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Sammanfattning

Titel Förskingringsbrott – Hur kan dessa förebyggas?

Författare: Thomas Larsson och Jessica Sandén

Handledare: Sten Köpniwsky

Datum: 2006-01-10

Nyckelord: Förskingring, Ekobrott, Trolöshet, Förebygga, Åtgärder

Syfte: Syftet med uppsatsen är att komma fram till lösningar som kan 
motverka och förebygga att förskingringsbrott begås inom företag. 

Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Vi 
har studerat rättsfall från Högsta domstolen, Hovrätterna samt 
Stockholms Tingsrätt vilka sedan fungerat som underlag till 
intervjufrågor. Svaren från intervjuerna har vi sedan analyserat för 
att utröna vilka åtgärder företag kan ta till i sitt brottsförebyggande 
arbete.

Slutsats: För att förhindra att förskingringsbrott ska kunna begås är det 
viktigt att minska brottstillfällena. Gemensamt kassansvar eller
godkännande av en transaktion från två eller fler personer minskar 
tillfällena att ostört begå brott. Även dubbel bemanning av vissa 
tjänster eller arbetsuppgifter eller noggrannare kontroller av 
särskilt utsatta positioner kan bidra till reducerade möjligheter 
liksom hot om upptäckt kan avskräcka en gärningsman från att 
begå ett brott. Viktiga källor till upptäckt är internrevision, ökat 
antal kontroller och stickprovskontroller. Särskilt viktigt är även
att uppmuntra och underlätta för medarbetare att rapportera 
misstänkta aktiviteter. En lösning på detta kan vara att införa 
tipssystem eller whistle-blower/hotlines. 
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Abstract

Title: Embezzlement – How can the crime be prevented?

Author: Thomas Larsson and Jessica Sandén

Supervisor: Sten Köpniwsky

Date: 2006-01-10

Keywords: Economic crime, Embezzlement, Breach of trust, Prevent,
Measure

Purpose: The purpose of our thesis is to find solutions to how embezzlement
and similar crimes can be prevented in companies, by companies. 

Methodology: We have chosen to conduct a qualitative study with an inductive 
approach. We have studied legal cases from the Supreme Court, 
the courts of appeal and the Stockholm district court, all of which 
have served as the basis to our interview questions. We have 
analysed the answers to find out what measures the companies can 
use to prevent embezzlement and similar crimes. 

Conclusions: To prevent crimes like embezzlement, it is important to reduce the 
opportunity for a person to commit the crime. A divided 
responsibility of the funds or approval of a transaction from more 
than one person can reduce the opportunity to commit a crime as 
well as two persons instead of one handling an assignment. More 
accurate control of exposed positions and threats of being 
discovered may prevent the perpetrator from commit the crime. To 
help discover a crime an increase of controls, random controls and 
internal control from auditors is important. Even more important is 
to encourage and make it easier for co-workers to report suspicious 
activities. A solution to his may be whistle-blower/hotlines. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 
Att sko sig på andras bekostnad är en företeelse som pågått sedan urminnes tider. Alltsedan 
lagstiftningen tillkom och dessa företeelser kom att bryta mot lagen har dessa rubricerats som 
brott. När nu företeelserna pågår inom dagens näringsverksamhet och syftar till ekonomisk 
vinning hamnar de inom ramen för ekonomisk brottslighet (Kronqvist et al, 1997). Brott av 
den här typen har funnits under en längre tid men har inte börjat uppmärksammas förrän andra 
halvan av 1900-talet. 

Termen ”ekonomisk brottslighet” eller ”ekobrott” uppkom någon gång under 1970-talet. 
Under denna betäckning samlades brott som till exempel bokföringsbrott, brott mot borgenär 
och brott mot skattebrottslagen. 

Under slutet av 1970-talet började antalet riksdagsmotioner om den ekonomiska 
brottsligheten öka påtagligt (Lindgren, 2000). Det har varit motstridigheter mellan de olika 
politiska partierna om vilka åtgärder som ska vidtagas, där grupperingarna har bestått av å ena 
sidan vänstern och facket och å andra sidan de borgerliga partierna och även näringslivet 
(ibid.).
Diskussionerna kring den ekonomiska brottsligheten har resulterat i många nya normer och 
lagar inom näringslivet. Många av de nya lagarna är ett sätt för myndigheterna att kontrollera 
företagen och kunna upptäcka när brotten begås.

I Ekobrottsmyndighetens rapport för åren 2001-2003 framgår att det har skett en ökning av 
anmälda brott, såväl skattebrott som brott mot borgenärer och bokföringsbrott. Man menar 
dock att det är svårt att påvisa något med dessa siffror, på grund av de stora mörkertalen.
Genom att klargöra hotbilder har man utarbetat åtgärdsplaner för att komma tillrätta med den 
ekonomiska brottsligheten i Sverige. De områden man inriktat sig mot är svartarbete, 
mervärdesskattbedrägerier och den ekonomiska brottslighetens servicefunktioner (oseriösa 
rådgivare och skatteparadis samt oseriösa lagerbolagsbildare). (EBM, 2004:1).

1.2 Problemdiskussion
Ekobrott kan begås av individer inom ett företag eller av företaget självt som helhet. 
Skattebrott, bokföringsbrott och brott mot borgenären kan sägas begås av företaget eller
företagaren och räknas till de så kallade företagsrelaterade brotten. Här är det oftast externa 
parter som drabbas. Brott där istället personer inom företag eller organisationer missbrukar sin 
ställning kallas för yrkesrelaterade brott. Dessa karakteriseras av att de ofta är riktade mot den 
egna arbetsgivaren och kan till exempel vara förskingring och trolöshet mot huvudman. Andra 
yrkesrelaterade brott är mutbrott och bestickning. (BRÅ-rapport 2004:3). 

I Sverige tycks de företagsrelaterade brotten anses som mest relevanta för myndigheter att
bekämpa. I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport Brottsutveckling i Sverige 2001-2003
menar Canow och Korsell att det endast är de företagsrelaterade brotten som räknas till 
ekobrotten i Sverige. Internationellt räknar man dock även in de yrkesrelaterade brotten. 
I och med detta uppkommer ett problem, nämligen att man till stor del förbiser de brott som 
drabbar företagen. Genom att fokusera på de företagsrelaterade brotten visar man klart och 
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tydligt att man endast vill förhindra de brott som resulterar i minskade skatteinkomster och 
därmed reducerad välfärd för samhället. 
Hur ska man då lösa de yrkesrelaterade brotten? Hur ska man förhindra att anställda i företag 
förskingrar pengar eller gör sig skyldig till trolöshet mot huvudman? Dessa problem lämnar 
myndigheterna i stort sett över till företagen själva att förebygga. Det dessutom är ingen enkel 
uppgift för företagen att upptäcka brott. Detta beror till stor del på att den som begår brottet 
inte sällan sitter i en sådan position där förtroendet för denne är stort. Denne har därigenom 
har en hög grad av självständighet vad gäller beslutsfattande och är skyddad från insyn och 
yttre kontroll. 

Vi vill med denna uppsats titta närmre på de yrkesrelaterade brotten, främst
förskingringsbrott, för att på detta sätt ge en motvikt till den ensidiga fokuseringen fån 
myndigheternas sida.

1.3 Problemformulering
Problemdiskussionen leder oss till följande problemställningar:

Tabell 1. Problemuppställning

1.4 Syfte
Vi ska i denna uppsats undersöka litteratur och rättsfall och därigenom identifiera hur 
förskingringsbrott går till i företagen. Utifrån dessa observationer ska vi skapa en guide för 
våra intervjuer. Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av resultat från våra intervjuer, komma 
fram till lösningar som kan motverka att brott av denna typ begås.

1.5 Perspektiv
Vi har valt att fokusera på problemen ur ett företags perspektiv. Eftersom det är företagen som 
är offren när förskingringsbrott begås tycker vi att det är mest lämpligt att se på problemet ur 
detta perspektiv.

1.6 Definitioner
Förskingring innebär att en person missbrukar sin förtroendeställning, och där handlingen 
resulterar i vinning för gärningsmannen och skada för huvudmannen (Beckman et al, 1990). 
Förskingring är väldigt likt brottet trolöshet mot huvudman, men med skillnaden att det senare 
inte behöver innebära vinning för gärningsmannen (ibid.). 

Problemställning Problemtyp Metod

1 Vad är förskingring och 
hur begås brottet?

Definitioner och 
förståelse av fenomenet

Studie av litteratur, 
lagtext och rättsfall

2 Hur bekämpas brottet idag 
och kan mer göras?

Kartläggning av dagens 
arbete och dess brister

Studie av litteratur, 
tidigare forskning och 
intervjuer

3 Hur skulle man ytterligare 
kunna upptäcka samt 
minska risken för att bli 
utsatt för förskingring?

Utarbetning av nya 
åtgärder

Tidigare forskning och 
intervjuer
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1.7 Disposition

Kapitel 1
Det första kapitlet ger en bakgrund av ämnet och introduktion till varför vi valt detta ämne. 
Här återfinns bland annat definitioner, problem- och syftesformuleringar samt hur uppsatsen 
är dispositionerad. 

Kapitel 2
Här presenteras den undersökningsmetod vi valt och hur vi har gått tillväga när vi samlat in 
data.

Kapitel 3
Här tar vi upp befintlig teoribildning som vi senare kommer att använda oss av i analysen.

Kapitel 4
Kapitel 4 utgör en granskning och sammanställning av de rättsfall vi valt.

Kapitel 5
Kapitlet innehåller vår empiri vilken består av sammanfattningar av våra intervjuer.

Kapitel 6
Här kommer vi att presentera en analys av vår empiri samt koppla denna till teorin.

Kapitel 7
I det avslutande kapitlet tar vi upp de slutsatser vi kommit fram till under arbetets gång. Vi 
ger även förslag på fortsatta studier inom området.
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2. Metod

2.1 Undersökningsprocessen
Efter att ha utformat en problemställning går vi vidare till nästa steg. För att kunna få svar på 
vår frågeställning måste vi göra en undersökning av hur det ser ut i verkligheten. Detta görs 
genom en empirisk undersökning. För att underlätta en sådan undersökning och för att minska 
risken att själva undersökningen påverkar resultatet kan man använda sig av olika metoder. 
Metoden är ett slags tillvägagångssätt som används för att samla in data.

2.1.1 Induktiv kontra deduktiv strategi
När vi ska utföra vår undersökning finns det olika sätt att relatera teori till empiri. Jacobsen 
diskuterar två typer av strategier. 
Deduktiv ansats kallas det när man går från teori till empiri, det vill säga att man först bildar 
sig en uppfattning och skapar förväntningar på hur det ser ut i verkligheten genom att studera 
teorier och sedan går ut och samlar in empiri, för att se om verkligheten stämmer överens med 
förväntningarna. Risken med denna typ av datainsamling är att undersökaren endast ”ser” 
information som är relevant för denne, och som gör att de förväntningar som fanns innan 
undersökningen påbörjades kommer att styrkas av resultatet (Jacobsen, D. 2002, sid. 35). 
Som motsats till den deduktiva ansatsen finner vi den induktiva ansatsen. Denna typ går åt
andra hållet, alltså från empiri till teori. Här kan forskaren studera forskningsobjektet utan att 
först ha bildat sig förväntningar från tidigare teori. Efter att ha samlat in data kan forskaren 
formulera sina egna ”ofärgade” teorier.

Efter att ha satt oss in i ämnet ”ekonomisk brottslighet” har vi märkt att den tidigare 
forskningen främst inriktar sig mot bokföringsbrott. Information om förskingring är väldigt 
knapphändig. Det skrivs om vad förskingring rent lagmässigt innebär men knappast något om 
vad som kan göras för att förebygga denna typ av brott. Genom att granska några 
förskingringsfall ska vi bilda oss en uppfattning om hur dessa brott begås. Denna lärdom ska 
vi utnyttja när vi sedan gör våra intervjuer för att veta vilka frågor vi ska ställa. Vi vill ha ett 
öppet sinne under våra intervjuer för att låta intervjuobjekten ge oss svar som vi sedan ska 
analysera för att komma fram till nya åtgärdsförslag. Därför kommer vi att anamma den 
induktiva ansatsen.

2.1.2 Intensiv eller extensiv utformning
Vid uppläggningen av en undersökning måste man bestämma sig för vilken utformning 
undersökningen ska ha. Det är i princip så att man måste välja, för den ena typen av 
utformning undersöker många enheter men kan endast se till ett litet antal variabler medan 
den andra typen undersöker få enheter men kan däremot gå djupare och få med många olika 
variabler. Den första typen kallas för extensiv utformning och lämpar sig väl när man utför till 
exempel en opinionsundersökning där man vill kunna generalisera resultaten från sitt urval till 
en större population. Den andra typen kallas intensiv utformning och används när man vill åt 
en så fullständig bild som möjligt av ett fenomen och vill kunna urskilja många olika nyanser.
Att föredra vore att undersöka gav en stor mängd enheter för att få maximal bredd och att 
samtidigt se till många olika variabler för att få en fullständig bild. Problem är att det skulle ta 
väldigt lång tid att genomföra denna typ av undersökningar och mängden insamlad data skulle 
lätt bli oöverskådlig. (Jacobsen, D. 2002).
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Vi vill i vår undersökning gå in på djupet för att få en helhetsbild av det undersökta 
fenomenet, det vill säga förskingringen. Vi hoppas på detta sätt kunna få fram så många 
åtgärdsförslag som möjligt för att förebygga denna typ av ekonomiska brottslighet. Vår 
undersökning kommer alltså ha en intensiv utformning genom intervjuer med ett fåtal 
personer.

2.1.3 Vilka slags data kommer vi att samla in?
Under den empiriska undersökningsintervjun kan man samla in data i form av antingen ord 
eller siffror, beroende på vad man är ute efter. Mäter man den sociala verkligheten med hjälp 
av metoder som ger information i form av siffror, kallas denna metod för kvantitativ. En av 
nackdelarna med den kvantitativa metoden är att de undersöktas uppfattning av verkligheten 
måste inrymmas i undersökarens formulerade svarsalternativ, vilket betyder att undersökaren 
på förhand måste ha kunskap om det fenomen han ska undersöka (Jacobsen, D. 2002, sid. 39). 
För att inte låsa intervjuobjekten till undersökarens egen kunskap kan man anta en kvalitativ 
metod, där intervjuobjekten får tala med egna ord vilka sedan tolkas och analyseras av 
undersökaren. Genom denna typ av intervjuer kan undersökaren under arbetets gång ändra på 
upplägget, medan ett frågeformulär, som ofta symboliserar den kvantitativa metoden, blir 
skrivet en gång för alla och inga möjligheter ges till förändringar (ibid.).

Kvale (1997) använder sig av två metaforer för att beskriva de två olika teoretiska 
föreställningarna om intervjuforskning – intervjuaren som malmletare eller som resenär. 
Intervjuaren som söker kunskap kan liknas vid malmletaren som letar efter begravd metall. 
Kunskapen ligger då, ofördärvad av malmletaren, i den intervjuades inre och väntar på att bli 
hittad. Kunskapsklumparna som hittas överförs från muntlig form till skriftlig lagring, 
oberörda av omvandlingen. Genom analys hämtas objektiva fakta fram och får sin slutgiltiga 
form. Intervjuaren som resenär inleder under sin resa genom olika landskap samtal med olika 
personer som han träffar på. Han reser utan karta men kan medvetet söka upp platser eller 
ämnen genom att följa en metod. När resenären kommit hem ska det han hört och sett 
beskrivas kvantitativt för egna landsmän. Resenären tolkar de ursprungliga berättelserna och 
formar om dem till nya berättelser som sedan får giltighet genom sin inverkan på lyssnarna.

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom det vi vill ha svar på inte i någon 
större utsträckning har studerats. Det är i våra ögon den enda tänkbara metoden då vi har en 
explorativ frågeställning. Genom att låta våra intervjuobjekt utforma sina egna svar hoppas vi 
få en mångnyanserad bild av hur man skulle kunna lösa vårt problem. Eftersom ämnet inte 
berörts alltför mycket i litteraturen finns det också möjligheter att det, under intervjuerna, 
dyker upp nya tankar och funderingar som vi skulle vilja ha svar på. Med den 
problemställning vi tagit fram och den tidigare litteratur som funnits att tillgå, anser vi att det 
är omöjligt att använda sig av en kvantitativ ansats. Det är inte bara genom våra intervjuer 
som vi kommer att samla på oss vårt datamaterial. Detta är endast våra primärdata, det vill 
säga de data som vi själva samlat in direkt från våra intervjuobjekt. Vi kommer även att 
utnyttja sekundärdata, vilket är data som är insamlat eller sammanställt av andra personer. I 
vårt fall handlar det om rättsfall där brottet har varit just förskingring. Efter att ha fått en 
bättre förståelse av fenomenet, genom studier av både rättsfall och litteratur, kommer vi att 
skapa vår intervjuguide.

2.1.4 Positivism vs Hermeneutik
Positivism är en filosofisk ståndpunkt som i allmänhet har förkastat den kvalitativa 
forskningen som vetenskaplig metod. Enligt positivismen finner man sanningen genom att 
följa en metod som är oberoende av undersökningens innehåll och sammanhang, och där 
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forskarens inflytande helst bör elimineras (Kvale, S. 1997, sid. 62). Man anser att det finns en 
objektiv värld utanför oss själva och att denna objektiva verklighet ska studeras på ett 
objektivt sätt. Resultatet från flera olika forskningsstudier ska därefter kunna länkas ihop, för 
att ge en bättre överblick av de lagbundenheter som styr samhället (Jacobsen, D. 2002, sid. 
31). Hermeneutiken har ett annat synsätt på forskningsintervjun. Här förvandlas den muntliga 
diskursen till texter som sedan ska tolkas. Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att 
vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening (Kvale, S. 1997, sid. 49). 
Förståelsen ska uppkomma ur en process där de olika delarna i en texts mening bestäms av 
textens helhetliga mening. Efter att man bestämt meningen i de enskilda delarna kan man 
sedan förändra den från början föregripna meningen hos helheten, som sedan ska bestämma 
meningen hos de enskilda delarna, osv. Denna process kallas för den hermeneutiska cirkeln 
och är en process som pågår tills man kommit fram till en rimlig mening, fri från inre 
motsägelser (ibid.).

Dessa två filosofiska ståndpunkter, som är två ytterlighetspositioner på en tänkt skala, är de 
två huvudinriktningarna inom forskningstraditionen. Vi anser inte att vi befinner oss i någon 
av ändarna, utan någonstans i mitten på skalan. Vår kvalitativa ansats ligger i linje med 
hermeneutiken men vi tänker inte i samma utsträckning göra egna tolkningar av 
intervjumaterialet utan vill istället att empirin till viss del ska tala för sig själv. Då 
positivismen helt förkastar den kvalitativa forskningsintervjun kanske vi ändå lutar lite mer åt 
den hermeneutiska delen av skalan snarare än den positivistiska.

2.2 Urval

2.2.1 Urval av rättsfall
I vårt urval av rättsfall har vi valt att avgränsa oss till en begränsad tidsperiod. Vi har valt fall 
där domsluten är från 1995 och framåt, då vi tror att dessa fall skulle kunna vara mer 
relevanta för dagsläget än fall som är äldre. En anledning till detta är datoriseringen hos 
företagen som började ta fart under 80-talet, något som vi anser kan påverka gärningsmännens 
tillvägagångssätt. De brottsliga handlingarna har dock ofta begåtts tidigare än 1995 men 
genom att hämta domslut som är från 1995 och framåt har handlingarna ändå skett efter tiden 
för datoriseringen. Vi tycker dock att det vore intressant att se om det finns någon strörre
skillnad mellan nyare och äldre fall. Därför granskar vi även ett äldre fall.

Vi har använt oss av Norstedts Juridiks rättsdatabas när vi sökt efter avgörandena. Som 
sökord har vi använt ”förskingring” och vi har sökt i huvudrubriker. Detta har lett oss till 
avgöranden från Högsta domstolen och Hovrätterna, vilka är de enda avgöranden vi kommer 
åt från databaser på Internet. Av dessa har vi fått fram fem fall från åren 1995 och framåt samt 
ett gammalt från Högsta domstolen från år 1920. Vår sökning gav 62 träffar i Högsta 
domstolen. Endast tre av dessa var från 90-talet varav ett från 1992 och två från 1997. Vi fick 
endast en träff bland fallen på 2000-talet men detta handlade inte om förskingring utan var en 
fråga kring försäkringsersättning vid ett tidigare förskingringsbrott varför vi inte kunde 
använda oss av detta. Vi hittade inga fall från Hovrätterna från 2000-talet och endast fem från 
90-talet. Ett av dessa var från 1993 och fyra var från 1996. Vid ett av fallen från 1996 
resulterade inte åtalet i att gärningsmannen blev dömd för förskingring utan för 
bokföringsbrott, varför vi valde bort detta. Vi kommer därmed att granska alla brott som finns 
och som ligger inom ramen för vår tidsavgränsning. Varför det är så dålig spridning över 
tiden på rättsfall har vi inget svar på.
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För att fånga in eventuella skillnader mellan rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna 
och tingsrätten har vi även hämtat fall från Stockholms tingsrätt. Vi började med att gå 
igenom arkivet från 1995. Tyvärr kunde vi inte gå igenom fler år, på grund av våra 
begränsade resurser. Vi hittade knappt tio förskingringsfall från 1995 men vi valde endast tre 
av dessa. Vi ansåg att de övriga var av för enkel art för att vara av intresse för oss.

2.2.2 Urval av enheter
För att säkerställa att intervjumaterialet blir tillförlitligt bör vi vara noggranna med både vilka 
personer vi väljer till våra individuella intervjuer men också från vilka källor våra sekundära 
data kommer.

När man gör sitt urval till intervjuerna finns det enligt Jacobsen (2002) vissa kriterier som 
man bör beakta. Några av de viktigaste är:

1) Slumpmässiga urval – man gör en lista på hela den population man vill undersöka och 
drar sedan slumpmässigt några av dem.

2) Bredd och variation – i de fall då det finns grupperingar inom populationen och man 
vill vara säker på att få med representanter från varje grupp får man helt enkelt dra 
slumpmässigt från varje grupp. Problem kan uppstå om det är storleksmässiga 
skillnader på grupperna. En liten grupp kan då komma att utgöra en relativt stor del av 
urvalet.

3) Information – att välja personer man vet besitter stor kunskap inom det område man 
undersöker ger god och riklig information.

4) Snöbollsmetoden – här gäller det att inte ha något fast kriterium i början av en 
undersökning. Man kan börja med att välja en informant som kan mycket om en 
grupp. Denne kan sedan ge tips på andra personer som kan vara intressanta att 
intervjua.

Vi har valt att gå efter kriteriet om information. För att få tips om hur vi skulle kunna utföra 
vår undersökning kontaktade vi Lars Korsell. Han har under flera års tid varit en aktiv 
deltagare i debatten om ekonomisk brottslighet. Han har bland annat gjort rapporter åt 
Brottsförebyggande Rådet. Korsell föreslog att vi först granskar några rättsfall för att sedan 
göra en intervju med en eller flera revisorer. Eftersom vi valt vårt uppsatsämne efter förslag 
från Martin Krüger på KPMG bestämde vi oss för att vända oss till honom för att se om han 
kunde hjälpa oss med val av intervjuobjekt. Det visade sig att han själv var auktoriserad 
revisor och arbetade inom KPMG:s forensicgrupp1, vilket gjorde honom till ett utomordentligt 
intervjuobjekt. Vi har även valt att intervjua chefsåklagare Lage Carlström på 
ekobrottsmyndigheten då vi tror att han kan sitta på en hel del intressant information. Under 
vår intervju med Krüger fick vi också ett tips om ett annat tänkbart intervjuobjekt, Ulf 
Sandlund på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som också han arbetar mot oegentligheter 
inom företag. Detta gjorde att vår urvalsmetod blev en blandning av kriteriet om information 
och snöbollsmetoden.

Som tidigare nämnts kommer vi även att leta efter relevant information i dokument, så kallad 
sekundärdata, vilken är information som hämtas från dokumentundersökningar skrivna eller 
samlade av andra än undersökaren. Vid undersökning av sekundärdata är det viktigt att 
undersöka källans tillförlitlighet. Eftersom vår sekundärdata utgörs av autentiska rättsfall från 
de olika rättsinstanserna anser vi att dessa har en hög tillförlitlighet.

  
1 Forensic är engelska och kan översättas till ”juridisk”. De uppgifter KPMG:s forensicgrupp arbetar med är 
riskanalyser och råd för riskhantering vid bland annat bedrägeri, förskingring, informationsstöld med mer. Vid 
konstaterande av oegentligheter inom ett företag hjälper KPMG till att utreda det inträffade.  



14

2.3 Intervjuer
Efter att vi bestämt oss för en kvalitativ ansats måste vi också ta ställning hur vi ska göra våra 
intervjuer. Vi har helt och hållet utgått från Dag Ingvar Jacobsens (2002, sid. 159-173) 
direktiv om vad som gäller vid planering och utförande av intervjuer. 

Vi kommer att göra individuella intervjuer då vi är ute efter att få enskilda individers tolkning 
av och åsikt om ett fenomen. Gruppintervju är inte aktuellt i vårt fall då vi endast kommer att 
undersöka relativt få enheter. För att få bästa möjliga kontakt med de intervjuade kommer vi 
att göra besöksintervjuer trots att det skulle vara enklare och mindre resurskrävande att göra 
telefonintervjuer. En annan fördel med att intervjua någon ansikte mot ansikte är att man 
lättare kan uppfatta hur långt man kan gå till exempel när man ber om ytterliggare fördjupning 
av ett svar då man kan se när en intervjuperson börjar bli besvärad. Undersökningar har visat 
att intervjuobjekten har lättare att ljuga under en telefonintervju. Allmänt sett verkar 
besöksintervjuer innebära färre hot mot en undersöknings tillförlitlighet.

Då litteraturen varit någorlunda knapphändig på området som vi med uppsatsen ämnar 
undersöka och vi är ute efter ny kunskap vill vi gärna att intervjuobjekten får tala fritt. 
Därmed kommer vi att utföra öppna intervjuer utan fasta svarsalternativ. En intervju bör inte 
vara helt strukturerad med en i förväg bestämd serie frågor med fasta svarsalternativ. Då är 
det oftast lika bra att skicka ut frågeformulär. Intervjun bör heller inte vara helt öppen, det vill 
säga utan någon som helst plan för vad samtalet ska innehålla. Våra frågor kommer att ha en 
fast ordningsföljd för att minska risken att tappa tråden under våra intervjuer. 

Vi kommer att hålla intervjuerna på intervjuobjektens arbetsplatser, dels för att minska 
besväret för de personer vi intervjuar men också för att intervjuobjekt då tenderar till att hålla 
sig till sanningen i större utsträckning än vad som är fallet i en konstlad miljö. 

Innan vi startar våra intervjuer kommer vi att berätta för våra intervjuobjekt varför vi gör vår 
undersökning. Vi har ingen anledning till att hålla syftet med vår undersökning hemlig då vi 
inte berör områden som är känsliga för intervjuobjekten. Vi kommer att fråga intervjuobjekten 
om vi får spela in samtalen för att på bästa sätt kunna återge intervjuerna i uppsatsen. Det 
skulle stärka uppsatsens tillförlitlighet om vi blir tillåtna att spela in samtalen. Intervjuguiden 
kommer att börja med relativt allmänna frågor för att senare bli övergå till mer specifika 
frågor. Vi har i största möjliga mån undvikit ledande frågor för att minska risken att få svar 
som återspeglar vår egen kunskap. Eftersom varje intervjuobjekt är unikt kommer vi att få 
anpassa vårt beteende under intervjuerna efter dessa för att få ut det bästa av varje intervju.
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3. Definitioner, teori och tidigare studier

3.1 Definitioner

3.1.1 Vad är ekobrott?
Det finns ingen allmänt accepterad definition av ekobrott. Generellt kan dock sägas att 
ekobrott är ett brott som begåtts inom en (laglig) näringsverksamhet eller organisation med 
ekonomisk vinning som syfte, antingen genom ökade intäkter eller minskade kostnader. Ett 
tillägg till denna definition är att utredningen av dessa brott utförs av experter på området 
(Kronqvist et al, 1997). Det är alltså inte en enskild företeelse utan kan i egentlig betydelse 
inbegripa allt mellan redovisade vilotimmar för yrkestrafikanter, bilmekaniker eller 
hantverkare som tar betalt för icke utförda tjänster till bolagsplundring och skalbolagsaffärer. 
Även miljöbrott kan klassas som ekobrott, då dessa oftast sker i företag för vinnings skull 
(ibid.). De typer av brott som däremot utgör kärnan av den ekonomiska brottsligheten är 
följande:

• Svindleri, bedrägeri, mutor och bestickning
• Brott mot borgenär
• Brott mot skattebrottslagen
• Brott mot aktiebolagslagen
• Brott mot lagen om förbud mot yrkesmässig rådgivning
• Brott mot insiderlagen

Den största skillnaden mellan ekonomisk och traditionell brottslighet är att det vid traditionell 
brottslighet finns det ett känt brott men en okänd förövare. Vid misstanke om ekobrott finns 
en känd förövare men det är däremot oftast oklart vilket brott som begåtts. 

3.1.2 Beskrivning av förskingring och trolöshet mot huvudman
Förskingring och trolöshetsbrott räknas till förmögenhetsbrotten, men kan även klassas som 
ekobrott då de begås i en näringsverksamhet. Vi har valt att klassa alla typer av förskingring 
och trolöshet som ekobrott i denna uppsats. 

De paragrafer i brottsbalken som behandlar förskingring, såsom normalfallet, den mildare 
formen undandräkt samt grov förskingring, lyder på följande sätt:

Förskingring 10 kap. 1 § BrB
Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i 
besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna 
sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin 
skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för 
förskingring till fängelse i högst två år.

Undandräkt 10 kap 2 § BrB
Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till det förskingrades värde och övriga omständigheter vid brottet 
att anses som ringa, skall för undandräkt dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Grov förskingring 3 § BrB
Om brott som i 1 § sägs är att anse som grovt, skall för grov förskingring dömas till fängelse, lägst sex 
månader och högst sex år.
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Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen missbrukat 
ansvarfull ställning eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen eljest 
varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. 

Förskingring är ett brott som drabbar den egna maktsfären. Typexemplet på en förskingrare är 
kamreren som tillgodogör sig företagets pengar. Brottet ligger inte långt från stöld, men 
skillnaden dem emellan är att förskingraren tillgodogör sig medel som denna blivit 
anförtrodd, genom till exempel avtal eller i sitt yrke, och redan har i sin besittning/förfogar
över. För att brottet ska betecknas som förskingring krävs en förtroendeställning för 
gärningsmannen gentemot offret. Vid stöld stjäls inte anförtrodd egendom2. (BRÅ, 2002:1)
Ytterligare ett kriterium för att brottet ska rubriceras som förskingring är att förfarandet har 
lett, som en omedelbar följd av handlingen, till vinning för gärningsmannen och motsvarande 
skada3 för offret.  

Om en person fått egendom i besittning av misstag kan denne däremot inte dömas för 
förskingring. Personen har inte mottagit medlen i förtroende. Detta kan till exempel vara 
genom att pengar förts över till ett konto av misstag. Inte heller lån är anförtrodd egendom. 
Egendomen besitts för egen räkning och inte någon annans. Däremot kan någon som på grund 
av avtal, tjänst eller ställning tar emot anförtrodd egendom, men på grund av misstag emottar 
för mycket eller fel sorts gods, dömas till förskingring om denne tillgodogör sig detta. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan förskingring och trolöshet mot huvudman är att för 
trolöshet mot huvudman behöver det inte ha uppstått någon ekonomisk vinning för förövaren. 
Liksom vid förskingring missbrukar dock gärningsmannen sin förtroendeställning gentemot 
huvudmannen. Brottsbalken beskriver brottet på följande sätt: 

Trolöshet mot huvudman 10 kap. 5 § BrB
Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk 
angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan 
angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, 
döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Vad som sagts nu gäller 
inte, om gärningsmannen är belagd med straff enligt 1-3 §§.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande 
huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller 
vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada. 

Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för 
huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är 
av ekonomisk eller teknisk art. 

Brottet trolöshet mot huvudman är subsidiärt till, det vill säga underordnat, förskingring. En 
person kan alltså inte dömas för trolöshet mot huvudman om denna redan dömts till 
förskingring genom sitt handlande. Vad som skiljer dessa två åt är som tidigare nämnts att det, 

  
2 Med anförtrodd egendom menas att någon genom sin yrkesroll, genom avtal eller till exempel i sin roll som 
förmyndare fått förtroendet att förvalta någon annans egendom. Genom att utnyttja denna position och 
tillgodogöra sig egendomen för egen vinnings skull utför personen en brottslig handling. (Dahlqvist, 2004, 
sid.187)
3 Med skada menas att gärningsmannens handlande lett till en förändring i egendomen och att denna kan 
värderas ekonomiskt. Skada behöver dock inte bara innebära att en faktisk förlust för ägaren skett utan kan även 
betyda att en betydande risk för förlust uppstått. Att utsätta ägaren för denna risk, trots att ingen förlust skett, 
räcker för att det skall bedömas som skada för offret (Dahlqvist, 2004, sid.187).
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vid trolöshet mot huvudman, endast orsakas skada för offret, inte vinning för 
gärningsmannen. Dessutom finns ett tydligare krav på förtroendeställning än vid förskingring. 
(Dahlqvist, 2004, sid.199) 

Gärningsmannen som begår trolöshet mot huvudman behöver inte besitta egendom på samma 
sätt som en förskingrare. De uppgifter gärningsmannen har genom sin förtroendeställning är 
istället att, som Dahlqvist skriver i sin bok, ”sköta eller övervaka skötseln av en ekonomisk 
angelägenhet eller självständigt handha eller övervaka skötseln av en kvalificerad teknisk 
uppgift eller sköta en rättslig angelägenhet av något slag (även sådant som inte är av 
ekonomisk eller teknisk art)”. En kvalificerad teknisk uppgift kan betyda till exempel 
övervakandet av forskning och utveckling och innehas av personer med en högre befattning i 
företaget. 

Skada kan tillfogas huvudmannen genom att till exempel avslöja företagshemligheter
personen har tillgång till genom sin ställning, att inte ”fullgöra sin tillsynsplikt och förhindra 
att någon begår brott i näringsverksamheten riktad mot huvudmannen” (Dahlqvist, 2004, sid. 
198) eller genom att vid förhandlingar inte tillvarata huvudmannens intressen, sätta egna 
vinstintressen före huvudmannens eller överträda sina befogenheter. 

För en arbetstagare i förtroendeställning är det viktigt att, vid utredning av trolöshet mot 
huvudman, utreda om handlingen ska hänföras till förtroendeställningen eller till 
anställningsförhållandet i allmänhet. Att bryta mot sin allmänna lojalitetsförpliktelse gentemot 
företaget enligt anställningsavtalet är ingen brottslig handling, trots förtroendeställningen. 

3.2 Teori
Ekobrott är svåra att upptäcka. Ofta är den drabbade inte medveten om att brottet begås och 
då det många gånger dessutom saknas ett tydligt brottsoffer (det kan till exempel indirekt vara 
skattebetalarna genom skattemyndigheten eller en finansiell marknad som drabbas) leder detta 
till försvårande av upptäckten. Många gånger sitter förövaren på en betrodd position, där 
denne ensam har hand om till exempel räkenskaperna och där liten kontroll finns, vilket ger 
möjligheter till att relativt ostört justera siffrorna. Dessutom är det lätt att vid bokslut tillfälligt 
”restaurera” dessa för att dölja brottet (Brå-rapport 2004:3, Canow och Korsell, Ekobrott).

En förutsättning för att ett ekobrott ska kunna begås är att förövaren uppträder på ett sådant 
sätt att det förtroende som finns mellan denne och offret inte skadas. Oavsett brottstyp är det 
sällan som ett handlande är enbart brottsligt. Kriminella handlingar blandas i regel upp med 
lagliga affärshandlingar, riktiga affärsdokument skiftas om vart annat med falska dokument, 
något som ytterligare försvårar upptäckten av brotten. (Alalehto, 2003)

De vanligast anmälda ekobrotten är skattebrott och brott mot borgenärer, då främst olika 
bokföringsbrott (se figur 1). Förskingring är det tredje vanligaste brottet. Antalet anmälda 
brott behöver däremot inte spegla det verkliga antalet begångna brott. Kanske begås fler 
skattebrott än borgenärsbrott istället för tvärt om, liksom att förskingring troligen är betydligt 
vanligare än vad som framgår av figuren. Att dessa inte anmäls beror antingen på att de inte 
upptäcks eller därför att offret inte vill offentliggöra att denne utsatts för brott. Upptäckten 
och antalet anmälningar beror istället till stor del av hur stor kontroll dessa områden utsätts 
för. Det finns till exempel ett tydligt samband mellan antalet konkursutredningar och antalet 
anmälda bokföringsbrott, liksom mellan antalet skatterevisioner och antalet anmälda 
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skattebrott (Brå-rapport 2004:3, Canow och Korsell, Ekobrott). Av de brott som anmäls klaras 
dock ett relativt högt antal ekobrott upp.

3.3 Tidigare studier
Det finns en del forskning kring hur ekobrott kan förebyggas, däremot finns inte riktigt lika 
mycket om just förskingring. Förskingring och trolöshet mot huvudman räknas som 
yrkesrelaterad ekonomisk brottslighet, medan det är främst den företagsrelaterade 
brottsligheten som forskningen har fokuserat på. Liksom mängden anmälningar mot vissa 
brott beror även mängden forskning av brottstyperna på vilka områden myndigheterna valt att 
inrikta sig mot att bekämpa, det vill säga företagsrelaterade brott såsom skatte- och 
bokföringsbrott.

Som tidigare nämnts är det svårt att upptäcka ekobrott, bland annat genom att avgöra om en 
transaktion är en riktig affärshändelse eller en felaktig registrering. Här följer en genomgång 
av vad tidigare forskning funnit kring hur ekobrott och förskingring kan förebyggas.

3.3.1 Förebygga ekobrott – behov och metoder
Variationen på både gärningar och gärningsmän beträffande ekonomisk brottslighet är stor 
och erfarenheten säger att det inte finns några generella metoder för att förebygga alla dessa. 
För att komma åt ett visst brott krävs istället metoder som är direkt anpassade till det enskilda 
brottet och vid valet av metod beakta på vilket sätt det verkar preventivt. BRÅ-rapport 2003:1 
utgår främst ifrån de vanligaste ekobrotten, det vill säga skattebrott, brott mot borgenärer och 
bokföringsbrott men många av metoderna har en generell tillämpning vilket gör att vi ändå 
kan använda oss av materialet. De metoder som presenteras syftar till att antingen skapa 
incitament att handla rätt, att försvåra eller göra det mer riskabelt att begå brott, minska 
vinningen för brottet eller motverka bortförklaringar som underlättar brott. För att försöka 
komma åt den stora variationen av brott anser författarna att en god metod är att arbeta med 
flera olika metoder samtidigt. Flera metoder samtidigt är ett effektivt sätt att också motverka 
enskilda brott. 

Figur 1. Fördelning av till åklagarväsendet inkomna brotts-
misstankar gällande olika ekobrottskategorier, år 2003

(figur hämtad från BRÅ-rapport 2004:3, ekobrott).
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Kontinuerlig information och positiv kontroll är en metod för att skapa incitament att handla 
rätt. Kontinuerlig information om olika brott skapar ett medvetande om brottet och om vad 
man får och inte får göra. Effekten denna metod har är främst att de lojala blir ännu mer 
lojala, tyvärr inte att redan ”förlorade” tänker om. Ett ökat medvetande kan däremot bidra till 
att misstänkta aktiviteter upptäcks på ett helt annat sätt än förut av övrig personal.

En annan metod för att öka upptäcktsrisken är bland annat att införa systematisk 
tipshantering. Hanteras tipsen konfidentiellt bedöms detta ha en måttlig preventiv effekt. Om 
däremot tipsen offentliggörs bedöms effekten bli hög. Även att gå ut och informera och sprida 
information om tidigare lyckade aktioner, effektiva kontrollsystem och kommande 
kontrollaktioner bidrar till en känsla av att risken att upptäckas är stor och kan leda till att 
gärningsmannen avskräcks från att begå brottet.  

Den metod som skulle kunna användas för att minska den ekonomiska vinningen för brottet är 
att bättre utnyttja möjligheterna till förverkande och skadestånd. För att försvåra för 
potentiella gärningsmän att begå brott anger rapporten störning av verksamheten som metod. 
Genom spaning kan verksamheten störas och brottet kan avbrytas under ett tidigare skede, 
innan någon större skada skett. Ett exempel på en sådan störning och som även figurerat i 
media de senaste åren är ”Operation krogsanering”. 

Dessutom anser författarna att resultat från revisioner, forskning och andra källor bör 
utnyttjas. Genom insamling och en systematisk genomgång av förundersökningar, både 
sådana som har lett eller kommer leda fram till en fällande dom och sådana där 
gärningsmannen går fri, ger en kunskap om hur brott begåtts och hur dessa kan förebyggas. 
Metoden har fått namnet Twin Trac efter sin dubbla funktion, att både knyta gärningsmannen 
till brottet och bidra till förebyggande uppslag. Resultatet av det insamlade materialet ska 
sedan sammanställas i en databas vilken bör uppdateras kontinuerligt. Metoden bidar till en 
ökad risk för upptäckt. I Danmark finns redan ett liknande register vilket kallas 
Visdomskartoteket. Som ett komplement till databasen bör det även ske ett utbyte av 
erfarenheter av förebyggande metoder, vilket kan ske genom konferenser eller seminarier, 
samt en utvärdering av genomförda insatser.

3.3.2 Rapport från fältet: hur förebygger företagen brott?
I ”Rapport från fältet: hur förebygger företagen brott?” har Jan Liljewalch gjort en utredning 
om hur företagen förebygger ekobrott (återfinns i BRÅ-rapport 2003:10, Förebyggande 
metoder mot ekobrott - en antologi). Han har intervjuat 85 personer med centrala befattningar 
i olika företag i olika branscher för att få reda på vilka sätt ekobrott drabbar företagen och vad 
dessa i sin tur gör för att förhindra att brott sker. Ett flertal ekobrott behandlas. Vad gäller 
trolöshet mot huvudman och förskingring finner han följande:

Trolöshet mot huvudman Eftersom trolöshetsbrott ofta begås av personer med 
chefspositioner polisanmäls de sällan av medarbetare då de upptäcks. Detta kan dels beror på 
en ovilja att stöta sig med personen i fråga, dels på att medarbetaren inte vill ange en vän och 
arbetskollega. Dock leder brottet oftast till avsked eller uppsägning. För att förebygga 
trolöshet mot huvudman utbildar och informerar företagen sin personal i vad de får och inte 
får göra. Vissa företag har som policy att större affärer ska fattas i samråd med chef eller 
annan person och arbete med nyckeltal och resultatuppföljning är ett sätt att kontrollera och 
förhindra denna typ av brottslighet. 
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Förskingring Förskingring begås oftast på mellannivå eller högre chefsnivå och är, liksom 
många andra brott, svårt att komma åt. På samma sätt som ovan förklaras oviljan att utreda 
och anmäla brottsmisstanke med att ingen vill ifrågasätta och stöta sig med personen i fråga. 
För att minska möjligheten till förskingring har flera företag sett till att färre anställda får 
behörighet till vissa arbetsuppgifter. Ett annat sätt att minska risken för förskingring har varit 
genom ökad kassakontroll, bland annat i form av gemensamt kassaansvar, då flera personer 
tillsammans ansvarar för att kassan stämmer. 

3.3.3 Företagen och IT-angreppen
Datoriseringen av företagen har medfört många fördelar för företag. Det blir lättare att göra 
transaktioner, kommunikationen har underlättats och informationssystem utvecklats. Men 
datoriseringen medför tyvärr inte bara fördelar. Ett nytt angreppssätt för förövare har också 
skapats. 

Christina Wainikka och Tommy Svensson (Brå-rapport 2003:10, Förebyggande metoder mot 
ekobrott - en antologi) redogör för tre olika typer av IT-angrepp som företagen kan utsättas 
för: bus, angrepp med politiska motiv och angrepp med ekonomiska motiv. När de talar om 
bus menar de virus och maskar som sprids genom världen till företagens IT-system. Bus kan 
få förödande konsekvenser om ett företags IT-system kollapsar. Den andra kategorin, angrepp 
med politiska motiv, är angrepp med tydliga mål, nämligen skilda former av politiska syften. 
De kan utföras av stater eller organisationer, men också av enskilda individer inom ramen för 
en politisk åskådning. Angreppen kan vara på till exempel hemsidor i syfte att motverka 
informationsspridning. Den sista gruppen, angrepp med ekonomiska motiv, innefattar den typ 
av brott som ligger inom ramen för vår uppsats, nämligen förskingring. Men det är inte bara 
förskingring som innefattas av denna angreppskategori. Angreppens syfte kan till exempel 
också vara att skaffa sig en fördel gentemot en konkurrent, företagsspioneri eller någon typ av 
piratkopiering. Vid den typ av IT-angrepp som avser att ge förövaren en ekonomisk vinst och 
en förlust för företaget, alltså de brott som kan rubriceras som förskingring eller trolöshet mot 
huvudman, kan brotten ske genom påverkan av IT-systemet. De kan också ske genom en 
kombination av IT-angrepp och handlingar i den fysiska världen. 

När förskingringsbrott begås med hjälp av företagens IT-system har gärningsmannen stora 
möjligheter att dölja brottet. Genom användande av en programvara kan gärningsmannen 
manipulera systemet så att pengar ”försvinner” och om detta görs på ett skickligt sätt kan det 
bli mycket svårt att upptäcka brottet och det kan komma att krävas expertinsatser. Även om 
brottet upptäcks kvarstår ett annat problem, nämligen att bevisa vem som utfört de enskilda 
handlingarna. Detta krävs för att kunna döma ut straffrättsligt ansvar.

Wainikka och Svensson anser att det finns problem för företagare i Sverige som drabbas av 
dessa brott. Ett stort problem är att företag ofta inte har tillräckliga resurser, vare sig 
ekonomiska eller andra, för att kunna driva en civilrättslig process. Författarna anser att 
företagen behöver det allmännas stöd vid utredning och rättegång. 

Författarna menar att det är viktigare att skydda sig själv än att förlita sig på att det finns hjälp 
att tillgå när angreppet redan skett. Brotten förebyggs genom att företagen aktiv agerar för att 
skydda sig. Ett viktigt skäl till att skydda sig är att skadestånd på grund av brott sällan täcker 
hela skadan. Skyddsåtgärderna kan utgöras av moment som gör det möjligt för företag att 
vidta skadebegränsade åtgärder vid angrepp. Det kan till exempel vara loggningssystem som 
gör att gärningsmannen blir lättare att spåra eller så kan det handla om att man följer 
informationsströmmar för att snabbt upptäcka när avvikelser förekommer. 
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Företagens skydd mot IT-angrepp kan vara en blandning av rättsligt skydd och egna åtgärder. 
Wainikka och Svensson menar att det kommer att fortsätta vara så även i framtiden. Eftersom 
riskerna hos företagen ofta är unika för just en viss bransch eller ett visst företag är det 
nödvändigt för företagen att göra riskanalyser för att se vilka hot de är utsatta för och vilka 
risker dessa hot medför. Många av åtgärderna som företagen kan ta till är tekniskt möjliga att 
utföra, men om gärningsmannen besitter rätt kunskaper kan dessa åtgärder lätt kringgås. 

3.3.4 Statens Offentliga Utredningar 2005:35
Under 2004 tillsattes en utredning, på uppdrag av regeringen, för att utreda frågor dels kring 
kontroll av kontantbranscherna, dels skattebrottsenheternas verksamhet. Utredningen syftar 
till att motverka enklare typer av skattebrott men även mer avancerade typer av ekobrott, 
varför vi anser att utredningen kan vara relevant även i vårt arbete med att förhindra 
förskingring. 

Förslaget innebär bland annat:
• ett införande av certifierade kassaregister för alla typer av betalningar
• att kassaregistret (för varje inslag) ska registrera år, datum, klockslag, löpnummer 

samt identitet på kassaapparaten
• att om uppgifter ändras ska detta gå att läsa av på kontrollremsa eller i journalminnet
• att momsspecifikation, varuslag, rättelser, övningsinslag mm ska kunna redovisas
• krav på att kunna visa den totala ackumulerade försäljningssumman (grand total)
• att registren kan samköras med andra dataprogram

I förslaget ingår också att skattemyndigheten skall få befogenheter att genomföra kontroller 
av näringsidkarna. På detta sätt finns en stor risk att bli upptäckt, vilket ska leda till ett 
övervägande att begå brottet överhuvudtaget. Vid noteringar om brister eller fusk i 
registreringen kan näringsidkaren beläggas med en sanktionsavgift på minst 10 000 SEK.

Genom kravet på kassaregister skulle även arbetsgivaren kunna skyddas mot att pengar 
otillbörligen försvinner ur kassan, och att denne vid kontroll själv skulle kunna upptäcka 
eventuella fel i räkenskaperna. Kassakontroll var även ett av de alternativ som lades fram som 
förskingringsförebyggande åtgärd i Jan Liljewalchs rapport.

3.3.5 Global economic crime survey 2005
Företaget PricewaterhouseCoopers gör, i samarbete med Marin-Luther-Universität i Halle-
Wittenberg, med jämna mellanrum en internationell undersökning om ekonomisk brottslighet. 
Den senaste släpptes tidigare i år. Undersökningen omfattar intervjuer med företagsledare i 
mer än 3600 företag, varav 75 svenska företag. De olika typer av ekobrott som framkommer i 
denna undersökning är av den yrkesrelaterade typen, det vill säga sådana som drabbar 
företaget. 

Enligt undersökningen har 35 procent av de svenska företagen utsatts för någon typ av 
ekonomisk brottslighet under de senaste två åren. Motsvarande undersökning som gjordes två 
år tidigare visade att det då var 31 procent som hade utsatts. Detta ger en ökning av 4 
procentenheter på två år. Man har också tagit fram statistik på hur många brott de drabbade 
utsatts för. Genomsnittet hamnar på 6 brott per företag. Statistiken visar att svenska företag är 
drabbade i mindre utsträckning än vad företag är ur ett globalt perspektiv. Anledningen kan 
vara att de svenska företag som undersökts genomsnittligt är mindre än företagen från andra 
länder.
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När undersökarna frågade företagen vilken typ av brott som de tror är vanligast svarar de 
flesta att det är ”vilseledande ekonomisk redovisning”. I verkligheten ser det dock annorlunda 
ut. Hela 77 procent av de svenska företag som drabbats har blivit utsatta för förskingring eller 
trolöshetsbrott. Brotten av typen ”vilseledande ekonomisk redovisning” har bara drabbat 31 
procent av de utsatta företagen. Siffran för bedrägeri uppgår till 35 procent.

En stor del av alla oegentligheter4 som upptäcks, 43 procent närmare bestämt, upptäcks 
genom tips eller av en slump. Till detta kan man lägga de 4 procent som upptäcks genom 
företagens så kallade whistle-blower-funktioner5. Med andra ord görs nästan hälften av alla 
upptäckter med hjälp av sådana omständigheter över vilka företaget inte har någon kontroll. 
Av de företagsegna kontrollfunktionerna är internrevisioner de mest värdefulla. Med hjälp av 
dessa upptäcks 25 procent av brotten i de svenska företagen. Vad som är anmärkningsvärt är 
att inga upptäckter gjorts till följd av externa revisioner. 

Man har tagit fram en gärningsmannabeskrivning i den globala undersökningen. Här finner vi 
att förövaren vanligtvis är en man mellan 31 och 40 år, med en eftergymnasial utbildning. 
Beskrivningen av den typiska gärningsmannen i Sverige är väldigt lik med skillnaden att 
denne i något mindre utsträckning har eftergymnasial utbildning. Enligt de svenska företagen 
har gärningsmannen i 33 procent av fallen haft en ledande position i företaget. I ytterligare 19 
procent har gärningsmannen varit chef på mellannivå. Undersökningen visar också att skadan 
som drabbat företaget varit större i de fall där förövaren har haft en företagsledande position.

Det finns egentligen inga branscher som är immuna mot oegentligheter. Finansbranschen är 
en av dem som alltid ligger högt upp i listan. Generellt kan man säga att det är sådana företag 
som har hög grad av reglering i verksamheten som ligger högt i statistiken över drabbade 
företag. Det är självfallet inte regleringen i sig som gör att brotten ökar utan snarare så att 
regleringen medför att fler brott upptäcks. 

I de fall där ett svenskt företag har blivit utsatt för någon typ av oegentlighet har endast 70 
procent vidtagit någon form av åtgärd för att förhindra att brottet begås på nytt. Den globala 
siffran för detta uppgår till 87 procent. I Sverige har man i större utsträckning förtroende för 
de anställda och man bygger inte de brottsförebyggande åtgärderna baserade på kontroll på 
samma sätt som företagen internationellt gör. De brottsförebyggande åtgärder som de svenska 
företagen har använt sig mest frekvent av är externa revisioner, internkontroll, interrevision 
och etiska riktlinjer. 

PricewaterhouseCoopers har kommit med några råd som de tycker att företagen kan följa för 
att hantera oegentligheter. Förslagen är:

• Bedöm vilka risker för angrepp som föreligger och identifiera var sårbarheterna finns.
• Övervaka aktivt de områden som bedöms vara förknippade med risker.
• Inför system som underlättar för anonyma tips – whistle-blower/hotline
• Kommunicera aktivt hur företaget ser på illojala beteenden och agera i enlighet med 

detta.
• Upprätta beredskap för brott – inklusive en handlingsplan att följa då oegentligheter 

identifieras.

  
4 Oegentlig betyder medvetet felaktig. Med oegentligheter menas i vår uppsats sådana handlingar som begås av 
anställda i företag och som är medvetet felaktiga. 
5 Whistler-blower-funktioner är en typ av tipssystem, där anställda kan ge anonyma tips angående misstänkta 
oegentligheter. 



23

4. Rättsfall och intervjuguide

I detta kapitel kommer vi att granska de rättsfall som vi valt ut. Genom en analys av dessa ska 
vi sedan urskilja gemensamma drag. Dessa, bland annat, utnyttjas sedan när vi skapar 
frågorna till intervjuerna, vilket beskrivs i slutet på detta kapitel.

4.1 Granskning av rättsfallen
Alla rättsfallsreferat ser ganska lika ut i uppbyggnaden. De börjar med en gärningsbeskrivning
där de brottsliga gärningarna framställs. Sedan kommer målsägandens yrkande där denne 
framför vilken typ av bestraffning man anser att gärningsmannen ska få. Efter yrkandet 
kommer ett avsnitt med domskäl. Här tar man upp vilka skäl man anser att gärningsmannen 
ska dömas på. Sist kommer domslutet varvid straffet kungörs. Detta består i princip av 
fängelsestraff/villkorlig dom, skadestånd eller böter.
Vi kommer att granska gärningsbeskrivningarna för att se om vi kan urskilja några generella 
problem som möjliggör förskingringsbrotten. Dessa iakttagelser kommer sedan att fungera 
som underlag vid intervjuerna. 

4.1.1 NJA6 I sid 1997:109
Detta avgörande handlar egentligen om påföljd för grov förskingring och det är således inte 
förskingringen i sig som är den centrala frågan i fallet. Efter att ha tittat igenom fallet ser vi 
ingen anledning till att bortse från detta fall, då gärningsbeskrivningen finns med i 
avgörandet. Förskingringen har begåtts av Leif E. Leif har arbetat som kamrer i Stiftelsen för 
värmeteknisk forskning i Stockholm där han skött stiftelsens bokföring. Det beskrivs att Leif 
någon gång under första halvåret av 1990 tillägnat sig sammanlagt 62 000 kr från stiftelsens 
medel, som han utkvitterat från stiftelsens checkkonto i S-E-Banken på tre till stiftelsen 
utställda checkar. För att dölja detta har Leif framställt falska fotokopior av fakturor från 
företag. Han har sedan bokfört dessa fakturor som betalade.
Leif E var även kamrer och ekonomiansvarig hos Svenska Gasföreningen Service AB i 
Stockholm, där han självständigt skötte bolagets redovisning och betalningar. Han har där 
tillägnat sig sammanlagt 182 544 kr av företagets medel. 

4.1.2 NJA I sid 1997:781
Även detta avgörande är en fråga om påföljd vid förskingring men liksom i tidigare fall finns 
gärningsbeskrivningen med. Gärningsmannen är i detta fall inte enbart åtalad för förskingring 
utan även för trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott. Gärningsmannen, Jan P, var 
ordförande och kassör i Häggbergets Vägsamfällighetsförening Särna, Älvdalens kommun,
där han hade ansvaret och redovisningsskyldigheten för föreningens medel. Under drygt två 
års tid har Jan P åsidosatt sina skyldigheter och gjort obehöriga och oredovisade uttag från 
föreningens konto på Föreningssparbanken om tillsammans 203 900 kronor.
Jan P har i detta fall haft personliga problem som har gett honom incitament att förskingra 
föreningens pengar. När ingen upptäckt att han gjort uttag fortsatte han i ren ”fartblindhet”. 

4.1.3 RH7 1996:2
Huddinge tingsrätt åtalade Marita A för grov förskingring. Följande gärningsbeskrivning ges:

  
6 NJA är en förkortning för ”Nytt Juridiskt Arkiv” och här publiceras samtliga rättsfall som tas upp i Högsta 
domstolen.
7 RH är en förkortning för Rättsfall från Hovrätterna



24

Marita A har vid sammanlagt sex tillfällen olovligen tagit ut sammanlagt 256 000 kronor ur
den postkassa hon skött, under loppet av 1,5 år. Hon har bokfört dessa uttag som utbetalade 
premieobligationsvinster för att dölja att brott begåtts. Genom detta förfarande har Marita A 
tillgodogjort sig stora belopp och har då orsakat Posten motsvarande förlust.
Tingsrätten fann att ”med hänsyn till den förtroendeställning Marita A haft som 
postkassörska, de upprepade brotten och det totala förskingrade beloppet är brottsligheten att 
bedöma som grov förskingring”. 
Genom Maritas olovliga förfarande har hon lyckats förskingra pengar från Posten. Även i det 
här fallet har gärningsmannen/kvinnan haft personliga problem och hamnat i ekonomiskt 
trångmål. På grund av hennes vilseledande förfarande tog det över ett år att upptäcka hennes 
gärningar. Marita hade fått idén att förskingra pengar när hon läste i pressen om hur många 
premieobligationsvinster som aldrig togs ut. Hon tog reda på outtagna vinster i den så kallade
restlistan i dragningslistan och fyllde sedan i verifikationen rörande uttagningen av vinsterna 
av fingerade kunder. Vad Posten inte visste var att det var hon själv som tog ut och behöll 
pengarna. 

4.1.4 RH 1996:42
Mellan åren 1989 och 1994 var Benneth F anställd i Sparbanken Sverige AB (banken) och var
även kassaförvaltare i Länssparbanken Värmlands IF (LVIF), där han skötte föreningens 
ekonomiska angelägenheter och hade möjlighet att ta ut pengar till föreningens verksamhet 
från ett huvudbokskonto i banken. Benneth har emellertid tagit ut pengar och tillägnat sig 
själv en övervägande del av det uttagna beloppet. Han har tagit ut pengarna vid sammanlagt 
351 tillfällen och beloppet har totalt uppgått till 620 856 kronor, vilket inneburit vinning för 
honom och skada för banken.
För att komma undan med brottet har Benneth nyttjat av honom utfärdade bokföringsorder, 
som tagit upp felaktiga uppgifter om de belopp, vartill utgifterna i dessa bokföringsorder varit 
avsedda för. Därtill har han undanröjt föreningens bokföringshandlingar för 1991 och 1992. 
Den brottsliga verksamheten har underlättats av att den inte blivit föremål för någon som helst 
revision före 1994 av varken LVIF eller banken. Detta har möjliggjort att förskingringen 
kunnat få den stora omfattning som den fått. 

4.1.5 RH 1996:60
I detta fall har en banktjänsteman på Handelsbanken i Nacka, Kerstin R, vid ett stort antal 
tillfällen mellan åren 1989 och 1994 åsidosatt sin redovisningsskyldighet och tillägnat sig 
386 992 kronor. Hon har fört över 310 101 kronor från två bankkunders konton till sitt eget 
och sin mans konton, överfört 31 325 kronor från två bankkunders konton samt 76 891 kronor 
från bankens omkostnads- och förskottskonton till de ovan nämnda kundkontona för att täcka 
bristerna. Hon har lyckats utföra detta förskingringsbrott dels på egen hand, dels genom 
vilseledande av annan bankpersonal, då hon presenterat förfalskade uttagsallegat eller 
överföringsuppdrag för bankens ADB-system, och på så sätt förmått personalen att utföra 
dessa uppdrag. 
Enligt avgörandet var förskingringarna kopplade till hennes privata ekonomi, som var 
ansträngd. När hon tillsammans med sin man 1991 förvärvade en tomt och uppförde ett hus 
på denna, förvärrades situationen. Kostnaderna för husbygget blev höga och detta medförde 
att hon förskingrade mer pengar från 1991 och framåt. 

4.1.6 NJA I sid 1920:337
Detta är ett gammalt mål som vi slumpmässigt valt ut. Här har brottet gått till på ett lite 
mindre komplicerat sätt. Gärningsmannen, O.F. Roos, var stationsmästare vid Skrea station. I 
kraft av sin tjänstebefattning har Roos åsamkat sig uppbördsbrist till ett belopp av 227 kronor 
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och 97 öre. Detta var år 1918. Roos erkände att han begått förskingring till ett belopp av 98 
kronor och 50 öre. Det framgick av hans räkenskapshandlingar, som varit ofullständigt förda, 
att han saknat erforderliga kunskaper för denna uppgift. I det här fallet har alltså 
gärningsmannen stoppat pengar, som han mottagit med redovisningsskyldighet, i egen ficka. 
Om han slarvat med räkenskapshandlingarna eller medvetet misskött dessa för att dölja sitt 
brott framgår inte av avgörandet. 

4.1.7 Fall från Stockholms tingsrätt Avd 11 B8866/94
Gärningsmannen är här Lagerberg. Han har i brottet haft en medhjälpare, Deichmann, som 
inte har dömts till förskingring eftersom han inte arbetat på företaget varifrån pengarna blivit 
förskingrade. Företaget som blivit utsatt är Skandinaviska Enskilda Banken i Stockholm. 
Lagerberg har varit anställd som gruppchef på företagsnotariat där han haft befogenhet att 
ombesörja bokningar i bankens depåsystem. Han har, den 8 respektive 11 juli 1994, överfört 
5 000 Astraaktier från bankens feldepå till ett kundföretags depå och den 15 juli vidare till 
Deichmanns värdepapperskonto i banken. Aktiernas värde uppgick till åtminstone 800 000 
kronor. De två hade sedan för avsikt att sälja aktierna och fördela pengarna mellan sig. 
Vi fann, i utredningen av fallet, att det var Deichmann som fått Lagerberg att, med hjälp av 
honom själv, begå brottet. De båda var tidigare bekanta. Deichmann behövde pengar för att 
betala av skulder och lyckades övertala Lagerberg att medverka i brottet. När Deichmann 
skulle plocka ut pengarna reagerade kassörskan på det stora uttaget Deichmann ville göra till 
en relativt dålig kurs. Tack vare hennes misstänksamhet gjorde banken en närmre granskning 
och upptäckte då brottet.

4.1.8 Fall från Stockholms tingsrätt Avd 14 B3061/94
Här ser vi den typ av brott som nog många förknippar med förskingring. Gärningspersonen, 
Elena Vavassori, arbetade som kassörska på Skandinaviska Enskilda Banken i Söderhallarna i 
Stockholm. Den 28 januari 1994 har hon, av medel som hon med redovisningsskyldighet 
mottagit av kunder, olovligen tagit och tillägnat sig 10 000 kronor. Detta har inneburit vinning 
för Elena och motsvarande skada för banken. 

4.1.9 Fall från Stockholms tingsrätt Avd 11 B8388/94
Företaget varifrån gärningsmannen förskingrat pengar är ett tvätteri. En man vid namn Jensen, 
som tidigare varit delägare i företaget men vid tiden för brottet endast var anställd som 
platschef, blev dömd för grov förskingring. Målsäganden Heijdenberg, som hade hand om 
fakturering, bokföring med mera, i företaget, märkte att resultatet blev sämre och sämre. 
Genom vissa kontroller framgick det att företaget utfört tvättjänster åt kunder som inte 
betalade till företaget. Senare har det visat sig att kunderna betalat till Jensen, i tron att Jensen 
var företagets ägare. Jensen har, från sammanlagt fyra kunder, tillägnat sig drygt 80 000 
kronor som han med redovisningsskyldighet tagit emot av kunder. Jensen har berättat att hans 
privata ekonomi under denna tid var mycket ansträngd. 

4.2 Analys av rättsfallen
De rättsfall vi hämtat från Högsta domstolen, hovrätterna och Stockholms tingsrätt har många 
likheter med varandra. Det gäller bland annat hur brotten begåtts, i vilka företag brotten har
begåtts och vad som får gärningsmännen att begå brotten. Det äldre fall som vi granskat tyder 
inte på att det är någon större skillnad mellan hur ett brott begicks för snart 90 år sedan och 
hur brott begås idag. 
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4.2.1 De olika företagstyperna
Bland de rättsfall som vi granskat är det både företag, föreningar och stiftelser som drabbats 
av förskingring. I tre fall är det föreningar som blivit drabbade. I ett av dessa fall hade 
gärningsmannen även förskingrat pengar från en stiftelse där denne varit kamrer. I de övriga 
fallen är det vanliga företag som blivit drabbade. Här har gärningsmannens arbetsgivare, i fyra 
av fallen, varit en bank. Att så pass många av brotten begåtts inom föreningar beror troligen 
på att det vanligen sker liten intern kontroll här och att föreningens huvudsakliga syfte 
vanligen inte är ekonomisk vinning något som kan bidra till att många brott kan begås här. Att 
det ändå är många fall som lagförts tror vi kan bero på att föreningar har mer att vinna på att 
anmäla brotten och driva process än företag. De anställda hos banker, som är den andra 
utmärkande typen, har ofta sådana positioner att de lätt kommer åt pengar. Detta kan vara 
genom att de tar emot kontanter från kunder som de kan stoppa direkt i fickan, eller att de 
manipulerar datasystemen och tar medel från till exempel kundkonton eller liknande. 

4.2.2 Gärningsmännens tillvägagångssätt
I flera av de fall vi tittat på har gärningsmannen, oftast i föreningarna, haft ansvaret för 
ekonomin. Så länge inte en förening utsätts för någon form av granskning eller den 
förskingrade summan uppgår till ett så pass betydande belopp att det leder till direkta 
konsekvenser för föreningen, är det svårt att upptäcka dessa brott, speciellt när 
gärningsmannen skapar falska fakturor eller liknande för att dölja sina spår. Hos bankerna har 
gärningsmännen använt sig av lite mer invecklade metoder. Här har man gjort överföringar av
likvida medel från kundkonton eller överfört aktier för att tillskansa sig pengar. Dessa 
överföringar har skett med hjälp av bankens datasystem. 

4.2.3 Gemensamt hos gärningsmännen
I de flesta av de fall vi granskat har gärningsmännen ett gemensamt särdrag: de har haft 
privata ekonomiska problem. Det här verkar, utifrån dessa rättsfall, vara ett vanligt incitament
för folk att begå bedrägerier. I de fall där detta inte nämns som anledning till brottet nämns 
inte heller något annat incitament. Vi har svårt att dra andra paralleller mellan 
gärningsmännen då det, i de avgöranden vi granskat, inte sagts speciellt mycket om dem. Det 
är ingen större skillnad vad gäller könsfördelning och några likheter vad gäller ålder kan vi 
heller inte uttala oss om då vi inte vet gärningsmännens ålder.

4.3 Intervjufrågor
Vid analysen av rättsfallen fick vi några idéer på vad vi kunde fråga våra intervjuobjekt vid 
intervjuerna. Första frågan som dök upp var om gärningsmännen brukade ha någon speciell 
position inom företagen. Vi hade sett i rättsfallen att gärningsmännen brukade ha liknande 
positioner hos de olika företagen och föreningarna. De personliga ekonomiska problemen 
tycktes vara återkommande bland rättsfallen. Därför ville vi se om intervjuobjekten kunde 
styrka detta antagande. Andra tankar som väcktes under vår analys var om det är någon 
särskild typ av företag som oftare drabbades av förskingring än andra, liksom i vilken 
utsträckning föreningar drabbas i jämförelse med företag. På grund av knapphändig 
information i gärningsbeskrivningarna om hur brottet upptäckts ville vi ha en mer fullständig 
bild över detta. Dessutom tyckte vi det vore intressant att se om det fanns fler gemensamma 
drag hos de olika gärningsmännen och om det finns en särskild gärningsmannaprofil på de 
personer som begår brotten. För den fullständiga intervjuguiden, se bilaga 1. 
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5. Empiri
Nedan följer sammanställningar av de intervjuer vi utfört. 

5.1 Intervju med Lage Carlström
Vi har, den 29 november 2005, intervjuat Lage Carlström, chefsåklagare på 
Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Han har tidigare arbetat som åklagare hos allmänna 
åklagarmyndigheten. Carlström berättar att Ekobrottsmyndigheten egentligen inte inriktar sig 
mot förskingringsbrott, utan arbetar främst med skattebrott och brott mot 11:e kapitlet i 
brottsbalken, det vill säga bokföringsbrott och brott mot borgenär. Förskingringsbrott 
förkommer dock ändå ibland, men för att Ekobrottsmyndigheten ska ta sig an dessa krävs det 
att de begåtts i en näringsverksamhet. Enligt Carlström räknas förskingringsbrott till 
förmögenhetsbrotten och är relativt ovanliga. Detta beror på att det finns flera brott som ligger 
väldigt nära varandra. Dessa är stöld, bedrägeri, förskingring och trolöshet mot huvudman.
För att ett brott skall rubriceras som förskingring krävs det att flera speciella kriterier uppfylls. 
Det är därför lättare att yrka på att brottet som begåtts är något av de övriga, där det inte finns 
lika många kriterier att uppfylla. Just för att gränsen är så flytande mellan brotten brukar 
åklagare gardera sig för flera olika brottstyper. Man åtalar då gärningsmannen för till exempel
förskingring alternativt trolöshet mot huvudman. 

Att avgöra om det är förskingring som begåtts är alltså inte det lättaste. En kassörska på till 
exempel Åhléns besitter ofta ingen redovisningsskyldighet, och skulle därför antagligen 
dömas för stöld och inte förskingring om hon tog pengar ur kassan. Skulle däremot 
butikschefen ta emot pengarna från kunder och tillägna sig själv pengarna är det möjligt att 
förskingringsbrott föreligger om denne är skyldig att redovisa medlen. På liknade sätt kan det 
hända att en banktjänsteman som tillskansar sig pengar genom sitt jobb döms, istället för 
förskingring, döms till bedrägeri om denne genom till exempel falska fakturor fått en kollega 
att föra över pengar till sitt eget konto.

Det är inte ovanligt att de förskingringsfall som lagförs har skett inom stiftelser och ideella 
föreningar. Dessa brott hör dock inte till den typ av ekobrott som Ekobrottsmyndigheten 
sysslar med eftersom de inte begåtts inom en näringsverksamhet.

Ur boken Påföljdspraxis fick Carlström följande siffror: av de alla de förskingrngsfall som 
togs upp i rätten under 2003 dömdes 173 fall till böter och 197 fall fick annat straff, bland 
annat skyddstillsyn och villkorlig dom. Endast i 5 fall, eller i 3 procent av alla fall, dömdes 
gärningsmannen till fängelse. Alla förskingringsbrott anmäls inte heller. Privata företag har 
ingen anmälningsskyldighet. Företagen väljer kanske att göra upp i godo med 
gärningsmannen och anser att det orsakar större skada för företaget om det kommer ut att 
brottet begåtts hos dem än den skada gärningsmannen åsamkat. 

Vad företag som blivit drabbade av förskingring vidtar för åtgärder i förebyggande syfte och i 
syfte att förhindra att brottet sker igen kan inte Carlström som åklagare svara på. Åklagarna 
har inte som uppgift att följa upp fallen och se vad som sker på arbetsplatserna efter brotten 
begåtts. Som orsaker till att brotten begås spekulerar han kring brist på kontroll – eller att 
företaget anställt fel person! Företaget kanske ger för stor frihet till den anställda och sedan 
för dålig uppföljning och kontroll av dennes arbete. 
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Vi har under vår undersökning av rättsfallen upptäckt att gärningsmännen många gånger har 
ekonomiska problem. Carlström håller med om detta och vi diskuterar huruvida man borde ta 
kreditupplysningar på de anställda vid jämna mellanrum.

För att komma till rätta med förskingring och förmögenhetsbrott generellt anser Carlström att 
strängare kontroller, kontroller oftare, och kanske inte bara vid bokslut, skulle kunna 
förebygga dessa brott. Vet den anställda om att kontrollerna görs regelbundet och ofta kanske 
denne inser att risken för att gärningen ska upptäckas inom en snar framtid är ganska stor och 
därför drar sig för att begå brottet. Ökad kontroll innebär också att mer tid går åt till annat än 
den löpande verksamheten, något som ett företag kanske inte vill kosta på sig. Även de 
anställdas integritet kan bli hotad. Att ständigt bli kontrollerade skulle kunna få de anställda 
att vantrivas på företaget. Den eller de anställda som blir kontrollerade kan känna sig kränkta 
och utpekade eftersom säkerligen bara vissa av de anställda sitter på sådana positioner att det 
är möjligt att begå förskingring. 
Vidare anser Carlström att det är företagen som måste vidta åtgärder. Myndigheterna kan inte 
göra så mycket för att förhindra brotten. Den ökade interna kontrollen kan ju endast ske av 
företagen själva. Han nämner också att man på senare år har sett att fler och fler företag 
kräver ett utdrag från brottsregistret innan man bestämmer sig för vem man ska anställa. En 
person som har begått brott tidigare blir säkerligen inte tilldelad en förtroendeposition i ett 
företag, och om detta mot förmodan skulle ske, lär denne vara strikt kontrollerad för att 
undvika att nya brott begås. 

5.2 Intervju med Martin Krüger
Martin Krüger är auktoriserad revisor och arbetar på KPMG:s forensic-avdelning. Vi gjorde 
en intervju med honom den 30 november 2005. 

Krüger berättar att han har en del personliga erfarenheter av förskingring genom sitt arbete. 
Han arbetar med specialutredningar av oegentligheter mot företag och i detta ingår bland 
annat förskingring. Vid misstanke om oegentligheter anlitar företagen KPMG för att, som 
oberoende part, göra en utredning där de ska dokumentera och försöka få fram bevis om brott 
skett. Detta leder fram till en rapport, som i sin tur kan ligga som underlag för en eventuell 
polisanmälan. 

Ett vanligt tillvägagångssätt, enligt Krüger, är till exempel att inköparen ser till att företaget 
köper in varor från dennes ”kompis”, istället för från en leverantör som kanske har bättre 
priser och på så sätt skulle gynna företaget. Inköparens personliga relation till säljaren ger 
sedan en möjlighet att salta fakturorna, det vill säga att fakturera ett för högt pris, vilket ger en 
vinst som sedan de båda delar på. 

Brott eller misstankar om brott upptäcks i ungefär 40 procent av fallen av bolagens egna 
kontroller och internrevisorer. Ungefär lika många upptäcks genom tips, antingen anonyma 
eller från leverantörer och kunder. Resterande 20 procent upptäcks genom skatterevision eller 
annan extern revision. Detta är, vad vi förstår, andelar av de brott där KPMG blir inkopplade.  
De företag som för det mesta anlitar KPMG är verksamma och har inte gått i konkurs. Annars 
är det vid just konkurser som många brott upptäcks, vilket alltså inte är fallet här. Däremot har 
man viss kontakt med advokater som är inblandade i konkursförvaltningar och utbyter 
erfarenheter sinsemellan. 
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De brott som KPMG varit med och utrett, och denna typ av brott i allmänhet, leder väldigt 
sällan till polisanmälning. Orsaken till detta är att det kostar alldeles för mycket att anmäla, 
ställa inför rätta och driva process mot den skyldige i form av tid, pengar och dålig publicitet 
för företaget. Det är desto vanligare att man istället gör upp ”i det tysta”, något som i princip 
alltid leder till uppsägning av gärningsmannen. Martin berättar att det, i en undersökning som 
det konkurrerande företaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers har gjort, framkom att så 
många som en tredjedel av de tillfrågade företagen hade råkat ut för någon form av 
ekonomisk brottslighet. Detta visar ännu tydligare att det endast är en bråkdel av fallen som 
kommer upp i ljuset. 

Vad gäller gärningsmannen har denne ofta varit anställd i många år och det har under denna 
tid byggts upp ett stort förtroende för honom/henne. Gärningsmannen innehar ofta en ledande 
position på ekonomi-, försäljnings- eller inköpsavdelningen och har genom denna ställning en 
god kännedom om intern kontroll och brister i systemet. Vanligtvis är det bara VD:n som 
finns över i hierarkin och denne utövar sällan någon egen granskning av sina medarbetare. 
Utlösande faktor för att personen i fråga ska begå ett brott över huvudtaget kan vara att 
personen antingen är omotiverad eller missnöjd med sin ställning i bolaget och de stulna 
pengarna kan ses som en rättmätig kompensation för utförda arbetsprestationer, eller så ligger 
djupa privata problem bakom dådet. Många förövare lider av ekonomiska problem, 
alkoholmissbruk eller spelberoende. 

Krüger tror inte att det finns någon speciell typ av företag som lider större risk än andra att 
drabbas av ekobrott. I stället tror han att det har mycket att göra med företagets kultur och 
attityden till kontroll. Är det ett företag som genomsyras av en ljummen inställning mot 
kryddade fakturor ökar risken att detta fortlöper med motiveringen att ”alla andra gör det”. Att 
det är så pass många föreningar som drabbas tror han har sin orsak i att kontrollen där i 
princip är obefintlig. Istället sker kontrollen ofta ad hoc. Dessutom har de som har hand om en 
förenings ekonomi oftast detta som en bisyssla, vilken de sköter på sin fritid. Arbetet är sällan 
avlönat och liten uppskattning visas för arbetet, något som kan leda till att personen själv 
förser sig med ”lön”. 

Vad är det då som brister hos företagen och som möjliggör dessa brott? Som tidigare nämnts 
är ett företags interna kontroll den huvudsakliga faktorn. Avsaknad av stickprovskontroller, 
eller en minskad skärpa i kontrollerna på grund av en falsk trygghet att allt ”ser ut som 
vanligt” kan vara exempel på detta. Tyvärr är det alltför många som inte tar hoten om 
oegentligheter på tillräckligt stort allvar och man börjar därför inte utnyttja sina 
kontrollfunktioner ordentligt förrän man redan blivit drabbad av ett brott. Samtidigt är det 
lättare att veta vad man ska förbättra efter det att brottet begåtts, då man blir medveten om 
tillvägagångssättet och därigenom kan sätta in åtgärder för att det inte ska ske igen. 

De åtgärder som företagen tar till efter att de blivit utsatta för ekonomisk brottslighet kan vara 
en genomsyn av det inträffade fenomenet. Exempelvis kan företagen, om det brister vid 
betalningsflödena, införa regler om att två personer tillsammans sköter utbetalningar eller se 
till att det inte alltid är en och samma person som lägger in en ny leverantör och sköter alla 
betalningar till leverantörerna. Det är ofta små saker som man förbättrar i vissa utsatta 
processer. 

Myndigheterna kan inte göra så mycket åt den här typen av brottslighet som pågår hos 
företag. Krüger menar att det är företagen själva som måste ta till åtgärder. Det enda han 
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skulle kunna tänka sig att myndigheterna skulle kunna göra är att införa hårdare straff för 
ekonomiska brott för att avskräcka gärningsmännen från att begå brotten.
De externa revisorerna har inte som direkt uppgift att leta efter förskingringsbrott hos 
företagen. Däremot har det på senare år tydliggjorts att revisorer ska titta efter oegentligheter 
hos företagen och att man ska ha en mer misstänksam syn på vad som kan inträffa kring 
oegentligheter. Det finns ett stort ”förväntningsgap” mellan vad företagen tror att revisorns 
uppgift är och vad revisorn själv anser sig ha för uppgift. 

Medierna har ökat intresset för ekobrott på sista tiden vilket har satt spår hos bland annat 
revisionsbyråerna. KPMG har börjat ge internutbildningar där man lär ut typiska 
varningssignaler som kan innebära att risken för oegentligheter hos företag ökar. Exempel på 
varningssignaler kan vara att företaget haft transaktioner som är verksamhetsfrämmande, 
kostsamma vanor/livsstil i förhållande till lön, motivationsproblem, betydande bonusprogram 
samt stort antal bokföringsordrar.

5.3 Intervju med Ulf Sandlund
Genom vår intervju med Martin Krüger på KPMG fick vi veta att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers tagit fram en rapport över ekonomisk brottslighet och att Krüger 
tillsammans med Ulf Sandlund från företaget varit med och intervjuats för en artikel i Dagens 
Industri. Vi tyckte därför att det skulle vara intressant att prata även med Sandlund. Vi 
kontaktade honom och gjorde denna intervju den 8 december 2005. 

Ulf Sandlund arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PWC) och är där ansvarig för en 
avdelning kallad forensic service, vilken ligger under företagets corporate finance-avdelning. 
De två huvudsakliga uppgifterna forensic-avdelningen arbetar med är dels faktainsamling och 
analyser i samband med misstänkta oegentligheter, dels analyser av bevismaterial i samband 
med kommersiella tvister och skiljeärenden. Utredningarna om oegentligheter sker på 
uppdrag av myndigheter, stora företag och advokatbyråer men även offentlig förvaltning. 
Definitionen av forensic accounting är ”revision eller granskning för rättsligt ändamål”. 

Sandlund har en hel del egna erfarenheter av förskingringsbrott. Förskingring och trolöshet 
mot huvudman är de vanligaste brott som Öhrlings PWC jobbar med, både i Sverige och 
utomlands. Av den studie som gjorts framgick att av de svenska företag som drabbats av 
ekonomisk brottslighet var det hela 77 procent som utsatts för förskingring eller 
trolöshetsbrott. Ekobrotten upptäcks till allra största del genom interna tips, ungefär 33 
procent av fallen, medan företagets interna revision står för omkring 25 procent av 
upptäckterna. Externa tips, slumpen samt myndigheter och rättsväsendets kontroller är andra 
källor till upptäckt. Däremot var det inte ett enda fall som upptäcktes genom externrevision. 

Det är en klar manlig dominans bland gärningsmännen. Fyra av fem brott begås av en man i 
åldern 31-40, ofta med eftergymnasial examen. Hälften av brotten begås av en intern 
gärningsman, och av dessa innehar över 50 procent en hög- eller mellanchefsposition. Att det 
är så beror till stor del på att det är lättare för denna kategori att begå brotten. Som chef har du 
ofta större kunskap om internsystemen och fler kontakter med utomstående parter än vad 
kanske andra anställda har. Sandlunds erfarenhet är relationen till pengar och utomstående där 
det inte finns någon insyn är viktig vid denna typ av brott. 

Sandlund berättar vidare att det är tre faktorer som kan utlösa en brottslig handling och ritar 
upp en figur framför oss (se figur 2). Den första faktorn är incitament, att det finns en press 
eller ett tryck på personen och att begå brottet bli en lösning på problemet. Exempel på detta 
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kan vara för att upprätthålla en viss status, för att finansiera ett missbruk, att hjälpa en anhörig 
med dennes missbruk eller problem med bolag, eller för att ett nytt företag ska kunna visa upp 
en fortsatt tillfredsställande utveckling inför 
borgenärerna. Brottet behöver inte alltid innebära 
personlig vinning för att det ska begås. Den andra 
faktorn är tillfället. Ju bättre insyn du har i processer, 
liksom i internsystemen, desto lättare är det att begå 
denna typ av brott. Likaså mängden kontroll du utsätts 
för spelar in och uttrycket ”tillfället gör tjuven” gäller 
här i många fall. Den tredje faktorn är förmågan att 
rationellt motivera, i alla fall inför dig själv, varför du 
ska begå brottet. Kan du ta steget över tröskeln och 
bryta mot lagen? Detta är det (som tur är) inte alla som 
klarar av.

Att brotten är möjliga att begås tror Sandlund delvis beror på en dålig riskbedömning om var 
problem kan uppstå och var de kan begås samt otillräckliga interna kontroller. Företagen idag 
har redan många regler och kontrollsystem men de är för snäva. Ett stort problem är också att 
folk inte vågar reagera om de misstänker oegentligheter. Alltför ofta är personerna runt om 
gärningsmannen för rädda att sätta sig emot denne. Orsaker till rädslan kan bland annat vara 
gärningsmannens dominerande personlighet.

De åtgärder företag vidtar när ett brott begåtts brukar vara en uppstramning av rutiner, till 
exempel kassarutiner eller inköpsrutiner. Man tittar på internkontrollsystemen och vad det var 
som gick fel. Utbildning av personal brukar även förekomma. Att till exempel låta flera 
personer sköta en uppgift brukar vara ett sätt att förhindra tillfälle till nya brott. Några företag 
lyfter upp det inträffade och tar med detta i sin strategiska planering. Andra konstaterar bara 
skadan, avskedar personen i fråga och försöker få ekonomisk ersättning men gör inget för att 
förhindra att det händer igen. Oftast reagerar dock företagen och försöker i alla fall göra 
något. 

Åtgärder som företagen skulle kunna vidta i sitt förebyggande arbete är att i högre grad jobba 
med de anonyma tipssystemen, så kallade whistler-blower/hotlines, något som är idag är 
vanligare utomlands än i Sverige. Det viktigaste är dock, enligt Sandlund, att ledning och 
styrelse i företaget vågar stå upp för sina egna etikregler. En chef har ofta lättare att komma 
undan med en gärning än vad en anställd med lägre grad har. Det är viktigt att inte göra någon 
åtskillnad mellan brotten på grund av gärningsmannens position. Man måste visa, oavsett 
grad, vad som händer med gärningsmannen och använda som avskräckande exempel. 
Sanktioner ska finnas om en person gör fel.  

Att revisorn skulle vara ett alternativ för att upptäcka fler brott tror inte Sandlund helt på. 
Revisorn är redan anmälningsskyldig för vissa typer av brott och beaktar redan denna typ av 
risk, men eftersom han ska beakta alla typer av risker blir uppdraget gigantiskt och näst intill 
omöjligt. Han tar som exempel att om en kassörska tar 50 000 ur kassan är det en sak men 
ställer man det i förhållande till att företaget är stort och har enorma affärsrisker på fler 
hundra miljoner kronor runt om i världen, försvinner händelsen lätt i mängden och ter sig rätt 
liten i jämförelse. Hans erfarenheter är att revisorerna gör ett bra jobb och de gör så gott de 
kan. Det är istället internrevision, tillfälligheter och tips som leder till de stora 
brottsupptäckterna.

Figur 2.”Fraud-triangeln”
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6. Analys
6.1 Empiri vs. Teori
Vi kommer att koppla resultatet från våra intervjuer med vad vi fått ut från litteraturen. 
Underrubrikerna är nära kopplade till vår intervjumall för att kunna göra jämförelser som är 
av intresse för undersökningen. Huvuddrag i empiri och litteratur kommer att lyftas fram och 
ställas mot varandra för att få en nyanserad bild av materialet. Slutsatserna i nästa kapitel 
kommer att få en grund i vad som framkommer av denna analys.

6.1.1 Första steget – att upptäcka brottet
Enligt Krüger upptäcks många av brotten av bolagens egna kontroller och internrevisorer. 
Global economic crime survey 2005 har en liknande syn på hur brotten avslöjas. Enligt denna 
avslöjas många av brotten genom tips, till exempel från medarbetare eller leverantörer, eller 
genom företagets internrevision. Vi har i BRÅ-rapport 2004:3 funnit att många av de fall av 
företagsrelaterad typ som upptäcks, gör detta på grund av en närmare granskning till följd av 
att företaget går i konkurs eller blir föremål för en skatterevision. 

6.1.2 Vem är egentligen tjuven…
Gärningsmännen sitter ofta, enligt Canow och Korsell, på en position där förtroendet för 
personen är stort. Företagen har väldigt liten kontroll över dessa personers arbete. Krüger 
stödjer detta påstående. Han menar att gärningsmannen varit anställd i många år och därmed 
har ett stort förtroende byggts upp för denne. Typiskt är också att han har hand om inköp eller 
försäljning, områden där företagens transaktioner mestadels sker. Global economic crime 
survey 2005 pekar tydligt ut företagsledarposter eller chefsposter på mellannivå som de 
vanligaste positionerna bland förövarna. Här har man också kommit fram till att det är män 
mellan 31 och 40 år begår brotten. Enligt både Sandlund och Krüger har förövaren, på grund 
av sin höga position, god insikt i företagets kontrollsystem och kan därför kringgå systemet. 
Samtliga intervjuobjekt anser att det är vanligt att personliga problem ligger bakom 
handlingarna. Ekonomiska problem, alkoholmissbruk eller spelmissbruk är återkommande 
faktorer. 

6.1.3 … och vem är offret?
I flera av rättsfallen är de som drabbats föreningar eller stiftelser. Carlström håller med om det 
ofta är så, men dessa fall arbetar inte Ekobrottsmyndigheten med. Vi hittar inte heller något 
om detta i tidigare litteratur. Att föreningar drabbas tror Krüger hänger ihop med den 
bristande kontrollen hos dessa. Vidare kan vi i Global economic crime survey 2005 se att det i 
vissa branscher upptäcks fler brott än i andra. En av dessa är finansbranschen, inom vilken 
bankerna är verksamma. Detta syns även bland rättsfallen där vi har sett att det drabbade 
företaget ofta är en bank. Som vi fann i surveyn är det dock troligen så att man, på grund av 
den hårda regleringen i dessa branscher, upptäcker fler brott utan att det nödvändigtvis sker 
fler här än på andra ställen. Att det finns så få anmälningar från företag har, enligt både 
Krüger och Global economic crime survey 2005, antagligen att göra med att företag sällan 
anmäler brotten för att på så sätt undvika den dåliga publicitet som detta skulle kunna
medföra. Jan Liljewalch påpekade, i BRÅ-rapport 2003:10, att eftersom brotten vanligtvis 
begås av chefer polisanmäls de sällan av medarbetare då de upptäcks. Man vill helt enkelt inte 
stöta sig med personen i fråga eller ange en god vän. Sandlund menar att om personen ifråga 
är väldigt dominant kan det vara så att medarbetarna inte vågar anmäla denne.
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6.1.4 Tillfället gör tjuven
Ett brott skulle inte begås om det inte fanns en möjlighet att begå brottet. Möjligheterna 
uppstår som ”luckor” i företagens säkerhetssystem. Krüger pekar ut brister i företagens 
interna kontroll som den huvudsakliga faktorn. Antingen gör man inga stickprovskontroller 
eller så utförs inte kontrollerna tillräckligt noggrant vilket leder till att man missar 
oegentligheter helt och hållet. När en anställd upptäcker brister i säkerhetssystemet kan 
tillfället tas i akt för att ”tjäna” lite extra pengar. Uttrycket ”tillfället gör tjuven” har vi hört 
och sett upprepade gånger. Sandlund tror att bristerna uppstår på grund av en dålig 
riskbedömning om var brotten kan begås. Det är kanske inte så många som vågar peka ut 
chefspositionerna i ett företag som de ställen där det faktiskt är störst risk att brott begås. 
En anställd som är väl insatt i företagets IT-system kan mycket väl utnyttja sitt tekniska 
kunnande för att roffa åt sig av företagets pengar. Som Wainikka och Svensson beskriver 
finns det också stora möjligheter för dessa personer att sopa igen sina spår, vilket skulle kunna 
sporra gärningsmannen att begås den brottsliga handlingen. Carlström har en ganska 
intressant reflektion över varför brott begås. Förutom brist på kontroll menar han att det kan 
vara så att företaget helt enkelt anställt fel person. Vid anställningstillfället kan det vara så att 
arbetsgivaren inte lägger tillräcklig energi på att ta reda på vem personen man anställer är 
eller känna av dennes moral och värderingar. 

6.1.5 Företagens förebyggande åtgärder
I dagsläget finns det en hel del åtgärder som företagen tar till för att minska risken att bli 
utsatta för brott. Några specifika åtgärder är svårt att ange då företag inte vill gå ut med vilka 
metoder man använder, då detta skulle kunna resultera i att anställda utnyttjar vetskapen om 
dessa för att sedan begå brott. Vi har dock funnit, både genom intervjuer och litteratur, vad 
företag i stora drag tagit till för åtgärder. I BRÅ-rapport 2003:10 beskriver Jan Liljewalch vad 
företagen gör för att förhindra flera olika typer av ekobrott. För att förhindra att 
förskingringsbrott begås kan man till exempel minska antalet behöriga till vissa 
arbetsuppgifter för att minska ”springet” och lättare få överblick över vilka som har tillgång 
till vissa uppgifter. Samtidigt kan man se till att andra uppgifter sköts av fler personer för att 
öka insynen i arbetet. Ökad kassakontroll har varit en vanlig åtgärd, bland annat genom 
gemensamt kassaansvar, där man lägger ansvaret på flera personer. Krüger har sett några 
andra metoder användas. Det har varit externa revisioner, internkontroll, internrevision och 
etiska riktlinjer. Dessa är generella förebyggande åtgärder mot oegentligheter i allmänhet men 
Krüger menar att man ofta kan använda samma typ av åtgärd mot olika typer av 
oegentligheter. Sandlund har varit inne på liknande åtgärder som Liljewalch skriver om, till 
exempel att låta fler än en person sköta en uppgift. Han berättar också att man vanligen 
stramar upp bland annat kassa- eller inköpsrutiner eller tittar på internkontrollsystemet för att 
se vad som gått fel. Vissa företag gör inte så mycket för att förebygga att brottet begås igen. 
Man konstaterar bara brottet, avskedar personen som begått handlingen och försöker få 
ersättning för den ekonomiska skadan. Sandlund menar dock att företagen i de allra flesta fall
försöker sätta in någon typ av brottsförebyggande åtgärd.

6.1.6 Behöver företagen göra mer?
Vi ställde oss, i vår undersökning, frågande till huruvida företagen behöver sätta in nya 
åtgärder för att komma tillrätta med den ekonomiska brottsligheten. Vi har, dels genom våra 
intervjuer och dels genom litteraturen, sett att företagen redan tar till vissa åtgärder för att 
skydda sig men att det genomgående finns mer att göra. Vi anser att företagens agerande med 
att tysta ner förekommande oegentligheter minskar medvetenheten om brotten och ger en 
negativ effekt på det brottsförebyggande arbetet. Att föra upp problemen till ytan och visa på 
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att de finns tror vi kan medföra en ökad uppmärksamhet från personalen sida mot brotten 
vilket i sin tur kan leda till att fler upptäcks. 

Våra olika intervjuobjekt har vissa åsikter kring vilka åtgärder företagen kan ta till som är lika 
varandras och andra som är specifika för varje person. Krüger och Sandlund, som arbetar på 
forensic-avdelningar i den privata sektorn, har ett företagsekonomiskt perspektiv, vilket gör 
att de är mer insatta i dessa frågor än Carlström. Som är åklagare på en statlig myndighet har 
han istället ett juridiskt perspektiv. 

Gemensamma tankar i både empiri och teori är till exempel en utveckling av system för
tipshantering. Det är också viktigt att företagen arbetar med de anställdas attityder mot 
brottslighet samt påverkar till en positiv attityd att lämna tips om misstänkta oegentligheter. 
Andra tankar som återkommer är att avskräcka gärningsmännen genom hot om att bli 
upptäckta. Wainikka och Svensson föreslog ett införande av loggningssystem och i SOU 
2005:35 föreslog man att certifierade kassaregister kunde införas. Båda förslagen har den 
gemensamma funktionen att alla former av aktiviteter registreras. Dessa elektroniska fotspår 
som lämnas kan medföra att man lättare kan spåra en gärningsman, något som i sin tur ökar 
chanserna till brottsupptäckt. Ett annat förslag är att följa informationsströmmar för att snabbt 
kunna upptäcka avvikelser. 

Av våra intervjuer framkommer det att information om tidigare upptäckter och effektivare 
kontroller kan bidra till en upplevd risk att bli påkommen. Både Carlström och Krüger 
påpekar att fler och strängare kontroller, såsom skärpning av internkontroll, fler 
stickkontroller mer noggranna kontroller kan ha en avskräckande effekt. 

Däremot är det inte bara företagen som kan göra mer utan även myndigheterna. Den ökade 
interna kontrollen kan bara ske av företagen själva, men myndigheterna skulle kunna inleda 
ett samarbete med företagen för att ta fram en nationell databas med uppgifter från tidigare 
ekobrott, enligt förslaget från BRÅ-rapport 2003:1. Här kunde även finnas ett forum där 
utväxling av erfarenheter kan ske. Enligt Krüger skulle myndigheterna kunna skärpa straffen
för att avskräcka från att begå brott och Sandlund menar att myndigheterna mer aktivt kunde 
utreda oegentligheter mot företag.
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7. Avslutande diskussion
7.1 Slutsatser
Ekonomisk brottslighet har på senare tid uppmärksammats i allt högre grad. I nya rapporter 
framgår det att bland de yrkesrelaterade brotten är förskingring det vanligast förekommande. 
Skadan drabbar vanligtvis arbetsgivaren men i förlängningen kan den också drabba 
underleverantörer och aktieägare. Skadorna är inte bara av ekonomisk art utan kan också 
drabba företagen i form av sämre arbetsmoral och dålig stämning på arbetsplatsen. 
Myndigheterna står utanför företagen och kan inte påverka deras interna säkerhet. Det är 
företagen själva som måste ta ansvar för att förhindra brotten genom att sätta in erforderliga 
skyddsåtgärder. I dagsläget finns det redan en hel del skyddsåtgärder som används av 
företagen. Vi kom i vår analys fram till att det inte skulle vara fel för företagen att använda
fler brottsförebyggande åtgärder för att skydda sig och minska risken att bli utsatta för 
oegentligheter. Syftet med vår undersökning var, redan i det initiala skedet av uppsatsen, att 
komma fram till åtgärder för att minska risken för företag att drabbas av förskingringsbrott. 
Våra problemformuleringar har styrt oss under uppsatsens gång och genom att få svar på 
dessa har vi kunnat komma fram till åtgärdsförslag som vi anser kunna användas av många 
företag. Eftersom olika typer av oegentligheter kan vara ganska lika varandra, kan åtgärderna 
vara tillämpbara för att förebygga mer än en specifik brottstyp.

En bra metod för att komma tillrätta med oegentligheter är att använda flera metoder. 
Eftersom varje företag är unikt kommer man att använda sig av de förebyggande åtgärder som 
passar det enskilda företaget. Efter vad vi har erfarit under arbetet med våra intervjuer verkar 
det som att många företag skulle behöver förbättra sin internkontroll. Fler stickprovskontroller 
och större noggrannhet vid kontrollerna skulle kunna minska de tillfällen som finns för en 
potentiell gärningsman att begå ett brott. Internrevision är ett sätt att få bra insikt hur 
företagets ekonomiska ställning ser ut. Genom att utföra dessa regelbundet tror vi att man kan 
avskräcka anställda från att begå brott, då de inser att de snabbt kommer att bli upptäckta. Vi 
ställde oss också frågande till huruvida externa revisorer bör leta mer aktivt efter 
oegentligheter, men detta är antagligen inte så vidare lyckat då revisorers arbetsuppgifter ofta 
är omfattande och de har helt enkelt inte tid att leta ingående efter dessa brott. 

Utsatta delar i företagen är sådana där transaktioner vanligen utförs, till exempel inköps- och 
försäljningsavdelningar. När personal kan göra dessa transaktioner, utan någon egentlig 
övervakning, ökar genast risken för ett företag att bli utsatt för oegentligheter. En lösning på 
detta problem skulle kunna vara att införa krav på att två personer måste godkänna 
transaktioner, vilket skulle minska en potentiell gärningsmans möjligheter drastiskt. Genom 
att göra noggranna riskbedömningar blir företagen mer effektiva i sitt förebyggande arbete. 
Det krävs ofta att företagen lägger ner relativt stora resurser för att öka den interna kontrollen. 
Utan dessa riskbedömningar är det möjligt att resurserna hamnar på fel ställen och i värsta fall
blir helt värdelösa då ett brott begås på ett annat ställe i företaget.

En av våra respondenter har en lite annorlunda men intressant syn på hur man kan lösa 
problemet med oegentligheter. Kulturen i ett företag bygger mycket på vilka etikregler som 
finns. Om chefer inte följer dessa regler, kan detta ge en negativ avspegling i hela företaget. 
En annan av respondenterna anser också han att om ett företag genomsyras av en sval attityd 
mot ohederliga aktiviteter är risken stor att denna inställning fortlöper och att situationen 
förvärras. Därför måste företagsledarna agera som förebilder för att sprida en god etik och 
moral, vilket kan leda till att riskerna för oegentligheter minskar.
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Som vi såg, i vår analys av rättsfallen, är det många av gärningsmännen som haft personliga 
problem. Ett vanligt problem tycks vara att den privata ekonomin hamnat i obalans. Vi har 
också fått medhåll från våra intervjupersoner om detta. Även alkohol- och spelmissbruk kan 
vara orsaker till de brottsliga handlingarna. Ett kontroversiellt förslag skulle kunna vara att ta 
kreditupplysningar på sina anställda med vissa mellanrum. Självklart måste det finnas 
garantier för att dessa behandlas konfidentiellt och att fullständig information ges till den som 
anställs om företagets förehavanden. Genom att hålla sig underrättade om förändringar i sina 
anställdas privata ekonomier, kan företagen vara extra uppmärksamma på dem som har 
ekonomiska problem. Ett stort problem med detta förslag är dock att personalen kan känna att 
dess integritet kränks.

En stor andel av oegentligheterna, där förskingring är den vanligaste, uppdagas genom tips till 
företagen. Som vi funnit i undersökningen kan det vara såväl anonyma tips som tips från 
underleverantörer eller anställda. Vi tycker att Öhrlings PWC är inne på rätt spår när man 
föreslår att företagen ska införa system som underlättar för folk att lämna sådana tips. Vad 
som kan vara viktigt är också vem tipsen kommer fram till. Om det är en chef som begår ett 
brott måste tipsaren kunna lämna uppgifter till någon annan, till exempel styrelsen. Det är 
väldigt viktigt att det förs en diskussion inom företagen kring oegentligheter och att 
ledningarna klargör för personalen var man står i dessa frågor. Genom att skapa ett 
medvetande och engagemang bland de anställda blir de mer uppmärksamma på 
oegentligheter. Att skapa en handlingsplan kan göra det lättare för personalen att kliva fram 
och rapportera om det pågår någon form av oegentligheter i företaget.

Vi vill gärna slutligen påpeka att vi tycker att Öhrlings PWC gör en god insats för företagen 
genom sin Global economic crime survey. Att ämnet uppmärksammats i media gör att 
företagen tar hoten på större allvar och på samma gång ökar medvetenheten i samhället. Vi 
tror att om ämnet känns aktuellt så kommer fler företag att vilja arbeta med frågan. Det är inte 
bara Öhrlings PWC som jobbar med dessa frågor, utan även andra företag, såsom KPMG, 
hjälper till i kampen mot den ekonomiska brottsligheten och oegentligheter i företag. Genom 
att interagera och samarbeta med varandra tror vi att företag som dessa har mycket att tillföra 
det svenska näringslivet för att företagen ska kunna agera fritt, utan att behöva oroa sig för att 
bli föremål för den ekonomiska brottligheten.

7.2 Hur goda är våra slutsatser?
För att säkerställa undersökningens resultat har vi under arbetets gång ständigt haft de
problem som förknippas med validitet och reliabilitet i bakhuvudet. Genom att vara 
uppmärksamma på dessa problem har vi lyckats undvika många av de fallgropar som kunnat 
påverka hur goda våra slutsatser blivit.

7.2.1 Validitet
En undersöknings validitet säger något om huruvida resultaten är giltiga. Genom att göra en 
kritisk genomgång av källor och information från källorna kan vi pröva den interna giltigheten 
(validiteten) hos en undersökning. Vi frågar oss själva om vi intervjuat de rätta enheterna och 
om vi från dessa intervjuobjekt fått sann information. (Jacobsen, D. 2002, sid. 256-259).

De rättsfall som vi granskade med avsikten att, som komplement till litteraturen, ge oss en 
bättre grund vid skapandet av intervjufrågorna var tänkta att väljas slumpmässigt. De vi 
hämtade från Norstedts Juridiks databas från 1995 och framåt valdes inte slumpmässigt då det 
visade sig att det fanns så få som var relevanta för vår undersökning att vi tog alla. De vi 
hämtade från Stockholms tingsrätt skulle även dom väljas slumpmässigt från 1995 och framåt. 
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Inte heller här blev det riktigt som vi tänkt eftersom vi på grund av resursmässiga skäl inte 
lyckades hämta fall från fler år än 1995. Rent metodiskt hade dessa urval kunnat göras bättre 
och därmed hade validiteten ökat.

Genom att välja ut två av våra intervjuobjekt efter kriteriet om information har vi lyckats 
stärka undersökningens validitet. Ett tredje intervjuobjekt fick vi tag på genom 
snöbollsmetoden, då vi blev tipsade av ett av våra första intervjuobjekt. Detta visade sig vara 
väldigt värdefullt då denna person satt inne med stor kunskap om det undersökta fenomenet. 
Vi har i vår undersökning haft tur då vi lyckats få till stånd dessa värdefulla intervjuer. Det är 
inte alltid så att man lyckas få intervjuer med de man önskar. Något som, enligt Jacobsen 
(2002), är viktigt är att intervjua fler än en person då man minskar möjligheterna till 
osanningar. Våra intervjuobjekt har också varit oberoende av varandra, vilket också är en 
stärkande faktor av validiteten.

De frågor vi ställt kan inte anses vara särskilt känsliga för intervjuobjekten. Detta eliminerar 
en stor del av risken för att de intervjuade inte ger riktig information. Vi har gjort våra 
intervjuer i avskilda rum där ingen annan lyssnat, något som hade kunnat få de intervjuade att 
ge annorlunda svar än vad de nu gjort.

I det stora hela tycker vi att vår undersökning har en ganska hög grad av validitet. Problemen 
med rättsfallen tror vi inte har haft så stor påverkan på undersökningens resultat och våra 
slutsatser av denna. 

7.2.2 Reliabilitet
Resultaten vi kommer fram till i våra undersökningar påverkas nästan alltid i viss utsträckning 
av själva undersökningen. Det kan vara flera orsaker som ligger bakom detta. Vad som är 
viktigt att ta hänsyn till är intervjuareffekter och slarv när man registrerar data. 
Intervjuareffekten är den effekt som intervjuaren har på den som undersöks eller den situation 
som observeras. Den intervjuade kan påverkas av till exempel intervjuarens klädsel, hur 
denne talar och använder kroppsspråk etc. Därför måste man vara försiktig, inte vara för 
framfusig, aggressiv eller liknande. Ibland avspeglar resultaten mer hur intervjuaren uppträtt 
än själva fenomenet vilket kan bli ett särskilt stort problem när olika intervjuare uppträder i 
samma undersökning. Detta kan leda till att dessa kommer fram till helt olika resultat. 
(Jacobsen, D. 2002, sid. 269-271). Trots att det är svårt att skydda sig mot intervjuareffekter 
har vi gjort vad vi kunnat för att vidhålla god reliabilitet. Vi har varit noggranna med att låta 
intervjuobjekten få tala fritt då vi endast styrt intervjuerna med hjälp av vår guide. Vi har 
också haft samma roller under alla intervjuer, då en av oss har skött intervjun medan den 
andra har gjort anteckningar.  

Det andra stora hotet mot trovärdigheten är att undersökarna helt enkelt slarvar vid 
registrering data. Då spelar det ingen roll hur bra information man fått från intervjuobjekten 
(Ibid.). För att undvika att missa viktiga delar av intervjuerna har vi använt oss av en MP3-
spelare, med vilken vi spelat in intervjuerna. En av oss har också, som nämnts, gjort 
anteckningar under intervjuerna. Dock fick vi bara tillåtelse av två av intervjuobjekten att 
göra inspelningar (Martin Krüger och Ulf Sandlund). För att ytterligare förbättra reliabiliteten 
har vi skickat tillbaka våra sammanfattade intervjuer till intervjuobjekten för att få dem 
verifierade. Tyvärr nådde vi inte en av våra respondenter, Lage Carlström, vilket påverkar 
reliabiliteten hos denna intervju negativt.
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7.3 Förslag till fortsatta studier
Eftersom vi i vår uppsats valt förskingring som huvudinriktning skulle en annan möjlighet 
kunna vara att finna förebyggande metoder med andra ekobrott i fokus. Begreppet ekobrott är 
vitt och inrymmer många olika typer av brott vilket gör att företag som vill skydda sig mot 
dessa måste ha en bred front av motåtgärder. 

Ett annat förslag är att göra en ordentlig och noggrann utredning av gärningsmannaprofilen 
för ekobrottslingar med uppgifter om ålder, kön, utbildning, social situation, 
familjeförhållanden och så vidare, alla variabler som kan vara tänkas vara relevanta för att 
kunna identifiera nya brottslingar. Man kan även jämföra vad som fått just denne person att gå 
så långt som att begå ett brott med andra personer i samma situation som låtit bli. Man skulle 
kunna utreda och utveckla vårt förlag om att ta kreditupplysningar på anställda, se om det på 
något sätt går att realisera denna tanke. Utredningen av gärningsmannaprofilen kan även ge 
andra intressanta och användbara variabler som kan användas som varningssignal i sökandet 
efter potentiella brottslingar.

Till sist tycker vi även att det skulle vara intressant att se en forskningsrapport om i vilken 
utsträckning datoriseringen har spelat in i kriminalhistorien. Vi har bara snuddat kring detta 
ämne i vår uppsats och är därför nyfikna på att veta mer. Vilka möjligheter har givits 
förövarna och hur skulle man kunna kontrollera aktiviteter i det gigantiska forum som Internet 
faktiskt är?
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10. Bilagor
10.1 Bilaga 1 – Intervjuguide

* Hur definierar du förskingring?

* Har du några verkliga erfarenheter av förskingring? Vilka?

* Hur kan förskingring upptäckas? Vi har fått uppfattningen att det är vid utredning av 
konkurs eller när en person slutar som brottet oftast uppdagas (stämmer detta?). 

* Vilken position brukar förskingrarna ha inom företagen? 

* Kan man se något mönster vad gäller könsfördelning?

* Kan vem som helst begå brottet, eller finns det någon typ som är mer benägen än andra? 
Samhällsklass? Ekonomiska problem? Finns det någon gärningsmannaprofil?

* Vilken typ av företag brukar drabbas av förskingring?

* Vad vi har sett är det, i ganska många rättsfall, föreningar som drabbas av brotten. Finns det 
skillnader mellan vanliga bolag och föreningar vad gäller åtgärder?

* Vad anser du vara det vanligaste/största problemet när förskingring begås? T ex att det 
saknas insyn på den position förskingraren sitter?

* Vad har drabbade företag vidtagit som åtgärd för att brott inte skall upprepas? 

* Varför tror du att det finns så lite forskning om just förskingring jämfört med andra 
ekobrott?

* Behövs det nya åtgärder från företagens sida?

* Vad kan företagen göra för att förebygga att förskingring begås?

* Är det företagen som måste ta till åtgärder eller är det myndigheternas ansvar?

* Till revisor: Är det revisorers uppgift att leta reda på oegentligheter hos företag? Hur skulle 
man kunna motivera revisorerna att inta en mer kritisk ställning? Skulle inte det kunna vara 
ett alternativ att det ingick i revisionsuppgiften att leta mer aktivt efter fel? Vad hindrar? 

* Till EBM: Vad görs på ekobrottsmyndigheten för att förebygga förskingring i samhället? 
Har ni givit ut några rekommendationer om förebyggande åtgärder? 


