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Förord 
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Sammanfattning 
 
Varför måste de flesta först få en ”chock upplevelse” innan de tar risken för 
ekonomiska oegentligheter på allvar? Den senaste perioden har kantats av en rad 
skandaler som har lett till osäkerhet och bristande förtroende för finansmarknaden. 
Detta har mynnat ut i att dagens företag fått en högre prioritet och fokus på att försöka 
minska antalet händelser av bedrägeri. Många nya regler och riktlinjer har kommit till 
för att motverka uppkomsten av ekonomiska oegentligheter, men ändå har man en 
lång väg kvar att gå för att få en marknad helt fri från bedrägerier. Företagen har allt 
mer uppmärksammat och insett vikten av att upprätthålla en god intern kontroll. Inte 
allra minst har SOX bidragit till detta då implementeringen inneburit många radikala 
förändringar och hårdare direktiv kring kontrollfunktionerna i företagen. Syftet med 
undersökningen är att definiera vad ekonomiska oegentligheter är samt kartlägga 
varför dessa uppstår, hur de upptäcks, samt hur de kan förebyggas och kontrolleras. 
Det finns en rad olika försvarslinjer mot ekonomiska oegentligheter inom 
företagssektorn och alla dessa måste sammantaget vara tillräckligt solida för att 
förhindra och motverka företagsoegentligheter på bästa sätt. När företagen börjar 
arbeta mer aktivt för att öka medvetenheten i organisationen istället för att sopa 
problemen under mattan, så stärks moralen och man reducerar därmed risken 
betydligt för att ekonomiska oegentligheter skall uppkomma. Genom att tillåta sig tro 
på de varningssignaler man ser och lära sig tolka dem, blir företaget mer 
motståndskraftigt mot ekonomiska oegentligheter och därmed kan stora förluster av 
både omsättning och förtroende undvikas. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ska vi diskutera och ge en inblick i ämnet fraud. Vi kommer att ta upp 
de olika problem som ekonomiska oegentligheter innebär både för företaget internt, 
hur det påverkar dess olika intressenter samt hur man kan förebygga dessa. Utöver 
detta kommer vi även att presentera bakgrund, problemdiskussion, syfte, målgrupp 
och kunskapskrav, avgränsningar samt uppsatsens fortsatta disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
I denna uppsats vill vi lyfta fram att oegentliga ekonomiska handlingar är en av de 
största riskerna i dagens organisationer och att en falsk känsla av säkerhet och 
förtroende kan vara en bidragande faktor. När man lyckas öka medvetenheten i hela 
organisationen blir det svårare att begå oegentligheter utan att upptäckas och därmed 
har man kommit en bra bit på väg. 
 
Den interna kontrollen i ett företag spelar en viktig roll för den fortlöpande 
verksamheten som bedrivs. En god intern kontroll är nyckeln till en framgångsrik 
verksamhet. Det finns olika regelverk som man kan tillämpa för att lyckas nå den 
bästa interna kontrollen. Vikten av att den ekonomiska informationen som företag 
rapporterar inte innehåller felaktigheter går knappast att överskatta. Ägare, långivare 
och övriga intressenter förväntar sig att ett företags finansiella ställning och 
utveckling återspeglas på ett rättvisande och fullständigt sätt i den finansiella 
rapporteringen. De förväntar sig även att verksamheten sköts på ett effektivt sätt, att 
inte medel slösas bort samt att lagar och andra regelverk efterlevs. Ett företag som 
lever upp till informationskraven i den finansiella rapporteringen, har en hög 
operationell effektivitet och efterlevnad av lagar och regler, det företaget kan sägas ha 
en god intern kontroll. 
 
De många företagsskandaler som har skakat näringslivet de senaste åren har lett till en 
hel del nya lagar och regler. En av dessa är Sarbanes -Oxley -Act (SOX) som 
implementeras allt mer i företagen som är noterade på den amerikanska börsen. 
Denna är till för att återskapa investerarnas förtroende för finansmarknaden samt att 
försvåra att liknande företagsskandaler inträffar igen. Även FAR har kommit med nya 
riktlinjer och rekommendationer för att försäkra intressegrupperna att den ekonomiska 
informationen som ges ut av företaget är pålitlig. Men även om regleringen inom detta 
område är omfattande finns det risk för att oegentligheter i företagen uppkommer. 
Företagen är beroende av att rapporteringen av den finansiella informationen 
signalerar en god bild. Sämre ekonomiskt välstånd kan innebära förödande 
konsekvenser för ett företag, vilket i vissa fall kan ge dem incitament till att redovisa 
en mer lukrativ ekonomisk situation. Men det begås även en hel del ekonomiska 
oegentligheter på andra nivåer i företagen än högst upp i ledningen och dessa åsamkar 
också skada, både internt och externt. När man talar om ekonomiska oegentligheter i 
en organisation så syftar man många gånger till enbart de stora bedrägerierna som 
begås högst upp på ledningsnivå eftersom det är dessa som direkt skadar 
intressenterna. Men det ligger även en diskutabel problematik i de oegentligheter som 
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begås längre ned i bolagshierarkin då även dessa skadar intressenterna. Man kan 
därför säga att fraud är som två sidor av samma mynt, och vi ska genomgående i 
denna uppsats behandla båda dessa. 
 

1.2 Problemdiskussion  
 

De senaste åren har en rad skandaler skapat osäkerhet och lett till bristande förtroende 
för finansmarknaden, vilket har rubbat hela ekonomin. Trots att det har kommit ett 
flertal nya regler och riktlinjer, i syfte att förhindra att ekonomiska oegentligheter 
uppkommer, så tycks problemet ändå vara ett förekommande faktum. Företag har 
idag mer och mer uppmärksammat och insett vikten av att upprätthålla en god intern 
kontroll. Samtidigt som företagsledningar har blivit allt mer medvetna om 
förekomsten av bedrägerier i bolagen, så har också ägare och övriga intressenter till 
de olika bolagen blivit mer kritiska till och uppmärksamma på företagsledningens 
beteende i de olika ekonomiska transaktionerna. Som svar till alla bedrägerier och 
skandaler som uppdagats på senare tid har den amerikanska kongressen tagit fram en 
ny lag, SOX, som trädde i kraft 2002. Lagen är till för att återskapa investerarnas 
förtroende för finansmarknaden samt att försvåra att liknande företagsskandaler 
inträffar igen. Även EU arbetar mycket för att bekämpa ekonomiska oegentligheter i 
företagssektorn och man utformar ständigt nya direktiv kring vilka åtgärder som skall 
vidtas. Dessutom har även bolagskoden fått en viktig roll i motverkandet av 
ekonomiska oegentligheter då den ger klara riktlinjer beträffande bolagsstyrningen i 
syfte att förhindra att bedrägerier uppstår. 
 
Problematiken i ämnet är att upptäcka, kartlägga samt motverka och kontrollera de 
ekonomiska oegentligheterna i företagen. Denna problematik har lett till att vi ska 
försöka få följande frågor besvarade: 

 
• Vad är ekonomiska oegentligheter? 
• Varför uppstår ekonomiska oegentligheter? 
• Hur upptäcks ekonomiska oegentligheter? 
• Hur kan ekonomiska oegentligheter motverkas samt kontrolleras? 

 

1.3 Syfte 
 
Vi avser med denna uppsats att definiera vad ekonomiska oegentligheter är samt 
kartlägga varför dessa uppstår, hur de upptäcks, samt hur de kan förebyggas och 
kontrolleras. 
 

1.4 Målgrupp och kunskapskrav 
 
Eftersom syftet är att undersöka problemen kring ekonomiska oegentligheter både för 
företagen internt samt för de olika intressenterna, så vänder sig uppsatsen till 
studenter i företagsekonomi samt företag och intressenter på marknaden. Dessa 
grupper av individer kan ha intresse för uppsatsen då avsikten är att kartlägga hur 

 8



 

ekonomiska oegentligheter kan motverkas och förebyggas. Vi förutsätter, främst i 
teoridelen, att läsaren har grundläggande förkunskaper i hur bolagsstrukturen ser ut 
och fungerar. Att läsaren har grundläggande kunskaper i hur revisionsprocessen 
fungerar är också en stor fördel, då man lättare förstår komplexiteten i ämnet som 
behandlas. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
För att på bästa sätt kunna besvara vår problemformulering har vi valt att avgränsa oss 
ifrån vissa områden som detta ämne berör. Vår första avgränsning är att vi främst 
skall rikta in oss på de svenska företag som är börsnoterade på den amerikanska 
marknaden. Därmed ska vi även ta upp SOX och vilken inverkan denna fått på 
finansmarknaden. I och med detta kommer vi varken behandla bolagskoden eller 
IAS/IFRS, detta för att undvika att vårt arbete blir för stort och komplext. Arbetet 
kommer inte att lägga någon större vikt på att beskriva vilka företag som använt sig 
av finansiellt bedrägeri utan det centrala är att presentera vad ekonomiska 
oegentligheter är, hur de upptäcks samt hur dessa ska förebyggas. 
 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Uppsatsen är upplagd på så vis att vi i dess inledande kapitel tar upp bakgrunden till 
ämnet, formulerar och diskuterar problemet samt beskriver uppsatsens syfte. Vidare 
förklarar vi även hur uppsatsens upplägg ska se ut. I kapitel två går vi in på metoden, 
d.v.s. vilket tillvägagångssätt vi använt oss utav vid upprättandet av studien. I kapitel 
tre börjar teoridelen vilken kan ses som en introduktion till vårt empiri avsnitt som 
kommer i kapitel fyra. Denna empiri är insamlad genom intervjuer och denna 
undersöks här med hjälp utav teorin. I kapitel fem presenteras analysen där vi gör en 
objektiv jämförelse mellan teorin och empirin. Detta följs av slutsatsen som kommer i 
kapitel sex och här ges en subjektiv syn av resultatet. I kapitel sju återfinns de källor 
som vi använt oss utav och i kapitel åtta finns de frågor som vi ställt under våra 
intervjuer i form av en bilaga. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redovisas de metodmässiga val som gjordes under arbetets gång. Här 
beskrivs att en kvalitativ ansats användes med avseende på angreppssätt, 
materialinsamling, genomförande av intervjuer, bearbetning av resultat och tolkning. 
Därefter görs en källkritisk granskning samt en metoddiskussion där svagheter och 
styrkor med den valda metoden belyses samt några aspekter som kunde ha genomförts 
annorlunda framförs. Avslutningsvis behandlas begreppen validitets och reliabilitets 
förhållande till uppsatsen för att klargöra uppsatsens trovärdighet. 
 

2.1 Val av angreppssätt och metod 
 
Det finns två vetenskapsteoretiska utgångspunkter, positivistisk och hermeneutisk1. 
Den positivistiska forskningen karaktäriseras av att genom ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt mäta och beskriva verkligheten för att gärna finna generaliserbara 
kausalitetssamband2. Hermeneutiska studier utgår istället från vad människor sagt, 
skrivit, tänkt och gjort samt resultatet av människors beslut och handlingar. Den 
hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en 
situations mening3. Forskningen som ligger till grund för denna studie var av den 
hermeneutiska inriktningen eftersom vår strävan var att få en helhetsbild och insikt i 
den undersökta situationen. 
 
Det finns vitt skilda perspektiv inom informationsinsamling, vilka använder 
varierande metoder för att insamla information. Ingen av dessa är dock uteslutande 
bättre än någon annan. De två angreppssätt som kan användas är kvantitativ- samt 
kvalitativansats. Skillnaden mellan dessa perspektiv är att kvantitativa forskare samlar 
in fakta som sedan studeras noga för att utreda om det går att finna olika relationer 
mellan dessa. Detta görs för att, om möjligt, ge kvantifierbara och även 
generaliserbara slutsatser. Kvantitativ data kallas ofta hård data, då den är mätbar och 
till stor del består av siffror. Den kvalitativa datan kallas mjuk data, då den inriktar sig 
på att ge en förståelse och insikt. Kvalitativ ansats skiljer sig markant från den 
kvantitativa, då resultatet ofta inte går att generalisera. Man kan dra slutsatser om det 
studerade objektet men det ger inte tillräckligt underlag för att dra allmänna slutsatser 
om den vidare grupp som objektet tillhör. Den kunskap som erhålls vid kvalitativa 
undersökningar är ofta annorlunda och djupare, då den är ämnad att ge förståelse för 
underliggande mönster, samt besvara frågor som ”hur” och ”varför”.  
 
För att besvara uppsatsens frågeställning och därmed uppfylla syftet behövde vi få en 
helhetsbild av vårt undersökningsområde och tolka den omvärld som berörde oss. 
Därför föreföll det naturligt att välja kvalitativ forskningsansats i vår studie. Genom 
intervjuer med våra respondenter förvärvade vi en bild av situationen i företagen efter 
tolkning, som är en central del i kvalitativa studier, kunde beskrivas och analyseras i 

                                                 
1 Halvorsen, K. (1992), ”Samhällsvetenskaplig metod”, Studentlitteratur 
2 Lundahl, U. & Skärvad , P-H, (1999),”Utredningsmetodik för samhällsvetare & ekonomer”,      
Studentlitteratur 
3 Kvale, S. (1996), ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, Studentlitteratur 
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uppsatsen. I intervjuerna hade vi möjlighet att interagera med respondenterna och 
ställa de följdfrågor som krävdes för ökad förståelse. 
 

2.2 Datainsamling  
 
Innan undersökningen utförs måste författarna ta ställning till vilken sorts data studien 
ska baseras på. Det finns två olika sorter att tillgå, primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är data som samlats in av författarna själva för just uppsatsens specifika 
syfte. Sekundärdata är data som insamlats tidigare av någon annan för ett annat syfte, 
men som kan vara användbart även för andras syften. Datainsamlingen som vi 
genomförde bestod av båda dessa datatyper. Initialt använde vi oss av sekundärdata 
för att skaffa oss en bild av problematiken kring undersökningsområdet. Därefter 
använde vi oss av primärdata, det material som vi själva, som utredare, hade samlat 
in. 
 

2.2.1 Sekundärdatainsamling 
 
För att fördjupa vår kunskap i ämnet, samt få en grundförståelse för problemområdet 
började uppsatsarbetet med en litteraturstudie. Litteratur studien har främst utförts på 
Universitetsbiblioteket i Stockholm och denna kompletterades sedan med 
företagsekonomisk litteratur. Vi har även sökt passande artiklar via Internet och olika 
databaser. Den databas som använts i största utsträckning är FAR4, där intressanta 
artiklar inspirerat oss i vårt skrivande. För att fördjupa vår kunskap ytterligare har 
även tidigare forskning inom området och närliggande områden, såsom kandidat- och 
magisteruppsatser studerats. De intervjuade företagens webbsidor besöktes innan 
respektive intervjutillfälle för att få en bättre förståelse för det specifika företaget, och 
även mycket information om Sarbanes- Oxley lagen fanns att hämta på de stora 
revisionsbyråernas webbsidor. Sökningen på Internet skedde delvis under maj månad 
men främst under juni och juli 2006. Vi reserverar oss för eventuella förändringar och 
uppdateringar som skett därefter.  
 

2.2.2 Primärdatainsamling 
 
De två olika alternativen vid primärdatainsamlingen var att antingen göra en 
enkätundersökning eller inhämta informationen med hjälp av intervjuer. Vi valde att 
använda oss utav intervjuer vid vår primärdatainsamling. Detta gjorde vi för att vi 
ansåg oss få ut mer av att prata med ett färre antal personer som är väldigt kunniga 
inom området, än om vi valt det mer opersonliga alternativet enkäter till ett stort antal 
personer i respektive företag.  
 
Vi har genomfört totalt två intervjuer med revisorer från två stora revisionsbyråer i 
landet. Dessa intervjuer var av öppen karaktär, frågorna var väl genomtänkta och 
utformade för att på bästa sätt få svar på uppsatsens frågeställning, och det fanns även 
utrymme för uppföljningsfrågor i varje enskilt fall. I och med frågornas öppenhet var 
                                                 
4 www.far.se, 2006-07-04 
 

 11

http://www.far.se/


 

det för oss, ibland, nödvändigt att göra tolkningar av vad respondenterna egentligen 
hade sagt för att kunna kategorisera svaren. Vi inledde respektive intervju med att 
presentera syftet med vår uppsats och respondenten i varje enskilt fall fick berätta lite 
om sig själv och sina arbetsuppgifter. Båda respondenterna hade sedan tidigare fått ta 
del av vår frågemall och därmed givits möjlighet att förbereda sig inför 
intervjutillfället. Avslutningsvis öppnade vi för om det var något respondenten ville 
komplettera med, samt meddelade att allt som sagts under intervjun skulle 
sammanställas och därefter mailas över till respektive respondent för samtycke.  
 

2.3 Källkritik 
 
I granskning av artiklar, litteratur och Internet för denna uppsats har vi strävat efter att 
vara så källkritiska som möjligt, detta då källor ofta kan framställas subjektivt. 
Eftersom att det inte finns någon större mängd böcker i ämnet som uppsatsen 
behandlar så har vi främst sökt information från lagtext, artiklar, olika organisationers 
webbsidor samt genom intervjuer. Vi har i vår läsning av informationen både i 
artiklarna och på Internet försökt vara extra kritiska till innehållet och inte tagit det 
skrivna som sanning. Vi har varit mycket noggranna med att ta reda på vem som har 
författat det vi läser samt även försökt söka upp de originalkällor som Internet 
hänvisar till. Vidare är vi även medvetna om att det finns en viss risk att de 
intervjuade, medvetet eller omedvetet, kan tänkas vilja framstå på ett visst sätt och 
därmed kanske inte svarat helt i linje med vad som utgör sanning. Vad som kan 
kritiseras är att vi endast intervjuat två revisorer då det kanske hade behövts ett par till 
för att få till en mer nyanserad slutsats av problemet. Dessvärre lyckades vi inte få tag 
på fler intervjuobjekt som kunde ställa upp. Detta framförallt på grund av en illa vald 
period då många är på semester och de få som finns kvar på företagen är för upptagna 
för att kunna ta sig tid att svara på frågor. Vi har accepterat att situationen är som den 
är och därmed också varit extra lyhörda under intervjutillfällena och efteråt kritiskt 
analyserat vad som faktiskt sades. 
 

2.4 Metoddiskussion 
 
Val av metod medför att andra tillvägagångssätt, som kunnat vara möjliga att 
genomföra, inte genomförs eftersom att man alltid måste göra någon slags 
avgränsning för att hålla sig inom tidsramen för arbetet. Vad vi i denna studie hade 
kunnat göra annorlunda är att exempelvis inte låta respondenterna få ta del av 
intervjufrågorna innan själva intervjutillfället. Det finns både för- och nackdelar med 
detta. Nackdelen är att eftersom vi berör ett känsligt ämne så har respondenterna fått 
chansen att förbereda sig till att ge neutrala svar, härmed fångar vi inte riktigt upp 
spontaniteten och respondenternas reaktioner. Däremot får vi istället väl genomtänkta 
svar som enligt vår uppfattning väger tyngre. Då detta är ett så oerhört komplext och 
svårgreppat ämne så har man större användning utav information som är väl 
genomtänkt innan den förmedlas, snarare än omedelbara svar där man inte hunnit 
reflektera lika mycket över problemet. Vår uppfattning är ändå att vi hade fått i 
princip samma svar på intervjufrågorna även om vi gjort annorlunda. 
 
Vi hade även, som redan nämnts, kunnat intervjua fler respondenter för att få en bättre 
helhetsbild av verkligheten, men tyvärr lyckades vi inte få fler intervjuer till stånd 
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utan fick försöka få ut så mycket som möjligt av respektive intervju. Vi kom fram till 
att det som i slutändan skulle visa sig vara det mest betydelsefulla faktiskt är kvalitén 
på uppsatsen, mängden intervjuobjekt skulle till slut trots allt inte spela så stor roll, 
och därmed bestämde vi oss för att acceptera läget och göra det bästa vi kan av 
situationen. 

2.5 Uppsatsens trovärdighet 
 
Oavsett vilken metod som används vid framtagandet av information är det viktigt att 
kritiskt granska och avgöra hur trovärdig den är. På en vetenskaplig undersökning 
ställs det tre krav för att denna skall anses vara trovärdig, dessa är: validitet, 
reliabilitet och objektivitet. Dessa begrepp är inte helt entydiga utan går delvis in i 
varandra. Framförallt har validitet och reliabilitet ett speciellt förhållande till varandra 
( se figur 1) som gör att det inte går att satsa mer på det ena och ignorera det andra. 
För att skapa mätningar med hög validitet behövs hög reliabilitet. Det spelar ingen roll 
hur hög reliabilitet mätningen har om det inte finns en hög validitet.  
                                                                                                              

   
 
Figur 1. Skillnaden mellan reliabilitet och validitet5. 
 

2.5.1 Validitet 
 
Med validitet menas giltighet. Hög validitet innebär att man mäter hela det fenomen 
som man avsett och ingenting annat. Vid mätning får alltså ingenting ovidkommande 
påverka resultatet, och detta kan även uttryckas som att överensstämmelsen mellan 
det teoretiska och det empiriska begreppet är god. Den mest precisa definitionen av 
validitet är att mätinstrumentet inte skall ge några systematiska mätfel6. Även om 
detta verkar självklart är det inte alltid lätt att rensa bort ovidkommande faktorer. De 
systematiska felen kan till stor del undvikas om det finns en klar och tydlig definition 
av begreppen, en klar uppfattning om bakgrundsfaktorerna och orsak – verkan – 
relationerna samt slutligen om det innan genomförandet finns en noggrann planering 
av experimentförfarandet. 
 
Vi lade ned mycket tid och omsorg på att skaffa en god förståelse för ämnet genom en 
bred initial artikel- och litteraturstudie och därefter utformade vi intervjuunderlaget 
utefter vår förkunskap med vårt grundläggande syfte i åtanke. Vi anser att detta 
faktum har bidragit till att öka studiens validitet, då vi har mätt det vi avsett att mäta 
och inte träffat fel i vårt mätområde. Vidare anser vi att mätvärdet stämmer bra 
överens med verkligheten och detta har hjälp oss att få en bredare och bättre förståelse 
i ämnet.  

                                                 
5 Björklund M, Paulsson U (2002), ”Skillnaden mellan reliabilitet och validitet” 
6 Lundahl, U. & Skärvad , P-H, (1999),”Utredningsmetodik för samhällsvetare & ekonomer”,      
Studentlitteratur 
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2.5.2 Reliabilitet 
 
Validiteten förutsätter reliabilitet. Med reliabilitet menas graden av pålitlighet i de 
resultat man får med den använda metoden. Inom forskningsmetodik innebär alltså 
pålitlighet att man kommer fram till ungefär samma resultat när man mäter samma 
fenomen med olika metoder. Reliabiliteten kan även definieras som frihet från 
slumpmässiga fel7. Detta på grund av att en mätning kan påverkas av slumpmässiga 
eller tillfälliga egenskaper hos mätinstrumentet, den som utför mätningen, 
omgivningen kring mätning och det mätta objektet. 
 
Det går att förbättra reliabiliteten genom att använda sig av bland annat olika 
standardutföranden och noggranna instruktioner. Då det gäller en muntlig intervju kan 
tonfall och miner medföra en förändring av respondentens svar. Reliabilitet är viktigt 
inom positivistisk forskning, då det betonas att forskningsresultatet skall ge 
tillförlitliga resultat och att samma metod skall kunna tillämpas av olika forskare på 
samma material och att resultatet skall bli detsamma. En undersökning kan också, 
som tidigare nämnts, ha en väldigt hög reliabilitet men ändå ha i princip obefintlig 
validitet. Till exempel kan en forskare vilja mäta längden på 20 personer och till sin 
hjälp har han en mycket avancerad våg. Reliabiliteten blir hög i mätningarna, som är 
korrekt utförda, men undersökningen saknar validitet. Detta eftersom det är vikten 
som mäts istället för längden. Slutsatserna om längden på de vägda personerna 
kommer då att bli felaktiga. 
 
Vår uppfattning är att vår noggranna förberedelse av intervjuerna, att vi mailade över 
frågorna till respondenterna i förväg, samt det faktum att vi noggrant förde 
anteckningar över vad som sades och därefter gemensamt sammanställde resultatet 
direkt efter varje intervjutillfälle, bidragit till att öka studiens reliabilitet. Dessutom 
mailade vi vid ett senare tillfälle över det sammanställda resultatet till respektive 
respondent för korrigering av eventuella missuppfattningar samt godkännande, och 
detta tror vi har höjt studiens reliabilitet ytterligare. 
 

2.5.3 Objektivitet  
 
Som forskare strävar man efter att på ett objektivt sätt genomföra, beskriva och 
återberätta sin forskning. Kravet på objektivitet hänger nära samman med kravet på 
reliabilitet i och med att den kräver en metod som är oberoende av undersökarens 
personliga åsikter. Det handlar om att kunna skilja på fakta och värderingar, och det 
gäller hela tiden för forskaren att tänka sig för under arbetet med frågeställningen, 
begreppsbildningen, och vid analysen av resultatet för att kunna förhålla sig objektivt 
hela tiden. Objektivitet förutsätter att en likvärdig forskare, likvärdig avseende 
kompetens och skicklighet, kommer fram till samma resultat vid behandling av 
samma data. Man kan säga att reliabiliteten har med den slumpmässiga inverkan från 
forskaren att göra, medan objektiviteten har att göra med den systematiska inverkan. 

                                                 
7 Lundahl, U. & Skärvad , P-H, (1999),”Utredningsmetodik för samhällsvetare & ekonomer”,      
Studentlitteratur 
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Att vara helt objektiv är svårt, man färgas av alla sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter. Subjektiva val och andras synpunkter kommer hela tiden påverka 
förloppets objektivitet från problemställning till slutlig presentation. Vi har i största 
möjliga mån försökt att undanhålla våra egna tankar och fördomar, för att få en så 
saklig och rättvisande beskrivning av ämnet som möjligt. Endast under förutbestämda 
avsnitt i uppsatsen har egna tankar och synpunkter fått träda fram, och då endast för 
att ge vår syn på saken. Objektiviteten anses vara god då vi inte lagt några egna 
värderingar i vad intervjuobjektet svarat. Vi anser vidare att om studien skulle utföras 
igen av någon annan bör samma resultat, ur objektivitets synvinkel, rimligtvis kunna 
erhållas.   
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen utifrån vilken vår empiri 
kommer att baseras på. Vi kommer att börja diskutera vilka normer som styr Sverige, 
sedan kommer vi att diskutera den interna kontrollen i företagen samt vilket syfte den 
har. Resultatet av den bristande interna kontrollen i företagen har lett till uppkomsten 
av ett nytt regelverk som kallas för SOX vilket vi kommer titta närmre på samt 
presentera sektion 404. Företagsförtroendet är en viktig aspekt som vi kommer att 
beakta samt hur den påverkas av ekonomiska oegentligheter på företagsmarknaden. 
Slutligen kommer vi att nämna fyra försvarslinjer som upparbetas av EU-
kommissionen i syfte att motverka ekonomiska oegentligheter, samt på vilket sätt 
dessa kan stärkas för att förhindra att fler företagsskandaler uppkommer. 
 

3.1 Vilka normer styr Sverige? 
 
Dagens svenska företag styrs av många olika normer. De första normerna som 
utarbetades inom den svenska redovisningen var ifrån FAR och NBK. FAR är den 
äldsta normgivaren inom redovisningsområdet och började redan i slutet av 1940-talet 
att utge de första rekommendationerna8. Med tiden har det uppkommit nya 
normbildande organ såsom BFN vilket är ett statligt organ och är idag främst 
inriktade på redovisningsfrågor som rör icke-publika företag9. BFN bildades på grund 
av att det ansågs att det borde finnas företräde från det allmänna vid fastställandet av 
hur redovisningen i Sverige skulle ske, bland annat att BFN:s rekommendationer ska 
följas av små, stora samt medelstora företag. Ytterligare ett organ som verkar i 
Sverige är Finansinspektionen som är ett statligt organ som behandlar 
redovisningsfrågor för finansiella företag såsom banker, försäkringsbolag och andra 
kreditinstitut. Finansinspektionen utfärdar bindande föreskrifter och allmänna råd, 
vilka inte är bindande men har betydelse vid olika bedömningar när det rör sig om 
olika redovisningsfrågor.  
 
År 1989 bildades ännu en organisation inom redovisningen vilket utgjordes av 
Stiftelsen för utvecklandet av god redovisningssed. Denna organisation har bildats om 
till en ideell förening under namnet Föreningen för utvecklandet av god 
redovisningssed. Inom denna förening finns Redovisningsrådet som är en privat 
normgivare tillsammans med Stockholmsbörsen, FAR och ett antal 
näringslivsorganisationer som huvudmän10. Rådets uppgifter utgörs av att göra 
uttalanden och ge rekommendationer i redovisningsfrågor för främst publika företag 
det vill säga börsnoterade bolag men även för stora företag som är av stort allmänt 
intresse som exempelvis Apoteket. Sedan Redovisningsrådets tillkomst slutade FAR 
och NBK att ge ut rekommendationer inom redovisningsfrågor. Då Sverige fick en 
partsammansatt organisation, när Redovisningsrådet kom till, så har det lett till att 
normerna idag istället tas fram genom en demokratisk process då intressenter från 
olika delar av samhället har möjlighet att kunna påverka utvecklingen inom 
                                                 
8 www.far.se, 2006-07-04 
9 www.bfn.se, 2006-07-04 
10 Stockholmsbörsen, Hans Edenhammar, (2005), ”Nya redovisningsprinciper på väg mot IAS”  
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redovisningsområdet. Ännu ett skäl till den demokratiska beslutsprocessen är önskan 
till att efterlevnaden av normerna blir bättre. 
 
I dagens samhällsekonomi finns det starka motiv för att företagens 
redovisningsinformation lämnas till allmänheten på ett likartat och standardiserat sätt. 
Företagen har olika intressenter runt omkring sig som de är beroende av. För att dessa 
ska kunna bilda sig en riktig uppfattning av företagets ställning och situation är det 
viktigt att informationen som ges ut är bra, förståelig och pålitlig för att den ska kunna 
användas som underlag för dess ekonomiska beslut.  
 
Inom företagsbranschen förekommer det ständiga förändringar som bolagen måste 
anpassa sig till. Alla ekonomiska skandaler som förekommit har lett till att hårdare 
lagar och regler måste tillämpas i företagen för att undvika liknande situationer. Inom 
den svenska redovisningen har begreppet god redovisningssed uppmärksammats allt 
mer. Idag kan god redovisningssed beskrivas som de normer som grundar sig på 
praxis, rekommendationer och uttalanden av de normgivande organisationerna 
förutom lagar och föreskrifter. Man menar att tillämpningen av de lagar och 
föreskrifter som finns ska föregås av god redovisningssed då det inte är strikt 
lagstadgat hur specifika händelser ska hanteras. Detta framkommer tydligt i BFL samt 
i ÅRL då lagarna säger att:  
 
”Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed” 11  
 
”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed.”12 
 
Ytterligare ett begrepp som präglas inom den svenska ekonomin är ”rättvisande bild”:  
”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och 
ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 
rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs 
från vad som följer av allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ, 
skall upplysning av skälen för avvikelsen lämnas i en not.”13 Vad som avgör om det är 
en rättvisande bild är det enskilda företaget och dess särpräglande förhållanden14. 
Begreppet rättvisande bild har kommit att bli överordnat begreppet god 
redovisningssed men däremot underordnat lagstiftningen. Företag får dock ej hänvisa 
till kravet på rättvisande bild som en anledning att bryta mot de redovisningslagar 
som finns i Sverige. Väljer företaget att avvika från god redovisningssed för att kunna 
ge en rättvisande bild av företaget ska upplysningar om detta anges. 
 
Det är under företagens ansvar att tillämpa dessa olika begrepp inom sin ekonomiska 
verksamhet samt ta till sig av de olika råd och rekommendationer som ges ut då dessa 
riktlinjer underlättar för företagen att styras åt rätt håll samt att undvika ekonomiska 
oegentligheter i bolaget.  
 

                                                 
11 Bokföringslag (1999:1078) 
12 Årsredovisningslag (1995:1554) 
13 Årsredovisningslag (1995:1554) 2 kap 3 § 
14 Thomasson Jan, Arvidsson Per m fl, “Den nya affärsredovisningen” 
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3.2 Intern kontroll & riskhantering 
 
Vikten av att den ekonomiska informationen som företagen rapporterar inte innehåller 
felaktigheter går knappast att överskatta. Ägare, långivare och övriga intressenter 
förväntar sig att ett företags finansiella ställning och utveckling återspeglas på ett 
rättvisande och fullständigt sätt i den finansiella rapporteringen. De förväntar sig även 
att verksamheten sköts på ett effektivt sätt, att inte medel slösas bort samt att lagar och 
andra regelverk efterlevs. Ett företag som lever upp till informationskraven i den 
finansiella rapporteringen och som har en hög operationell effektivitet samt 
efterlevnad av lagar och regler kan sägas ha en god intern kontroll.  
 
Alla aktiviteter och beslut som fattas i företagen förknippas med riskhantering. 
Hantering av risker är därför en viktig del i näringslivet då ett väl avvägt risktagande 
är en grundförutsättning för att en organisation skall nå sina uppsatta mål. För att 
lyckas uppnå en effektiv riskhantering, vilket innebär en medveten avvägning mellan 
risk och avkastning, så krävs att det finns kontroller som säkerställer att 
organisationen håller sig inom sina ramar. Syftet med de interna kontrollerna är att 
skapa en effektiv beslutsprocess där kraven, målen och ramarna är så tydliga som 
möjligt. Detta innebär att riskhantering och interna kontroller är viktiga komponenter i 
det kontinuerliga arbetet för att öka värdet för kunder, medarbetare samt för ägare.   
 
Den mest vanliga definitionen är att intern kontroll ses som en process eller ett system 
där flera aktiviteter, rutiner och riktlinjer samverkar i syfte att identifiera och 
kontrollera risker15. Man bör vara uppmärksam på att engelskans internal control har 
en bredare innebörd än det svenska begreppet kontroll. Internal control innefattar 
både styrning och kontroll och interna kontroller ses som en integrerad del av 
verksamhetens övergripande styrning och ledningsprocesser16. 
 
En central grundprincip är att intern kontroll beskrivs som en process och inte som en 
specifik aktivitet eller händelse. För att kunna upprätthålla en god intern kontroll i en 
föränderlig miljö, både internt och externt, så krävs det ett kontinuerligt och ständigt 
pågående arbete. Några exempel på interna kontrollaktivitetsprocesser i ett företag är: 
 

• Budgetuppföljning 
• Tydlig ansvarsfördelning inom ekonomienheter 
• Applikationskontroller i affärssystem 
• Uppföljning av attestbehörigheter i inköpssystem 
• Kontoavstämningar  
• IT-säkerhetskontroller 

 
Under tidens gång, på grund av alla ekonomiska oegentligheter som har uppstått, så 
har man ökat kraven på utvärdering av internkontrollsystem. Med system menas alla 
de riktlinjer och rutiner som företaget infört för att uppnå målet att så långt det är 
praktiskt möjligt säkra att verksamheten sköts väl och effektivt. I detta ingår rutiner 
för att säkerställa att de riktlinjer som ledningen lagt fast följs, att tillgångar skyddas, 
att oegentligheter och fel förhindras samt upptäcks, att redovisningen är riktig och 
                                                 
15 Ernst & Young, Håkan Molin & Magnus Billfalk, ”Intern kontroll för styrelseledamöter”  
16 Ernst & Young, Håkan Molin & Magnus Billfalk, ”Intern kontroll för styrelseledamöter” 
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fullständig samt att tillförlitlig ekonomisk information upprättas i tid. Sannolikt 
kommer externa aktörer i en allt större utsträckning utvärdera hur företaget har 
strukturerat sitt internkontrollsystem och hur den löpande uppföljningen och 
utvärderingen sker.  
 
Styrelsen är ytterst ansvarig för förvaltning av företaget och därmed också för den 
interna kontrollen. En stor del av det praktiska arbetet delegeras till företagets 
verkställande ledning. Däremot har styrelsen ansvaret över att direkt eller indirekt 
definiera hur internkontrollsystemet skall utformas och för att uppföljning sker. 
 

Styrelse  Styrelsen är ansvarig för att verksamheten underhåller ett 
system av kontroller som hanterar risker i verksamheten. Ansvaret omfattar 
att definiera riktlinjer för intern kontroll samt regelbundna utvärderingar av 
densamma. 
Ledning/VD Ledning definierar och implementerar de grundläggande 
strukturerna och riktlinjer för hur den interna kontrollen skall organiseras 
och upprätthållas. Arbetet med att upprätthålla god intern kontroll är VD:s 
ansvar. Arbetet består av att identifiera risker och etablera interna kontroller 
inom respektive ansvarsområde i syfte att säkerställa att riskerna minimeras 
samt kontrolleras. 
 

Företag som tydligt kan redogöra för hur internkontrollsystemet fungerar kommer att 
vinna i förtroende samtidigt som ett effektivt interkontrollsystem även gynnar 
affärerna genom att förbättra beslutsunderlagen, förbättra kvaliteten i 
beslutsprocesserna samt minimera riskerna för felaktigheter i intern och extern 
information. Slutligen kan man säga att målet för de interna kontrollerna är att de 
skall minimera riskerna för att sådana fel uppstår som skulle påverka synen på, eller 
bedömning av, företagets ställning och utveckling. 
 

3.3 Vad är ekonomiska oegentligheter? 
 
En rad skandaler har på den senaste tiden skapat osäkerhet på finansmarkanden vilket 
skadat hela ekonomin, till exempel att hela dotterbolags ledningar samarbetar för att 
blåsa moderbolaget, utfärdande av falska fakturor17. Detta har lett till att företagen har 
fått en högre prioritet och fokus på att försöka minska antalet händelser av bedrägeri. 
En enkel definition av bedrägeri är att det skall vara oärligt och medvetet18. Ordet 
oärligt är ett subjektivt ord och kan vara synonymt med omoraliskt, inte passande eller 
oanständigt men då kan man fråga sig hur man definierar ordet moraliskt? Synonymer 
till ordet moraliskt är etiskt, själsligt eller psykiskt. Det är väldigt svårt att veta vad 
som är rätt eller fel och vi människor delar inte alltid samma åsikter. De flesta 
bedragare anser nog inte att de gör något omoraliskt eller oärligt utan de fullföljer sin 
plan tills de blir upptäckta av någon som anser att de gör fel. Begreppet ekonomiska 
oegentligheter är således ett väldigt komplext begrepp med en bred innebörd och kan 
därför tolkas olika beroende på vem man frågar. 
 
 
                                                 
17 www.Hibis.com, Richard Minogue 
18 Hibis Scandinavia A/S, ”Bedrägeri & korruption, Nigel Iyer, Carina Sörqvist 
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3.4 Bakomliggande orsaker till ekonomiska oegentligheter 
 
Det är långt ifrån många studier som ägnat intresse åt att förklara orsakerna till att 
ekonomiska oegentligheter uppkommer. På individplanet kan man i vissa fall, mellan 
raderna, tolka rapportförfattares antaganden om människors girighet eller lathet. När 
det gäller att förklara ekonomiskt bedrägeri så knyter många författare, mer eller 
mindre uttalat an till de traditionella förklaringarna inom kriminologin, dvs. Att brott 
beror på fattigdom, psykopatiska och/eller sociopatiska förhållanden.19 Samtidigt så 
rör det ju sig om helt vanliga arbetare som begår ekonomiska oegentligheter, vilket 
tyder på att det inte enbart kan vara fattigdom eller olika former av missanpassning 
som förklarar handlingarna. Även om dessa säkerligen utgör en andel av 
bedrägerierna så finns det mycket som talar för att det knappast är 
personlighetsstörningar som styr att en människa begår ett bedrägeri. Det är till 
exempel svårt att tro att en högt uppsatt tjänsteman som olovligen handlar med 
företagets kreditkort kan sägas vara en ”slarver”. Däremot kan han eller hon i vissa 
situationer, eller vid vissa tillfällen agera slarvigt. 
 
Gemensamt för de som försöker förklara bedrägeribrottet är att man utgår ifrån 
grundelementen motiv och tillfälle. Utan dessa blir det inget oegentligt handlande 
menar man. Den amerikanske sociologen James Coleman20 uttrycker förklaringen till 
bedrägeriernas uppkomst på följande sätt: Hans samling av motiv omfattar 
personlighetsfaktorn, dvs. Att vissa personer är mera vårdslösa eller mer 
chansbenägna än andra. Ytterligare en faktor utgörs av att individer konstruerar sin 
egen verklighet. Exempel på sådana konstruktioner kan vara att man måste ha mycket 
pengar för att klara sig och att man måste begå bedrägeri för att inte förlora den 
standard och välfärd som man redan uppnått. Slutligen pekar han även på vad han 
kallar konkurrenskulturen, som han menar spelar en oerhört stor roll i samband med 
ekonomiska oegentligheter. Konkurrenskulturen uppstår i det industriella samhället 
när det uppstår ett överskott att konkurrera om. 
 
Coleman belyser även fenomenet att motiven i sig inte räcker för att förklara 
ekonomiska oegentligheter. Han talar om så kallade rationaliseringsmekanismer som 
utlösande förklaringar och går igenom sex olika rationaliseringshandlingar. Den 
vanligaste rationaliseringshandlingen är att det rör sig om ”ett lån”, att man kommer 
att lämna tillbaka det man lånat och eftersom det är ett lån och ingen stöld så är det ju 
inget brott. En annan rationaliseringshandling är föreställningen om att vara ”orättvist 
behandlad”. Ytterligare en går ut på man ”måste för att överleva” och en annan 
handlar om att ”ingen kommer till skada”. Ytterligare en bygger på tanken om att 
”alla andra gör det”. Slutligen så finns det ytterligare en rationaliseringshandling 
som bygger på tanken om att man är värd pengarna, ”företaget är skyldig mig de här 
pengarna”.  
 
Det finns även en rad olika teorier om varför hela företagsledningar bestämmer sig för 
att begå ekonomiska oegentligheter. Tre generella anledningar som oftast kommer 
upp är att ”det är lönsamt”, ”det är lätt att genomföra” och ”det är osannolikt att 
man ertappas”.21 Det handlar alltså mycket om att högt uppsatta personer i företag får 

                                                 
19 Podgor, Ellen S, (1991), “White Collar Crime in a Nut Shell”  
20 Coleman James, (1985), “The Criminal Elite- The Sociology of White Collar Crime” 
21 Schillit M Howard, (2002), “Financial Shenanigans” 
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stor ekonomisk vinning av att begå ekonomiska oegentligheter, och man avfärdar 
därför minsta lilla tanke på att man kan bli ertappad av de kontrollfunktioner som 
finns. Det krävs därför att man är extra vaksam över företag vars tillväxt är snabb eller 
börjat avta, företag som kämpar för sin överlevnad samt nyintroducerade börsbolag 
och privata företag, då dessa kan sägas ha det största motivet till ett bedrägligt 
handlande. 
 

3.5 Sarbanes-Oxley-Act 
 
Företagandet runtom i världen har inte varit på topp de senaste åren. Man har 
kontinuerligt hört på nyheterna om ett antal företagsskandaler i främst USA och 
Europa. Det har uppstått en rad olika händelser som har skakat om näringslivet till 
exempel bedrägeri, dålig transparens i den finansiella rapporteringen, ej fullständiga 
revisionsberättelser samt oskäliga bonuslöner. Detta har lett till betydande förluster 
för aktieägare, staten, anställda samt för leverantörer. Man nådde till ett skede då man 
kände att det var dags att sätta stopp för alla företagsskandaler och först ut var den 
amerikanska kongressen.  
 
År 2002 tog den amerikanska kongressen beslutet om att införa Sarbanes-Oxley Act. 
Den 30 juli år 2002 skrev president George W. Bush på lagförslaget och de skärpta 
reglerna var ett faktum. SOX är ett regelverk för bolag noterade på den amerikanska 
börsen då de flesta svenska storföretag rapporterar till SEC, den amerikanska 
finansinspektionen som faller under SOX. Huvudsyftet med införandet av SOX är att 
återställa investerarnas förtroende för aktiemarknaden. Regelverket ska bidra till en 
förbättrad genomlysning av företagets finansiella rapportering och ställning samt 
minska riskerna för felaktig rapportering från företaget och möjligheter till bedrägeri 
och svek22. Berörda förteg samt dess anställda har alla reagerat olika, en del ser SOX 
som en lösning på problemet med andra tycker att regelverket tar onödigt lång tid att 
implementera. Några nämnvärda citat tagna ur media avseende SOX ser ut som 
följande: 
 
”Den här lagen är svaret på de många företagsskandalerna i USA under senare år. 
Nu införs nya rutiner med noggranna rapporteringssystem”23. 
 
”Det tar tid för alla, även för oss i koncernledningen, vi är inblandade. Vi ska 
kontrollera och vi ska garantera och vi ska skriva på, säger Ericssons VD Henrik 
Svanberg”24. 
 
”Det är mycket internt jobb, det förändrar sättet att jobba för väldigt många 
människor, säger Mårten Wikforss från Volvo AB”25. 
 
En av de viktigaste sektionerna inom SOX är S404 och den behandlar främst den 
interna kontrollen. Kraven i denna del av regelverket innebär i korthet att företaget 
ska kunna påvisa att det har ändamålsenligt utformade och fungerande interna 

                                                 
22 http://soxsweden.fi.astrazeneca.net/Beskrivning/Beskrivning.htm 
23 Sveriges Radio, Ekonomiekot 2005-04-27 
24 Sveriges Radio, Ekonomiekot 2005-04-27 
25 Svenska Dagbladet, 2005-04-27 
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kontroller för att säkerställa att alla risker för att fel kan uppkomma i resultat- och 
balansräkningen är borttagna eller åtgärdade. Företaget ska kunna presentera ett 
ramverk som utgångspunkt för styrning och utvärdering av sin interna kontroll för att 
säkerställa en så korrekt finansiell rapportering som möjligt. I ramverket ingår ett 
antal definierade processer som alla har en direkt eller indirekt finansiell påverkan. 
 
SOX- arbetet sker utifrån en processbeskrivning med identifierade risker och 
kontroller. Företaget måste kunna presentera den dokumentation som regelverket 
kräver med intygande att det övergripande ramverket för styrning och utvärdering är 
anpassat efter företaget, att den interna kontrollen fungerar. Regelverket kräver också 
att kontroller är på plats och har testats på ett korrekt sätt samt att definierade brister i 
kontrollen är åtgärdade och att allt är kvalitetssäkrat. Chief Executive Officer (CEO) 
och Chief Financial Officer (CFO) ska skriftligen intyga att kontrollerna finns, att de 
är ändamålsenligt utformade och att de fungerar i praktiken. 
 
Implementeringen av SOX pågår för fullt i Sveriges börsnoterade företag på den 
amerikanska börsen.  Dess interna kontroller har stärkts hårt och varje process som 
genomförs i företaget granskas hårt. Att det nya regelverket SOX har tagits emot så 
fort av företagen påvisar att de gör allt för att undvika ekonomiska oegentligheter 
samt för att återfå investerarnas förtroende. 
 

3.6 Företagsförtroende 
 
De som har de största möjligheterna att genomföra bedrägerier är vanligtvis personer 
med höga positioner som har befogenhet och makt. Det är även dessa personer som 
står för de mest kostsamma bedrägerierna26. Man har oftast en falsk tilltro till 
människor i toppen då man vanligtvis ser upp till dem och har förtroende för dem. 
Detta tankesätt leder till att man inte tar varningssignalerna utan avfärdar dem som 
falska rykten vilket tillåter bedrägeri på hög nivå fortgå år efter år utan att det 
upptäcks.   
 
Företagen har inte bara ett ansvar gentemot sina aktieägare utan även mot samhället 
och övriga intressenter som är beroende av bolaget. Nedan presenteras en 
förtroendemodell med investerarperspektiv samt så tar den hänsyn till risken i 
samband med investeringen då den har en naturlig del av sammanhanget eftersom 
behovet av förtroendet inte existerar utan risk.         
 

                                                 
26 Hibis Scandinavia A/S, ”Bedrägeri & korruption, Nigel Iyer, Carina Sörqvist 
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igur 2: Förtroende och riskm dell, investerarperspektiv  27 o
DV= Individual Difference Variable 

en första rutan (1) i figuren ovan är den uppfattade investeringssituation som 
nvesterare överväger. Investerare börjar med att samla en viss mängd data om ett 
öretag beroende av nivån på intresse, informationssökningsförmåga, tillgång till 
nformation samt förmåga och villighet att spendera tid och kraft. Med hjälp av den 
amlade informationen, faktorer som ekonomiskt välstånd och globala situationer 
örsöker potentiella investerare skapa sig en bild av investeringssituationen. Samtidigt 
ar investeraren med sig en personlig nivå av förtroende för människans natur och 
arknadens effektivitet. Denna individuella skillnadsvariabel som förkortas till IDV 

allas inom området för generaliserad förtroendenivå vilket relaterar till ruta (2). När 
et gäller att bevaka investerarens intressen så påverkas den generaliserade 
örtroendenivån av en företagsledares plikttrogenhet. Slutligen så ger den 
rsprungliga investeringssituationen kombinerat med deras generaliserade 
örtroendenivå dess situationella förtroendenivå som återfinns i ruta (3).  

idare i modellen så är utgångsläget baserat på det faktum att förtroende fodrar en 
iss mängd risk för utan risk är förtroendet inte nödvändigt. I modellen leder 
nvesterares situationella förtroendenivå direkt till den mängd risk de uppfattar i 
ffärssituationen, ruta (4), kombinerat med förväntad avkastning, ruta (6), påverkar 
eras affärsbeteende vilket kan illustreras i ruta (7). Denna kompromiss mellan risk 
ch avkastning är grundläggande när det gäller att förstå en investerares beteende. En 
nnan individuell skillnadsvariabel som dyker upp i modellen är nämligen 
iskbenägenheten med den mängd risk de bedömer ingå i affärssituationen för att 
edan kunna komma fram till ett investeringsbeslut.  

är man har kommit fram till slutskedet i modellen, investeringens resultat ruta (8), 
å beaktar man mer än bara finansiell avkastning på investeringen då ekonomiska 
eslut även innehåller moraliska aspekter. Investerare överväger både ekonomiska 
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7 A trust/risk model of shareholder behavior, Ryan & Buchholtz, 2002, sid. 180 



 

och etiska angelägenheter när de fattar sitt investeringsbeslut. Återkopplingen i 
modellen visar att resultatet från en viss investeringssituation kan leda till ökad eller 
minskad situationell förtroendenivå inför kommande affärer. Samtidigt så kan 
oförändrade resultat, som inte stämmer överens med individernas förtroende för den 
mänskliga naturen eller marknaden, påverka deras generaliserade förtroendenivå. 
Liksom vid generaliserade förtroende kan historiska mönster från tidigare lyckade 
eller misslyckade investeringar även allteftersom ändra en individs benägenhet att ta 
risker.  
 
Exempel på risker investerare kan få ta är risken för uppståndelse av ekonomiska 
oegentligheter i företaget. Investerarna kan studera företagets interna kontrollsystem 
närmre för att kunna få en uppfattning av hur stor risken är. SOX är framtagen för att 
återhämta samt stärka investerarnas förtroende för företaget och detta illustreras bra i 
ovanstående förtroende- och riskmodell. 
 

3.7 Försvarslinjer mot ekonomiska oegentligheter 
 
Man kan säga att det finns fyra olika försvarslinjer mot ekonomiska oegentligheter 
inom företagssektorn. Alla försvarslinjer måste sammantaget vara tillräckligt solida 
för att förhindra och motverka företagsoegentligheter. De avgörande faktorerna är 
ökad insyn och öppenhet, förbättrad spårbarhet samt en bättre samordning av 
brottsbekämpningen. Var och en av dessa faktorer har ett egenvärde samtidigt som de 
är kopplade till varandra. Striktare insynsregler, eller revisorsrotation, hjälper bara om 
de genomförs. 

                            
 
Figur 3; ”Om förebyggande av ekonomiska oegentligheter i företagssektorn och finansiella 
oegentligheter”28 
 

                                                 
28 Europeiska gemenskapernas kommission ”Om förebyggande av ekonomiska oegentligheter i 
företagssektorn och finansiella oegentligheter” 
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3.7.1 Internkontrollen i ett företag 
 
Den första försvarslinjen är internkontrollen i ett företag, särskilt styrelsens kontroll. 
Bolagsstyrelser har förvaltningsansvar gentemot själva bolaget, dess aktieägare 
liksom skyldigheter gentemot alla övriga intressenter. 
 

3.7.2 Revisorerna 
 
Den andra försvarslinjen utgörs i första hand av revisorerna. Revisorer måste vara 
oberoende och intyga att ett bolags redovisning ger en rättvisande bild av bolagets 
finansiella ställning. I denna försvarslinje ingår också rådgivare som exempelvis 
bolagsjurister, finansiella intermediärer och investeringsbanker när de till exempel ger 
råd om användningen av särskilda bolagsstrukturer, bolagsbildningar i skatteparadis, 
obligationsemissioner och så vidare. Även kreditvärderingsinstitut och 
finansanalytiker utgör en del av denna försvarslinje. Det allt överskuggande 
problemet gäller att säkerställa öppenhet och insyn samt minimera, eller åtminstone 
på ett effektivt sätt hantera, intressekonflikter.  
 

3.7.3 Övervakning och tillsyn 
 
Den tredje försvarslinjen utgörs av övervakning och tillsyn. Investerare förväntar sig 
med rätta att tillsynsansvariga skall säkerställa att lagar efterlevs. Den senaste tidens 
skandaler visar emellertid att det finns utrymme för förbättringar, bland annat i fråga 
om sektors- och gränsöverskridande samarbete mellan tillsynsmyndigheter, där dessa 
ges tillräckliga befogenheter. 
 

3.7.4 Brottsbekämpning 
 
Den fjärde försvarslinjen avser brottsbekämpning. Den täcker straffrättsligt åtal och 
berör främst polisen, domstolsväsendet och andra offentliga myndigheter med ansvar 
för bekämpande av ekonomisk brottslighet, inklusive olaglig verksamhet som skadar 
gemenskapens ekonomiska intressen. Förenat med avskräckande påföljder kan 
brottsbekämpningen ha både repressiva och preventiva effekter. Det finns ett 
överskuggande behov av nära samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna 
och de organ som utför övervakning och tillsyn. 
 

3.8 Vad kan göras för att stärka de fyra försvarslinjerna? 
 
Det har diskuterats väldigt mycket på EU nivå huruvida de ekonomiska 
oegentligheterna skall kunna motverkas och förebyggas29. Man har tagit fasta på att 
de fyra försvarslinjerna utgör det bästa försvaret. Dock är man även fullt medveten 
                                                 
29 Europeiska gemenskapernas kommission ”Om förebyggande av ekonomiska oegentligheter i 
företagssektorn och finansiella oegentligheter” 
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om att det krävs att dessa stärks oerhört för att en effektiv reducering av de 
ekonomiska bedrägerierna skall kunna komma till stånd.  
 

3.8.1 Första försvarslinjen - Interna kontrollen  
 
En beskrivning av EU initiativ, som syftar till att förstärka de fyra försvarslinjerna, är 
för det första att i det korta perspektivet förtydliga styrelseledamöternas kollektiva 
ansvar för årsredovisningshandlingar och övrig ekonomisk information, förstärka 
insynen i koncerninterna transaktioner liksom transaktioner med närstående parter och 
tvinga alla börsnoterade bolag att årligen offentliggöra ett yttrande om 
företagsstyrningen.  
 
På längre sikt avser man att undersöka kriterier för att diskvalificera styrelseledamöter 
och för oriktig handel. Innehavaraktier och obligationer kan utnyttjas av företag för att 
dölja vilka de faktiska ägarna är och för att dölja finansiella flöden. EU- 
kommissionen menar att man bör titta närmare på användningen av sådana instrument 
då detta är ett allvarligt problem, och de lägger ständigt fram olika förslag i hopp om 
att minska detta dilemma. 
 

3.8.2 Andra försvarslinjen - Revisorerna 
 
Den andra försvarslinjen innefattar en oberoende tredje part, och här är den viktigaste 
tredje parten revisorerna. Här ingår också revisionsbyråer, banker, investmentbanker 
och advokater, lika väl som kreditvärderingsinstitut och finansanalytiker. EU- 
kommissionen har i detta avseende lagt fram ett förslag till direktiv om lagstadgad 
revision i vilket det bland annat ställs krav på koncernrevisorers fulla ansvar för 
koncernredovisningen, revisionskommittéer i verksamheter av allmänt intresse, 
revisorsrotation samt på skärpta påföljdsordningar. 
 

3.8.3 Tredje försvarslinjen – Tillsyn och övervakning 
 
Den tredje försvarslinjen handlar om tillsyn, och här pekar EU- kommissionen på hur 
det är av stor vikt att samtliga medlemsstater inom EU genomför och tillämpar EU-
lagstiftning. Nationella tillsynsmyndigheter har här en nyckelroll och måste samarbeta 
på inhemsk, EU- och internationell nivå. Underlåtenhet att genomföra och tillämpa 
EU-lagstiftning utgör ett betydande hinder i kampen mot företagsoegentligheter. Man 
har därför lagt fram ett förslag till direktiv om lagstadgad revision med krav på en väl 
finansierad, effektiv och oberoende offentlig tillsyn för alla lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag samt bestämmelser om gränsöverskridande samarbete och en ram för 
samarbete med tredjeländer.  
 
I medlemsstaterna utövar ofta mer än en myndighet tillsyn över de institut som är 
verksamma på deras finansiella marknader. Dessa olika myndigheter måste samarbeta 
för att säkerställa att de lagstadgade kontrollerna är effektiva och heltäckande.  
På europeisk nivå har steg tagits mot ett förbättrat samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter, främst för att hjälpa kommissionen att utforma 
tillämpningsföreskrifter på europeisk nivå. Sådana insatser är emellertid också viktiga 
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när det gäller att utveckla ett fördjupat dagligt samarbete mellan 
tillsynsmyndigheterna. Exempelvis har medlemmarna i Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén en ram för frivilligt samarbete. Den omfattar 
värdepapperstillsynsmyndigheters inspektion och ingripande mot exempelvis 
insiderhandel, otillbörlig marknadspåverkan och andra bedrägliga eller otillbörliga 
beteenden. Ramen ger de myndigheter som anslutit sig möjlighet att genomföra 
gemensamma undersökningar, dela arbete och ansvar samt samordna 
uppföljningsinsatser.  
 
Tillsynsmyndigheters skyldighet att samarbeta över gränserna har också införts i vissa 
aktuella direktiv, till exempel i direktivet om marknadsmissbruk. Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén har antagit en norm för samordning av hanteringen av 
ekonomisk information för att bland annat se till att tillsynsmyndigheterna i EU kan få 
information om beslut som fattas överallt inom EU. Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén och andra kommittéer anordnar också möten där 
tillsynsansvariga kan samordna sitt arbete och utbyta erfarenheter. Den senaste tidens 
händelser har emellertid pekat på att det kan finnas ett behov av att ytterligare stärka 
samarbetet mellan tillsynsmyndigheter, exempelvis genom att göra gemensamma 
undersökningar obligatoriska i ärenden som rör komplexa bolag med verksamhet i en 
rad medlemsstater. Detta genom att använda riskkartläggning som en grund för 
övervakning och tillsyn samt genom att utveckla riktlinjer för kollegiala 
utvärderingar, inbegripet offentliggörande av resultaten för att underlätta 
bedömningen av bästa praxis. 
 
För att möta den ökande komplexiteten i finansiella transaktioner och hos finansiella 
institut krävs ett allt närmare samarbete mellan tillsynsmyndigheter på värdepappers- 
bank- och försäkringsområdet. En tydlig arbetsfördelning bör skapas mellan den 
europeiska nivån och den nationella nivån genom att exempelvis handlägga tillsynen 
över komplexa institut med gränsöverskridande verksamhet enbart på europeisk nivå. 
 
För att förbättra insynen i skattesystemen är det nödvändigt att underlätta tillgången 
till och utbytet av information. Information som andra tillsynsmyndigheter har 
tillgång till kan vara relevant för skatteändamål och skulle kunna vidarebefordras till 
skattemyndigheter utanför ramarna för det rättsliga samarbetet i syfte att bättre 
kartlägga en företagskoncerns struktur och lokalisering i skatteparadis. För att göra 
det lättare att spåra finansiella flöden mellan bolag och tillhandahålla information till 
skattemyndigheter om deras verkliga ägare, kommer kommissionen på lång sikt att 
tillsammans med medlemsstaterna undersöka möjligheten att bland annat använda ett 
enda direkt skatteidentifikationsnummer för bolag, med utgångspunkt i erfarenheterna 
med mervärdesskattenummer. Men man kommer även att vidta en rad andra åtgärder i 
syfte att förbättra insynen i företagen, detta för att på ett så effektivt sätt som möjligt 
motverka att ekonomiska oegentligheter uppkommer. 
 

3.8.4 Fjärde försvarslinjen  Brottsbekämpningen  
 
Vad gäller den fjärde försvarslinjen som behandlar den brottsbekämpande 
verksamheten så är samarbetet på den nivå som gäller tillsyn och brottsbekämpning 
väldigt väsentligt. Utredning och framgångsrik lagföring av oegentligheter i 
företagssektorn kräver ett brett spektrum av färdigheter och sakkunskaper. Samarbete 
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mellan tillsynsorgan och brottsbekämpande myndigheter måste förbättras. En möjlig 
väg kan bestå i avsiktsförklaringar för att främja samarbete i kampen mot ekonomisk 
brottslighet. 
 
Samarbete om utbyte av uppgifter om bankkonton och andra bankrelaterade uppgifter 
kan vara relevant. Protokollet till konventionen om ömsesidigt bistånd i straffrättsliga 
frågor gör det möjligt för myndigheterna i medlemsstaterna att tillhandahålla 
detaljerade uppgifter om särskilt angivna personers bankkonton och banktransaktioner 
samt möjlighet att kontrollera sådana transaktioner. Protokollet har ännu inte trätt i 
kraft. Kommissionen har emellertid framfört att det föreslagna europeiska 
bevisupptagningsbeslutet bör ersätta protokollet när det gäller framställningar om 
närmare uppgifter om förekomsten av bankkonton och om tidigare banktransaktioner 
på sådana konton. På ett senare stadium kan ytterligare instrument för ömsesidigt 
erkännande komma att införas och under tiden kommer protokollets återstående 
bestämmelser att tas upp, särskilt rörande kontroll av banktransaktioner. 
 
Samarbete mellan den finansiella sektorn och andra affärssektorer samt de 
brottsbekämpande myndigheterna på EU-nivå spelar en viktig roll för att förhindra 
och avslöja brott i företagssektorn. Dels antas ett betydande antal oegentligheter i 
företagssektorn undgå upptäckt, dels är den allmänna uppfattningen att många 
rapporter om misstänkta transaktioner görs men följs inte upp. EU-kommissionen 
avser främja samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn genom EU: s 
forum för förebyggande av organiserad brottslighet genom att uppmuntra till ökad 
forskning på området och genom att utveckla en EU-handlingsplan om partnerskap 
mellan den offentliga och den privata sektorn. 
 
Finansiella utredningar spelar en mycket viktig roll i bekämpandet av oegentligheter i 
företagssektorn. Man kommer även här att på medellång sikt utarbeta ett EU-program 
för att främja finansiella utredningar. Möjligheten att spåra finansiella flöden är ytterst 
viktig för att förhindra oegentligheter i företagssektorn. Det går för närvarande inte att 
systematisk spåra on-line transaktioner. För att avhjälpa detta kan det bli nödvändigt 
att undersöka huruvida även elektroniska betalningar över öppna nät bör registreras 
och lagras.  
 
Det finns knappast några tillförlitliga siffror på i vilken omfattning elektronisk handel, 
elektroniska kassatjänster eller andra Internetbaserade finansiella transaktioner 
används i brottslig verksamhet. Således planeras ett projekt för att kartlägga och 
kvantifiera nuläge och trender i finansiell brottslig verksamhet som utnyttjar Internet 
som betalningsinfrastruktur och lämna förslag till potentiella lösningar för att öka 
spårbarheten. 
 
Effekter av näringsförbud är för närvarande begränsade till den medlemsstats 
territorium som utfärdade näringsförbudet. Vissa slag av näringsförbud bör erkännas 
och verkställas över hela EU. EU- kommissionen har lämnat diverse förslag för att 
förbättra informationsutbytet om fällande brottmålsdomar och beslut om 
näringsförbud. Det krävs en effektiv mekanism för förmedling av upplysningar för att 
säkerställa att beslut om näringsförbud tillämpas inom hela EU. 
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På basis av en grundlig analys av bolagsansvar skulle en lämpligt utformad EU-
politik, på det området, kunna omfatta viten eller andra påföljder i fall av bristande 
efterlevnad av den befintliga lagstiftningen. Påföljderna skulle på så vis gemensamt 
vara effektiva, proportionella och avskräckande. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel skall vi presentera den empiriska undersökningen som vi har 
genomfört. Vi har intervjuat personer, samtliga inom revisionsbranschen. Den 
empiriska undersökningen som skett har varit genom intervjuer med två olika 
revisorer från de stora revisionsbyråerna i landet. Respondenternas svar kommer att 
presenteras tillsammans under olika rubriker med benämningar revisor nummer ett 
som representerar Deloitte och revisor nummer två som representerar KPMG. Denna 
benämning har vi valt med anledning utav att båda respondenterna vill förbli 
anonyma. Vi har även beslutat att hädanefter kalla samtliga respondenter för ”han”, 
vilket alltså inte behöver betyda att båda respondenterna var män.  
 

4.1 Vad är ekonomiska oegentligheter? 
 
En klart intressant fråga är intervjupersonernas uppfattning om vad ekonomiska 
oegentligheter egentligen är, eftersom detta är ett centralt begrepp i vår uppsats. 
Definitionen är samtidigt avgörande för respondenternas uppfattning om den 
problematik vi undersöker. 
 
Revisor nummer ett förklarade begreppet ekonomiska oegentligheter som en 
medveten handling som leder till en ekonomisk skada.  
 
Revisor nummer två definierade begreppet som två olika huvudpunkter; otillbörligt 
nyttjande av tillgångar samt oriktig finansiell rapportering. Han uttryckte sin 
definition av ekonomiska oegentligheter genom ett citat: 
 
” All those activities involving dishonesty and deception that can drain value from a 
business, directly or indirectly, whether or not there is personal benefit to the 
fraudester”. 
 

4.1.1 Varför uppkommer ekonomiska oegentligheter? 
 
Revisor nummer ett menade att orsaken till att ekonomiska oegentligheter 
uppkommer oftast är att någon är i behov av pengar eller har ett sorts beroende av 
pengar såsom ett spelberoende som denne inte kan kontrollera. Att personen ifråga 
känner en press att erhålla en viss inkomst för att klara vardagen. Exempelvis kan det 
handla om att bedragaren vill påvisa en viss status som han egentligen inte har råd 
med, som att köpa en BMW bara för att grannen har en. Revisor nummer ett menar 
även att en ytterligare orsak till att ekonomiska oegentligheter uppkommer är att det 
finns möjlighet eller tillfälle för bedragaren, samt att denne kanske känner sig 
särbehandlad i företaget och vill hämnas. Men denna sistnämnda orsak är dock inte 
lika vanligt förekommande. 
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Revisor nummer två visar oss en triangel som han menar speglar orsakerna till de 
ekonomiska oegentligheternas uppkomst. 
 

                                      
                                      Orsak/Press  

 
 
                                 
                              Tillfälle                              Rationalisering 
 
Figur. 4 Why does fraud happen?30 
 
Det hela börjar med att bedragaren finner en orsak eller press som grund för hela 
handlandet. Pressen, som bedragaren utsätts för i första fasen, kan komma från två 
olika håll; något som kallas företagspress samt personlig press. Företagspressen kan 
uppkomma genom att det förväntas mycket av den anställde inom en ganska 
begränsad tidsram, samt att man försöker fylla igen fallgropar som till exempel 
misslyckade uppdrag och dåliga kontrakt. Den personliga pressen kan beskrivas som 
finansiella problem och en extravagant livsstil. Bedragaren kanske har 
missbruksproblem av olika slag, eller är allmänt snål och girig och bara vill ha mer 
pengar. Dessutom är något mycket typiskt att man aldrig kan erkänna att man faktiskt 
har problem. 
 
Vidare måste det finnas tillfälle och möjlighet för tjuven för att bedrägeri skall kunna 
uppkomma. Det finns en rad exempel på detta, ett kan vara att man kan attestera själv 
vilket skapar en väldigt stor möjlighet för bedragaren då han själv godkänner sitt 
arbete och det finns ingen annan som kontrollerar detta. Ett annat exempel kan vara 
att företaget kanske har implementerat ett nytt system, vilket bedragaren utnyttjar då 
det i sådana situationer oftast brister i företagets kontrollfunktion eftersom att allting 
är väldigt nytt. 
 
Till sist kommer den tredje och mest personlighetsstyrda orsaken till att ekonomiska 
oegentligheter uppkommer. Denna kallas rationalisering och handlar om de olika 
bortförklaringar som bedragaren oftast kommer med. Exempelvis att ” ledningen bryr 
sig ändå inte”, ”alla andra gör ju det”, ”jag tar bara det som är mitt”, ”ska bara låna” 
etc. 
 
Revisor nummer två menar även att bedrägerier inte bara handlar om att någon har 
mer än den andre eller att man vill ha mer pengar, utan snarare om status, makt och 
trygghet. 
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4.1.2 I vilken utsträckning förekommer ekonomiska 
oegentligheter? 

 
Intervjupersonernas svar på denna fråga skiljer sig en aning från varandra. Revisor 
nummer ett talar om att det finns olika uppfattningar om i vilken utsträckning 
bedrägerier förekommer, men att uppskattningsvis 3-4 % av ett företags omsättning 
går till bedrägerier. Det handlar om att tillskansa sig företagets tillgångar, det kan röra 
sig om allt från att stjäla en penna till att ta något av större värde för företaget till 
enskilt bruk. Han nämner ett typexempel där bedragaren tar sina egna fakturor och 
sätter upp dem på företaget. Detta förekommer mest på mindre och medelstora företag 
på grund av att de ej har lika stora ekonomiska enheter som kontrollerar deras 
handlingar. De stora bedragarna sitter oftast högt upp i företaget, på ledningsnivå, och 
det är oftast här de stora summorna spårlöst försvinner. 
 
Revisor nummer två talar mycket om moral och etik och menar att ekonomiska 
oegentligheter förekommer mer än vad man tror. Det handlar mycket om vad man 
anser sig tro, då det idag anses att allt som är omoraliskt också är fel. Han säger vidare 
att antalet upptäckta bedrägerier har ökat enormt på grund av att företagen idag är mer 
transparanta, demokratiska samt att man har ett annat regelverk och en annan etik än 
tidigare. Gränsen av vad ett bedrägligt beteende är gör det svårare att uppskatta en 
siffra på antalet upptäckter. En överdrivet försiktig redovisning, inom den finansiella 
rapporteringen, är en oförsiktig redovisning. 
 

4.1.3 Hur ofta upptäcks och rapporteras förekommande 
ekonomiska oegentligheter av revisorerna? 

 
Ekonomiska oegentligheter förekommer, numera, väldigt ofta i företagen. Det har 
varit väldigt svårt att upptäcka dem och när man väl har gjort det, då har det redan gått 
för långt. 
 
Revisor nummer ett menar att antalet upptäckta bedrägerier beror på om de är stora 
eller små. Storleken på bedrägerierna varierar, ibland kan det handla om att någon 
tagit en penna från företaget till att något fifflat med bonuslönerna. Det som 
revisorerna kan upptäcka är bedrägerier med stora belopp som sedan ska rapporteras 
som väsentliga fel. Han menar dock att det är väldigt svårt att upptäcka bedrägerier 
som är ordentligt genomförda. Idag använder man sig av något som kallas för 
”Wissle-blower hotlines” vilket gör det betydligt lättare att upptäcka bedrägerier 
eftersom man kan rapportera en iakttagelse av ett bedrägligt beteende men utan att 
personen i fråga påverkas, till exempel blir av med jobbet. 

 
Revisor nummer två påpekade att revisorerna är nummer fyra eller fem av dem vars 
uppgift är att upptäcka samt anmäla bedrägerier framför andra berörda. Han menar att 
orsaken till att antalet upptäckta bedrägerier är väldigt få är på grund av att många inte 
vet vart man ska vända sig för att anmäla händelsen. Därför, tycker revisor nummer 
två, att ett företag bör ha tydliga och skriftliga policys för att motverka ekonomiska 
oegentligheter. 
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4.2 Hur påverkas intressenterna av ekonomiska 
oegentligheter?  
 
Revisor nummer ett anser att stora ekonomiska oegentligheter påverkar förtroendet 
och synen på företaget. Självklart så påverkas även aktiekursen när det går sämre för 
ett företag eller när stora företagsskandaler inträffar på marknaden. Skadan hos 
intressenterna beror på vilken typ av ekonomisk oegentlighet som det rör sig om och 
var i företaget den har förekommit. Till exempel på ledningsnivå så avser det 
säkerligen stora summor pengar och då påverkar det intressenterna väldigt 
mycketgenom att exempel banken ej vill låna ut pengar till företaget eller vill ta mer 
betalt för sina tjänster. 
 
Revisor nummer två svarade på denna fråga med hänvisning till intressentmodellen. 
Han menar att alla nedan intressenter påverkas på ett eller annat sätt och kan på något 
sätt lida skada. 
 

          Kunder                         Långivare        
            
                                                       Staten  
                      Aktieägare           Anställda            

  
                           Leverantörer 

     
 
 
Staten äger hela 28 % av bolagen och tappar därmed skatteintäkter. Kunder samt 
långivare kan ej få betalt och leverantörer tappar kunder. De anställda känner ingen 
stolthet längre över att jobba för ett företag som begår bedrägerier för det påverkar 
bolagets överlevnad och därmed de anställdas arbetssituation. Ytterligare en intressent 
som påverkas är nämligen aktieägarna. Aktieägarna gör ofta ekonomiska uppoffringar 
i företag, enligt vissa villkor, och om dessa ej efterföljs av det företaget så vill man 
troligtvis inte investera där igen. Överhuvudtaget så är det, nationalekonomiskt, 
värdeförstörande att ha fraud i sitt företag. 
 

4.3 Vilka försvarslinjer finns mot ekonomiska 
oegentligheter? 
 
Företag skyddar sina verksamheter från ekonomiska oegentligheter på olika sätt. 
Vissa satsar stort inom detta område medan andra inte tar det på allvar. 
 
Revisor nummer ett menar att det finns olika försvarslinjer för ett företag att ta vid. 
Ett av dem är att sätta ett krav på att styrelseledamöter ska vara oberoende. Det andra 
är att man bör ha bra koll på verksamheten, man bör vara mer kunnig och därmed 
utöva mer kontroll i respektive arbetsområde. Som sagt, olika bolag vidtar olika 
försvarslinjer beroende på bransch och storlek, till exempel vid ett börsnoterat företag 
så får en anställd revisor ej äga aktier i bolaget.  
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Revisor nummer två indikerar att de lämpligaste försvarslinjerna mot ekonomiska 
oegentligheter är en god intern kontroll då bolagskoden är en del av den samt bra 
utbildning i företaget. Det handlar inte endast om att ha en intern kontroll på plats 
utan man måste även ha en sorts medvetenhet i företaget, möjligtvis genom att man 
bygger upp en viss kultur i företaget. Han påpekar även oberoendet hos revisorerna 
och att om en revisor är osäker på vad han får göra eller inte så bör han rådfråga sin 
jurist som avgör hans oberoende i frågan. Många fall som dyker upp kan vara smått i 
pengar men kan vara av stort värde för företaget. En ytterligare viktig försvarslinje är 
att man måste våga prata om det öppet för att kunna motverka det, annars förblir det i 
det fördolda.  
 

4.3.1 Vilka åtgärder kan vidtas vid förekommande ekonomiska 
oegentligheter? 

 
Revisor nummer ett svarar här att vissa fall polisanmäls medan andra löses internt, 
och att det varierar väldigt mycket vilka återgärder man vidtar beroende på storleken 
av beloppet eller med hänsyn till personens familj samt hur väl man ska skydda 
medlaren. 
 
Revisor nummer två pekar på att det är olika åtgärder som vidtas av de olika parterna. 
Den ena parten är revisorerna. Dessa utför kvalitetskontroller till och från, följer upp 
den interna kontrollen, och har en kommitté som beslutar om straff som exempelvis 
avsked. Den andra parten är klienten. Denne gör polisanmälan och i vissa fall kan det 
även leda till fängelse. Om en assistent skulle upptäcka något bedrägligt beteende så 
går denne direkt till partnern som sedan går till revisorn. 
 

4.4 Har SOX varit avgörande i återhämtningen av 
aktieägarnas förtroende för finansmarknaden? 

 
Revisor nummer ett tycker inte att SOX varit avgörande i återhämtningen av 
aktieägarnas förtroende för finansmarknaden, men menar att vissa delar av den har 
varit på sin plats. Han anser att SOX är väldigt detaljerat och lite onyanserat, men när 
det gäller synen på bokslutsarbetet så har SOX påverkat bra då det nu innebär mindre 
problem och komplikationer. Det har helt enkelt underlättat bokslutsarbetet en hel del. 
Han tycker dock att SOX bör vara mindre detaljreglerad och att man bör satsa mer 
pengar på något som är högrisktagande. Hans uppfattning om medarbetarnas 
synpunkt är att SOX fortfarande är lite oklart för dem, det tar mer tid i det löpande 
arbetet och de behöver mer kunskap. Idag finns det dock högre grad av medvetenhet 
än tidigare, i kombination med att man ökat informationen på nätet samt hållit 
föreläsningar hos företagen. Ytterligare, något som kan anses som en nackdel, är att 
man har inkluderat många risker och kontroller som ej ens hör hem där, menar han. 
SOX i framtiden, tycker han, bör vara mer riskformulerad, mindre kontrollerande av 
vissa områden, samt mer nyanserad. 
 
Revisor nummer två tycker att det är en svår fråga att svara på. Han anser att den 
amerikanska börsen påverkas väldigt mycket, men pekar även på något som gäller 
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generellt för alla. Detta är att en god ekonomisk redovisning är avgörande för en 
fungerande finansmarknad, och en bra fungerande finansmarknad leder i sin tur till 
låga räntor som i sin tur stimulerar till investeringar. Han menar alltså att 
huvudpoängen är densamma oavsett vilket regelverk som styr. 
 

4.5 Kommer förtroendet för den svenska finansmarknaden 
någonsin att bli helt återställt?  
 
Svaren på denna fråga skiljer sig markant revisorerna emellan. Revisor nummer ett 
anser att det nog aldrig har varit något riktigt förtroende för finansmarknaden men att 
det säkerligen är på bättringsväg. Medan revisor nummer två menar att förtroendet 
aldrig varit direkt förstört. Han tycker att volatiliteten faktiskt slår hårdare mot 
förtroendet för finansmarknaden än vad bedrägerierna gör, och att förtroendet för 
finansmarknaden redan börjat återhämta sig. 
 

4.6 Avslutande kommentarer  
 
Vi ställde frågan till samtliga respondenter huruvida de hade något övrigt att tillägga. 
Revisor nummer ett svarade att SOX talar specifikt för kontrollen gentemot 
ekonomiska oegentligheter och reducerar materiella fel i företagen. Han anser att man 
bör ha skriftliga policys i alla organisationer och påvisar att det troligtvis kommer att 
ta upp till ca 5-6 år för SOX att bli helt implementerat i företagen. Amerikanska 
myndigheter kommer runt om i världen att kolla upp hur implementeringen har skett 
och detta mynnar ut i att revisorer har två saker att rapportera: Management 
assessment dvs. huruvida det har gjorts ordentliga kontroller, samt internkontrollen 
dvs. om den fungerar bra eller dåligt.   
 
Revisor nummer två började som svar på frågan diskutera på vilka nivåer i en 
organisation som bedrägerier oftast uppkommer. Han menar att det till stor del beror 
på vilken bransch det rör sig om. Han pekar på att stora bedrägerier sker högst upp på 
ledningsnivå medan mindre bedrägerier sker längre ned i företaget. Risken är större 
att det begås bedrägerier högst upp i ledningen eftersom det där inte finns något 
etablerat kontrollorgan. Men han menar även att bedrägerier som sker längre ned i 
företaget kan orsaka stor ekonomisk förlust för företaget om det sker i stor 
utsträckning. 
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5 Analys 
 

I analysdelen avser vi att väva samman teorin med empirin. Vi skall försöka besvara 
vår frågeställning genom att använda oss utav den kunskap vi införskaffat under våra 
intervjuer samt den information vi sammanställt i vår litteraturstudie. I analysdelen 
skall framförallt de frågor som ställdes i uppsatsens problemformulering försöka 
besvaras. 
 
 De frågor som härmed avses att besvaras utifrån den införskaffade teori och empiri 
som presenterats i uppsatsen är följande: 
 

• Vad är ekonomiska oegentligheter? 
• Varför uppstår ekonomiska oegentligheter? 
• Hur upptäcks ekonomiska oegentligheter? 
• Hur kan ekonomiska oegentligheter motverkas samt kontrolleras? 

 

5.1 Vad är ekonomiska oegentligheter? 
 
För att kunna få en uppfattning om varför ekonomiska oegentligheter uppstår, hur de 
upptäcks samt hur de kan motverkas och kontrolleras, så måste begreppet första av 
allt definieras. I vår empiriska undersökning har vi fått svar på vad uppfattningen om 
ekonomiska oegentligheter är bland revisorer från de stora revisionsbyråerna i landet. 
Respondenterna har förklarat vad begreppet innebär för dem och dessa förklaringar 
har i stort sett fyllt ut och beskrivit det som från början nämnts i teorin. I 
litteraturstudien beskrivs begreppet bedrägeri som att det skall vara ”oärligt och 
medvetet”. Man påvisar att ordet oärligt är ett subjektivt ord som kan vara synonymt 
med yttrycken omoraliskt, inte passande, och oanständigt. Men då dyker även frågan 
upp huruvida ordet moraliskt bör definieras? Man konstaterar att det är väldigt svårt 
att veta vad som är rätt eller fel, samt det faktum att vi människor inte alltid delar 
samma åsikter. I våra intervjuer har respondenterna angett följande definitioner: 
 
”En medveten handling som leder till en ekonomisk skada” 
 
”Otillbörligt nyttjande av tillgångar samt oriktig finansiell rapportering” 
 
Samtliga respondenter diskuterade även vikten av hur begreppet rätt och fel uppfattas 
av olika människor, och menade på att uppfattningarna inte alltid är desamma utan att 
de emellertid skiljer sig åt. Slutsatsen som kan dras, och som även sägs i 
litteraturstudien, är att de flesta bedragare nog inte anser att de gör något omoraliskt 
eller oärligt utan de fullföljer sin plan tills de blir upptäckta av någon som anser att de 
gör fel. Därmed kan det konstateras att respondenternas svar i stort sett är i linje med 
vad som sägs i teorin och att alla är överens om att begreppet ekonomiska 
oegentligheter är relativt abstrakt vilket gör att det får olika innebörd för olika 
personer beroende på vad dessa har för etiska och moraliska värderingar. 
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5.2 Varför uppstår ekonomiska oegentligheter? 
 
Anledningen till att ekonomiska oegentligheter uppstår kan vara på grund av flera 
orsaker. Oftast handlar det om personlig vinning och får många psykologiska 
förklaringar och orsakssamband. Men när det handlar om bedrägerier som sker genom 
att exempelvis hela dotterbolagsstyrelser samarbetar för att blåsa moderbolaget så har 
vi hamnat utanför de personlighetsstyrda motiven och istället kommit in på orsaker 
om företagets välfärd. I den empiriska undersökningen svarade respondenterna att 
orsaken till att ekonomiska oegentligheter uppstår bland annat är att det finns en 
möjlighet till att begå bedrägeri och att vissa utnyttjar denna. Respondenterna menar 
även på att bedrägerier inte bara handlar om att någon har mer än den andre eller att 
man vill ha mer pengar, utan snarare om status, makt och trygghet. Dessa faktorer kan 
man säga även bekräftas i teoridelen. Där presenteras det faktum att de flesta 
bedrägerier som begås i företag begås högt upp på ledningsnivå, där finns nämligen 
den största möjligheten till att genomföra bedrägerier. De som har den största 
möjligheten att begå bedrägerier är alltså vanligtvis personer med höga positioner som 
har befogenhet och makt. Detta indikerar därför väldigt mycket på att respondenternas 
teorier om varför ekonomiska oegentligheter uppstår faktiskt stämmer. De stora och 
mest kostsamma bedrägerierna begås inte utav personer som lider brist på pengar utan 
snarare utav personer som har det väldigt bra ekonomiskt ställt, därmed kan man 
konstatera att orsaken till att ekonomiska oegentligheter uppstår är starkt förknippat 
med status och makt snarare än pengar.  
 
En viktig grund till att så många bedrägerier begås av människor i toppen tas upp i 
litteraturstudien och är viktig att ha i åtanke. Det är oftast så att man har ett starkt 
förtroende för och ser upp till personer på ledningsnivå, detta kan medföra att man 
inte tar eventuella varningssignaler på allvar utan avfärdar dem som falska rykten och 
på så vis tillåter man ekonomiska oegentligheter att uppstå och fortgå år efter år utan 
att de upptäcks. Svaret till detta problem, som även våra respondenter tycks hålla med 
om, är att man ska sluta upp med att ha en falsk tilltro till högt uppsatta personer och 
istället införa ytterligare kontrollorgan. Dessa skall ha till uppgift att övervaka allt det 
arbete som i nuläget både genomförs och godkänns av samma person utan att 
kontrolleras av någon annan. 
 
I empirin diskuteras även att det måste finnas orsak och tillfälle för att ett bedrägeri 
skall kunna uppstå, och respondenterna talar mycket om rationaliseringar i den 
mening att bedragare oftast kommer med olika bortförklaringar till sitt handlande. 
Detta speglas även av den litteraturstudie som genomförts, där man tar upp att 
ekonomiska oegentligheter föregås av både motiv och tillfälle. Här beskrivs även sex 
olika rationaliseringsmekanismer som verkar gå helt i linje med vad våra respondenter 
svarade i empiriundersökningen. Man menar att bedragare oftast inte ser sig själva 
som bedragare utan att de anser sig vara berättigade att handla som de gör. Man 
intalar sig själv att man bara lånar, att alla andra gör precis likadant, att ingen lider 
skada och att man bara tar det som egentligen tillhör en själv.  
 
Man talar även i teorin om orsaker till varför hela företagsledningar gaddar ihop sig 
för att begå ekonomiska oegentligheter. Man menar att huvudskälen är att det innebär 
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stor ekonomisk vinning för högt uppsatta personer i företagen att begå bedrägeri och 
att man oftast inte tror att man kommer ertappas med sitt fusk. Detta styrks även i 
empirin där respondenterna dessutom pekar på något som kallas företagspress och 
menar på att ledningar oftast begår bedrägerier i försök att fylla igen fallgropar som 
till exempel misslyckade projekt och dåliga kontrakt. I empirin slår man även fast att 
risken för att ett bedrägeri ska uppkomma är störst högst upp i ledningen då det där 
inte finns något etablerat kontrollorgan. Men man påvisar även att också bedrägerier 
som sker längre ned i företaget orsakar stor ekonomisk förlust om det sker i stor 
utsträckning. I teorin kungör man att det krävs extra vaksamhet över företag med hög 
respektive avtagande tillväxt, företag som kämpar för sin överlevnad samt 
nyintroducerade företag på marknaden, då dessa kan ha stora motiv till att begå 
ekonomiska oegentligheter.  
 

5.3 Hur upptäcks ekonomiska oegentligheter? 
 
Med både empiriundersökningen och litteraturstudien som utgångspunkt så kan man 
konstatera att ekonomiska oegentligheter är väldigt svåra att upptäcka. En avgörande 
faktor är om det rör sig om ett stort eller litet bedrägeri, då revisorerna oftast bara kan 
upptäcka de bedrägerier med stora belopp. Respondenterna menar ändå att det är 
oerhört svårt att upptäcka bedrägerier som är ordentligt genomförda. De menar att det 
är av stor vikt att personer som iakttagit ett bedrägeri ges möjligheten att anonymt 
rapportera detta då många är rädda att bli av med sina jobb annars. Därför anser våra 
respondenter att det är väldigt bra med de så kallade ”Wissle-blower hotlines” som 
finns då dessa underlättar upptäckten av ekonomiska oegentligheter i företagen 
betydligt.  
 
Vad som även kan konstateras är att implementeringen av SOX i företagen har varit 
väldigt avgörande för upptäckten av ekonomiska oegentligheter. Syftet som med 
denna är att minska riskerna för bedrägeri och svek, råder det skilda meningar om 
bland företag och revisorer och vissa ifrågasätter huruvida regelverket har varit en 
lösning till problemet. Generellt sett så anser de flesta att implementeringen har tagit 
mycket lång tid i anspråk och att det inte alltid har varit så lätt. Men våra respondenter 
är ändå överens om att inom loppet på bara några år till så kommer SOX att ha 
uppfyllt sitt syfte.  
 

5.4 Hur kan ekonomiska oegentligheter motverkas samt 
kontrolleras? 
 
En av de svåraste och mest kostsammaste uppgift ett företag har är att lyckas 
motverka samt kontrollera framtida ekonomiska oegentligheter i bolagets verksamhet. 
Man måste skapa skydd i de olika processerna i den dagliga verksamheten som 
löpande blockera oegentligt handlande i företaget.  
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5.4.1 God intern kontroll 
 
Företag använder sig av olika försvarslinjer för att skydda sin verksamhet från 
ekonomiska oegentligheter. Enligt vår empiriska undersökning så utgörs den starkaste 
försvarslinjen av en god intern kontroll. Man menar att det måste finnas en sorts 
medvetenhet i företaget, man bör ha mer koll på verksamheten samt vara mer kunnig 
för att kunna utöva mer kontroll i respektive arbetsområde. Det måste finnas 
kontroller i företagets verksamhet som säkerställer att organisationen håller sig inom 
sina ramar. Ett företag som lever upp till informationskraven i den finansiella 
rapporteringen och som har en hög operationell effektivitet samt efterlevnad av lagar 
och regler kan sägas ha en god intern kontroll. Det gäller att man skapar effektiva 
beslutsprocesser där kraven, målen och ramarna i företaget är så tydliga som möjligt.  
 
Enligt en beskrivning av EU initiativ som diskuteras i teorin, vill man bland annat 
förstärka insynen i de interna transaktionerna liksom transaktioner med närstående 
parter samt tvinga alla börsnoterade bolag att årligen offentliggöra ett yttrande om 
företagsstyrningen.  De företag som tydligaste kan redogöra för hur dess 
internkontrollsystem fungerar kommer att vinna i förtroende samtidigt som det även 
gynnar affärerna genom att förbättra beslutsunderlagen, förbättra kvaliteten i 
beslutsprocesserna samt minimera riskerna för felaktigheter i intern och extern 
information. För att allt detta ska kunna uppnås så krävs det ett kontinuerligt och 
ständigt pågående arbete. Några exempel på vissa kontrollaktiviteter som genomförs i 
dagens företag är budgetuppföljning, uppföljning av attestbehörigheter, 
kontoavstämningar och så vidare. I rutinerna, för att uppnå en god intern kontroll, 
ingår det att säkerställa att det riktlinjer som ledningen lagts följs, att tillgångar 
skyddas, att oegentligheter och fel förhindras samt upptäcks, att redovisningen är 
riktig och fullständig samt att tillförlitlig ekonomisk information upprättas i tid. Om 
alla dessa tydliga riktlinjer följs så kommer företagens verksamheter utgöras av god 
intern kontroll och denna kontroll gör det därmed lättare att motverka oegentliga 
ekonomiska handlingar.  
 

5.4.2 Oberoende revisorer 
 
En annan försvarslinje som är viktig, enligt vår empiriska undersökning, och som kan 
kopplas till vår teori är kravet på oberoendet bland styrelseledamöter samt 
revisorerna. Revisorerna utför kvalitetskontroller, följer upp den interna kontrollen 
och har en kommitté som beslutar om påföljder och straff vid uppståndelsen av ett 
bedrägligt beteende i företaget. Något som är väldigt viktigt och som bör påpekas är 
revisorns oberoende. Revisorerna måste vara oberoende i sitt arbete samt intyga att ett 
bolags redovisning ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning. Det gäller 
för dem att säkerställa öppenhet och insyn samt minimera och på ett effektivt sätt 
hantera intressekonflikter som kan komma att dyka upp i företaget. EU kommissionen 
har nu lagt fram ett förslag till direktiv om lagstadgad revision vilket innebär att det 
bland annat kommer att ställas krav på skärpta påföljdsordningar, koncernrevisorers 
fulla ansvar för koncernredovisningen samt krav på revisionskommittéer i 
verksamheter av allmänt intresse kommer att utökas. Om en revisor känner sig osäker 
på vad den får göra eller inte göra så bör denna person rådfråga sin jurist som får 
avgöra revisorns oberoende i frågan. En revisor måste alltså iaktta och kontrollera alla 

 39



 

processer och transaktioner i företaget väldigt försiktigt för att inte undankomma 
något och så fort denna upptäcker något fel så måste det direkt åtgärdas för att 
minimera riskerna till att händelsen upprepas.   
 

5.4.3 Övervakning och tillsyn 
 
En ytterligare viktig försvarslinje som bör tillämpas i företagen för att lyckas 
motverka samt kontrollera ekonomiska oegentligheter är övervakning och tillsyn. 
Detta diskuteras framförallt i teorin och innebär att investerare förväntar sig att 
tillsynsansvariga skall säkerställa att lagar efterlevs. Underlåtenhet av att genomföra 
och tillämpa EU lagstiftning utgör ett betydande hinder i kampen mot 
företagsoegentligheter. Man har därför lagt fram förslag till direktiv om lagstadgande 
revision med krav på en väl finansierad, effektiv och oberoende offentlig tillsyn. Den 
senaste tidens händelser har emellertid pekat på att det finns ett behov av att 
ytterligare stärka samarbetet mellan tillsynsmyndigheter genom att exempelvis göra 
gemensamma undersökningar obligatoriska. Om man tittar på medlemsstaterna i EU 
så utövar de mer tillsyn över de institut som är verksamma på deras finansiella 
marknader än vad en myndighet gör. Därför har man kommit fram till att olika 
myndigheter måste samarbeta för att säkerställa att de lagstadgade kontrollerna är 
effektiva och heltäckande. För att möta den ökade komplexiteten i de finansiella 
transaktionerna och hos finansiella institut så krävs det ett närmre samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter på värdepappersbanker samt på försäkringsområdet. Man vill 
även underlätta tillgången till och utbytet av information, till exempel information 
som andra tillsynsmyndigheter har tillgång till kan även vara relevant för 
skattemyndigheter för att göra det lättare att spåra finansiella flöden mellan bolag.  
 
Något som diskuteras i empirin är åtgärder som kan göras i själva företaget för att 
underlätta övervakningen och tillsynen. Dessa åtgärder menar våra respondenter är att 
våga prata öppet om fraud för att kunna motverka det, annars förblir det i det 
fördolda. Med hjälp av Wissle-blower hotlines så har det blivit lättare för 
medarbetarna att yttra sig om olika bedrägliga beteenden som de upptäckt i företaget. 
Detta på grund av att medlaren förblir anonym i situationen och detta leder 
automatiskt till att fler vågar ta initiativet för att motverka ekonomiska oegentligheter 
oavsett på vilken nivå i företaget man befinner sig. 
 

5.4.4 Brottsbekämpning 
 
Den sista starka försvarslinjen som kan användas för att motverka samt kontrollera 
ekonomiska oegentligheter är brottsbekämpningen. Åtgärder som brukar vidtas vid 
fall av ekonomiska oegentligheter enligt vår empiriska undersökning, är i vissa fall en 
polisanmälan eller att det löses internt. Vilken av dessa två vanligaste åtgärder man 
väljer varierar väldigt mycket beroende på storleken av beloppet som undkommit eller 
med hänsyn till bedragarens familj samt hur väl man vill skydda medlaren. Om en 
medarbetare skulle upptäcka något bedrägligt beteende så går denne direkt till chefen 
eller ägaren som sedan går till revisorn. Vad som framgår av vår litteraturstudie är att 
man vill, i dagsläget, förbättra samarbetet mellan tillsynsorgan och brottbekämpande 
myndigheter. Möjligheten att spåra finansiella flöden är ytterst viktigt för att förhindra 
oegentligheter då det systematiskt, för närvarande, inte går att spåra on-line 
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transaktioner. Därför planeras projekt för att kartlägga och kvantifiera i finansiell 
brottslig verksamhet som utnyttjar Internet för att öka spårbarheten. Effekter för 
näringsförbud är för närvarande begränsade. Vissa slag av näringsförbud bör erkännas 
och verkställas över hela EU då EU- kommissionen har lämnat diverse förslag för att 
förbättra informationsbytet om fällande brottmålsdomar samt beslut om 
näringsförbud. En utformad EU politik skulle kunna omfatta viten eller andra 
påföljder vid bristande efterlevnad av den befintliga lagstiftningen. Påföljderna eller 
straffbestämmelserna skulle på så vis vara mer effektiva, proportionella och 
avskräckande.  
 

5.4.5 SOX samt företagsförtroendet 
 
Enligt vår teoretiska undersökning så har företagen inte bara ett ansvar gentemot sina 
aktieägare utan även mot samhället och övriga intressenter som är beroende av 
bolaget. Det framgår att förtroende fodrar en viss mängd risk. Exempel på risker som 
investerare samt övriga intressenter får ta är risken för uppståndelsen av ekonomiska 
oegentligheter i det investerade företaget. Förtroende- och riskmodellen visade oss att 
resultatet från en viss investeringssituation kan leda till ökad eller minskad situationell 
förtroendenivå inför kommande affärer. Företagens investerare samt dess övriga 
intressenter kan studera företagets interna kontrollsystem närmre för att kunna få en 
uppfattning av hur stor risken är. SOX är speciellt framtagen för att återhämta samt 
stärka investerarnas förtroende och enligt den empiriska undersökningen så är 
förtroendet för finansmarkanden på bättringsväg. En god ekonomisk redovisning är 
avgörande för en fungerande finansmarknad och en bra fungerande finansmarknad 
leder i sin tur till låga räntor som i sin tur stimulerar till investeringar. I empirin synes 
SOX vara väldigt detaljerat och lite för onyanserat enligt våra respondenter, men när 
det gäller synen på bokslutsarbetet så har regelverket resulterat bra då det nu innebär 
mindre problem och komplikationer. SOX är fortfarande lite oklart bland 
medarbetarna i företagen. Det har inneburit mer tid i det löpande arbetet på grund av 
den försiktighet som regelverket kräver att man måste vidta för att lyckas förhindra 
och motverka ekonomiska oegentligheter men i övrigt så verkar den långsiktiga  
implementeringen, på cirka fem till sex år, löpa bra. Amerikanska myndigheter 
kommer resa runt om i världen för att kolla upp hur implementeringen har skett. Detta 
mynnar ut i att revisorerna måste rapportera två saker; management assessment, det 
vill säga huruvida bolaget har åstadkommit ordentliga kontroller, samt den interna 
kontrollen för att se om den fungerar bra eller dåligt. Allt detta görs för att säkerställa 
att alla företag gör sitt yttersta för att förhindra och motverka fraud i sitt företag.  
 
Alla, ovannämnda, försvarslinjer måste sammantaget vara tillräckligt solida för att 
förhindra och motverka företagsoegentligheter. De avgörande faktorerna är alltså en 
god intern kontroll, oberoende revisorer, bra övervakning och tillsyn samt en bra 
samordning av brottsbekämpningen och tillämpningen av det nya regelverket SOX.  
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6 Slutsats 
 
I uppsatsens sista kapitel kommer vi att dra våra egna slutsatser utifrån analysen i 
föregående kapitel. Vi kommer också att föra en självkritisk diskussion och ta fasta på 
de aspekter av arbetet som kunde utföras på ett annorlunda sätt. Vidare kommer 
också förslag till fortsatta studier att ges. 
 

6.1 Slutsatser 
 
Genom vår litteraturstudie och genom våra intervjuer har vi kommit fram till att vår 
undersökning till största delen verifierat den befintliga teorin. Vi har först och främst 
kommit fram till att ekonomiska oegentligheter är ett väldigt komplext begrepp med 
en bred innebörd som kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Begreppet är 
starkt knutet till vilka etiska och moraliska värderingar människor har och man kan 
säga att dessa värderingar styr huruvida ett visst handlande uppfattas som bedrägligt 
eller inte. Vidare har vi även kommit fram till att det finns flera orsaker till att 
ekonomiska oegentligheter uppstår. Grundorsaken till att det förekommer bedrägerier 
över huvudtaget är den ekonomiska vinningen. Men vi har även kunnat konstatera att 
det inte alltid är pengarna i sig som utgör den huvudsakliga orsaken till att man utför 
en sådan handling, utan den status, makt och trygghet som pengarna genererar. En 
stor anledning till varför de ekonomiska oegentligheterna får sådana stora ekonomiska 
konsekvenser är för att man har en falsk tilltro till högt uppsatta personer och inte tar 
varningssignalerna om bedrägeri på allvar. I och med detta så tillåter man att 
ekonomiska oegentligheter uppstår så högt upp i bolagshierarkierna, där fortgår de 
oftast i många år innan de uppdagas vilket kan få ödesdigra konsekvenser för både 
bolaget och dess omgivning.  
 
Vi har genom vår undersökning fått erfara att ekonomiska oegentligheter oftast 
föregås av tre olika parametrar, dessa är: orsak, tillfälle och rationalisering. Vilken 
slutsats som kan dras utav dessa är att de alla är sammanvävda i ett slags 
orsakssamband där det ena föregås utav det andra. Så länge som det ges tillfälle att 
begå ett bedrägeri så finns alltid risken att ett bedrägeri uppstår så fort någon finner 
sig ha en orsak till att begå en sådan handling. I och med detta kan man säga att 
rationaliseringsfasen i sin tur är ett slags sätt för bedragaren att på sätt och vis 
berättiga sitt handlande och övertyga sig själv om att det han gör, inte är fel. 
Slutsatsen som vi kan dra utav detta är att så länge som det inte ges tillfälle i företaget 
att begå ekonomiska oegentligheter så kommer dessa inte heller att uppstå. Genom 
både vår teoretiska och empiriska undersökning har vi kommit fram till att de allra 
största bedrägerierna begås högt upp på ledningsnivå och att den största orsaken till 
detta är att man mer eller mindre indirekt ger personer på den nivån tillfälle att begå 
sådana handlingar. Framförallt beror problemet på att man oftast ser upp till chefer 
och företagsledare och därmed avfärdar alla varningssignaler som falska rykten 
istället för att ta tag i saken och agera mot problemet. En möjlig lösning till detta tror 
vi kan vara att inrätta ytterligare kontrollorgan som skall ha till uppgift att kontrollera 
framförallt de ledningsbeslut som idag inte kontrolleras, men även ha en övergripande 
kontrollfunktion över alla transaktioner som genomförs i företaget. 
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Vi har även fått klarhet i hur ekonomiska oegentligheter kan upptäckas och därav 
konstaterat att detta är väldigt svårt. Vi har kommit fram till att de bedrägerier som är 
lättast att upptäcka är de som utgör stora väsentliga summor i bolaget. Detta beror på 
att det är oerhört svårt för revisorerna att upptäcka bedrägerier och speciellt svårt är 
det då dessa är ordentligt genomförda. Med detta i bakhuvudet tror vi att 
implementeringen av SOX kan vara det avgörande svaret till det rådande problemet 
av ekonomiska oegentligheter i dagens företag. Vi tror nämligen att om man förbättrar 
den interna kontrollen i företaget så kan man lättare upptäcka för att därmed förhindra 
uppkomsten av ekonomiska oegentligheter. Dessutom har vi genom våra respondenter 
även fått bekräftat att ett mycket effektivt sätt att upptäcka förekommande bedrägerier 
i företagen är genom de så kallade Wissle-blower hotlines som finns. Orsaken till att 
vi tror att detta kan vara en avgörande lösning är för att anonymitet är ett bra sätt att 
hantera känsligheten i en sådan uppdagad situation. 
 
För att göra en likhetsgranskning beträffande de förväntningar vi hade innan 
undersökningen påbörjades så vill vi faktiskt påstå att skillnaden inte är så stor 
jämfört med resultatet. Tidigare spekulerade vi mycket kring frågorna vad 
ekonomiska oegentligheter egentligen är, hur de praktiskt taget uppstår och upptäcks 
samt hur man kan motverka dem. Idag har vi fått alla våra tidigare teorier bekräftade 
samt fått en mycket bredare förståelse för ämnet. Vi har dessutom erhållit mycket 
mera kunskap om de lagar, regler och riktlinjer som styr upp arbetet kring 
förebyggandet, vilket även har gett oss nya infallsvinklar till problemet som vi 
tidigare inte ägnat någon större åtanke, men som vi nu anser vara ett förekommande 
faktum. 
 
 Till viss del har vi även blivit överraskade under arbetets gång. Tidigare hade vi 
bland annat hört talas om olika metoder som företag kan använda sig av för att 
motverka ekonomiska oegentligheter, och Wissle-blower hotlines var en utav dessa. 
Idag är vi nästan helt övertygade om att denna metod kan vara avgörande i 
bekämpningen av bedrägerier. Vi har dock fått intrycket av att metoden trots sin 
effektivitet inte brukas i företagen till den grad som vi tidigare trott. Detta är något vi 
anser att man bör ta fasta på då det gör en mycket väsentlig skillnad i att ha ett 
Wissle-blower system implementerat i företaget än om man inte har det. Vi anser inte 
att man har så mycket mer att förlora på att nyttja ett sådant system än det man kan 
förlora om man enbart förlitar sig på sina gamla kontrollfunktioner och hoppas att 
ingen någonsin skall hitta ett kryphål. I och med att det oftast är förknippat med rädsla 
då man blir vittne till ekonomiska oegentligheter i sitt företag så tror vi att detta är den 
mest praktiska och trygga lösningen ett företag kan komma upp med. Vi är 
övertygade om att företag med en rotad Wissle- blower metod har lättare för att 
upptäcka bedrägerier och att de därmed har kommit en god bit på väg till att bli kvitt 
risken för att ekonomiska oegentligheter skall uppstå. 
 
Med hela vår undersökning som grund har vi kommit fram till att det förebyggande 
arbetet gentemot ekonomiska oegentligheter är en lång och svår process som tar 
mycket tid och kapacitet i anspråk. Förebyggandet består av många olika byggstenar 
som alla är sammanlänkade på ett eller annat sätt och alla utgör en grund för att man 
på bästa sätt skall kunna motverka att ekonomiska oegentligheter uppstår. De 
avgörande faktorerna är således en god intern kontroll, oberoende revisorer, bra 
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övervakning och tillsyn samt en bra samordning av brottsbekämpningen och 
tillämpningen av det nya regelverket SOX.  

6.2 Slutdiskussion och självkritik 
 
Den självkritiska diskussionen skall ge oss tillfälle att på ett kritiskt sätt själva granska 
vår uppsats, vad vi kunde ha gjort annorlunda samt vad som kunde ha gjorts bättre. Vi 
vill framförallt poängtera att arbetet har varit mycket lärorikt och vad som till stor del 
har bidragit till detta är komplexiteten och känsligheten i ämnet. 
 
En stor nackdel med arbetet har varit bristen på tid då kursen har hållits under 
sommaren. Detta har även försvårat tillgängligheten till muntliga källor såsom 
intervjuobjekt, då det varit en semesterperiod. Man hade även kunnat genomföra 
diverse undersökningar på olika bolag i form av enkäter för att på ett mer praktiskt 
sätt komma underfund med det svåra problemet som studien behandlar.  
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Syftet med studien har varit att definiera vad ekonomiska oegentligheter är samt 
kartlägga varför dessa uppstår, hur de upptäcks, samt hur de kan förebyggas och 
kontrolleras. Syftet har således varit förklarande och sökt svar på frågor om oegentligt 
handlande i den ekonomiska verksamheten samt dess orsaker. Förslag till hur man 
kan göra en vidare fördjupning i ämnet är att behandla bolagskoden, diskutera 
IAS/IFRS påverkan och inflytande, samt kartlägga i vilka branscher ekonomiska 
oegentligheter är mest förekommande och varför. 
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8 Bilaga 
 
Vi är två tjejer som ska skriva en uppsats om fraud kopplat till den interna kontrollen i 
ett företag. Här nedan följer frågor som vi kommer att koncentrera oss på under 
intervjun. Nedanstående frågor är väldigt öppna vilket ger dig tillfället att själv vinkla 
svaren anpassande till just ditt företag.  
 

1. Vad är ekonomiska oegentligheter? 
 
2. Varför uppkommer ekonomiska oegentligheter? 
 
3. I vilken utsträckning förekommer ekonomiska oegentligheter? 
  
4. Hur ofta upptäcks och rapporteras förekommande ekonomiska oegentligheter av 
revisorerna? 
 
5. Vilka försvarslinjer finns mot ekonomiska oegentligheter? 
 
6. Vilka åtgärder kan vidtas vid förekommande ekonomiska oegentligheter? 
 
7. Hur påverkas intressenterna av ekonomiska oegentligheter? 
 
8.  Har SOX varit avgörande i återhämtningen av aktieägarnas förtroende för 
finansmarknaden? 
 
9. Kommer förtroendet för den svenska finansmarknaden någonsin att bli helt 
återställt? 
 
 
 
Efter intervjun kommer vi att sammanställa det som har sagts under intervjun och 
därefter maila över texten till dig för att få ditt samtycke.  
 
Om du har några övriga frågor så var vänlig och kontakta oss: 
 
Martina.Aho@astrazeneca.com 
070-40 42 41 6 
 
Jaklin.Bezatto@se.abnamro.com  
073-95 11 770 
 
Tack för din medverkan! 
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