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Sammanfattning 
 

Magisteruppsats i företagsekonomi, Högskolan i Borås 

 

Titel: Vad beror ökningen av anmälda ekobrott på?  

 

Utgivningsår: 2010 

 

Författare: Fatma Yesilay & Victoria Jansson 

 

Handledare: Håkan Javefors 

 

Bakgrund:  År 2008 drabbades världen av en finanskris. Följderna blev framförallt 

konkurs och stigande arbetslöshet i många länder. I Sverige finns det olika verksamheter 

som har särskilda roller i att motarbeta ekobrott och en av dem är Ekobrottsmyndigheten  

som varje år genomför en analys av den ekonomiska brottsligheten i Sverige. Rapporten 

visar att lågkonjunkturen medför stora risker för att ekobrotten ökar i många branscher. 

Anmälningarna har ökat kraftigt de senaste åren. Ekobrott är ett allvarligt problem i 

samhället och det drabbar enskilda individer såväl som kommun och stat. Frågan är vad 

ökningen av antalet anmälda ekobrott i själva verket beror på och hur det kan bekämpas. 

 

Syfte: Uppsatsen syftar till att identifiera och analysera orsakerna bakom ökningen av 

antalet anmälda ekobrott efter den senaste finanskrisen 2008 samt att beskriva hur 

revisorer och andra berörda myndigheter möter denna utveckling. 

 

Avgränsning: Vi har valt att avgränsa oss till att omfatta den ekonomiska brottsligheten i 

Sverige och svenska myndigheter och organisationers bekämpning av ekobrott. Studien 

är också avgränsad i tid och det är tiden efter finanskrisen fram till och med idag.  

 

Metod: I studien har vi antagit ett hermeneutisk synsätt och genomfört en kvalitativ 

studie med en abduktiv forskningsansats. Syftet med den utvalda metoden är att söka 

mening och stegvis bygga upp förståelsen för forskningsämnet. Vi har genomfört nio 

personliga djupintervjuer som alla har olika yrkesroller. Under analyskapitlet därpå vävs 

den empiriska sammanställningen och teoretiska referensramen ihop. 

 

Slutsats: Vi har konstaterat att den ekonomiska brottsligheten som är ett allvarligt 

problem i samhället, drabbar såväl den enskilde som stat och kommun. Den empiriska 

analysen visar att orsaken till att anmälningarna har ökat avsevärt mycket de senaste åren 

beror på att finanskrisen drabbar verksamheter hårt som hamnar i konkurstillstånd vilket 

resulterar i att allt fler brott upptäcks. När fler ekobrott misstänks ökar dessutom 

granskningen vilket har gjort att den ekonomiska brottsligheten uppmärksammats mer än 

någonsin. Ekobrottsmyndigheten och andra organisationer satsar mycket på att stoppa 

ekobrott men anser att mer resurser skulle kunna effektivisera ekobrottsbekämpningen. 

 

Nyckelord: Ekonomisk brottslighet, Förebyggande av ekobrott, Finanskris. 
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Title: What is causing the increase of the reported economic crimes?  
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Advisor: Håkan Javefors 

 

Background: In 2008 the world was hit by a financial crisis. The result was particularly 

bankruptcy and rising unemployment in many countries. In Sweden, there are various 

organizations that have specific roles in countering economic crimes and one of them is 

the Swedish Economic Crimes Authority, which annually carries out an analysis of 

economic crime in Sweden. The report shows that the recession involves great risks to 

financial crime is increasing in many industries. Reported crimes have risen sharply in 

recent years. Economic crime is a serious problem in society for the individuals as well as 

municipal and state. The question is what an increase in reported economic crimes, in 

fact, depend on and how effective it can be fought against. 

 

Purpose: This paper aims at identifying and analyzing the causes behind the increase in 

the number of reported economic crimes following the recent financial crisis in 2008 and 

to describe how auditors and other relevant authorities meet these developments. 

 

Delimitation: We have chosen to limit ourselves to the confinement of economic crimes 

in Sweden and the Swedish authorities and organizations working against economic 

crimes. The study is also limited in the period after the financial crisis until today. 

 

Methodology: In the study we have adopted a hermeneutic approach and performed a 

qualitative study with an abductive research approach. The purpose of the chosen method 

is to seek meaning and gradually build up the understanding of the research topic. We 

have implemented nine personal interviews with various professional roles. The analysis 

chapters binds the empirical compilation with the theoretical framwork. 

 

Conclusions: We have established that the economic crime is a serious problem in 

society, affecting both the individual as well as the state and local governments. The 

empirical analysis shows that the reason that the reporting has increased considerably in 

recent years is due to financial crisis affects businesses hard that end up in bankruptcy 

condition resulting in an increasing number of crimes detected. As more suspected 

economic crimes are growing. Scrutiny is aslso incresed which has eld to economic 

crimes being even more so observed. The Swedish Economic Crimes Authority and other 

organizations invest a lot in stopping economic crimes and believe that more resources 

could make the fight against economic crimes more effective. 

Keywords: Economic crime, Prevention of economic crimes, Financial crisis.  
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1 INLEDNING 
 

I det inledande avsnittet beskrivs den ökning av ekonomisk brottslighet som 

Ekobrottsmyndigheten har definierat, vilket är bakgrunden till studien. Därefter 

diskuteras undersökningens syfte och avgränsning. Slutligen behandlas de 

frågeställningar och problem som ska analyseras i uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Varje år genomför Ekobrottsmyndigheten en så kallad omvärlds- och hotbildsanalys där 

de beskriver hur förutsättningarna för den ekonomiska brottsligheten i Sverige utvecklas 

(Omvärlds- och hotbildsanalys 2009). I den senaste rapporten från 2009 skriver 

myndigheten att året naturligtvis har präglats av finanskrisen som har påverkat det 

ekonomiska läget i Sverige. Vilka konsekvenser som lågkonjunkturen får på 

ekobrottsutvecklingen är enligt analysen för tidigt att säga men det finns tydliga trender. 

Finanskrisen tillsammans med den efterföljande lågkonjunkturen medför stora risker för 

att den ekonomiska brottsligheten tilltar på alla områden.  

 

Enligt statistiken har ekobrotten ökat avsevärt jämfört med andra typer av lagbrott de 

senaste åren (Omvärlds- och hotbildsanalys 2009). Under den senaste tiden har 

anmälningarna om nätbedrägerier ökat. Det är också fler personer inblandade i dem och 

det handlar om allt större belopp. Dock är det skattebrotten och bokföringsbrotten som 

ökar mest. Allt fler bolag har till exempel en del av sin verksamhet vit och den andra 

svart för att kunna undanhålla pengar från Skatteverket. 

 

Utvecklingen ser ut så att den ekonomiska brottsligheten blir allt mer gränsöverskridande 

(Omvärlds- och hotbildsanalys 2009). Med hjälp av teknikutvecklingen och 

globaliseringen kan brott begås över nationsgränserna. Kriminaliteten blir också mer 

organiserad eftersom sådan brottsverksamhet ger pengar och makt. Framför allt är det 

vanligt med systematisk brottslighet i bygg- och bemanningsbranschen. Problemen där är 

främst svartarbete. Mycket pengar döljs för Skatteverket och statskassan. De grovt 

kriminella är mycket företagsamma och utvecklar allt mer komplicerade metoder. Det 

pågår en ständig kapplöpning mellan de som begår brott och de som bekämpar dem. 

 

Exakt vilka konsekvenser som finanskrisen får på ekobrottsområdet är som sagt inte helt 

utrett än. Det kan bara framtiden utvisa. Dock har Ekobrottsmyndigheten definierat ett 

par konkreta effekter av det svåra ekonomiska läget (Omvärlds- och hotbildsanalys 

2009). För det första har det blivit mer fokus på prognoser. När marknaden är instabil 

efterfrågar investerarna mycket information för att kunna förutsäga hur framtiden ska bli. 

Finansiella rapporter, varsel, vinstvarningar och liknande har fått allt större betydelse. I 

oroliga tider när ingen riktigt vet vad som ska ske stiger också värdet på 

insiderinformation. Insiderbrott är vanliga vid handel som sker innan en negativ nyhet 

blir offentlig. De förekommer oftare i sådana situationer än vid företagsförvärv. Den som 
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ensam har kunskap om något kan utnyttja det för att tjäna stora pengar. Risken för 

insiderbrott ökar således i lågkonjunkturen efter finanskrisen. 

 

Efter finanskrisen har det varit stora svängningar på marknaden. Värdet på tillgångar har 

pendlat mycket. I sådana extrema rörelser görs det fler så kallade tradingförluster som 

inte redovisas öppet (Omvärlds- och hotbildsanalys 2009). Det här innebär att negativa 

resultat på finansiella tillgångar göms utanför redovisningen så att investerarna inte 

upptäcker dem och på så sätt får en felaktig bild av bolagets ekonomiska ställning. 

Risken för sådana här oegentligheter ökar efter finanskrisen.  

 

Ordet ekobrott förekommer inte i brottsbalken utan det är ett så kallat kriminologiskt 

begrepp (www.bra.se, 2010a). Det definieras enligt Brottsförebyggande rådet som 

”systematiska brott som begås inom ramen för en näringsverksamhet”. Eftersom det inte 

finns någon fastställd bestämning av termens betydelse förekommer det olika 

uppfattningar om vad som ska inkluderas i begreppet ekobrott. Enligt Arndt & Knutsson 

(2005) utvecklas dessutom brottsligheten hela tiden så att det uppkommer nya sätt att 

tjäna pengar olagligt. 

 

De kategorier av brott som i uppsatsen räknas in i benämningen ekobrott är de kategorier 

som Brottsförebyggande rådet använder i sin statistik och som Ekobrottsmyndigheten 

hänvisar till i sin omvärlds- och hotbildsanalys (www.statistik.bra.se, 2010a; Omvärlds- 

och hotbildsanalys 2009). Dessa beskrivs närmare i den teoretiska referensramen. 
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1.2 Problemdiskussion 

 

De senaste åren har antalet anmälda ekobrott ökat efter finanskrisen 2008 och frågan är 

vad ökningen beror på. Den ekonomiska brottsligheten har uppmärksammats mycket och 

i media har det diskuterats vilka orsaker som kan ligga bakom detta. Vi anser därför att 

det är en relevant fråga att ställa, det är ett ämne som känns aktuellt och intressant att 

studera. 

 

Även om anmälningarna av ekobrott har blivit fler behöver det inte innebära att ett större 

antal lagöverträdelser faktiskt begås. Det kan helt enkelt vara så att fler brott rapporteras 

in till myndigheterna, det vill säga att mörkertalet är lägre nu än det var tidigare år. Skulle 

den här förklaringen vara sann innebär det att de organisationer som bekämpar ekobrott 

har lyckats upptäcka nästan tre gånger så många ekobrott 2009 som 2007. Det är en 

kraftig ökning som måste ha en bakomliggande orsak. 

 

Krisen och den efterföljande lågkonjunkturen har försämrat det ekonomiska läget i 

Sverige vilket bland annat märks genom att antalet konkurser har ökat (www.svt.se, 

2010a). Företagen har alltså haft det svårt ekonomiskt och hamnat i obestånd. När ett 

bolag får sådana problem görs olika åtgärder bland annat i form av att en 

kontrollbalansräkning upprättas samt att en konkursförvaltare utses (Aktiebolagslagen 25 

kap 13§, SFS 2005:551; Konkurslagen 1 kap 3§, SFS 1987:672). Bolaget utsätts då för 

stor granskning av externa parter och eventuella misstankar om ekonomiska brott hos 

styrelse och VD uppdagas. Ökningen av brottsanmälningarna skulle kunna bero på att 

fler företag har fått ekonomiska problem och att granskningen därför har blivit mer 

omfattande. Hur många ekonomiska brott som anmäls påverkas enligt 

Ekobrottsmyndighetens rapport mycket av hur effektiva kontroll- och 

tillsynsmyndigheterna är i sitt arbete (Omvärlds- och hotbildsanalys 2009). 

 

Det kan också antas att att antalet anmälda ekobrott har ökat eftersom det faktiskt begås 

mer sådana brott i Sverige nu än för ett par år sedan. Ekonomin har som sagt befunnit sig 

i en lågkonjunktur och företagen har fått det sämre ställt. Försäljningen har sjunkit vilket 

har lett till att vinsten och årets resultat har minskat. Även likviditeten har försämrats 

eftersom kunderna inte har haft pengar att betala för sina varor och tjänster. Att redovisa 

låga vinster är inte gynnsamt. Ägarna vill se goda resultat för att satsa pengar i bolaget. 

Därför kan det kanske vara lockande att fuska med redovisningen och begå brott för att 

rapportera en större vinst så att intressenterna blir nöjda. Även likviditetsbrist är ett 

problem eftersom företaget då inte kan betala sina fordringar. Kan det vara så att 

företagen fuskar mer i lågkonjunktur  för att förbättra sin ekonomiska ställning? 

 

Sämre ekonomiska tider påverkar inte bara företagen negativt utan också enskilda 

individer. Många människor kommer kanske att vara arbetslösa under ganska lång tid 

framöver. Arbetslöshet skapar social instabilitet som kan leda till ekonomisk brottslighet 

menar Ekobrottsmyndigheten (Omvärlds- och hotbildsanalys 2009). Av dem som hamnar 

i den situationen där de inte får någon inkomst kan det finnas vissa som i ren desperation 

söker efter andra sätt att tjäna pengar på. Vi undrar om den tilltagande statistiken beror på 
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att människor vid lågkonjunktur drabbas av ekonomiska svårigheter och därför motiveras 

till att begå olagliga handlingar. 

Den tekniska utvecklingen gör hela tiden stora framsteg vilket skapa nya förutsättningar 

för de kriminella. De kan idag begå nya och grövre brott än förut och tekniken kan 

underlätta de olagliga handlingarna. Med hjälp av Internet är det till exempel möjligt att 

snabbt överföra pengar till andra bankkonton samt samarbeta med andra förbrytare i 

större nätverk. Brottsligheten gynnas också av att världen blir allt mer global. De 

kriminella organisationerna kan växa ytterligare och det är svårare för myndigheterna att 

hantera brott som begås över nationsgränserna.  

 

Sammanfattningsvis skulle ökningen av antalet anmälda ekobrott kunna bero på flera 

olika faktorer varav några diskuteras i Ekobrottsmyndighetens omvärlds- och 

hotbildsanalys. Först och främst kanske fler lagöverträdelser rapporteras eftersom 

granskningen har blivit mer omfattande. En faktisk ökning av brott som begås är också 

möjlig. För juridiska personer handlar det eventuellt om att få pengarna att räcka till och 

att inte visa dåliga resultat i de finansiella rapporterna. Slutligen kan en anledning vara att 

de som redan innan lågkonjunkturen var kriminella utökat sin verksamhet tack vare 

teknik- och samhällsutvecklingen. 

 

Den ekonomiska brottsligheten skadar som sagt samhället och måste därför bekämpas. 

Den motarbetas främst av Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, åklagarorganisationen, 

Polismyndigheten och revisionskåren. Eftersom ekobrotten påverkar samhället negativt 

får de inte öka kraftigt i antal varje år. Det skulle vara förödande. Därför måste 

organisationerna som motverkar dem samarbeta väl och arbeta effektivt. Frågan är hur de 

handskas med den nuvarande situationen och vad de har för strategi för att få ner siffran 

över antalet ekobrott. 

 

1.2.1 Problemformulering 

Vad beror ökningen av antalet anmälda ekobrott efter finanskrisen 2008 på och vad gör 

revisorer och berörda myndigheter för att bekämpa den ökande ekonomiska 

brottsligheten?  

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet är att identifiera och analysera orsakerna bakom ökningen av antalet anmälda 

ekobrott efter finanskrisen 2008 samt att beskriva hur revisorer och andra berörda 

myndigheter möter denna utveckling. 
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1.4 Avgränsning 

 

Som problemformuleringen och syftet anger är studiens fokus anmälningen av ekobrott 

och således inte den faktiska brottsliggheten. Undersökningen är också avgränsad till att 

innefatta ekonomisk brottslighet i Sverige samt svenska myndigheter och organisationers 

bekämpning av ekobrott. Som tidigare skrivits finns det ingen bestämd definition av 

ekonomisk brottslighet eller av vilka typer av brott som ska inkluderas i begreppet. I 

uppsatsen behandlas de brottskategorier som Brottsförebyggande rådet använder i sin 

statistik över ekonomisk brottslighet. Eftersom skattebrott och bokföringsbrott är de två 

vanligast förekommande ekobrotten läggs mer tyngd vid dem än vid övriga brottstyper.  

 

Uppsatsen är också avgränsad i tid. Den period som har studerats är tiden efter 

finanskrisen, det vill säga från och med 2008 fram till idag. När det gäller bekämpningen 

av ekobrott behandlas Skatteverkets, Ekobrottsmyndighetens och revisorernas arbete med 

att bekämpa den tilltagande ekonomiska brottsligheten.  
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1.5 Disposition för uppsatsen 

 

Kapitel 2 – Metod 

 

Här beskrivs de ansatser som studien utgår ifrån och den metod som använts för att 

behandla och analysera empirin. I kapitlet skildras också val av respondenter, 

intervjumetod och datainsamling. Slutligen diskuteras det tillvägagångssätt som använts 

för att välja ut väsentliga och giltiga källor.  

 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen framställs den tidigare forskning som finns inom området 

ekonomisk brottslighet kopplat till lågkonjunktur. Vidare beskrivs de lagar och regler 

som styr revisorernas arbete och deras plikt att anmäla eventuella misstankar om 

ekobrott. Den teoretiska bakgrunden och den empiri som samlats in bildar tillsammans 

grunden för den fortsatta analysen.  

 

 

Kapitel 4 – Empiri 

 

I kapitlet sammanställs och redogörs för de resultat som framkommit genom intervjuer 

som genomförts. Det empiriska materialet är uppdelat tematiskt och under varje rubrik 

sammanställs samtliga respondenters svar. Till intervjupersonerna har ställts frågor som 

handlar om anmälningsstatistiken kring ekobrott och hur ekonomisk brottslighet kan 

bekämpas.  

 

 

Kapitel 5 – Analys 

 

Kapitlet innehåller den analys som sammanställer empirin och teorin. I avsnittet 

diskuteras vad ökningen av antalet anmälda ekobrott egentligen beror på och vad berörda 

myndigheter gör för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Slutligen analyseras 

också vilka metoder som bäst motarbetar olaglig ekonomisk verksamhet.  

 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

 

Här presenteras de resultat som har framkommit genom den empiriska undersökningen, 

den teoretiska referensramen och analysen. Slutsatserna relateras också till 

problemdiskussionen och syftet för att forskningsfrågan ska kunna besvaras. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  
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2 METOD 
 

I avsnittet skildras hermeneutik och abduktion vilka är de ansatser som studien utgår 

ifrån. Därefter beskrivs den intervjumetod som använts för att samla in empiri.  Slutligen 

diskuteras studiens giltighet utifrån begreppen validitet och reliabilitet 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

För att framgångsrik forskning ska kunna bedrivas krävs en god överblick över de olika 

aktuella vetenskapliga förhållningssätt som finns, däribland hermeneutiken som är det 

vetenskapliga förhållningssätt som ska användas i uppsatsen. Överblicken är dessutom 

viktigt för att kunna följa analysen samt för att kunna ta del av och kritisera den kunskap 

som produceras mot bakgrund av val av vetenskapligt förhållningssätt (Patel & 

Davidsson, 2003). 

 

Hermeneutiken är den vetenskapliga riktning där man studerar, tolkar samt försöker 

förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Utgångspunkten är att det går att 

förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänsklig existens 

kommer till uttryck i det skrivna och talade språket samt i människors handlingar och i 

mänskliga livsyttringar. Hermeneutiken står också för kvalitativa förståelse- och 

tolkningssystem och en forskarroll som är engagerad, öppen och ”subjektiv”. Detta 

förhållningssätt försöker att se helheten i forskningsproblemet (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Utifrån sin egen förståelse, närmar sig den hermeneutiske forskaren forskningsobjektet 

subjektivt. Förförståelsen, tankar, känslor, intryck och den kunskap hermeneutikern har är 

en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå objektet. Forskaren som tolkar 

texter, som exempelvis en noggrann utskriven intervju, börjar först med att läsa hela 

intervjun och försöker förstå helheten av denna. Därefter läses olika delar i texten var för 

sig. På så sätt pendlar hermeneutikern mellan del och helhet (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Den hermeneutiska ansatsen har valts eftersom den ger en djupare förståelse av 

ämnesområdet. För att kunna analysera orsakerna bakom anmälningsstatistiken krävs en 

mer ingående undersökning och ett mer djupgående tillvägagångssätt. Därför anser vi att 

det hermeneutiska förshållningssättet är en lämplig metod.  

 

För att i uppsatsprocessen öka kunskapen och förståelsen inom forskningsämnet har i 

studien samma eller liknande frågor ställts vid varje intervjutillfälle. Efter varje intervju 

har kunskap och förståelse erhållits som har resulterat i att nya erfarenheter utvecklats 

och byggts på. Den förändrar den förförståelse som fanns innan frågestunderna. Slutligen 

har den text som kommit till genom intervjuerna analyserats och tolkats. Det här förklarar 

sambandet mellan den utvalda forskningsansatsen i uppsatsen och hermeneutik. 
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2.2 Vetenskaplig forskningsmetod 

 

För att ge en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt arbetar forskare med att 

producera teorier. Data och information är teorins underlag vilket kallas för empiri. 

Forskarens arbete består av att relatera verklighet och teori med varandra (Patel & 

Davidsson, 1997).  

 

Deduktion är den metod som utifrån en teori eller en modell formulerar hypoteser som 

testas mot verkligheten via observationer (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). 

Forskaren följer bevisandets väg och ur den befintliga teorin härleds hypoteser som 

därefter prövas empiriskt i det aktuella fallet. Med induktion gäller det omvända då 

forskaren kan, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, 

studerar forskningsobjektet och utifrån den samlade empirin formulera en teori 

(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991).  

 

De två metoderna kan även kombineras, vilket leder till en tredje metod som kallas för 

abduktion. Den här ansatsen kan sägas utgöra en medelväg mellan de två tidigare nämnda 

tillvägagångssätten och tillåter en växelverkan mellan deduktion och induktion men 

tillför även nya moment (Alvesson & Sköldberg, 1994). Med abduktiv metod går det att 

använda sig av teorin från andra litteraturkällor för att exempelvis upptäcka mönster som 

ger förståelse för företeelsen. Fördelen här är att ansatsen innefattar förståelse där 

utgångspunkten är en enskild hypotes som under tolkningsprocessen bestyrks med nya 

iakttagelser med syfte att bekräfta tolkningen. Metoden tillåter att den empiriska 

sammanställningen och teoretiska referensramen förändras och utvecklas under arbetets 

gång (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

I studien används den abduktiva ansatsen eftersom metoden utgör den bästa möjligheten 

att uppnå syftet med uppsatsen. Forskningsansatsen ger möjligheten att utgå från den 

teoretiska referensramen och därefter sammankoppla den med den empiriska 

sammanställningen. På så sätt får vi en ökad förståelse och kan se problemformuleringen 

och teorin ur ett nytt perspektiv. Den information som uppstår under 

forskningsprocessens gång kan också styra och förändra innehållet i den teoretiska 

referensramen, vilket också är en fördel. 

 

2.2.1 Kvalitativa och kvantitativa ansatser 

För att samla in sekundärdata finns två tillvägagångssätt. Den ena är den kvantitativa 

forskningen som förknippas med ett antal metoder för informationsinsamling. Den 

kvantitativa informationen samlas in på ett sätt som präglas av avstånd och urval. 

Forskaren använder sig oftast av ett frågeformulär med fasta svarsalternativ och därmed 

är insamlingen av datan starkt strukturerad. Metoden har oftast en mer precis form 

(Holme, 1997). Inom den kvantitativa forskningen används ett speciellt språk där 

forskare pratar om undersökning av variabler, kontroll, mätningar och experiment som är 

några av termerna i detta gemensamma språk (Bryman, 1997).  
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Den kvantitativa metoden anser vi inte är tillämpbar för undersökningen eftersom en 

stark strukturerad informationsinsamling som har sin form av frågeformulär med fasta 

svarsalternativ inte skulle kunna ge det resultat som krävs för att kunna besvara 

problemformuleringen. Metoden vänder sig till ett stort antal undersökningsobjekt och 

eftersom vi efterfrågar respondenter med särskild kunskap och erfarenhet om 

forskningsämnet bedömer vi därmed att ansatsen, som kräver en mängd genomförda 

intervjuer, är omöjlig att genomföra i forskningen. Den kvantitativa metoden har fördelen 

att den ger många svar. Dock blir svaren korta och ytliga. Vi anser att det inte skulle ge 

tillräckligt med underlag för en djupgående analys. 

 

Den kvalitativa metoden har sin grund i hermeneutiken och kan ses som ett 

samlingsbegrepp för tillvägagångssätt som i mer eller mindre utsträckning kombinerar 

fem olika tekniker; informant- och respondentintervjuer, direkta och deltagande 

observationer samt analys av källor (Holme, 1997). Den mest kända av dessa metoder är 

deltagande observation vilket innebär att forskaren ägnar sig under en lång tid åt 

undersökningspersonerna för att få en heltäckande och djupgående bild av det som ska 

studeras. Det är den intensiva metoden som går på djupet med ett fåtal 

undersökningsenheter (Bryman, 1997). Den kvalitativa metoden skiljer sig från den 

kvantitativa ansatsen genom att informationssamlingen ofta sker genom en öppen och fri 

konversation mellan respondenten och intervjuaren vilket innebär att forskaren inte 

försöker styra den tillfrågade och påverkar heller inte svaren (Bell, 1999). 

 

I studien har den kvalitativa metoden använts.  Den sätter inte begränsningar på de svar 

som respondenterna ger vilket är bra då uppsatsen bygger på det empiriska material som 

respondenterna bidragit med. Insamling av data var öppen, varför den kvalitativa 

ansatsen som metod anses lämplig. Datainsamlingsmetoden genomfördes i form av 

djupintervjuer med ett fåtal respondenter.  

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Källor kan delas upp i primära samt sekundära källor. Den förstnämnda är en sådan källa 

som kommer till stånd eller som man får tag i under projektets gång, exempelvis ett 

protokoll från ett sammanträde. Sekundärkällan innebär en tolkning av saker och ting 

som har ägt rum, till exempel under forskningens gång, och som grundas på primärkällan. 

(Bell, 1999).  

 

Uppsatsarbetet inleddes med en studie av sekundära källor i form av information om 

ekonomisk brottslighet och andra relaterade källor för att öka förståelsen för ämnet. 

Utifrån informations- och kunskapssamling av sekundärkällor har en empirisk 

undersökning genomförts som tillsammans med den teoretiska referensramen utgör 

grunden för analysen. Uppsatsens primära data består av djupintervjuer som har 

genomförts med utvalda personer från olika verksamheter. Därtill har information 

hämtats från Internet i form av artiklar som är relaterade till uppsatsämnet, böcker, 
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tidigare utredningar/forskningar samt liknande material som är lämpliga i uppsatsen att 

användas och som utgör sekundärdata. 

 

2.3.1 Intervjumetod  

Djupintervjuer har skett med respondenter som verkar inom myndigheter som bekämpar 

ekobrott. För att fokusera och inte överskrida ämnet har vi gjort en avgränsning och valt 

verksamheter som är erfarna och har stor kännedom gällande ekonomisk brottslighet. De 

respondenter som kommer behandlas i vår uppsats är erkända revisionsbyråer, 

Skatteverket samt Ekobrottsmyndigheten. För att hålla oss till ämnet, har vi utformat 

frågor som inriktar sig mot ekobrott. Frågorna är ett viktigt hjälpmedel där 

respondenterna själva har fått utforma sina åsikter och tankar på ett naturligt sätt.  

 

2.3.2 Bearbetning av insamlad information 

Efter datainsamlingen har vi systematiserat och bearbetat materialet för att på bästa sätt 

kunna besvara vår problemformulering i uppsatsen. Vi valde att spela in intervjuerna så 

att viktig information inte skall gå förlorad. Inspelningarna, som innehåller respondenters 

åsikter, har med noggrannhet lyssnats igenom och sammanställts skriftligt ord för ord. 

Det är en tidskrävande uppgift att bearbeta informationen, men vi anser att den sorts 

bearbetning är viktig för att uppnå bästa möjliga resultat. Sammanställningen av samtliga 

intervjuer innehåller åsikter och synpunkter som vi har använt oss av för att uppfylla 

syftet och besvara problemformuleringen. Intervjumaterialet ligger till grund för det 

empiriska resultatet.  

 

 

2.4 Giltighetsanspråk 

 

Vissa speciella aspekter måste beaktas i den teknik som används. Mått, parametrar, 

mätinstrument, test och undersökningsmetoder måste vara valida och reliabla för att vara 

lämpliga och användbara. Når man inte upp till de här kraven har inte 

forskningsresultaten vetenskaplig värde (Ejvegård, 2003). Genom kontinuerlig kritisk 

prövning och noggrannhet vid bearbetning av materialet kan man endast då uppnå en 

tillfredsställande grad av validitet och reliabilitet (Holme, 1997).  

 

2.4.1 Validitet och reliabilitet 

Teorin om validitet avser att man som forskare verkligen mäter det som man avser att 

mäta och om detta är definierat i frågeställningen Begreppet kan förklaras med ordet 

giltighet och en central fråga kan vara huruvida bra eller relevant den insamlade datan är 

och hur den representerar uppsatsämnet (Ejvegård, 2003) . 
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I all forskning vill man veta hur tillförlitlig datan faktiskt är. Reliabilitet är det begrepp 

som berör undersökningens data och bestäms av hur mätningarna utförs och hur 

noggrann man är vid bearbetningen av informationen (Holme, 1997). Reliabilitet anger 

användbarheten av och tillförlitligheten hos ett mätinstrument och av måttenheten 

(Ejvegård, 2003). 

 

Innan intervjun skickades mail till respondenterna innehållande en intervjuguide med de 

frågor som intervjun skulle ha sin utgångspunkt ur. Vi anser att validiteten på 

informationen bli högre om respondenterna har den möjligheten att förbereda sina svar i 

förväg. På så sätt kan intervjupersonerna ta fram uppgifter och tänka igenom sina svar så 

att de kan delge oss relevant information. Efter våra utförda intervjuer, har 

intervjumaterialet transkriberats ordagrant så att vi säkerställer att vi uppfattat de 

intervjuade rätt.  

 

För att öka reliabiliteten har vi under intervjun haft dubbla inspelningsapparater. Om det 

skulle hända att en av dem slutar fungera, kommer den andra att fortsätta spela in så att 

den viktiga informationen inte går förlorad. Genom att spela in intervjuer och lagra den 

informationen,  har vi försäkrat oss om att uppfatta respondenterna så korrekt som 

möjligt. Därför anser vi att det vi gör har god reliabilitet.  Det registrerade data kommer 

att baseras på erfarenhet, kunskap och förväntningar från de intervjuade representanterna.  

 

2.4.2 Urval 

I uppsatsen valde vi att intervjua nio personer.  Av samtliga respondenter är tre av dem 

revisorer som har flera års arbetserfarenhet av revision och arbetar hos tre olika välkända 

revisionsföretag. Två av intervjupersonerna arbetar vid Ekobrottsmyndigheten i Borås 

samt i Göteborg. Den ene respondenten har sin position som kammaråklagare och 

specialist på ekonomisk brottslighet. Han arbetar för det mesta i Göteborg. Den andre 

tituleras vice chefsåklagare. Båda intervjuades i Borås. 

 

De utvalda respondenterna som intervjuades sist är fyra personer som arbetar på 

Skatteverket i Göteborg. Vid intervjuträffen uppe på kontoret var det två kvinnliga och 

två manliga respondenter. De förstnämnda arbetar tillsammans med förebyggande av 

ekobrott där de ger ut information till företagen så att de kan ställa krav på sina 

affärspartners och ser riskerna av svartarbete. De två andra som deltog i intervjun är 

processförare och sektionschef med många års erfarenhet av ekobrott. 

 

Under intervjuprocessens gång upptäckte vi att de tankar och åsikter som respondenterna 

hade skiljde sig åt mellan Göteborg och Borås. Det beror troligtvis på att verksamheterna 

ser olika ut eftersom städerna är olika stora. De som arbetar i Borås känner mer till det 

lokala området. Företagen där är också mindre och mer kända hos 

tillsynsorganisationerna. I Göteborg finns det många fler bolag. Myndigheternas kontor 

är också större och där arbetar fler specialister med mer efarenhet av ekobrott. Eftersom 

endast personer från revisionsbyråer och myndigheter i Västra Götaland intervjuats kan 

inte studiens resultat anses vara generaliserbart för hela landet men dock för den enskilda 

regionen.   
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Innan intervjutillfället skickade vi en liten sammanfattande beskrivning av uppsatsen via 

mail samt bifogade intervjufrågorna så att respondenterna fick chansen att förbereda sig. 

Syftet är att förankra den redogjorda teorin till verkligheten via djupintervjuerna. Vi anser 

att respondenterna har tillfört stor nytta och klargjort de funderingar vi hade inom ämnet. 

Vi har utifrån en förberedd och strukturerad intervjumall haft en öppen intervju där vi 

fick en bättre förståelse och djupare kunskap inom forskningsämnet.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I den teoretiska referensramen ges en beskrivning av ekonomisk brottslighet och hur 

utvecklingen har sett ut de senaste åren. Vidare framställs den tidigare forskning som 

finns av ökningen av ekobrott. Slutligen framställs revisorns granskning och bekämpning 

av ekobrott. Dessa är de teorier som sedan kommer att ligga till grund för analysen. 

 

3.1 Beskrivning av de brottskategorier som ingår i ekonomisk 
brottslighet 

 

De typer av brott som i uppsatsen räknas in i benämningen ekobrott är de kategorier som 

Brottsförebyggande rådet använder i sin statistik och som Ekobrottsmyndigheten 

hänvisar till i sin omvärlds- och hotbildsanalys (www.statistik.bra.se, 2010a; Omvärlds- 

och hotbildsanalys 2009). De är skattebrott, borgenärsbrott, insiderbrott, förskingring, 

mutbrott, bestickning, trolöshet mot huvudman, aktiebolagslagsbrott och överträdelse av 

näringsförbud. I statistiken över borgenärsbrott är bokföringsbrott inkluderat. Eftersom 

bokföringsbrott dock är ett av de mest förekommande ekobrotten behandlas det i 

uppsatsen som en egen brottstyp. Nedan ges en redogörelse för respektive brottskategori. 

 

Skattebrott regleras i Skattebrottslagen. Definitionen lyder att den som med uppsåt 

lämnar felaktig uppgift till en myndighet eller åsidosätter sin skyldighet att lämna 

deklaration, kontrolluppgift eller annan obligatorisk uppgift till myndighet riskerar att 

dömas för skattebrott (Skattebrottslagen 2-4§, SFS 1971:69). För att bli dömd måste dock 

den handling som utförts medföra risk för att skatt inte betalas in till staten, 

tillgodoräknas på ett felaktigt sätt eller återbetalas till sig själv eller någon annan. Brott 

mot skattelagarna innebär alltså att förhindra att skatt inte betalas in till statskassan.  

 

En variant av skattebrott som är vanligt förekommande i vissa branscher är svartjobb. Då 

arbetar personer i företaget och får kontant lön som undanhålls från myndigheterna. Den 

anställde uppger inte sin inkomst vid deklarationen och den blir således inte beskattad. 

Bolaget betalar heller inte in arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till Skatteverket 

vilket de är skyldiga att göra.  

 

Borgenärsbrott innebär att företaget uppträder på ett otillbörligt sätt gentemot sina 

långivare så att de inte behandlas rättvist. Det kan till exempel vara att gynna en borgenär 

framför de andra och endast återbetala den kreditgivaren. Bolaget kan också försvåra en 

konkurs så att fordringsägarna inte får betalt för sina krav (www.statistik.bra.se, 2010c). 

Då gömmer firman undan pengar innan de kommer på obestånd.  

 

Bokföringsbrott betyder att med uppsåt eller av oaktsamhet åsidosätta sin 

bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att låta bli att bokföra, bevara 

räkenskapsinformation, lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt orsaka 

att bolagets förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kan bedömas med hjälp av 

bokföringen (Brottsbalken 11 kap 5§, SFS 1962:700). 



 

- 14 - 

 

 

Insiderbrott regleras i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 

instrument. Insiderinformation definieras som information som inte är offentliggjord och 

som väsentligt påverkar priset på ett finansiellt instrument (www.ekobrottsmyndigheten. 

se, 2010b).  Den som utnyttjar den här informationen för att till exempel köpa eller sälja 

aktier för att tjäna pengar begår brott. 

 

Förskingring innebär att genom ett avtal eller i tjänst få i uppdrag att förfoga över någon 

annans egendom och sedan låta bli att uppfylla sina skyldigheter. Det kan till exempel 

vara att själv tillägna sig ägodelarna för egen vinning istället för att förvalta dem enligt 

överenskommelsen (Brottsbalken 10 kap 1§, SFS 1962:700). Ett exempel kan vara en 

hjälporganisation som förfogar över människors penninggåvor och som stoppar pengarna 

i egen ficka istället för att ge bidrag till behövande.  

 

Mutbrott begår en arbetstagare som för sig själv eller någon annan tar emot en obefogad 

belöning för sitt arbete (Brottsbalken 20 kap 2§, SFS 1962:700). Ofta mutas människor 

för att de ska agera på det sätt som mutgivaren önskar. En person med makt kan ges en 

belöning för att han eller hon ska ta ett visst beslut. Utgångspunkten för den här lagen är 

att man ska handla för människors bästa och inte för de pengar man får.  

 

Bestickning hör ihop med mutbrott och innebär att en person lämnar en obefogad 

belöning eller muta till en arbetstagare för det utförda arbetet (Brottsbalken 17 kap 7§, 

SFS 1962:700). Det är alltså inte bara olagligt att ta emot en oberättigad ersättning utan 

också att ge den. 

 

Trolöshet mot huvudman innebär att missbruka ett förtroende när det gäller ekonomiska 

angelägenheter och på så sätt skada den så kallade huvudmannen (Brottsbalken 10 kap. 

5§, SFS 1962:700). Det kan till exempel vara att lämna ut hemlig information om 

företaget eller att betala privata utgifter med bolagets kontokort. Det skadar firman 

ekonomiskt. Företaget ses här som huvudman och den som förråder det begår brott. 

 

Aktiebolagsbrott är brott mot aktiebolagslagen. Det finns flera bestämmelser där som 

syftar till att ägarnas satsade pengar ska förvaltas väl. Investerarna har inte full kontroll 

över hur det egna kapitalet förvaltas och behöver därför ett skydd i lagen. Exempel på ett 

aktiebolagsbrott är olaglig värdeöverföring från bolaget. 

 

Överträdelse av näringsförbud begår den som fortsätter driva näring trots att han inte har 

tillåtelse. Den som i egenskap av näringsidkare grovt har åsidosatt sina skyldigheter i 

näringsverksamheten och därav gjort sig skyldig till brottslighet får näringsförbud som 

straff (Lagen om näringsförbud 1 kap 1§, SFS 1986:436). Att trots påföljden fortsätta 

driva rörelse är alltså inte tillåtet. 
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3.2 Statistik över antalet anmälda ekobrott  

 

Antalet rapporterade ekonomisak brott har som sagt ökat de senaste åren. Nedan visas en 

tabell över utvecklingen av antalet anmälda ekobrott i Sverige mellan åren 2000-2009. 

Vidare visas också grafer över antalet rapporterade bokföringsbrott och skattebrott mellan 

åren 2000 – 2009 vilka är de vanligast förekommande ekobrotten. 

 

 

 

År  

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 prel.  

Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  

Hela landet            

Ekonomisk brottslighet  7 011 7 115 7 594 7 365 7 685 8 249 7 272 12 831 27 530 34 381 

Skattebrott, grovt skattebrott  1 927 2 357 2 247 2 420 2 848 2 963 2 398 5 570 15 813 20 497 

Borgenärsbrott 
1
 3 060 2 557 2 904 2 861 2 819 3 213 2 945 5 065 9 252 10 791 

Bokföringsbrott  2 481 2 287 2 541 2 529 2 587 2 998 2 737 4 713 8 942 10 478 

Insiderbrott  13 9 8 18 19 16 19 213 323 378 

Förskingring, grov förskingring, undandräkt  1 725 1 887 2 078 1 661 1 581 1 614 1 447 1 408 1 503 1 711 

Mutbrott  .. .. .. .. .. .. .. .. 5 163 

Bestickning  .. .. .. .. .. .. .. .. 5 155 

Trolöshet mot huvudman  220 233 252 264 280 317 342 306 298 416 

Aktiebolagsbrott  45 49 73 111 109 94 96 217 254 220 

Överträdelse av näringsförbud  21 23 32 30 29 32 25 52 77 50 

 

0 (noll) betyder inga anmälda brott, antal brott per 100 000 invånare är mindre än 0,5 eller att uppgift 

saknas.  

 
1
I borgenärsbrott är bokföringsbrott inkluderat. Eftersom bokföringsbrott utgör majoriteten av antalet 

anmälningar i kategorin visas dess statistik också separat i tabellen.  

 

Tabell1: Antalet anmälda ekobrott i Sverige mellan åren 2000 – 2009 

(www.statistik.bra.se, 2010b). 

 
 

 
 

Tabell 2: Antalet anmälda skattebrott i Sverige mellan åren 2000 – 2009  

(www.statistik.bra.se, 2010b). 

Antal 
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Tabell 3: Antalet anmälda bokföringsbrott i Sverige mellan åren 2000 – 2009 

(www.statistik.bra.se, 2010b). 

 

Enligt statistiken har antalet totalt anmälda ekobrott ökat markant de senaste åren. Från 

att ha legat på en stabil nivå på drygt sju tusen per år har siffran höjts med ungefär tio 

tusen per år. Som tabellen visar är det framför allt skattebrott och bokföringsbrott som 

har ökat. Enligt graferna har antalet anmälda skattebrott stigit från cirka tre tusen per år 

till tjugotusen medan bokföringsbrotten har gått från tre tusen per år till drygt tio tusen. 

Siffrorna för insiderbrott och aktiebolagsbrott har höjts något medan övriga brottstyper 

ligger kvar på en stabil nivå. Det ska dock påpekas att långt ifrån alla begångna 

kriminella handlingar finns med i statistiken. Det finns nämligen ett stort mörkertal av 

ekobrott som inte upptäcks eller anmäls (www.ekobrott.se, 2010a). 

 

 

3.3 Bekämpning av ekonomisk brottslighet 

 

Den ekonomiska brottsligheten är ett stort problem för samhället eftersom den varje år 

kostar mycket pengar i uteblivna skattemedel. Den medför också stora utgifter för 

förebyggande arbete och juridiska processer. Skattefusk, bidragsfusk och framför allt 

svartjobb kostar samhället omkring ett hundra miljarder varje år (Ekobrottsmyndighetens 

Årsredovisning 2009). Därför måste den bekämpas. De aktörer och organisationer som 

främst motarbetar ekobrott i Sverige är Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, 

åklagarorganisationen, Polismyndigheten, revisorer och lagstiftare. 

 

  

Antal 
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Ekobrottsmyndigheten är den samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige 

(www.ekobrottsmyndigheten.se, 2010a; Ekobrottsmyndighetens Årsredovisning 2009). 

Där arbetar poliser, åklagare och ekorevisorer med att förebygga och följa den 

ekonomiska brottsligheten. Framför allt riktar de in sig på grova organiserade ekobrott. 

De samarbetar mycket med andra myndigheter och intresseorganisationer som 

Skatteverket, Finansinspektionen, Åklagarmyndigheten, Polisen, branschorganisationer 

och näringslivet. Myndigheten är också remissinstans och föreslår lagändringar inom sitt 

område.  

 

Skatteverket är det statliga verk som har hand om beskattningen i Sverige. Varje år måste 

alla skattskyldiga i landet lämna in en deklaration där alla inkomstuppgifter ska anges för 

att skatten kan beräknas på ett korrekt sätt. Skatteverket granskar taxeringsuppgifterna så 

att rätt avgift betalas in till staten. Företagen kontrolleras bland annat genom så kallad 

taxeringsrevision (www.skatteverket.se, 2010a). Då granskas räkenskaperna och andra 

viktiga handlingar i verksamheten. Skatterevisorn inventerar också kassa och lager samt 

andra tillgångar som innehas av bolaget. Om myndigheten vid revision eller annan 

granskning finner att den skattskyldige har lämnat felaktig eller ofullständig uppgift i 

deklarationen kan de besluta om så kallad eftertaxering (Taxeringslagen 4 kap 16§, SFS 

1990:324). Det innebär att den skattskyldige i efterhand tvingas betala in sin skuld till 

staten. Skatteverket har alltså en viktig kontrollfunktion när det gäller skattereglerna. De 

kan genom sin granskning upptäcka om ekobrott begås. 

 

Revisionskåren har en viktig del i arbetet mot att bekämpa ekobrott. Deras uppgift är att 

granska bolagens årsredovisningar och bokföringar så att de har upprättats korrekt 

(Revisionslag 5§, SFS 1999:1079). Precis som Skatteverket kan de vid sina revisioner 

upptäcka om det begås ekonomisk brottslighet.  

 

Åklagarna som samarbetar med Ekobrottsmyndigheten spelar också en viktig roll i 

arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Om ett brott anmäls är det åklagaren som 

avgör om åtal ska väckas (www.aklagare.se, 2010a). Det är även hans uppgift att leda 

förundersökningen. När det gäller ekonomisk brottslighet finns det inte något specifikt 

brottsoffer som vid till exempel ett våldsbrott. Alla drabbas när staten inte får in sina 

pengar. Därför får åklagaren föra samhällets talan i domstolen. Åklagarorganisationen är 

viktig för att de som begår brott ska dömas på ett rättvist sätt.  

 

Polismyndigheten samarbetar med Ekobrottsmyndigheten (www.ekobrottsmyndigheten. 

se, 2010a; www.polisen.se, 2010a). De får in anmälningar om ekobrott och utreder dem. 

De håller också förhör med misstänkta personer och vittnen. Polisen utför också 

spanings- och underrättelsearbete för att kunna upptäcka grov organiserad brottslighet. 

 

Lagstiftarna motverkar också den ekonomiska brottsligheten genom att stifta lagar. 

Exempelvis har riksdagen beslutat att restaurang- och frisörföretag ska ha personalliggare 

så att svartarbetet ska minska (Omvärlds- och hotbildsanalys 2009). Av samma anledning 

har också det så kallade ROT-avdrag och hushållsnära tjänster kommit till. ROT-avdrag 

innebär att den som anlitar hantverkare får dra av halva arbetskostnaden och att 

yrkesutövaren då kan begära skattereduktion. Den nya lagen om kassaregister ska försöka 
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få bukt med de svarta pengar som finns inom kontanthandeln. Syftet med 

bestämmelserna är att det ska bli billagare att hyra in hantverkare. De som tidigare 

betalade svart eftersom de ansåg att priserna var för höga ska nu motiveras att ersätta 

yrkesmännen på ett korrekt sätt. 

 

3.4 Revisorns anmälningsplikt och upplysningsplikt 

 

Den ekonomiska brottsligheten påverkar som sagt samhället mycket negativt och måste 

därför bekämpas. Många ekobrott upptäcks genom granskning av bland annat revisorer. 

Revision förekommer i de allra flesta företag i Sverige. Ett företag ha minst en revisor 

(Revisionslag 3§, SFS 1999:1079). Ett företag definieras som en fysisk eller juridisk 

person som är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen.  

 

Revisorns uppgifter är att granska bolagets årsredovisning och bokföring vilket kallas 

räkenskapsrevision (Revisionslag 5§, SFS 1999:1079). Han ska också kontrollera 

företagsledningens förvaltning vilket kallas förvaltningsrevision. Granskningen ska vara 

så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Efter varje räkenskapsår ska 

revisorn lämna en revisionsberättelse till företaget (Revisionslag 6§, SFS 1999:1079). 

Den ska innehålla ett utlåtande om huruvida årsredovisningen har upprättats i 

överensstämmelse med tillämplig lag (Revisionslag  28§, SFS 1999:1079). Vidare ska 

den visa på om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska resultat 

och ställning samt om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 

delar. Om något av detta inte är uppfyllt måste revisorn upprätta en så kallad oren 

revisionsberättelse. Den ska genast sändas till Skatteverket (Revisionslag 32a §, SFS 

1999:1079). 

 

Revisorerna har en viktig del i arbetet mot att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. 

Eftersom de i sitt dagliga arbete har som uppgift att granska företagens årsredovisning 

och bokföring kan de upptäcka och förhindra ekonomisk brottslighet. Under 

revisionsprocessen ska revisorn framföra eventuella erinringar och påpekanden till 

företagsledningen (Revisionslag 7§, SFS 1999:1079). Det innebär att han ska tala om 

vilka brister som eventuellt finns och vilka förbättringar som måste göras i 

räkenskaperna, förvaltningen eller i den interna kontrollen.  

 

Revisorn måste också agera ifall han misstänker brott. Om han förmodar att en 

styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag har gjort sig skyldig till brott 

inom ramen för bolagets verksamhet ska han omedelbart underrätta styrelsen (ABL 9 kap 

43§, SFS 2005:551). Dessutom ska han också avgå från sitt uppdrag och redogöra för 

åklagaren varför han misstänker brott. Det här kallas för revisorns anmälningsplikt. 

Vidare har också revisorn skyldighet att på begäran lämna upplysningar om bolagets 

angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål (Revisionslag 

36§ 2st, SFS 1999:1079; ABL 9 kap 46§, SFS 2005:551). 
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Om revisorn befarar att oegentligheter har begåtts i det bolag som granskas är han som 

sagt tvungen att underrätta företagets styrelse samt göra en anmälan till en åklagare. Den 

här skyldigheten är betydelsefull i bekämpningen av ekobrott. Dock kan anmälnings- och 

upplysningsplikten stå i konflikt med revisorns så kallade tystnadsplikt. Granskaren får 

inte lämna ut uppgifter om företaget som han får kännedom om under revisionen till 

obehöriga om det kan vara till skada för verksamheten (Revisionslag 35§, SFS 

1999:1079). Det kan uppstå ett dilemma här. Gränserna för när en förseelse är så allvarlig 

att den måste rapporteras är inte helt klara. En felaktig anmälning kan skada klientens 

anseende och bryter således mot tystnadsplikten.  

 

 

3.5 Tidigare forskning 

 

Forskningsfrågan som ska besvaras i uppsatsen är varför antalet anmälda ekobrott efter 

finanskrisen ökat. Eftersom krisen skedde så sent som 2008 och vi fortfarande är kvar i 

den efterföljande lågkonjunkturen har det inte hunnit forskas så mycket på området än. 

Det är svårt att hitta tidigare undersökningar eftersom företeelsen är så ny. Dock har 

Brottsförebyggande påbörjat en utredning av vad fenomenet kan bero på. Det finns också 

studier som har gjorts kring ekonomisk brottslighet och lågkonjunktur i allmänhet. 

 

3.5.1 Brottsförebyggande rådet 

Enligt Brottsförebyggande rådets undersökningar beror ökningen av antalet anmälda 

ekobrott bland annat på det nya ärendesystem som infördes hos Ekobrottsmyndigheten 

och Åklagarmyndigheten 2007 (www.bra.se, 2010b). Tidigare fick myndigheten endast 

in meddelanden om brott där någon var skäligen misstänkt. Idag kommer även 

anmälningar in där personerna är misstänkta till en lägre grad och till och med där det 

inte alls finns någon förmodad brottsling. Det här har fått konsekvensen att det 

rapporteras många fler ekobrott nu än det gjorde tidigare år. 

 

Det nya ärendehanteringssystemet har fått konsekvenser när det gäller att ta fram statistik 

över den ekonomiska brottsligheten. Brottsförebyggande rådet får alltså in fler typer av 

anmälningar nu. Därför anser myndigheten att den senare statistiken inte är jämförbar 

med tidigare år (www.bra.se, 2010b). Siffrorna för de olika åren bygger alltså på olika 

underlag.  

 

Att antalet anmälda ekobrott skulle öka mycket från 2006 till 2007 var alltså mycket 

väntat. Det som dock förbryllar myndigheterna är att ökningen var kraftig även 2008 och 

2009. Vad det beror på är inte klart. Brottsförebyggande rådet har funnit ett antal möjliga 

förklaringar till fenomenet. För det första skulle orsaken kunna vara en fortsatt effekt av 

det nya systemet, det vill säga att det anmäls fler typer av brott (www.bra.se, 2010b). En 

annan anledning till ökningen kan vara att Skatteverket, konkursförvaltare och andra 

kontrollorgan har satsat extra mycket på att granska och därför upptäckt fler kriminella 

handlingar. Det leder i sin tur till att de skickar in fler meddelanden om misstänkta brott. 
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Slutligen kan också det stigande antalet förklaras av att antalet begångna ekobrott faktiskt 

har blivit fler.  

 

Den undersökning som Brottsförebyggande rådet har gjort är endast en del i en större 

studie. De har ännu inte kommit fram till något slutgiltigt resultat över vad ökningen av 

antalet anmälda ekobrott egentligen beror på (www.bra.se, 2010b). Det kan även finnas 

andra förklaringar som myndigheten inte funnit än. Vad som kan konstateras är dock att 

de brott som ökat mest är brott mot borgenärer, det vill säga bokföringsbrott, skattebrott 

och bedrägerier. Ökningen 2007 utgörs främst av bidragsbrott mot Försäkringskassan och 

ökningen år 2008 främst av bluffakturor och bedrägeri med hjälp av Internet. 

 

3.5.2 Ekonomisk brottslighet i lågkonjunktur 

Enligt studien Ekonomisk brottslighet – en ökning i lågkonjunktur är det svårt att säga 

någonting om hur ekobrott utvecklas i konjunkturnedgång på grund av att det är för kort 

tid för att visa på en trend (Alamaz & Sivac, 2009). Det finns dock ett antal tendenser 

som är intressanta att titta på.  

 

Det är ett faktum att antalet konkurser ökar när det är dåliga ekonomiska tider (Alamaz & 

Sivac, 2009). När företagen har problem utsätts de för granskning där ekobrott kan 

uppdagas. I konkurserna gömmer sig ofta ekonomisk brottslighet har det visat sig. Det 

kan till exempel komma fram att bokföringen inte uppförts på ett korrekt sätt eller att 

pengar undanhållits från borgenärerna. Därför är en av förklaringarna till ökningen av 

antalet anmälda och utredda brott i lågkonjunktur att kontrollen av bolag blir mer 

omfattande. 

 

I ekonomisk nedgång motiveras fler personer att begå brott (Alamaz & Sivac, 2009). 

Svartarbete och skattefusk ökar. När bolagen får problem känner ägarna desperation och 

försöker förgäves få ekonomin att gå ihop. De kan ta till vilka metoder som helst för att 

förbättra likviditeten och resultatet. Risken finns att de också provar olagliga sätt och 

begår lagöverträdelser. Ekobrotten begås ofta av dem som har brist på pengar. Det gäller 

både företag och privatpersoner. 

 

En betydande trend inom ekobrottsområdet är den tekniska utvecklingen och 

globaliseringen (Alamaz & Sivac, 2009). Det skapar nya förutsättningar för både 

förbrytare och bekämpare. De kriminella kan begå lagöverträdelser på nya sätt vilket 

sätter press på ordningsmakten. Det blir då allt svårare att upptäcka begångna brott. Den 

nya tekniken är också till hjälp för myndigheterna eftersom den kan användas för att 

komma åt fler och mer organiserade gärningsmän. 

 

Slutsatsen är att det inte kan konstateras att ekobrotten ökar i lågkonjunktur, det vill säga 

att det begås fler brott. Anledningen till att statistiken visar att de tilltagit är att den de 

uppmärksammas mer idag. Fler konkurser har lett till utökad granskning och fler 

upptäckter. Den andra förklaringen är att kontrollerna i den ökande globaliseringen har 

blivit hårdare. 
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4 EMPIRI 
 

Kapitlet inleds med en presentation av de respondenter som deltagit i uppsatsprocessen. 

Därefter redogörs det för intervjusvaren. Till respondenterna har frågor ställts angående 

ökningen av antalet anmälda ekobrott och bekämpningen av ekonomisk brottslighet. 

 

4.1 Presentation av respondenter 

I uppsatsen har tre respondenter vid de stora revisionsbolagen intervjuats. Fredrik 

Mansén är godkänd revisor och anställd vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Borås 

sedan fem år tillbaka. Han har arbetat i branschen i arton år. Claes Svensson jobbar på 

KPMG i Borås och är godkänd revisor. Han har över trettio års erfarenhet inom 

verksamhetsområdet. Slutligen har också frågor ställts till en auktoriserad revisor som 

valt att vara anonym och därför benämns som Revisor X i uppsatsen.  

 

Intervjuer har också genomförts med två personer vid Ekobrottsmyndigheten. Jim 

Westerberg är kammaråklagare och specialist på ekobrott. Han arbetar i Göteborg och har 

varit anställd på myndigheten i tre och ett halvt år. Under sin karriär har Westerberg 

jobbat mycket på verkstaden eller på golvet som han uttrycker det. Hans kollega Ove 

Jäverfeldt tituleras vice chefsåklagare och har arbetat på Ekobrottsmyndigheten i elva år. 

Han tjänstgör i Borås. 

 

Slutligen har fyra personer på Skatteverket i Göteborg intervjuats. Torbjörn Bergendahl 

är så kallad processförare och arbetar på utredningssidan. Hans Lindgren är chef på eko-

sektionen och har tidigare haft samma arbetsuppgifter som sin kollega Bergendahl. 

Anette Fransson och Monica Allgulin arbetar som informatörer. Deras uppgift är att 

hjälpa företagen att göra rätt för sig. Bolagen kan till exempel vända sig till Skatteverket 

för att få offentlig information om sina affärspartners. På så sätt kan seriösa firmor ta reda 

på om också deras samarbetspartners följer reglerna eller om de bör avsluta samarbetet 

med någon.  

 

 

4.2 Ekonomisk brottslighet och ökningen av antalet anmälda 
ekobrott 

 

De respondenter som har intervjuats arbetar delvis inom skilda verksamhetsområden och 

är anställda inom olika organisationer. Därför skiljer sig deras åsikter och uppfattningar 

åt på vissa punkter till exempel när det gäller förekomsten av ekonomisk brottslighet, 

varför anmälningarna av ekobrott har ökat och varför människor begår sådana handlingar. 

Dock är de alla överens om att den illegala verksamheten får många negativa 

konsekvenser, framför allt för den allmänna välfärden.  
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4.2.1 Förekomsten av och incitamenten bakom ekobrott 

De flesta respondenterna är överens om att de mest förekommande ekobrotten är 

bokföringsbrott och skattebrott precis som den officiella statistiken visar. Westerberg
2
 

tillägger även försvårande av skattekontroll medan Jäverfeldt
1
 nämner grov oredlighet 

mot borgenär som innebär olagligt uttagande av pengar ifrån bolaget. Mansén
3
 upplever 

att den som blir åtalad för ekonomisk brottslighet åtminstone brukar bli dömd för 

bokföringsbrott. Westerberg
2
 och Jäverfeldt

1
 håller med och förklarar varför det är så.  

Om det finns tillräckliga bevis för att döma någon för bokföringsbrott avslutas ofta 

rättsprocessen där med en fällande dom. Även om det också finns misstankar om andra 

ekobrott nöjer sig myndigheterna med att fokusera på bokföringsbrottet. Brottsutredarnas 

mål är att få personer dömda och väljer att gå på det brott som är enklast och snabbast att 

bevisa.  

 

Enligt Revisor X, Jäverfeldt
1
, Svensson

4
 och Mansén

3
 förekommer ekonomisk 

brottslighet främst inom kontantbranschen och då framför allt inom restaurang och bygg. 

Det är stor risk att pengarna hamnar i den egna fickan. Westerberg
2
 håller med men 

tillägger också taxi, frisör och andra hantverksyrken. Bergendahl
5
 och Lindgren

6
 upplever 

att bemanning, städ och andra personalintensiva branscher också är utsatta. Enligt 

Jäverfeldt
1
 har också åkeriverksamheten blivit mer problematisk. Det är framför allt 

svartarbetet i de här verksamhetsområdena som är ett stort problem. Respondenterna 

menar att det nästan finns en kultur inom de här yrkena där det anses självklart att inte 

följa lagen.  

 

Westerberg
2
, Svensson

4
 och Mansén

3
 framhåller särskilt restaurangbranschen som 

problematiskt och menar att det begås oegentligheter på nästan varenda krog och 

matställe. Det har införts regler om nya kassaregister i branschen där alla apparater ska ha 

en tillverkardeklaration och vara ansluten till en certifierad kontrollenhet där krypterad 

och signerad information lagras. Dock hjälper inte den här åtgärden eftersom det till 

exempel finns leverantörer av kassaregister som hjälper restaurangerna med att 

manipulera kassan så att svarta inkomster kan döljas. När det gäller restauranger är 

Revisor X delvis av en annan åsikt eftersom han anser att hans revisionsbolag har seriösa 

krögare som kunder. 

 

Under de år Svensson
4
, Revisor X och Mansén

3
 har varit yrkesverksamma har de inte 

stött på så många fall av ekonomisk brottslighet. Revisor X menar att det är ovanligt 

Sjuhäradsbygden där han arbetar. Naturligtvis finns det brister hos företagen. Dock 

anmäls inte mindre förseelser utan revisorn försöker istället att hjälpa till så att bokföring 

och årsredovisning upprättas korrekt. Revisor X anser att det troligtvis begås ekobrott i 

Borås med omnejd även om det sällan påträffas på den revisionsbyrå där han är verksam. 

                                                 
1
 Ove Jäverfeldt åklagare på Ekobrottsmyndigheten, intervju den 23 april 2010 

2
 Jim Westerberg kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, intervju den 20 april 2010 

3
 Fredrik Mansén godkänd revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers den 22 april 2010 

4 
Claes Svensson godkänd revisor på KPMG i Borås, intervju den 23 april 2010 

5
 Torbjörn Bergendahl processförare på Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 

6
 Hans Lindgren chef på ekoavdelningen vid Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 

7
 Monica Allgulin informatör på Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 

8
 Anette Fransson informatör på Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 
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Han menar att de som verkligen vill fuska inte väljer en seriös revisor eller driver bolaget 

i en associationsform där det krävs stor granskning. Dessutom väljer revisorerna sina 

klienter och granskar inte bolag som inte känns pålitliga. 

 

När det gäller förekomsten av ekobrott i Sjuhäradsbygden har Jäverfeldt
1
 en helt annan 

uppfattning. Han menar att det gott och väl finns arbete för Ekobrottsmyndighetens 

kontor i Borås. De skulle kunna vara dubbelt så många anställda. Att det begås mycket 

ekonomisk brottslighet där beror på att det finns så många restauranger och kaféer. De 

många studenterna på högskolan är orsaken till det stora utbudet av matställen och 

krogar.  

 

Enligt Bergendahl
5
, Lindgren

6
, Westerberg

2
, Jäverfeldt

1
 och Svensson

4
 förekommer det 

att ekobrott begås på grund av okunskap. Då rör det sig om mindre förseelser och inte om 

systematisk brottslighet. Westerberg
2
 tar också upp exemplet med invandrare som startar 

bolag och inte känner till alla svenska regler. Dock är okunskap ingen stor orsak till att 

brott begås. Företagarna vet att de till exempel måste skriva ner affärshändelserna 

löpande. Dessutom är de skyldiga att ta reda på vad som gäller. Att slarva och att inte bry 

sig är inte det samma som okunskap.  

 

Alla respondenter upplever att ekonomisk brottslighet uppmärksammas mer idag än 

tidigare. Tidningarna skriver gärna om personer som åkt fast som till exempel byggherrar 

och restaurangägare. Även insiders och kändisar som begått brott syns i reportagen. 

Lindgren
6
 säger att han läser om ekobrott i Göteborgsposten nästan varje dag. En 

förklaring till den ökade uppmärksamheten kan vara att Skatteverket marknadsför sig mer 

tror Allgulin
7
. De berättar om sina granskningsprojekt och finns mycket ute bland företag 

och allmänhet. 

 

Enligt de flesta av respondenterna är ekonomisk vinning egentligen den enda 

förklaringen till varför ekonomiska brott begås. Pengar ger i sin tur status i form av fina 

hus och bilar. I andra hand beror det enligt Westerberg
2
 på slarv då de ansvariga inte 

orkar göra rätt för sig. Revisor X håller med om att viljan att tjäna pengar är den största 

orsaken till att människor begår brottsliga handlingar. Han menar dock att det också kan 

finnas andra faktorer som till exempel status och spänning. Svensson
4
 håller inte med om 

att människor skulle begå ekobrott för att det är spännande.  
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Revisor X menar att lagöverträdelser kan utföras av misstag då man inte känner till vad 

som gäller eller är oaktsam. En person kan också överträda lagen i desperation om han 

eller hon befinner sig i ekonomisk knipa och försöker lösa det kortsiktigt. En del 

människor begår oegentligheter eftersom de är hotade. Om situationen förbättras och 

ingen upptäcker brottet kan personen bli lockad att fortsätta den kriminella banan. Enligt 

Bergendahl
5
 och Lindgren

6
 finns det också personer som lever i den kriminella världen 

och där hamnat i svår knipa. De måste kanske få tag i pengar snabbt för att betala stora 

skulder till mycket grova brottslingar.  

 

En annan faktor som förklarar varför ekobrott begås kan enligt Mansén
3
 och Westerberg

2
 

vara att det finns en slags praxis inom kontantbranschen att verksamheten inte ska drivas 

helt lagligt. Främst gäller det restaurangnäringen där många löner betalas svart. Eftersom 

alla andra aktörer på marknaden inte följer reglerna kan inte en enda krögare ha en helt 

laglig verksamhet. Då konkurreras han snabbt ut av dem som fuskar.  

 

4.2.2 Konsekvenser av ekonomisk brottslighet  

När det gäller konsekvenserna av ekobrott har Westerberg
2
 lokaliserat tre viktiga punkter. 

Precis som Svensson
4
, Lindgren

6
 och Bergendahl

5
 menar han att staten, det vill säga det 

allmänna, förlorar väldigt mycket pengar varje år på grund av förlorade skatteintäkter. 

Om alla svarta jobb vore vita skulle statskassan få in ytterligare sextio miljoner kronor 

om året. Jäverfeldt
1
 påpekar att det faktiskt inte är statsmakten i Stockholm som förlorar 

pengar utan kommunerna. Det är skola, vård och omsorg som är de stora förlorarna. En 

annan grupp som enligt Westerberg
2
 också påverkas av brottsligheten är borgenärerna. 

Banker, låneinstitut och andra kreditgivare blir utan pengar då oärliga företag går i 

konkurs.  

 

Slutligen förlorar också seriösa konkurrenter på att det finns fuskare på marknaden menar 

både Westerberg
2
, Jäverfeldt

1
, Bergendahl

5
, Lindgren

6
 och Mansén

3
. Ett tydligt exempel 

är restaurangbranschen där det förekommer så mycket ekonomisk brottslighet att en ärlig 

krögare inte skulle klara sig. Han skulle behöva ha mycket högre priser vilket inga 

kunder är villiga att betala. De som gör rätt för sig på marknaden konkurreras ut av 

oredliga bolag. Konkurrensen blir helt enkelt snedvriden. 
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När det gäller konsekvenserna av ekonomisk brottslighet ser Revisor X problemet ur 

företagens perspektiv, det vill säga hur de påverkas. Det är traumatiskt för organisationer 

som drabbas av ekobrott. Arbetskamrater och ledare som man har litat på visar sig vara 

oärliga. Då brottslig verksamhet uppdagas får det ofta mycket uppmärksamhet i 

massmedia. Ett intensivt mediedrev är påfrestande för dem som arbetar i bolaget. 

Allmänheten får veta vad som hänt och rykten sprids. Företagets image skadas och 

kunderna sviker. Ett aktuellt exempel är hjälporganisationerna Röda Korset och 

Cancerfonden vars gemensamma chef är åtalad för ekonomisk brottslighet (www.dn.se, 

2010a). Media har rapporterat mycket om händelsen och många är upprörda över det som 

hänt. Förtroendet har naggats i kanten och människor känner kanske att de inte vill ge 

pengar dit när gåvorna ändå inte når de behövande.  

 

Eftersom de som begår ekonomisk brottslighet ständigt utvecklar sina metoder måste 

myndigheterna skärpa regelverken och lagstifta om nya kontrollsystem menar Revisor X. 

Det kostar mycket pengar för företagen att anpassa sig efter alla regler. Tyvärr tvingas 

majoriteten av bolagen som är seriösa att betala för att det finns fuskare på marknaden. 

Det hämmar entreprenörsanda och lönsamhet. Många får lida för att några få inte följer 

reglerna vilket är mycket orättvist.  

 

Slutligen menar Bergendahl
5
, Lindgren

6
, Allgulin

7
 och Fransson

8
 att de seriösa bolagen 

inom vissa verksamhetsområden tyvärr verkar i en nedvärderad bransch. Ett exempel är 

ärliga byggföretag som människor tror fuskar bara för att de just arbetar i byggbranschen. 

Det är orättvist för dem som verkligen gör rätt för sig.  

 

4.2.3 Orsaker till ökningen av antalet anmälda ekobrott 

Westerberg
2
 upplever att det i största allmänhet har blivit större fokus på ekonomin i 

samhället. Exempelvis visas ekonominytt i varje nyhetssändning vilket inte gjordes för 

tio år sedan. Han menar att ekonomi har hamnat mer i fokus och att kapitalismen har 

ökat. Att ha stor förmögenhet ger hög status. Det har kanske blivit mer intressant att tjäna 

pengar och att komma undan med det från myndigheterna.  

 

Ökad granskning 
Att fokus kring ekobrott har tilltagit har inneburit att fler förseelser rapporteras in till 

myndigheterna. Det är anledningen till att antalet anmälda ekobrott ökat menar Mansén
3
 

och Svensson
4
. De tror inte att fler brott begås. Westerberg

2
 menar också att statistiken 

kan förklaras med att just anmälningarna har blivit fler. Han tar upp exemplet med ett 

företag som begått skattebrott 2008 och 2009. Förut lades det nog in två brott i systemet 

men idag läggs det in hela tjugofyra stycken, ett för varje månad. Det kan till viss del 
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förklara den tilltagande statistiken. Dock menar Westerberg att anmälningssystemet inte 

äntrats så mycket de senaste åren utan att det också måste finnas andra förklaringar. 

 

En betydande orsak till ökningen av antalet anmälda brott är den ökande granskningen 

menar Westerberg
2
. Han säger att ju fler kontroller som görs desto mer oegentligheter 

syns. Ett exempel är att en ny nationell ekobrottskammare i Stockholm jobbar mycket 

mot börsen just nu och då uppmärksammas svindlerier, börspåverkan och andra brott där.  

Westerberg
2
 och Mansén

3
 tror också att anmälningsstatistiken påverkas av att 

Skatteverket har blivit mycket bättre på att göra sina revisioner. De arbetar med stora 

projekt som kontantprojektet där taxi- restaurang- och byggbranschen kontrollerats. 

Skatteverket är den största anmälningskällan till Ekobrottsmyndigheten.  

 

Även Revisor X är inne på att tilltagande granskning påverkar antalet anmälda ekobrott. 

Enligt honom jobbar revisorerna mer aktivt nu för att upptäcka oegentligheter. Inom 

revision finns också den interna kontrollen. Datasystemen som hjälper granskarna att 

hitta fel utvecklas ständigt vilket kan förklara att fler oegentligheter uppdagas. Revisor X 

menar också att Forex och andra organisationer som tidigare kanske inte varit så 

noggranna i sin granskning har förbättrat sig. Därför upptäcks fler brott.  

 

Westerberg
2
 och Jäverfeldt

1
 menar också att bildandet av Ekobrottsmyndigheten 1998 

kan vara en orsak bakom den tilltagande statistiken. Det är lättare att anmäla sina 

misstankar till deras tipstelefon än att vända sig till polisen eller någon annan myndighet. 

Fler brott rapporteras kanske av den anledningen. Förr hade heller inte ekobrottsutredarna 

några fredade resurser. Poliser och åklagare arbetade både med ekobrott och vanliga 

brott. Idag finns det poliser, ekorevisorer, åklagare, spanare och annan personal som 

enbart fokuserar på ekonomisk brottslighet. Då upptäcks det fler brott. 

 

En annan orsak till de tilltagande anmälningarna är enligt Bergendahl
5
 och Lindgren

6
 att 

Skatteverkets interna rutiner har förbättras de senaste åren. Arbetet är mer effektivt och 

ärendena följs upp mer. Dessutom riktas resurserna nu mycket mot den organiserade 

brottsligheten och samarbetet med andra organisationer har blivit bättre. När 

verksamheten är effektiv och försöker bekämpa den grövsta kriminaliteten visas det i 

statistiken.  
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Faktisk ökning av brottsligheten 
Om ökningen av antalet anmälda brott beror på att det faktiskt begås mer brott är de flesta 

respondenterna osäkra på. Westerberg
2
 menar att det skulle kunna vara en förklaring 

eftersom intresset kring ekonomi har växt. Kanske finns det en större strävan idag efter 

att tjäna mycket pengar för att få hög status. Lindgrens
6
 och Bergendahls

5
 åsikter i frågan 

skiljer sig från vad respondenterna från revisionsbyråerna och Ekobrottsmyndigheten 

tror. De tror nämligen att brottsligheten faktiskt har ökat på senare tid.  

 

Jäverfeldt
1
 menar att det finns en förklaring till varför statistiken över ekobrott är så hög. 

Han säger att en förutsättning för att man ska kunna begå brott är att företagen får in 

pengar, det vill säga att det finns en blomstrande ekonomi. I fattiga länder begås inte så 

mycket ekonomisk brottslighet. Sverige har expanderat fram tills 2008 vilket har gynnat 

den olagliga ekonomiska verksamheten. När ekonomin planar ut blir det fler konkurser. 

Då bolaget kommer på obestånd tänker ledningen att de kan gömma undan lite pengar så 

att inte alla tillgångar försvinner till borgenärerna. Det gör att brottsligheten inte minskar. 

Jäverfeldt
1
 anser alltså att det har funnits mycket gynnsamma förutsättningar för ekobrott 

de senaste åren. Därför tror han på en faktisk ökning av den ekonomiska brottsligheten. 

 

4.2.4 Sambandet mellan ekobrott och finanskrisen 

När det gäller ett eventuellt samband mellan ökningen av antalet anmälda ekobrott och 

finanskrisen anser Svensson
4
 att det inte finns någon direkt koppling där emellan. Den 

ekonomiska krisen har inte haft någon inverkan på ekobrotten. Eftersom lågkonjunkturen 

kom så sent som 2008 har den inte hunnit påverka människors agerande att begå fler 

ekobrott än.  

 

Enligt Bergendahl
5
 och Lindgren

6
 har Skatteverket undersökt om det finns någon 

koppling mellan finanskrisen och den ekonomiska brottsligheten. Rapportens resultat 

visar inte på någon anmärkningsvärd ökning av den faktiska brottsligheten. Studien 

gjordes för något år sedan strax efter det ekonomiska sammanbrottet. Kanske sågs inga 

effekter så kort tid efter händelsen. Brottutredningarna tar lång tid och en ny 

undersökning om något år skulle kunna visa på ett annat resultat.  

 

Jäverfeldt
1
 menar att en förutsättning för ekonomisk brottslighet är goda ekonomiska 

tider. När företaget har ett kontinuerligt inflöde av pengar kan de dölja sin olagliga 

verksamhet. Då kan människor fuska och till exempel inte betala skatt. Sedan hösten 

2008 har vi befunnit oss i lågkonjunktur där företagen inte kunnat undanhålla sina 

oegentligheter. Därför anser han att antalet begångna brott inte har ökat de senaste åren. 
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Respondenterna tror som sagt att finanskrisen inte har bidragit till någon ökning av den 

faktiska brottsligheten. Däremot anser ett antal av dem att den påverkar 

anmälningsstatistiken. Revisor X och Westerberg
2
 nämner att vi efter finanskrisen har 

haft en nedgång på marknaden. Likviditeten har försämrats i bolagen och de kanske 

kommer på obestånd. Vid en konkurs träder en konkursförvaltare in och granskar 

företaget. Då upptäcks eventuella oegentligheter. När pengarna tar slut blottläggs alltså 

firman och den ekonomiska brottsligheten kan inte gömmas längre. Mycket fusk och 

förseelser kommer upp i lågkonjunktur. 

 

Mansén anser inte att finanskrisen är den största förklaringen till att antalet anmälda 

ekobrott har ökat. Han menar dock att fler har hamnat i ekonomiska svårigheter under 

lågkonjunkturen.  Den som befinner sig i trångmål kan begå olagliga handlingar för att 

lösa situationen. Westerberg
2
 håller också med om att det svåra ekonomiska läget kan ha 

påverkat människor att handla oärligt.  

 

4.2.5 Utvecklingen inom ekonomisk brottslighet 

Enligt Westerberg
2
 och Jäverfeldt

1
 ser utvecklingen ut så att brottsuppläggen tycks bli 

mer och mer sofistikerade och den ekonomiska brottsligheten blir allt mer internationell. 

Företagare kan bilda bolag i flera länder och kapital kan flyttas över nationsgränserna. 

Det är svårt att följa pengarna och se vart de hamnar i slutändan. Ekobrottsmyndigheten 

försöker spåra transaktionerna och se till att pengarna blir beskattade någonstans. Det är 

dock svårt och tidsödande med rättslig hjälp i andra länder. 

 

Bergendahl
5
 och Lindgren

6
 ser samma utvecklingstrend. De upplever att det idag finns 

mer systematik bakom hur pengarna hanteras. Det finns mer av ett affärsupplägg bakom 

kriminaliteten. Den organiserade brottsligheten har också blivit mer sammankopplad med 

den övriga kriminella verksamheten.  Den så kallade blandbrottsligheten har ökat vilket 

innebär att människor till exempel både begår både ekobrott och narkotikabrott. En av de 

största skatteutredningarna började till exempel då stora mängder knark beslagtogs hos en 

person. Förutom narkotika hittades också massor av bolagspapper från olaglig 

affärsverksamhet. Enligt Bergendahl
5
 och Lindgren

6
 sysslade kriminella mer med en 

enda olaglig verksamhet förr. Idag finns det fler så kallade multikriminella som ägnar sig 

åt många olika sorters oegentligheter. 
7
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Eftersom Mansén
3
 inte har någon erfarenhet av ekonomisk brottslighet har han ingen 

direkt uppfattning av hur utvecklingen ser ut. Han tror dock att de kriminella ständigt 

utvecklar sina metoder för att blir bättre. Precis som allt annat i samhället borde också 

brottsligheten bli mer avancerad.  

 

Bergendahl
5
, Lindgren

6
, Allgulin

8
, Fransson

8
 och menar att de kriminella verkar inom det 

område som är mest gynnsamt för dem. När lagstiftarna och myndigheterna ökar 

kontrollen i en bransch går brottslingarna vidare till en annan. Dessutom utnyttjar de 

alltid kryphålen i lagarna. Riksdagen har nu beslutat om lagen om valfrihet inom vården. 

Människor får själva välja till exempel vilken vårdcentral de vill gå till. Det har medfört 

att nya privata vårdinrättningar kan bildas. Därför är trenden just nu att ekobrott begås 

allt mer på vårdhem.  

 

Revisor X nämner att det på de stora kontoren i koncernen där han är verksam finns 

avdelningar som arbetar särskilt med ekobrott. Deras verksamhet har utökats de senaste 

åren. De genomför fler kontroller eftersom fler företag väljer att köpa deras tjänster. Det 

beror enligt Revisor på att bolagen har märkt av en ökning i den ekonomiska 

brottsligheten och vill ha hjälp med att förhindra sådan verksamhet i sina organisationer.  

 

När det gäller framtidsutvecklingen inom ekonomisk brottslighet är respondenterna 

osäkra. Westerberg
2
, Svensson

4
 och Jäverfeldt

19
tycker att den ser ut att ligga kvar på 

samma nivå. Den kommer i alla fall inte att minska. Mansén
3
 tror att den ekonomiska 

brottsligheten nog ligger på konstant nivå hela tiden. Alla respondenterna är övertygade 

om att det alltid kommer att finnas människor som fuskar och inte håller sig till lagen. 

Det går inte att helt utrota den ekonomiska kriminaliteten.  

 

Om den ekonomiska brottsligheten kommer att öka beror mycket på granskningen menar 

flera av respondenterna. Den skulle kunna öka om revisionsplikten avskaffas för vissa 

bolag tror Westerberg
2
 och Revisor X. Att ha en revisor är en garanti för att 

räkenskaperna kontrolleras och är korrekta. Seriösa företag har säkert kvar sin revisor 

men de som vill fuska kan välja bort att bli granskade. Oseriösa näringsidkare kan också 

välja att driva företag i aktiebolagsform utan revisor. Då upptäcks inte brotten förrän 

eventuellt vid konkursen. Det ökar risken för att ekobrotten ökar.  

 

När det gäller framtidsutvecklingen i övrigt är den svår at förutsäga. Hur mycket brott 

som begås och hur många som upptäcks beror på lagstiftningen och på hur mycket 

resurser myndigheterna får menar Westerberg
2
. 
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4.3 Bekämpning av ekonomisk brottslighet 

 

Under samtliga intervjuer pratades det om det stora skattebortfallet och den snedvridna 

konkurrens som ekobrotten orsakar. Den ekonomiska brottsligheten måste därför 

motarbetas. Respondenterna anser inte att det finns ett enda sätt att bekämpa den på utan 

flera åtgärder bör göras. Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och revisorerna har alla 

olika roller i kampen mot den illegala ekonomiska verksamheten. 

 

4.3.1 Hur kan ekonomisk brottslighet förebyggas? 

Samtliga respondenter vid Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten anser att granskning 

är väldigt viktigt för att förebygga brottslighet. Bättre och mer omfattande granskningar 

från Skatteverket behövs, menar Westerberg
2
 och Jäverfeldt

1
. Det är den myndighet som 

är absolut bäst på att granska branscher. Även revisorerna har en viktig roll och 

revisionsplikten bör inte tas bort. Revisor X håller med om att granskning är viktigt. Han 

menar att intern kontroll som är en del av revisionen motverkar brottsligheten. Dels hittas 

felaktiga transaktioner och den som funderar på att göra något olagligt kan hindras 

eftersom handlingen riskeras att bli upptäckt.  

 

Att det uppmärksammas mer och granskningen ökar är bra för det kan ha en viss 

preventiv effekt menar Svensson
4
.
10

Dock är han inte säker på att de som begår brott 

tänker så. Många tänker säkert att de inte upptäcker mig. Vill man fuska gör man det 

ändå, även om det finns risk att bli upptäckt.   

 

För att kunna granska behöver myndigheterna tillräckliga resurser påpekar Mansén
3
.  

Revisor X håller med och berättar att revisionsbyrån någon gång gjort en anmälan till 

Ekobrottsmyndigheten som sedan inte behandlades eftersom de medel som stod till 

förfogande inte räckte till. Jäverfeldt
1
 tar också upp den här problematiken och menar att 

om allmänheten ser att Ekobrottsmyndigheten fungerar väl blir människor mer benägna 

att tipsa om till exempel grannar som äger fina bilar fast de nolltaxerar. Om 

myndigheterna får tillräckliga resurser känner revisorer och andra att det är meningsfullt 

att anmäla och de som fuskar blir avskräckta eftersom risken att bli dömd är stor.  

 

Eftersom kontantbranschen är riskfylld tycker Westerberg
2
 att kontanthanteringen absolut 

ska fås bort så fort så mycket som möjligt. Sedlar och mynt syns inte på bankkonton och 

lämnar därför inga spår eller bevis i banksystemen. Westerberg
2
 tar också upp det 

uppmärksammade fallet i Uppdrag granskning där växlingskontor som Forex och 

Exchange lämnar ut stora kontantbelopp utan kontroll (www.svt.se, 2010b). 
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Finansinspektionen borde sätta punkt för dem. När det gäller kontantbranschen anser 

Svensson
4
 att lagstiftning och tillsyn är ur kontrollsynpunkt. 

 

En annan aspekt som Westerberg
2
, Bergendahl

5
 och Lindgren

6
 tar upp är att 

Skatteverkets utbetalningar borde kontrolleras bättre. Myndigheten har regler på sig att 

betala ut ingående moms snabbt. När det gäller till exempel ROT-avdragen kan företag 

ansöka och få pengar från Skatteverket utan några direkta kontroller. Dessutom går 

många falska fakturor igenom. Det skulle vara bra om det fanns mer tröghet i systemen 

och bättre kontroll.  

 

Ökad information 
Westerberg

2
, Jäverfeldt

1
 och Mansén

3
 menar att information kan vara ett sätt att minska 

benägenheten att begå brott. Att till exempel besöka skolor och berätta för ungdomarna 

om konsekvenserna av svartarbete kan påverka dem att inte ta sådana anställningar anser 

Westerberg
2
. Satsas det på utbildning skulle en del ekobrott kunna undvikas. Tyvärr är 

dock de ekonomiska incitamenten väldigt starka. Det finns dem som kanske inte har 

möjlighet att få ett vitt jobb och därför låter sig anställas svart även om de vet att det inte 

är lagligt och fördelaktigt för dem själva.  

 

Enligt Jäverfeldt
111

kan också information om vad skatten används till att förhindra att 

människor begår oegentligheter. Det finns de som tycker att ekobrott är häftigt men de 

kanske inte har funderat på att den offentliga sektorn inte får några pengar då. Den största 

delen av löneskatten går till skola, vård och omsorg vilket de flesta anser är viktigt att 

betala till. 

 

Att upplysa människor om att det inte lönar sig att arbeta svart eller begå andra 

ekonomiska brott är bra men att informera om påföljderna för ekobrott får inga betydande 

konsekvenser menar Westerberg
2
. Skattebrott och bokföringsbrott ger ofta villkorlig dom 

eller böter. Att skrämma ungdomarna att de kan få böta om de jobbar svart fungerar inte. 

Svensson
4
 anser också att folk idag inte avskräcks från att begå ekobrott på grund av 

påföljderna. De som utför sådana handlingar tänker säkert att risken att risken att åka fast 

inte är så stor för dem. Mansén
3
 pratar också om straff och menar att de måste höjas för 

ifall människor ska avskräckas att begå brott.   

 

När det gäller den organiserade brottsligheten påverkas inte heller den av skrämsel menar 

Lindgren
6
 och Bergendahl

5
. De grova kriminella lever sida vid sida med myndigheterna 

och accepterar deras arbete. De räknar helt enkelt med att några kommer att åka fast. En 

tid i fängelset är inget stort problem för de värsta brottslingarna. Att varna för hårda straff 

ger alltså inga konsekvenser för ekobrottsbekämpningen.  
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Det är inte bara privatpersoner som måste informeras utan också företag och offentliga 

organisationer menar Allgulin
7
 och Fransson

8
. Om bolagen kontrollerar varandra ökar 

granskningen i samhället. Därför informerar Skatteverket firmorna om hur de kan syna 

sina affärspartners. Då blir det svårare för fuskarna att hitta samarbetspartners och fler 

brott kan upptäckas. Det är viktigt att hjälpa de företag som vill göra rätt för sig menar 

Allgulin
7
 och Fransson

8
. 

 

 

Lagstiftning 
När det gäller ekobrottsbekämpning ger respondenterna två förslag på hur lagstiftningen 

kan förbättras. Från Skatteverkets sida finns det en önskan om ökad kontrollplikt för 

bolagen menar Bergendahl
5
 och Lindgren

6
. Det innebär att om ett företag till exempel 

anlitar en underentreprenad som är överraskande billiga bör firman ana oråd samt vara 

skyldiga att granska det inhyrda bolaget närmare. Det låga priset kan bero på att de 

anställda får betalt i svarta pengar. Myndigheterna ska kunna kräva av företagen att de 

verkligen kontrollerar sina kompanjoner.  

 

Från Ekobrottsmyndighetens sida skulle arbetet mot att bekämpa ekobrott förbättras om 

myndigheterna hade möjlighet att komma åt det så kallade brottsbytet anser Westerberg
2
 

och Jäverfeldt
1
.
12

Idag finns det kriminella personer som äger fina bilar och dyra båtar 

utan att ha tjänat några lagliga pengar på flera år. De menar att de har tur när de spelar på 

hästar vilket inte alls är sant. I andra länder kan brottsbekämparna beslagta ägodelarna. 

Svenska myndigheter måste i princip bevisa att just den här bilen köptes med den här 

specifika narkotikan. Det räcker inte med att finna stora mängder knark och en lyxbil hos 

en person utan inkomster. Bevisbördan är väldigt stor. Om det vore tillåtet att beslagta 

brottsbytet i Sverige skulle incitamentet för att begå brott minska. Många begår ekobrott 

för att de lockas av rikedom och lyxliv.   

 

Bergendahl
5
, Lindgren

6
, Allgulin

7
 och Fransson

8
 tar upp en aspekt när det gäller 

svartarbete och undanhållande av skatt. Hela skattesystemet bygger på förtroende. 

Människor måste lita på statsmakten för att de ska vara villiga att betala in pengar till 

statskassan. Därför är en av Skatteverkets viktigaste uppgifter just att få folk att känna 

förtroende för systemet. Deras mål är att människor ska vilja göra rätt för sig.  

  

                                                 
1
 Ove Jäverfeldt åklagare på Ekobrottsmyndigheten, intervju den 23 april 2010 

2
 Jim Westerberg kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, intervju den 20 april 2010 

3
 Fredrik Mansén godkänd revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers den 22 april 2010 

4
 Claes Svensson godkänd revisor på KPMG i Borås, intervju den 23 april 2010 

5
 Torbjörn Bergendahl processförare på Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 

6
 Hans Lindgren chef på ekoavdelningen vid Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 

7
 Monica Allgulin informatör på Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 

8
 Anette Fransson informatör på Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010  



 

- 33 - 

 

4.3.2 Revisorernas arbete för att förebygga ekobrott  

Revisor X och Svensson
4
 påpekar att revisionskåren främsta uppgift är att granska 

företagens räkenskaper och förvaltning. Revisorerna arbetar inte aktivt med att spana 

efter ekonomisk brottslighet. Deras uppdrag är att hitta de stora felen som begås. Revisor 

X menar att revisorn ska vara skeptisk på ett naturligt sätt. Det innebär att i grunden lita 

på att bolagen vill göra rätt för sig men att samtidigt vara kritisk och ifrågasättande.  

 

Under själva revisionsprocessen tittar revisorerna mycket på kostnader och intäkter 

berättar Svensson
4
. De kontrollerar om alla intäkter verkligen har bokförts i 

räkenskaperna och på så sätt beskattas. Revisorn granskar kostnaderna så att verkliga 

utgifter har registrerats. Det finns företag som skickar falska fakturor till sig själva. De 

minskar därigenom sitt resultat på ett olagligt sätt för att slippa betala så mycket skatt.  

 

Ett sätt som revisorerna förebygger ekobrott på är att de korrigerar många av de mindre 

förseelser som uppkommer i företagen. Enligt Svensson
4
, Mansén

3
 och Revisor X görs 

många små fel kanske med uppsåt eller på grund av okunskap och slarv som inte anmäls. 

Revisorn påpekar istället felet och hjälper till att rätta det. Om inte revisorerna granskade 

skulle många ringa ekobrott aldrig förhindras eller rättas till.  

 

Revisor X och Mansén
3
 nämner att de och deras kollegor förebygger ekonomisk 

brottslighet genom att upplysa företagen om vilka lagar och regler som gäller. De flesta 

bolag vill enligt dem göra rätt för sig och frågar granskaren när de är osäkra. Det 

förekommer att bolag begår oegentligheter utan något direkt uppsåt. Klienten kanske blir 

sjuk och inte har möjlighet att upprätta bokföringen i tid. I sådana situationer och vid 

andra mindre förseelser anmäls inte brotten utan revisorn försöker istället att hjälpa till 

och rätta till dem under revisionsprocessen.  

 

Mansén
313

menar att revisorerna nog skulle kunna bli bättre på att bekämpa ekobrott. Han 

säger revisorn säkert känner sig väldigt osäker om han misstänker att oegentligheter har 

begåtts. Han funderar nog på om det verkligen är så allvarligt att det måste rapporteras. 

Kanske tar många ett steg tillbaka och låter bli att anmäla på grund av osäkerhet. För att 

förhindra detta krävs att revisorerna får utbildning och stöd från byrån så att de känner 

trygghet i sitt agerande.  
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4.3.3 Ekobrottsmyndighetens arbete för att förebygga ekobrott 

Ekobrottsmyndighetens organisation består av underrättelsecentra, kriminal-

underrättelsetjänst, poliser och personal från andra myndigheter som tillsammans arbetar 

med att motverka ekonomisk brottslighet berättar Westerberg
2
 och Jäverfeldt

1
. De 

samarbetar också mycket med Skatteverket.  

 

Westerberg
2
 och Jäverfeldt

1
 berättar vidare att Ekobrottsmyndigheten bland annat lär 

revisorer hur de kan bli bättre i sin granskning. Myndigheten är också ute på skolor som 

bygg- och hantverksprogrammet och informerar om konsekvenser av svartjobb. 

Exempelvis har byggprogrammet på Viskastrandsgymnasiet i Borås fått sådan 

information.  

 

Ekobrottsmyndigheten ger också ut broschyrer till allmänheten som handlar om vart 

skattepengarna tar vägen och varför det är viktigt att arbeta vitt. Myndigheten lär också 

företagen hur de kan kontrollera sina underentreprenader så att de inte bedriver olaglig 

verksamhet. Ett exempel kan vara att det företag som hyrs in har tio registrerade anställda 

men att arbetet utförs av femton personer. Då bör man misstänka att bolaget har fem 

svarta anställningsavtal.  

 

Westerberg
2
 och Jäverfeldt

1
 berättar att Ekobrottsmyndigheten satsar mest på de grövsta 

brotten, det vill säga på de stora aktörerna och där de största pengarna finns. Alla brott 

som anmäls till myndigheten kommer in till ett par åklagare. Hälften av ärendena är 

mindre vardagliga brott som snabbt utreds. De kräver inga stora resurser utan det största 

arbetet läggs på grova brott. Ekobrottsmyndigheten satsar mycket på att motverka den 

organiserade brottsligheten. Westerberg tror att det nog finns mer att göra när det gäller 

förebyggande från ekobrottsmyndigheten, men alla samarbetar och det blir bättre och 

bättre. 

 

När det gäller Ekobrottsmyndighetens resurser menar Jäverfeldt
114

att de flesta 

organisationer önskar att de fick mer pengar och personal. Visst skulle myndigheten 

kunna göra mer. Westerberg anser däremot att tillgångarna är tillräckliga. Han tycker att 

de har en stor rejäl myndighet som växer hela tiden. Nu ökar krimina-

lunderrättelsetjänsten och fler spanare anställs. Åklagarna anser dock att det ska anställas 

fler poliser som håller förhör och utreder.  
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4.3.4 Skatteverkets arbete för att förebygga ekobrott 

Skatteverket bekämpar ekobrott på flera olika sätt. Enligt Allgulin
7
 och Fransson

8
 

besöker de bland annat skolor och berättar för ungdomarna vad skattepengarna går till 

och varför det är så ofördelaktigt att arbeta svart. De menar att de unga är framtiden och 

det är viktigt att de gör rätt ifrån början.  

 

De senaste åren har myndigheten satsat mycket på att samarbeta med företag berättar 

Allgulin och Fransson. Bland annat har servicen förbättrats så att bolagen kan få fram 

offentlig information om sina samarbetspartners. På så sätt kan de undvika att göra 

affärer med firmor som inte gör rätt för sig. Ett praktiskt exempel av det här 

förebyggande arbetet pågår i skrivande stund i Göteborg. Där ansvarar PEAB för att 

bygga ett stort Clarion hotell. De utför inte allt arbete själva utan hyr in andra 

byggföretag som kontrolleras med hjälp av Skatteverkets information. Varje hantverkare 

får också var sitt identifikationskort. På så sätt kan endast arbetare med vit lön komma in 

på byggplatsen. Ett liknande projekt genomfördes med Skanska AB när de byggde på 

Frölunda torg för en tid sedan.  

 

Skatteverket har också inlett ett samarbete med Göteborgs stad berättar Allgulin
7
 och 

Fransson
8
. Kommunens upphandlingsbolag som sluter avtal med affärspartners har tagit 

fram ett system där alla partners kontrolleras kontinuerligt. Bolagen får helt enkelt en 

grön, gul eller röd flagga beroende på hur seriösa de verkar vara 

(www.upphandlingsab.gotebrorg.se, 2010a). Göteborg är faktiskt först i Sverige med att 

införa ett sådant system (www.goteborg.se, 2010a). 

 

När det gäller ekobrottsbekämpning anser Bergendahl
5
 och Lindgren

6
 att Skatteverket har 

tillräckliga befogenheter för att kunna utföra ett bra arbete. De använder också sina 

resurser effektivt. Problemet är att myndigheten just nu har ekonomiska problem. Det 

skulle kunna få negativa konsekvenser på det förebyggande arbetet mot ekonomisk 

brottslighet.  

 

4.3.5 Åtgärder vid upptäckt av ekobrott 

Om det vid revision upptäcks att ekonomisk brottslighet har begåtts i det bolag som 

granskas är första steget enligt Revisor X
15

och Svensson
4
 att få fram information och 

material. Revisorn behöver ett underlag som visar vad som egentligen har skett. Står det 

klart att oegentligheter har begåtts diskuterar revisorn först och främst med sina närmaste 

kollegor på det lokala kontoret. Han pratar med dem som är äldre och har mer erfarenhet. 

Inom Revisor X, Svensson4, och Manséns
3
 koncern finns det också experter i form av 

                                                 
1
 Ove Jäverfeldt åklagare på Ekobrottsmyndigheten, intervju den 23 april 2010 

2
 Jim Westerberg kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, intervju den 20 april 2010 

3
 Fredrik Mansén godkänd revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers den 22 april 2010 

4
 Claes Svensson godkänd revisor på KPMG i Borås, intervju den 23 april 2010 

5
 Torbjörn Bergendahl processförare på Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 

6
 Hans Lindgren chef på ekoavdelningen vid Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 

7
 Monica Allgulin informatör på Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 

8
 Anette Fransson informatör på Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 



 

- 36 - 

 

jurister på stockholmskontoret som kan ge goda råd. Revisionsbolaget kan också ta 

kontakt med Ekobrottsmyndigheten för att höra deras åsikt i frågan.  

 

Finns det tillräckliga bevis anmäls brottet. Revisorn måste också avgå i samband med 

anmälningen. Eftersom Revisor X, Svensson
4
, Mansén

3
 och deras kollegor väldigt sällan 

stöter på allvarliga förseelser hos sina klienter har de ingen direkt erfarenhet av vad som 

ska göras om ekonomisk brottslighet upptäcks. Därför har de på Revisor X kontor en bok 

på där det står hur de ska tänka och agera om de hamnar i en sådan situation. Mansén
3
 har 

fått utbildning internt om hur man ska göra om man upptäcker brott.  

 

När en anmälning kommer in till Ekobrottsmyndigheten hamnar den hos den så kallade 

mängdenheten där det sitter en åklagare och en ekonom berättar Westerberg
2
. Hälften av 

alla anmälningar rör mindre brott som kan utredas direkt. Mer avancerade brott går upp 

till ekobrottskammaren. Då skriver åklagaren ett så kallat direktiv där han talar om vad 

till exempel skattebrottsenheten eller poliserna ska göra berättar Jäverfeldt
1
. En 

utredningsgrupp startas som förhör folk och tar in handlingar. När myndigheten har 

tillräckligt med material kallas den misstänkte in och fallet utreds på samma sätt som ett 

vanligt brottsmål. Om personen har begått ett mindre brott och erkänner kan 

Ekobrottsmyndigheten utföra strafförläggande som oftast är böter. 

 

När det gäller den organiserade brottsligheten spanar Ekobrottsmyndigheten upp 

ärendena själva berättar Westerberg
2 

och Jäverfeldt
1
. Det blir då ofta stora ärenden med 

hemlig spaning till exempel genom telefonavlyssning.  Om det finns tillräckliga bevis 

görs det tillslag med husrannsakan och gripande.  Därefter utreds brottet och den 

tilltalade häktas. Vid systematisk brottslighet handlar det sällan om böter utan de flesta 

döms till fängelse. 

 

Om Skatteverket misstänker att oegentligheter har begåtts görs först en skatteutredning 

berättar Bergendahl
5
 och Lindgren

6
. Där utreds det om skatt har undanhållits. Visar det 

sig att det finns anledning att gå vidare med ärendet fattas ett beslut om så kallad 

förgranskning där fallet utreds ytterligare. Slutligen görs en anmälan till 

Ekobrottsmyndighetent. Dock rapporteras endast grövre oegentligheter över en viss 

beloppsgräns. Mindre förseelser ges enbart skattetillägg. Om det rör sig om organiserad 

brottslighet kan myndigheten inte utföra förgranskningen själva. De tar då hjälp av polis 

som bland annat spanar och utför telefonavlyssning. 
16
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4.3.6 Samarbete mellan organisationer och myndigheter  

Enligt Revisor X,
17

Svensson
4
 och Mansén

3
 samarbetar inte deras revisionsbyråer så 

mycket med externa parter. De har interna experter i form av jurister på de stora kontoren 

i Stockholm. Eftersom de och deras kollegor dock inte själva besitter expertkunskap inom 

området måste de ibland ta hjälp av myndigheter. Revisor X berättar att om mindre 

förseelser upptäcks i bolag som till exempel att årsredovisningen är inlämnad för sent 

kontaktar han eventuellt Ekobrottsmyndigheten för att få råd. Ekobrottsmyndigheten har 

också haft seminarier som Revisor X har deltagit i. Där informerades revisorerna om 

vilka regler som gäller och hur de ska agera om de upptäcker ekobrott. Revisor X och 

hans kollegor kommer sällan i kontakt med ekonomisk brottslighet och därför har han 

ingen uppfattning om hur samarbetet mellan olika organisationer fungerar.  

 

Svensson
4
 har använt Ekobrottsmyndighetens expertkunskap på samma sätt som Revisor 

X. Han har bland annat rådfrågat Jäverfeldt
1
 angående för sent inlämnade 

årsredovisningar. Vid ett tillfälle bad han om råd angående en klient som skulle öppna en 

restaurang. Eftersom det begås mycket ekobrott inom den branschen ville han få bekräftat 

att det var en pålitlig kund. Ekobrottsmyndigheten har tystnadsplikt men antydde att det 

aldrig hade påträffats några oegentligheter på hans matställen.  

 

Svensson
4
 nämner att revisorerna samarbetar med Skatteverket på så sätt att de ber om 

hjälp i skattefrågor så att inte klienterna begår några misstag. De skickar också in sina 

orena revisionsberättelser dit. Det har i något fall lett till att myndigheten har gjort en 

granskning och utredning. Svensson
4
 tycker att det är bra att se att Skatteverket läser 

dem. Dock granskas inte de bolag som fått en oren revisionsberättelse i den utsträckning 

som de borde. Skatteverket borde göra mer.  

 

Mansén
3
 lyfter fram ett dilemma med revisorns anmälnings- och upplysningsplikt som 

kan stå i konflikt med tystnadsplikten. Han berättar att de kan göra en anmälan om de har 

tillräckliga bevis men de kan inte rapportera om vad som helst. Mindre förseelser 

omnämns i revisionsberättelsen som genast ska skickas till Skatteverket. På så sätt kan 

man säga att revisionskåren samarbetar med andra granskande myndigheter. 

 

Ekobrottsmyndigheten är navet inom ekobrottsbekämpningen och samarbetar med 

Åklagarmyndigheten, Skatteverket och deras skattebrottsenhet, Tullverket, Rikspolis-

styrelsen, Finanspolisen, Rikspolisen, Kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare, 

revisorer och utländska myndigheter berättar Westerberg
2
. Skattebrottsenheten anlitas för 

förhör och utredning. Samarbetet mellan olika myndigheter blir bättre och bättre anser 

Westerberg
2
. Ekobrottsmyndigheten som är den samordnande organisationen har inte 
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funnits i så många år än. Ibland kan någon part uppleva det som att samarbetspartnern 

inkräktar på deras revir men det här förbättras hela tiden. De olika myndigheterna lär sig 

att dela upp arbetet på ett bra sätt och att underrätta varandra.
18

  

 

Jäverfeldt
1
 tycker att samarbetet mellan olika organisationer fungerar alldeles utmärkt. 

Det beror mycket på att de har ett lokalt kontor i Borås. En del anser att 

Ekobrottsmyndigheten ska centraliseras till att bara finnas i Stockholm, Göteborg, Malmö 

och kanske i Umeå. Jäverfeldt
1
 menar dock att man samarbete inte fungerar så väl på 

distans. Fördelen med att vara stationerade vid Stora torget i Borås är att Skatteverket, 

polisen och Kronofogdemyndigheten bara ligger några hundra meter bort. Det är lätt att 

få tag på rätt personer och Jäverfeldt kan ha personlig kontakt med anställda på andra 

myndigheter. Svensson
4
 håller med om det här. Förut låg hans revisionsbyrå i samma 

fastighet som Ekobrottsmyndigheten. Han fick därför god kontakt med Jäverfeldt
1
 som 

han ibland har rådfrågat.  

 

Skatteverket samarbetar med Ekobrottsmyndigheten, kommuner, företag, polis, åklagare, 

Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Bergendahl
5
 och Lindgren

6
 anser att samarbetet 

fungerar väl. Organisationerna har bland annat gemensamma möten ihop. Myndigheterna 

har olika verksamhetsområden. Alla respekterar varandra och drar nytta av varandras 

kompetenser och befogenheter.
19
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5 ANALYS 
 

I det här kapitlet diskuteras och analyseras empirin som togs fram genom intervjuerna. 

Därefter kopplas analysen till den teori och empiri som framställdes i tidigare avsnitt. 

Detta mynnar slutligen ut i en slutsats och ett svar på forskningsfrågan.  

 

5.1 Ekonomisk brottslighet och ökningen av antalet anmälda 
ekobrott 

 

När det gäller förekomsten av ekobrott har Ekobrottsmyndigheten och revisorerna väldigt 

olika uppfattningar. Svensson
4
,
20

Revisor X och Mansén
3
 menar att det är ovanligt med 

ekonomisk brottslighet i Sjuhäradsbygden. De har endast stött på något enstaka fall under 

sina yrkesverksamma år. Jäverfeldt
1
 och Westerberg

2
 däremot anser att det begås 

tillräckligt med oegentligheter för att hålla dem och deras kollegor sysselsatta på heltid. 

De skulle kunna vara dubbelt så många anställda på myndighetens kontor i Borås. 

Orsaken till att revisorerna och Ekobrottsmyndigheten har så olika uppfattning av 

verkligheten måste vara att de rör sig i skilda områden. Revisorerna menar att de väljer 

sina klienter och att det är de seriösa bolagen som anlitar granskare. Svensson
4
, Revisor 

X och Mansén
3
 träffar nästan bara ärliga företagare. Jäverfeldts

1
 och Westerbergs

2
 arbete 

är däremot att aktivt leta upp de som inte gör rätt för sig. De möter till största del oseriösa 

näringsidkare. Därför ser de olika organisationerna på föekomsten av ekonomisk 

brottslighet i Västsverige på olika sätt.  

 

Brottsförebyggande rådets officiella statistik visar alltså att antalet anmälda ekobrott har 

ökat markant de senaste åren. Frågan är vad den utveklingen beror på. En förklaring till 

att antalet anmälda ekonomiska brott har tilltagit kan vara att fler lagöverträdelser 

rapporteras in. Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten fick som tidigare skrivits 

ett nytt ärendehanteringssystem 2007 (www.bra.se, 2010b). Idag anmäls även brott med 

lägre misstankegrad vilket har påverkat statistiken. Westerberg
2
 berättar också 

attanmälningssystemet har förändrats på Ekobrottmyndigheten. Allt detta måste i någon 

form ha inverkat på statistiken. 

 

Ett par myndigheter bytte som sagt anmälningssystem 2007 vilket delvis kan förklara 

statistiken för 2008. Dock har antalet anmälningar ökat markant även på senare år. 

Förklaringen till det kan vara att granskningen har ökat och det därför upptäcks mer brott 

(www.bra.se, 2010b). Skatteverket har till exempel genomfört olika projekt inom bland 

annat restaurangbranschen. När fokus riktas mot en verksamhetsgren uppdagas det 

naturligtvis ovanligt mycket oegentligheter där. Det visar sig sedan i statistiken.  
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En annan aspekt av granskningen är att flera myndigheter sedan slutet på 1990-talet har 

förändrat sina verksamheter. Först bildades Ekobrottsmyndigheten som samordnar 

arbetet med att bekämpa ekobrott. Därefter har till exempel en ny nationell 

ekobrottskammare instiftats. Skatteverket har också genomfört ett antal projekt och enligt 

flera respondenter har de även förbättrat och effektiviserat sitt arbete. När en myndighet 

förändrar sin verksamhet märks inte alltid konsekvenserna omedelbart. Att ett antal 

organisationer för ett antal år sedan började satsa mycket på ekobrottsbekämpning visade 

sig inte i statistiken under första hälften av 2000-talet. Dock verkar det som om arbetet nu 

bär frukt. En förklaring till den tilltagande anmälningsstatistiken kan alltså vara att 

myndigheterna har blivit skickligare på att granska och att samarbetet mellan dem 

fungerar allt bättre. De åtgärder som har genomförts verkar äntligen ge utdelning.  

 

Enligt respondenterna kan ökningen av antalet anmälningar också bero på ett ökat fokus 

på ekobrott. De upplever att ekonomisk brottslighet uppmärksammas mer idag än för ett 

antal år sedan. Frågan är dock vad som ligger bakom den utvecklingen. Enligt Allgulin
7
 

kan en av förklaringarna vara att Skattverket marknadsför sina projekt mer. En annan 

orsak är troligtvis att flera myndigheter satsat mycket på ekobrott. Ökad granskning ger 

fler upptäckter och anmälningar som media kan skriva om. När tidningar och TV 

rapporterar mycket om illegal ekonomisk verksamhet blir naturligtvis granskarna 

påverkade av det och motiveras att arbeta ännu mer med att bekämpa brottsligheten. 

Myndigheter och media triggar således varandra. 
21

 

 

Huruvida det stigande antalet anmälda ekobrott förklaras med en faktisk ökning av 

brottsligheten är respondenterna inte överens om. Precis som när det gäller förekomsten 

av ekonomisk brottslighet upplever revisorerna att det begås få oegentligheter medan 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ser en annan utveckling. Det har tidigare 

konstaterats att de på ett sätt verkar i olika världar. Frågan är vilken part som har rätt.  

 

Enligt Westerberg
2
, Svensson

4
 och Mansén

3 
fungerar inte kontrollerna av de branscher 

som är mest utsatta för ekonomisk brottslighet fullt ut. Ett tydligt exempel är 

restaurangnäringen där företag manipulerar sina kassasystem. Samtidigt menar 

Bergendahl
5
 och Lindgren

6
 att det på senare tid har vuxit fram nya riskområden inom 

bland annat vård- och transportsektorn. Det verkar alltså som om den kriminella 

ekonomiska aktiviteten finns kvar i de traditionella verksamhetsområdena samtidigt som 

nya riskbranscher har kommit till. Om så är fallet innebär det att ekobrottsligheten 

faktiskt har ökat. Jäverfeldt
1
 anser också att det har funnits mycket gynnsamma 

förutsättningar för ekonomisk brottslighet de senaste åren eftersom det har varit 

högkonjunktur och stark tillväxt på marknaden.  
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5.1.1 Sambandet mellan ekobrott och finanskrisen  

Enligt Ekobrottsmyndighetens årliga omvärlds- och hotbildanalys medför finanskrisen 

tillsammans med den efterföljande lågkonjunkturen stora risker för att den ekonomiska 

brottsligheten tilltar på alla områden (Omvärlds- och hotbildsanalys 2009). Myndigheten 

ser faror när det gäller insiderbrott och att företagen vill dölja förluster som görs i sämre 

ekonomiska tider.  

 

Att finanskrisen skulle medföra ökad ekobrottslighet anser dock inte någon av 

respondenterna. Det ska dock poängteras att den brottslighet som faktiskt begås inte är 

samma sak som de lagöverträdelser som anmäls. Jäverfeldt
1 

menar att en förutsättning för 

ekonomisk brottslighet är goda ekonomiska tider. Pengar måste strömma in i bolaget för 

att oegentligheter ska kunna döljas. Enligt honom är det alltså svårt att begå ekobrott i 

lågkonjunkturen efter den ekomoiska krisen. Ökad brottslighet i konjunkturnedgången är 

således inte orsaken bakom de ökade anmälningarna. 
22

 

 

Det är anmärkningsvärt att de antaganden som framställs i Ekobrottsmyndighetens 

rapport inte alls delas av Jäverfeldt
1
 och Westerberg

2
 som är anställda vid myndigheten. 

Anledningen till meningskiljaktighteterna kan vara att de som genomfört studien sett till 

den totala ekonomiska brottsligheten i hela landet medan de båda respondenterna endast 

är verksamma i Västra Götalandsregionen. Dessutom skrevs dokumentet 2009 då det 

ekonomiska läget fortfarande var svårt. Intervjuerna genomfördes ett år senare då 

situationen förbättrats något. Kanske blev inte följderna av finanskrisen så stora som 

Ekobrottsmyndigheten befarade.  

 

Att det inte finns något direkt samband mellan ekonomisk brottslighet och lågkonjunktur 

är också slutsatsen för studien Ekonomisk brottslighet – en ökning i lågkonjunktur 

(Alamaz & Sivacs 2009). Där framkommer det att orsaken till den tilltagande 

anmälningsstatistiken snarare är ökad granskning och uppmärksamhet inom 

ekobrottsområdet. Precis som Revisor X och Westerberg
223

lyfter de fram att det under 

konjunkturnedgångar blir fler konkurser vilket innebär ökad kontroll av företag. Det får i 

sin tur följderna att fler oegentligheter upptäcks.  

 

Finanskrisen verkar alltså inte ha någon inverkan på den faktiska brottsligheten men 

däremot på anmälningsstatistiken. Sämre ekonomiska tider resulterar i fler konkurser och 

fler anmälningar. Mycket fusk och oegentligheter kommer som sagt upp i lågkonjunktur. 
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5.2 Bekämpning av ekonomisk brottslighet  

 

Under de intervjuer som genomfördes i studien kom flera förslag på åtgärder för att 

motverka ekobrott fram. Det verkar inte finnas en enda lösning utan många olika åtgärder 

bör genomföras. Många organisationer arbetar på olika sätt med att bekämpa ekonomisk 

brottslighet. 

 

Samtliga respondenter är överens om att ökad kontroll i olika former behövs för att 

motverka den ekonomiska brottsligheten. Naturligtvis måste myndigheterna övervaka 

företag och privatpersoner så att de gör rätt för sig. Dessutom har det visat sig att också 

tillsynsorganisationerna bör granskas. Det har framkommit att Skatteverket betalar ut 

skattereduktion till bolagen utan några direkta kontroller. Att myndigheterna underlättar 

för dem som önskar fuska är inte alls bra ur en brottsbekämpningssynpunkt.  

 

En intressant utveckling inom ekobrottsbekämpningen är att företagen nu också har 

börjat granska varandra som i exemplet med PEAB. Tillsynsorganisationerna har 

begränsade resurser och kan inte övervaka allt. Om även bolagen agerar granskare ökar 

kontrollen i samhället. Respondenterna från Skatteverket lyfter fram människors attityder 

som en viktig faktor när det gäller bekämpningen av den ekonommiska brottsligheten. 

Utvecklingen som innebär att företagen kontrollerar sina affärspartners visar att det finns 

många seriösa aktörer på marknaden som verkligen vill göra rätt för sig och som vill 

delta i kampen mot ekobrott.  

 

Respondenternas svar visar tydligt att alla organisationer strävar efter att vara så effektiva 

som möjligt i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Resursoptimering är absolut 

ett av ledorden i verksamheten. Ett exempel är deras arbete med att få fast så många 

förbrytare som möjligt. Det verkar inte spela så stor roll vad de döms för så länge de 

tilldelas någon form av påföljd. Som tidigare skrivits väljer myndigheterna ofta att 

fokusera på bokföringsbrottet eftersom det är relativt snabbt och lätt att bevisa. De 

organisationer som bekämpar ekobrott arbetar alltså på ett sådant sätt att de på enklast 

möjliga vis försöker få bort människor från den kriminella verksamheten.  

 

För att organisationerna ska kunna arbeta effektivt och göra ett bra jobb krävs naturligtvis 

tillräckliga resurser vilket Mansén
3
 påpekar. Flera respondenter menar att hot om 

påföljder inte direkt avskräcker männsikor från att begå ekobrott. De flesta tänker nog att 

de inte kommer att bli påkomna eller bestraffade. Om myndigheterna får resurser så att 

de kan vara produktiva visar de att de faktiskt upptäcker oegentligheter och gör någonting 

åt det. Det kan avskräcka människor att begå olagliga handlingar eftersom de konkret kan 

se att det faktiskt finns en risk att åka fast. 
24
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Den ekonomiska brottsligheten kan också motarbetas med hjälp av lagar menar några av 

respondenterna. Jäverfeldt
1
 och Westerberg

2
 från Ekobrottsmyndigheten lyfter särskilt 

fram att myndigheterna borde få befogenhet att beslagta brottsbytet. Det är problematiskt 

ur brottsbekämpningssynpunkt att de som systematiskt begår ekonomiska 

lagöverträdelser inte får någon direkt påföljd när de blir upptäckta. Varför upphöra med 

att begå ekobrott om man ändå får behålla lyxvillan och sportbilen? 

 

En grundläggande aspekt när det gäller ekonomisk brottslighet är att det faktiskt är en 

aktiv handling som människor väljer att utföra. Naturligtvis kan det begås av misstag men 

respondenterna är överens om att uppsåt ligger bakom de flesta lagöverträdelser. Det 

finns alltså många personer som på något sätt anser att det är berättigat att inte följa lagar 

och regler. För att verkligen motarbeta ekobrotten är det nödväntigt med en 

attitydförändring. Inom vissa branscher måste till exempel praxis kring svartarbete och 

obeskattade intäkter ändras. Det hjälper inte att myndigheterna beslutar om nytt 

kassaregister. Inställningen hos vissa företagare är att de inte vill ge Skatteverket några 

pengar och därför manipulerar sina kassaapparater. Att pengar ska betalas in till staten så 

att skola vård och omsorg får ökade resurser måste prioriteras före egna önskningar och 

behov. Tankar om att hjälpa sin nästa har funnits i alla kulturer i många hundra år men 

människan ser ofta till sig själv först, både på gott och ont.  

 

För att få bukt med den ekonomiska brottsligheten krävs det alltså en attitydförändring 

hos människor. Att förändra tankesättet hos dem som begår grova ekonomiska brott kan 

vara svårt eftersom de har varit involverade i sådan verksamhet så länge. Incitamenten i 

form av pengar och status kan vara alltför starka. Därför anser Allgulin
7
 och Fransson

8
 att 

man ska informera ungdomar om vad skattepengarna går till och varför det är så 

ofördelaktigt att jobba svart. Om de unga redan från början gör rätt för sig finns det större 

chans för att de fortsätter med det även som vuxna. Att erbjudas ett sommarjobb med 

obeskattad lön kan uppfattas som jättebra för en tonåring som inte känner till det svenska 

pensionssystemet och inte förstår vilka problem som uppstår om han eller hon till 

exempel skulle skadas i tjänsten. Det krävs kunskap för att motarbeta ekobrott.  

 

För att få kunskap och kunna förändra sin inställning krävs information vilket 

framkommer i empirin. Allgulin
7
 och Fransson

8
 på Skatteverkets informationsavdelning 

arbetar heltid med att informera företag och privatpersoner om vilka regler som finns och 

varför de är viktiga att följa. Som tidigare nämnts är det kanske inte mest meningsfullt att 

tala till dem som begår grov organiserad brottslighet. Att däremot försöka övertyga unga 

människor och nystartade bolag kan få positva långsiktiga konsekvenser.
25

 

                                                 
2
 Jim Westerberg kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, intervju den 20 april 2010 

3
 Fredrik Mansén godkänd revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers den 22 april 2010 

7
 Monica Allgulin informatör på Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 

8
 Anette Fransson informatör på Skatteverket i Göteborg, intervju den 7 maj 2010 



 

- 44 - 

 

6 SLUTSATS 
 

I kapitlet  redogörs  för  de slutsatser som har dragits utifrån den analys som tidigare 

presenterades. För att hålla den röda tråden vävs problemformuleringen och syftet 

samman med slutsatserna. Avslutningvis ges förslag till vidare forskning inom 

ämnesområdet. 

 

 

 

 Vad beror ökningen av antalet anmälda ekobrott efter finanskrisen 2008 på?  

Utifrån tidigare forskning och det empriska materialet drar vi slutsatsen att ökningen av 

antalet anmälda ekobrott beror på flera olika skäl. Först och främst har det nya 

ärendehanteringssystemet påverkat statistiken eftersom fler oegentligheter nu rapporteras. 

Dock är det tilltagande granskning som är den största orsaken till att anmälningarna har 

ökat.   

 

När finanskrisen bröt ut ledde det till negativa ekonomiska konsekvenser i många länder 

världen runt, så också här i Sverige. Många arbetsplatser påverkades och vissa drabbades 

så hårt att de hamnade i konkurstillstånd. Under tiden när granskningar av konkursboen 

pågick uppdagades många ekobrott. Vid dåliga tider är det enligt respondenterna nästan 

omöjligt att dölja sina lagöverträdelser, vilket gör att mycket oegentligheter kommer upp 

i lågkonjunktur. 

 

Fler brott som upptäckts leder i sin tur till att granskningen ökar ytterligare. 

Tillsynsorganisationerna ser att det fuskas mycket och sätter in mer resurser. Då påträffas 

och rapporteras ännu fler brott. Det blir alltså som en uppåtgående spiral. Vid sidan av 

den här utvecklingen har myndigheterna även gjort olika satsningar som till exempel 

restaurangprojektet. Samarbetet mellan organisationerna har också förbättrats och de 

arbetar allt effektivare. Samtidigt uppmärksammas också ekobrott mer i media. Alla de 

här faktorerna har bidragit till att granskningen och uppmärksamheten kring ekonomiska 

brottslighet i dagsläget har nått en helt annan nivå än tidigare. Det är den största 

förklaringen till att antalet anmälda ekobrott har ökat så markant. 

 

Slutligen framkommer det i uppsatsen att en av förklaringarna kan vara en faktisk ökning 

av brottsligheten. Problemen kring ekonomiska oegentligheter blir allt större. Den 

organiserade brottsligheten ökar och nya riskbranscher växer fram. Ekobrotten nästlar sig 

in på allt fler områden. Dock är det osäkert hur mycket de brott som begås påverkar 

anmälningsstatistiken. Mörkertalet är stort och ingen vet hur den ekonomiska 

brottsligheten verkligen ser ut. 

  

När det gäller kopplingen mellan ekobrott och finanskrisen det begås det inte fler brott på 

grund av lågkonjunkturen. Dock påverkas anmälningarna av den ekonomiska krisen 

eftersom sämre ekonomiska tider alstrar konkurser och anmälningar.   
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 Vad gör revisorer och berörda myndigheter för att bekämpa den ökande 

ekonomiska brottsligheten och bemöta utveklingen med tilltagande 

anmälningar? 

Det finns många krafter som samverkar för att motverka den ekonomiska brottsligheten. 

Revisorerna hjälper de mer seriösa företagen och vägleder dem så att räkenskaperna 

uppförs på ett korrekt sätt. Deras uppgift är också att granska och att anmäla grövre 

föreseelser till myndigheterna. Under revisionsprocessen upptäcks många mindre fel som 

revisorerna rättar till.  

 

Ekobrottsmyndighetens roll är till skillnad från revisionskåren att fokusera på de 

allvarliga ekobrotten och de grovt kriminella personerna. Myndigheten utreder de 

anmälningar som kommer in vilket kan handla om allt från enkla ärenden till intensivt 

spaningsarbete. Organisationen arbetar också preventivt för att motverka ekonomisk 

brottslighet genom att informera företag, revisorer och allmänhet.  

 

Skatteverket arbetar mycket med att upplysa privatpersoner och företag om vilka regler 

som gäller och varför de är viktiga att följa. Dessutom granskar de skatteuppgifter och 

ureder misstankar om skattebrott. De senaste åren har myndigheten också satsat mycket 

på förebyggande arbete genom att hjälpa bolagen att kontrollera varnadra och så att de 

också deltar i brottsbekämpningen.  

 

Revisorena och berörda myndigheter bemöter utveklingen med tilltagande anmälningar 

bland annat genom att öka granskningen. Skatteverket riktar in sig på olika riskbranscher 

i olika projekt. Revisionsbyråerna utökar de avdelningar som sysslar med ekobrott 

eftersom fler företag efterfrågar frivilliga kontroller. Samtliga tillsynsorganisationer 

effetkiviserar sina verksamheter för att kunna utreda alla anmälningar som kommer in 

och för att kunna upptäcka fler oegentligheter. De samarbetar också mer med varandra 

och drar nytta av varandras kompetenser.  

 

Avslutningsvis kan det utifrån respondenternas svar konstateras att ekonomisk 

brottslighet alltid kommer att finnas. Incitamenten i form av pengar och status är väldigt 

starka. För att kunna bekämpa ekobrott krävs ökad granskning, mer informationsgivning 

och en attitydförändring så att vi får ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. 

 

  



 

- 46 - 

 

6.1 Avslutande diskussion 

 

Som vi tidigare nämnt utvecklas den ekonomiska brottsligheten mot att bli ett mycket 

allvarligare problem för samhället än förut. I dagsläget har ekobrotten nästlat sig in i nya 

branscher vilket enligt respondenterna var helt oväntat. De anser också att 

brottsbekämpningen har utvecklats men att de ekonomiska lagöverträdelserna samtidigt 

blivit mer avancerade. Mycket pengar går förlorade och det drabbar inte bara den 

enskilde medborgaren utan också stat och kommun. För att motverka det här krävs 

givetvis resurser av alla slag. Utan tvekan anser vi att mer resurser bör läggas åt 

brottsförebyggande verksamheter så att de på ett offensivt och effektivt sätt kan förhindra 

ekobrott.  

 

Många olika instanser finns som är väl insatta och engagerade i de här problemen och 

som försöker bekämpa ekonomisk brottslighet. Men en sak är enligt respondenterna 

säker, nya sätt att begå oegentligheter upptäcks allt mer och det är ett faktum att ekobrott 

aldrig kommer att försvinna helt och hållet. Dock är vi helt övertygade om att det går att 

förminska antalet sådana förseelser. Mycket beror naturligtvis på hur samhället ser ut och 

hur det utformas med tiden. Det är förståeligt att det inte är en lätt uppgift för 

myndigheterna att komma i kapp lagbrytarna och sätta dit dem. Men med rätt resurser, tid 

och skickliga medarbetare är det möjligt att sätta hinder för ekobrotten. 

 

Som författare håller vi med respondenterna om att informationsgivningen är oerhört 

viktig och bör förbättras så att alla är medvetna om hur allvarliga konsekvenser det blir 

av ekobrott. De flesta vet vad skattepengarna går till men vi tror att det finns dem, särskilt 

bland de unga, som inte har en helt klar uppfattning om vad de egentligen används till. 

Det vill säga på vilket sätt de ger nytta för samhället och hur det lönar sig att betala skatt. 

Betydelsefullt är att förstå att det faktiskt inte är finansministern som får ta del av 

statskassan utan alla invånare i landet. Att myndigheterna också bidrar med utbildning 

och informationsprojekt till företag är också ett betydelsefullt krafttag anser vi. Det gör 

att seriösa bolag har mer kunskap och ser de varningssignaler som finns och som även 

kan vara ett tecken på att en ljusskygg verksamhet förekommer.  

 

Ett annat problem kring ekonomisk brottslighet som vi har reflekterat över kan också 

vara att människor har svårt att hitta ett arbete. Det kan exempelvis vara personer som 

nyligen är bosatta i Sverige och kanske inte har samma möjligheter på arbetsmarknaden 

som andra svenskar. Om de blir erbjudna svartjobb kan det vara svårt att tacka nej. 

Dilemmat blir större när det handlar om ungdomar som börjar jobba och det sker genom 

ett svart arbete. Fler trygga arbetsplatser och säkra anställningar hos seriösa arbetsgivare 

kan betyda väldigt mycket för de arbetssökande i landet. Det är också enligt oss en 

markering för de bolag som fuskar att den negativa kultur som finns inom vissa branscher 

inte är acceptabel. 

 

Slutligen vill vi framhålla att det har varit otroligt intressant och givande att genomföra 

den här studien. Under uppsatsskrivandets gång har vi haft intressanta intervjuträffar med 

respondenterna som har delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Därav har vi 

fått en god inblick i forskningsämnet och uppfyllt syftet med uppsatsen. Vi anser att 



 

- 47 - 

 

studien har gett ett praktiskt forskningsbidrag som förklarar orsakerna bakom statistiken. 

Eftersom det inte finns någon tidigare gjord undersökning av ämnet ger studien ett 

betydelsefullt bidrag till forskningsområdet. Uppsatsen lyfter också fram de åtgärder som 

krävs för att motverka ekonomisk brottslighet. Vidare har studien också gett ett teoretiskt 

forskningsbidrag i form av bestyrkande av tidigare forskning, framför allt när det gäller 

kopplingen mellan ökningen av antalet anmälda ekobrott och den ökade granskning som 

varit efter finanskrisen. 

 

6.1.1 Förslag till fortsatta studier 

Vi anser att det skulle vara intressant att ytterligare göra en undersökning kring de 

berörda organisationernas ekobrottsbekämpning. Samhället förändras och de som begår 

brott kommer ständigt på nya sätt att tjäna pengar olagligt. Därför gäller det för 

myndigheterna att anpassa sig efter förbrytarna. Det vore intressant att studera vilka 

metoder som effektivast motverkar ekobrott.  

 

Utvecklingen ser ut så att den ekonomiska brottsligheten breder ut sig till nya branscher. 

Nya riskområden växer fram. Det skulle kunna genomföras studier som riktar sig mot 

någon av dessa specifika branscher. Förekomsten av ekobrott och hur bekämpningen av 

den bör gå till kan undersökas närmare. 

 

Slutligen vore det också intressanst att genomföra en studie längre fram i tiden som kan 

jämföras med vår uppsats. Då kan det konstateras på vilket sätt finanskrisen egentligen 

har påverkat den ekonomiska brottsligheten. Vidare forskning skulle också kunna göras 

för att se om det har gjorts framsteg hos tillsynsverksamheterna samt ge förslag på 

förbättring av arbetsrutiner och granskning.  



 

- 48 - 

 

  

7 KÄLLFÖRTECKNING 
 

Litteratur 
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 
 

Bell, Judith (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur,  

 

Ejvegård, Rolf (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 

 

Holme, Idar Magne (1997). Forskningsmetodik: Om Kvalitativa Och Kvantitativa 

Metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (1994, 1997, 2003). Forskningsmetodikens grunder – Att 

planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Wiedersheim-Paul, Finn & Eriksson, Lars Torsten (2006). Att utreda, forska och 

rapportera. Malmö: Liber  

 

 

Tidsskrifter, och rapporter 
Alamaz, Meryem & Sivac, Dijana (2009). Ekonomisk brottslighet – en ökning i 

lågkonjunktur. Magisteruppsats i företagsekonomi vid Högskolan i Borås 

 

Arndt, Sanna & Knutsson Tom (2005). Ekobrott – ett samhällshot. Advokaten, Nr 5 2005 

 

Ekobrottsmyndighetens Årsredovisning 2009 

 

Omvärlds- och hotbildsanalys 2009 (2009). Ekobrottsmyndigheten 

 

 

Elektroniska källor 
Brottsförebyggande rådet (www.bra.se, 2010a) 

Tillgänglig: <http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=12>  (10-03-25) 

 

Brottsförebyggande rådet (www.bra.se, 2010b) 

Tillgänglig: < http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=6&id=65>  (10-04-06) 

 

Brottsförebyggande rådet (www.statistik.bra.se, 2010b) 

Tillgänglig: <http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok> (10-03-25) 

 



 

- 49 - 

 

Brottsförebyggande rådet (www.statistik.bra.se, 2010c) 

Tillgänglig: <http://statistik.bra.se/solwebb/action/index> (10-03-30) 

 

Dagens Nyheter (www.dn.se, 2010a) 

Tillgänglig: <http://www.dn.se/nyheter/sverige/roda-korschefen-levde-lyxliv-1.1053213> 

(10-04-24) 

 

Ekobrott (www.ekobrott.se, 2010a) 

Tillgänglig: < http://www.ekobrott.se/vad-ar-ett-ekobrott> (10-03-31) 

 

Ekobrottsmyndigheten (www.ekobrottsmyndigheten.se, 2010a)  

Tillgänglig: <http://www.ekobrottsmyndigheten.se/ templates/Page____5.aspx>  

(10-03-25) 

 

Ekobrottsmyndigheten (www.ekobrottsmyndigheten.se, 2010b)  

Tillgänglig: <http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____1812.aspx>  

(10-03-30) 

 

Göteborgs stad (www.upphandlingsab.goteborg.se, 2010a) 

Tillgänglig: <http://www.upphandlingsab.goteborg.se/for_inkopare_direktupphandling/> 

(10-05-10) 

 

Göteborgs stad (www.goteborg.se, 2010a) 

Tillgänglig:<http://www.goteborg.se/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8x 

Bz9> (10-05-10) 

 

Polisen (www.polisen.se, 2010a) 

Tillgänglig: <http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Om-olika-brott/ 

Ekonomisk-brottslighet/> (10-03-31) 

 

Skatteverket (www.skatteverket.se, 2010a)  

Tillgänglig: <http://www.skatteverket.se/download/18.f273d1c11967381d5480001056/ 

66306.pdf > (10-03-30) 

 



 

- 50 - 

 

Sveriges television (www.svt.se, 2010a) 

Tillgänglig: <http://svt.se/2.22620/1.1645101/kraftig_okning_av_konkurser_i_sverige? 

lid=senasteNytt_1447662&lpos=rubrik_1645101> (10-03-30) 

 

Sveriges television (www.svt.se, 2010b) 

Tillgänglig: <http://svt.se/2.130243/1.1960617/mangmiljonbelopp_tvattas_genom_ 

vaxlingskontoren?lid=puff_1966274&lpos=bild> (10-04-23) 

 

Åklagarmyndigheten (www.aklagare.se, 2010a) 

Tillgänglig: <http://www.aklagare.se/Om-oss/Uppdrag-och-mal/> (10-03-30) 

  



 

- 51 - 

 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

1. Vad har du/ni för position på företaget? Hur länge har du/ni arbetat här som …? Vad 

har du/ni för bakgrund? 

 

 

Ökningen av antalet anmälda ekobrott 
 

2. Vilka är de mest förekommande ekobrotten?  

3. Vilka företag/branscher är mest utsatta för ekobrott? Vad finns det för skäl till detta?  

4. Hur ofta stöter ni på någon form av ekonomisk brottslighet? 

5. Kan kombinationer av brottstyper förekomma?  

6. Varför begås ekobrott?  

7. Vad anser ni att det finns för motiv och incitament till ekobrott? 

8. Vilka påverkas av ekobrott?  

9. Hur ser ni på konsekvenserna för ekobrott? 

10. Anmälningarna av ekobrott har ökat väsentligt de senaste åren. Vad tror ni är den 

främsta anledningen till ökningen?  

11. Kan ekobrotten och anmälningarna ha ökat på grund av finanskrisen? 

12. Anser ni att det finns en okunskap kring ekobrott som leder till att brott ökar? Skulle 

man kunna satsa på utbildning och på det sättet förebygga brott? 

13. Uppmärksammas brotten mer idag än det gjorde förr? 

14. Vad anser ni har lett till att allt fler brott har uppmärksammats? 

15. Om man gör en jämförelse med ekobrott för tio år sedan och idag, har brotten blivit 

mer avancerade/svåra att upptäcka? 

16. Vad tror ni om framtiden? Anser ni att ekobrott kommer öka eller minska de 

kommande åren? 

 

 

Bekämpningen av den ökande ekonomiska brottsligheten  
 

1. Hur kan ekobrott förebyggas? Vad krävs för att stoppa det?  

2. Vad gör ni för att förebygga det? Något aktuellt? 

3. Hur bedrivs arbetet på er organisation? 

4. Hur mycket tid och resurser lägger ni på ekobrott? Räcker tiden och resurserna? 

5. Är det de vanligaste förekommande brotten som ni satsar mest på att förebygga? 

6. Är lagar tillräckligt för att bekämpa ekobrott? Om inte, skulle en lagförändring 

behövas? 

7. Anser ni att bättre information kring påföljderna skulle minska ekobrotten? 

8. Vilka samarbetar och kommunicerar ni med gällande ekobrott?  

9. Vad gör ni när ni upptäcker ekobrott? 

10. Hur fungerar sambandet mellan olika myndigheter? 

11. Har ni något mer att tillägga? 
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Intervjufrågor särskilt riktade till Skatteverket 
 

1. Hur fungerar Skatteverkets granskningsarbete vid upptäckt av ekobrott? 

2. Får Skatteverket in tips om ekobrott eller är det så att man upptäcker brotten enbart 

vid andra granskningar? 

 

 

Intervjufrågor särskilt riktade till revisorerna 
 

1. På vilket sätt förebygger revisorer ekobrott idag? Hur arbetar revisorer för att 

förebygga brott? Och kan de bli bättre? På vilket sätt? 

2. Vilken roll har revisorn gällande förebyggande av brott? Vad anser ni om 

revisionsplikten, ska man ha kvar det i alla aktiebolag? 
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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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