alltså ett helt annat tryck och en helt annan riskbild nu jämfört med hur det såg ut för bara 
ett år sen, menar han. Waern tror att risken att begå ekonomiska brott är större i 
lågkonjunktur medan revisorn på Ernst & Young tror att det är för tidigt att säga något om 
ökningen men han tror att det kommer att vara tydligare under hösten om det ökat eller inte.   
 
Carlberg (2009) skriver i sin artikel, EBM ser ökat antal ekonomiska brott, att i 
lågkonjunktur händer det saker som inte skulle hända annars och antalet konkurser ökar i 
takt med lågkonjunkturen och det är oftast ekonomiska brott som gömmer sig i dessa 
konkurser. Även Ekobrottsmyndighetens årliga Omvärlds- och hotbildsanalys visar att 
antalet konkurser kommer att öka i snabbare takt och att risken då för nya ekonomiska 
brott blir större. Analysen visar också att den ekonomiska brottsligheten är skiftande och 
sker i olika former i näringslivet samt människors privata sfär. Sölveland konstaterade att 
konkurserna hade ökat med 50 % de tre första månaderna i år jämfört med de tre första 
månaderna förra året, ändå ansåg Sölveland att det inte var så märkvärdig och han tyckte 
inte att det framför allt berodde på lågkonjunkturen. Liksom Sölveland berättade de andra 
respondenter att det oftast ligger ekonomisk brottslighet bakom konkurser och därför tror 
vi att ökning på konkurserna leder till att fler ekonomiska brott uppdagas och att det 
därmed bör kunna sägas att ekonomisk brottslighet faktiskt ökar. Sandlund däremot 
menar att mänger av människor går antingen mot arbetslöshet eller mot akut risk att blir 
arbetslösa i en lågkonjunktur, vilket kommer leda till ökad risk att begå 
förmögenhetsbrott, människor tvingas att ta risker.  
 
KPMG: s undersökning har visat att anledningarna till att brottsligheten ökar i 
lågkonjunkturen är bl.a. att pressen på och i företagen ökar vilket i sin tur medför att 
antalet brott ökar. Sandlund håller med detta och menar också att pressen på bolag 
kommer öka och han menar att detta kommer leda till att bolag kommer att ta fram osäkra 
eller felaktiga värden i sina balansräkningar, det kan också i sin tur beror på att de döljer 
förluster eller liknande. Sandlund tror helt enkelt att risken för anställda att begå brott 
ökar medan de andra respondenterna tror att ekonomisk brottslighet i samband med 
konkurser kan komma att öka. 
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Ekobrottsmyndighetens årliga Omvärlds- och hotbildsanalys visar också att det finns 
många småföretagare i Sverige och att de antingen konkurreras ut eller så hindras dessa 
företag från att driva legala verksamheter. Martin Krüger, Chef för KPMG Forensic i 
Sverige samt medlem i Ekobrottsmyndighetens Forensiska råd, uttalade sig om att 
ekonomisk brottslighet oftast begås av dem som är missnöjda med sin ekonomiska 
situation och av dem som utsätts för hård press. Det begås också av anställda som vet hur 
de kan ta sig förbi de interna kontrollerna som företaget har, utan att bli upptäckta.  
 
Lundin anser att många småföretag har liten uthållighet i verksamheten och frestas därför 
att göra transaktioner som inrymmer någon typ av ekonomisk brottslighet. Revisorn på 
Ernst & Young tycker däremot att det oftast är större företag som spricker i 
lågkonjunkturer och som kan konstateras har gjort olagligheter. Detta menar han beror på 
den ekonomiska krisen och likviditeten i bolagen. Waern däremot tror att det beror på 
vilka revisionsbyråer som företagen väljer att köpa tjänster från. Han menar att de företag 
som är i risk zonen för ekonomisk brottslighet är de som föredrar att köpa tjänster från 
mindre revisionsbyråer därför att företagen lättare kan påverka byrån. Sandlund tror 
däremot att om företag har de resurser för att begå avancerade typer av ekonomiska brott 
så gör de det, men att de företag som inte har samma resurser ägnar sig mer åt 
”lättupptäckta brott”.  
 
KPMG: s undersökning visar också att företag är mer villiga och benägna att analysera 
och granska sina kostnader noggrannare i lågkonjunkturer. Utvecklingen går mer och mer 
mot det tekniska och globaliseringen skapar nya tillfällen för brott vilket kräver att 
regleringen och metoderna för brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete 
utvecklas. Revisorn på Ernst & Young ser en positiv utveckling vad gäller de kontroller 
som finns och menar att revisorerna är mer vaksam över företag idag än vad de var för 
10-15 år sedan, detta på grund av revisorernas anmälningsplikt, skandaler som har skett i 
världen de sista 10-15 åren och lågkonjunktur. Även Waern tror att bolag har mer 
kontroll i lågkonjunktur just på grund av att de är mer kostnadsmedvetna, han menar att 
alla fakturor och utbetalningar kontrolleras mycket hårdare på grund av att bolagen har 
ont om pengar. Vidare menar Waern att det är lättare att identifiera ”blufftransaktioner” i 
takt med att tekniken utvecklas. Lundin menar att även Skatteverket och andra 
myndigheter har ökat sina resurser för kontroll och samarbetet mellan 
kriminalunderrättelsetjänsterna vid Ekobrottsmyndigheten och Polisen samt Skatteverkets 
skattebrottsenheter växer och effektiviseras alltmer. Allt fler utredningar om allvarlig 
ekonomisk brottslighet initieras som ett led i det ökade samarbetet mellan myndigheterna, 
berättar Lundin. Sandlund håller inte med om att företagen är mer vaksamma i interna 
kontroller i lågkonjunkturen. Det han menar är att när människor blir arbetslösa och 
skattebasen för samhället minskar får kommuner och andra ägna full kraft åt att prioritera 
vad som är viktigt att satsa på när skattebasen är dålig. Då menar han att de måste se till 
att hålla igång de samhällsfunktioner som är absolut viktigast.  
 
Sandlund förväntar sig inte att den här krisen kommer att gå över utan han tror att det 
kommer att ta några år innan de har lagt sig. Generellt anser han att den här krisen har 
skapat otroligt mycket problem och han tror att det kommer att fortsätta öka. Även 
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ekonomisk brottslighet kommer att bli större och växa i tak med lågkonjunkturen, för 
människor kommer att tvingas till att ta risker. De kommer att prioritera den egna 
livsstilen och organisationer kommer också kanske blir mer riskbenägen, menar han.  
 

6.3 Samarbete med andra aktörer  
 
Brottsbekämpning och förebyggande av brott kräver nationell samordning och samverkan 
mellan olika myndigheter som berörs av detta. (Ekobrottsmyndigheten, 2007:1) I 
samband med brottsförebyggande aktiviteter berättar Lundin att de på 
Ekobrottsmyndigheten samarbetar främst med Skatteverket samt revisions- och 
bokföringsbyråer. Sölveland berättar att de på Ackordcentralen samarbetar framför allt 
med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten samt andra konkursförvaltare och revisorer. 
Både revisor på Ernst & Young och Waern på KPMG har konstaterat att de sker vis 
samarbete med Ekobrottsmyndigheten i form av att de håller små föredrag på 
revisionsbyråerna, där de berättar om bl.a. hur de arbetar. Waern berättar att de inte har 
någon kontinuerlig kontakt med någon åklagare, polis eller någon annan från 
Ekobrottsmyndigheten, däremot de har ett internt samarbete med byråns Forensic 
avdelning. Revisorn på Ernst & Young däremot berättar att det är väldigt vanligt att de 
ringer in till Ekobrottsmyndigheten och stämmer av vissa frågor som de är osäkra på, 
därmed sker ganska mycket samarbete med Ekobrottsmyndigheten. 
 
Vad gäller samarbete med andra Forensic föreningar berättar även Sandlund att de har ett 
professionellt samarbete med dessa föreningar inom PWC internationellt. Även de 
bedriver gemensamma undervisningar med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för 
andra myndigheter, kommuner och landsting. Sandlund tillägger också som de andra 
respondenterna att dessa samarbeten inte ökar i lågkonjunktur, dock sker undervisningar 
avseende riskhanteringsfrågor på flera håll idag.  
 

6.4 Avskaffande av revisionsplikten för små bolag 
 
En utredning utsattes av regeringen i syfte att se över de regler som finns samt att ge 
förslag på vilka förändringar i regelverket som måste ske för att ett avskaffande av 
revisionsplikten skall vara möjligt. Utredningen föreslår att bara knappt 4 % av 
aktiebolagen ska ha revisionsplikt. (Jansson och Korsell, 2008) Henrik Lundin, eko-
revisor på Ekobrottsmyndigheten menar att huvuddelen av de ekonomiska brotten sker i 
små bolag, och därför tror han att det kan verka brottsförebyggande att ha en revisor i 
dessa bolag.  Lundin tror att främst s.k. oaktsamma brott kommer att öka i samband med 
att revisionsplikt avskaffas för de små bolagen. Även Sölveland på Ackordcentralen tror 
att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka i samband med avskaffandet men han 
tror inte att det kommer att bli någon jättekris i samband med avskaffandet eftersom 
många bolag kommer att bli tvungna att revidera ändå.  
 
Revisorn på Ernst & Young och Waern på KPMG tror liksom Sölveland att många bolag 
kommer att ha kvar. Waern tror att det inte kommer att bli någon större skillnad på den 
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ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten. Denna mening delas 
även av Sandlund, som inte tror att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka i 
samband med avskaffande av revisionsplikten för små bolag. Han tror dock att det 
kommer att finnas skillnad på brotten som anmäls.  
 
Frågan kvarstår vad resultatet kommer att bli om revisionsplikten avskaffas när hänsyn 
tas till ekonomiska oegentligheter. Brottsförebyggande rådet ser ingen vinst med att 
avskaffa revisionsplikten, vad gäller ekonomisk brottslighet. (Jansson & Korsell, 2008) 
Revisorn på Ernst & Young menar att revisionsplikten samhällsekonomiskt innebär att 
hålla oseriösa företagare bort. Vidare menar han att ”om man släpper denna biten så 
hamnar mycket arbete istället hos Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten”. Han tror 
också att Skattverket kommer att begärt en hel del resursförstärkningar i en övergång från 
revisionsplikt till ingen revisionsplikt för små bolag. Det systemet som vi har idag, dvs. 
revisionsplikt för alla aktiebolag, har varit bra och haft en tämligen brottsförebyggande 
effektiv, anser revisorn.  
 

6.5 Anmälningsplikt vid misstanke om brott 
 
Revisorerna har anmälningsplikt men det har visat sig utifrån vår undersökning att denna 
skyldighet inte är något som revisorerna reflekterar över så mycket. 
Anmälningsskyldigheten infördes med syfte att stärka revisorns roll som 
brottsförebyggare, men ändå anser revisorer att de inte har rollen som brottsförebyggare. 
När förslaget om plikten kom var alla remissinstanser överens om att bekämpningen var 
viktig men de var inte överens om att införandet av anmälningsplikten skulle uppnå syftet 
(Balans nr. 1 2000) Lundin ser positivt på anmälningsplikten och anser att den i huvudsak 
har verkat förebyggande mot ekonomisk brottslighet medan revisorn på Ernst & Young 
och Waern inte tror att anmälningsplikten har haft den förebyggande effekt som var 
meningen. Waern menar att det finns saker som hamnar helt utanför bokföringen och 
”bluffakturor” blir svåra att identifiera, och revisorn på Ernst & Young är inte säker på 
om företag tänker så mycket på revisorns anmälningsplikt och i vissa fall tror han att 
företag inte ens vet att det finns ett sådant regelverk. Revisorn menar att det är ovanligt 
att företag, oavsett storlek, vet hur regelverket ser ut. I och med att Lunden ser denna 
plikt som förebyggande mot brott ser han negativt på att avskaffandet av revisionsplikten 
för små företag, just pga. att anmälningsplikten till följd av detta försvinner.  Sölveland 
uttalar sig inget som anmälningsplikten medan Sandlund tycker att det fungerar bra med 
revisorns anmälningslikt, men han tror inte att det är en jätte effektiv sätt att förebygga 
brott men det är ett sätt av många.  
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7. Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta kapitel redogörs för de slutsatser som vi vill dra av studien, dvs. vad vi har 
kommit fram till.  Slutsatserna som vi drar av studien är relaterat till 
problemdiskussionen och syftet. Vi avslutar kapitlet med att ge förslag till vidare 
forskning inom problemområdet. 
 

7.1 Slutsatser vi vill dra av studien 
 
Syftet med studien har varit att beskriva den ekonomiska brottslighetens utveckling och att 
bidra med kunskap om arbetet mot ekonomisk brottslighet.  
 
Den problemformuleringen som vi har utgått ifrån i vår studie är: 
– Ökar ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur eller är det så att kontrollerna förändrats? 
– Hur kan man bli bättre på att förebygga ekonomisk brottslighet? 
 
I den empiriska undersökningen har vi utgått från fem respondenters åsikter vilket 
innebär att resultatet inte kan ses som generellt, men utifrån respondenternas svar har vi 
ändå kunnat dra slutsatser kring ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur och hur man kan 
bli bättre på att förebygga ekonomisk brottslighet. 
 

7.1.1 Ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur  

 
Ekobrottsmyndigheten har konstaterat att ekonomisk brottslighet rent generellt ökar, men 
av studien har vi kommit fram till att det är svårt att säga någonting om utvecklingen av 
ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur eftersom det är för kort tid för att visa på en trend.  
 
Lågkonjunktur ger stimulans åt brottslighet, bland annat svart arbete och fusk med 
skatter, dock kan det inte konstateras att den ekonomiska brottsligheten ökar. Vad som 
kan konstateras är att antalet konkurser ökar i takt med lågkonjunkturen, antalet konkurs 
har ökat med drygt 50 % de första tre månaderna i år jämfört med de första tre månaderna 
förra året.  Det har visat sig att ekonomisk brottslighet ofta gömmer sig i konkurserna, 
vilket har lett till att det har uppmärksammas mer idag av samhället.  
 
När det går sämre för bolag blir företagsägarna ”desperata” och börjar ta till olika sätt att 
spara pengar och då är det en risk att företag sträcker sig så långt att de begår ekonomiska 
brottsligheter. Det som bland annat avgör i vilken utsträckning företag drabbas av 
ekonomisk brottslighet är företagskulturen, antal anställda och graden av 
decentralisering.  
 
Ekonomisk brottslighet begås oftast av dem som är missnöjda med den ekonomiska 
situationen på företaget eller har personliga ekonomiska svårigheter och utsätts för hård 
press. Det kan vara anställda som har tillgång till sekretessbelagd information och som 
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vet hur de kan ta sig förbi de interna kontrollerna som företaget har, utan att bli 
upptäckta. Då utvecklingen går mer och mer mot det tekniska och då globaliseringen 
skapar nya tillfällen för brott krävs det att regleringen och metoderna för 
brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete utvecklas.  
 
Vårt svar på huvudfrågan blir därför att det inte går att konstatera att den ekonomiska 
brottsligheten ökar i lågkonjunktur, utan den ekonomiska brottsligheten har blivit 
uppmärksammas mer idag av samhället på grund av ökad antal konkurser och på grund 
av allt hårdare kontrollerna i takt med globaliseringen.   
 

7.1.2 Att förebygga ekonomisk brottslighet 

 
I stället för att nedprioritera bokföringen bör företagen snabbt se över sin ekonomiska 
situation och hålla koll på företagets ekonomi i det fall företaget får likviditetsproblem 
eller lönsamhetsproblem. Att bygga upp en intern kontroll inom företaget är en annan 
faktor som företag bör beakta, dvs. företag måste bygga upp hårdare interna 
kontrollrutiner som är uppbyggda i ekonomisystemen vilket exempelvis ska medför att 
man inte kan godkänna fakturor på egen hand.  
 
För att uppnå en framgångsrik brottsbekämpning krävs ökad kunskap bland anställda om 
brottslighetens följder och ökad kunskap om de kontroller som finns i företaget. På så sätt 
blir anställda medvetna om att det finns kontroller på företaget och att det därför inte går 
att lura arbetsgivaren, men även att om det skulle förekomma ekonomisks brottslighet på 
företaget att de vet vilka följderna blir. Förutom att föra in hårdare kontrollsystem bör 
företag även jobba med etiska frågor och se till att alla i organisationen ställer upp på 
etisk godtagbara principer. Det som är viktigt är också att skapa ett större medvetande 
bland ledningspersonalen om de risker som finns med ekonomisk brottslighet och hur 
dessa risker bör hanteras.  
 
Vi har av studien kommit fram till att det är viktigt att se över företagets ekonomiska 
ställning när ett företag får likviditetsproblem och att det är viktigt att bygga upp hårdare 
interna kontrollrutiner för att förebygga att ekonomiska oegentligheter förekommer. Det 
är också av stor vikt att företaget förmedla i hela organisationen att det finns kontroller 
och att de ökar kunskapen bland anställda om följder av ekonomisk brottslighet samt att 
de jobba aktivt med etiska frågor.  
 
 

7.2 Förslag på fortsatt forskning  
 
Eftersom vi inte har kunnat dra någon slutsats om den ekonomiska brottsligheten har ökar 
i lågkonjunktur på grund av att det är för kort tid att se en trend på ökningen, så är vårt 
förslag att om några år göra en studie om ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur för att 
se om det varit någon ökning.  
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Företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning ska fr.o.m. den 1 januari 2010 
ha certifierade kassaregister. Lagen innebär att Skatteverkets kontrollmöjligheter ökar. 
Syfte med lagen är att minska möjligheterna att manipulera kassaregister och på så sätt 
komma åt ekonomsikt brott och illojal konkurrens. Vårt förslag på fortsatt forskning är att 
närmare undersöka om den nya lagen om kassa register kommer att ha den 
brottsförebyggande effekten som är meningen.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till eko-revisorn  
 
Ekonomisk brottslighet  
 
1. Vilken roll har Ni på Ekobrottsmyndigheten i arbetet med att förebygga, upptäcka och 
bekämpa ekonomisk brottslighet?  
 
2. Ungefär hur ofta får ni in anmälningar om misstänkta brott?  Upplever du att 
anmälningar ökar i lågkonjunktur? Vad tror du att detta beror på?  
 
3. Vilka brottsförebyggande åtgärder kan Ni tillämpa och är dessa åtgärder tillräckliga?  
 
4. Vad anser Ni att företag själva skulle kunna göra för att förebygga ekonomisk 
brottslighet, särskilt i en lågkonjunktur? 
 
5. Vilken post/vilka poster i redovisningen är mest aktuella att titta 
på vid brottsmisstanke? Exempelvis några specifika nyckeltal som är användbara för att 
upptäcka ekonomsikt brott? 
 
6. Anser Ni att nyckeltal kan användas som kontrollinstrument? Vilka typer av nyckeltal i 
så fall? 
 
7. De kontroller som görs idag av olika myndigheter, tror Ni att det räcker för att 
upptäcka ekonomsikt brott? 
 
8. Vilka brott är svårast att upptäcka? Har Ni egna kontroller för att upptäcka brott?  
 
9. Vilka branscher är mest drabbade av ekonomsikt brott? 
 
10. När och varför sker ekonomsikt brott som mest? Lågkonjunktur? Obestånd? Vad blir 
följderna vid ekonomsikt brott? 
 
Utvecklingen av ekonomisk brottslighet  
 
11. Hur uppfattar ni den ekonomiska brottslighetens omfattning idag i en lågkonjunktur 
jämfört med i en högkonjunktur? Hur vanligt är ekonomsikt brott i lågkonjunktur? 
 
12. Hur skiljer sig bekämpning av ekonomsikt brott i en lågkonjunktur jämför med en 
högkonjunktur? Är man mer vaksam i en lågkonjunktur? 
 
13. Har ekonomisk brottslighet ökar under finanskrisen? Varför/Varför inte tror du och hur 
hanterar Ni detta?  
 
14. Har ekonomiska brotten verkligen ökat eller är det så att kontrollerna förändrats eller kan 
det vara så att ekonomsikt brott uppmärksammas mer idag än förr?  
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15. Hur ser ni på utvecklingen av den ekonomiska brottslighetens omfattning framöver? 
Vad tror du om framtiden, kommer den ekonomiska brottsligheten öka eller minska? 
 
16. På vilket sätt kan man förbereda inför nästa lågkonjunktur tycker Ni? 
 
Samarbete  
 
17. Samarbetar ni med t ex åklagare, poliser, revisorer eller andra specialister för att 
förebygga och bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Hur ser informationsflödet mellan 
Er och andra aktörer ut? (På vilket sätt och vilken typ av information) 
 
18. Vad tycker ni fungerar bra respektive mindre bra i ert samarbete med andra aktörer?  
 
19. I en sådan finanskris som vi befinner oss i nu, ökar samarbetet mellan er och andra 
aktörer för att förebygga, upptäcka och bekämpa ekonomisk brottslighet? Vad kan 
förbättras för att samarbetet ska bli effektivare?  
 
Revisionspliktens eventuella avskaffande och dess påverkan 
 
17. I en generell mening, tror ni att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka i 
samband med avskaffande av revisionsplikten?  
 
18. Vilket värde anser ni att det kan finnas i att ha kvar revisionsplikten i alla aktiebolag?  
 
Anmälningsplikt vid misstanke om brott  
 
19. Vilken är din inställning till lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott som 
trädde år 1999? Tycker Ni att lagstiftning är ett effektivt sätt att förebygga ekonomsikt 
brott? 
 
20. Anser Ni att anmälningsplikten har haft den brottsförebyggande effekt som var 
meningen? 
 
21. I samband med revisionspliktens eventuella avskaffande finns förslag innebärande att 
anmälningsplikten till viss del försvinner även för företag som i framtiden kommer att 
omfattas av revisionsplikten, hur ställer ni er till detta? 
 
Övrigt  
 
22. Har ni några projekt på gång angående bekämpning mot ekonomisk brottslighet? 
 
23. Har ni något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till Ackordcentralen  
 
Ekonomisk brottslighet  
 
1. Vilken roll har ni på Ackordcentralen i arbetet med att förebygga, upptäcka och 
bekämpa ekonomisk brottslighet?  
 
2. Vad är det som gör att man börjar misstänka brott och gör en mer grundläggande 
undersökning? 
 
3. Vad anser Ni att företag själva skulle kunna göra för att förebygga ekonomisk 
brottslighet, särskilt i en lågkonjunktur? 
 
4. Vilken post/vilka poster i redovisningen är mest aktuella att titta på vid 
brottsmisstanke? Exempelvis några specifika nyckeltal som är användbara för att 
upptäcka ekonomsikt brott? 
 
5. Vad tycker Ni om att använda nyckeltal som kontrollinstrument?  
 
6. Skulle det underlätta Ert arbete om det fanns nyckeltal som skulle hjälpa till med att 
upptäcka ekonomsikt brott? Vad skulle annars kunna underlätta Ert arbete? 
 
7. Vilka typer av företag eller branscher är mest drabbade av ekonomsikt brott? Varför? 
 
8. De kontroller som görs idag tror Ni att det räcker för att upptäcka ekonomsikt brott? 
 
9. Vid hur många konkurser tror Ni att det finns misstankar om ekonomsikt brott? Vilka 
ekonomiska brott är vanligaste att ni upptäcker? Händer det att ni upptäcker andra brott 
än bokföringsbrott? I så fall vilka? 
 
11. När misstänks ekonomsikt brott, under själva granskningen eller händer det att ni 
även misstänker brott redan i början av konkursen till exempel på grund av magkänsla? 
Ökar Er magkänsla nu på lågkonjunktur? 
 
Utvecklingen av ekonomisk brottslighet  
 
12. Hur uppfattar ni den ekonomiska brottslighetens omfattning idag i en lågkonjunktur 
jämfört med i en högkonjunktur? Hur vanligt är ekonomsikt brott i lågkonjunktur? 
 
13. Hur skiljer sig ert arbete i en lågkonjunktur jämfört med i en högkonjunktur? Är man mer 
vaksam i en lågkonjunktur? 
 
14. Hur ser ni på utvecklingen av den ekonomiska brottslighetens omfattning framöver? 
Vad tror du om framtiden, kommer den ekonomiska brottsligheten öka eller minska? 
 
15. På vilket sätt kan man förbereda inför nästa lågkonjunktur tycker Ni? 
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Samarbete  
 
16. Har Ni något samarbete med Skatteverket och/eller externa revisorer? 
 
17. Vad tycker ni fungerar bra respektive mindre bra i ert samarbete med andra aktörer?  
 
Revisionspliktens eventuella avskaffande och dess påverkan 
 
18. I en generell mening, tror ni att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka i 
samband med avskaffande av revisionsplikten?  
 
19. Hur viktig anser Ni att revisionsplikten är för förebyggande av bokföringsbrott? 
 
Övrigt  
 
20. Har ni något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till revisorerna och Ulf Sandlund 
 
Ekonomisk brottslighet  
 
1. Vilken roll anser du att revisorn har i arbetet med att förebygga, upptäcka och bekämpa 
ekonomisk brottslighet? Vilken roll enligt t ex lagstiftning/ rekommendationer/ praxis har 
revisorn? 
 
2. Vad är det som gör att man börjar misstänka brott och gör en mer grundläggande 
undersökning? 
 
3. Vilka brottsförebyggande åtgärder kan Ni tillämpa och är dessa åtgärder tillräckliga?  
 
4. Hur kan revisorer bli bättre på att förebygga ekonomisk brottslighet? 
 
5. Vad anser Ni att företag själva skulle kunna göra för att förebygga ekonomisk 
brottslighet, särskilt i en lågkonjunktur? 
 
6. Vilken post/vilka poster i redovisningen är mest aktuella att titta 
på vid brottsmisstanke? Exempelvis några specifika nyckeltal som är användbara för att 
upptäcka ekonomsikt brott? 
 
 
Utvecklingen av ekonomisk brottslighet  
 
7. Hur uppfattar ni den ekonomiska brottslighetens omfattning idag i en lågkonjunktur 
jämfört med i en högkonjunktur? Hur vanligt är ekonomsikt brott i lågkonjunktur? 
 
8. Hur skiljer sig bekämpning av ekonomsikt brott i en lågkonjunktur jämför med en 
högkonjunktur? Är man mer vaksam i en lågkonjunktur? 
 
9. Har ekonomisk brottslighet ökar under finanskrisen? Varför/Varför inte tror du och hur 
hanterar Ni detta?  
 
10. Har ekonomsikt brotten verkligen ökat eller är det så att kontrollerna förändrats eller kan 
det vara så att ekonomsikt brott uppmärksammas mer idag än förr?  
 
11. Hur ser ni på utvecklingen av den ekonomiska brottslighetens omfattning framöver? 
Vad tror du om framtiden, kommer den ekonomiska brottsligheten öka eller minska? 
 
12. På vilket sätt kan man förbereda inför nästa lågkonjunktur tycker Ni? 
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Samarbete  
 
13. Samarbetar ni med t ex åklagare, poliser, eko-revisorer eller andra specialister för att 
förebygga och bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Hur ser informationsflödet mellan 
Er och andra aktörer ut? (På vilket sätt och vilken typ av information) 
 
14. Vad tycker ni fungerar bra respektive mindre bra i ert samarbete med andra aktörer?  
 
15. I en sådan finanskris som vi befinner oss i nu, ökar samarbetet mellan er och andra 
aktörer för att förebygga, upptäcka och bekämpa ekonomisk brottslighet? Vad kan 
förbättras för att samarbetet ska bli effektivare?  
 
Revisionspliktens eventuella avskaffande och dess påverkan 
 
16. I en generell mening, tror ni att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka i 
samband med avskaffande av revisionsplikten?  
 
17. Vilket värde anser ni att det kan finnas i att ha kvar revisionsplikten i alla aktiebolag?  
 
Anmälningsplikt vid misstanke om brott  
 
18. Vilken är din inställning till lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott som 
trädde år 1999? Tycker Ni att lagstiftning är ett effektivt sätt att förebygga ekonomsikt 
brott? 
 
19. Anser Ni att anmälningsplikten har haft den brottsförebyggande effekt som var 
meningen? 
 
20. I samband med revisionspliktens eventuella avskaffande finns förslag innebärande att 
anmälningsplikten till viss del försvinner även för företag som i framtiden kommer att 
omfattas av revisionsplikten, hur ställer ni er till detta? 
 
Övrigt  
 
21. Har ni något övrigt att tillägga? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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