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Sammanfattning 
 

Titel: Interorganisatorisk samverkan – vid återvinning av brottsutbyten 

Författare: Frida Landin och Magdalena Zawada 

Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen 15 hp 

Termin: Vårterminen 2017 

 
Myndigheter har en central roll i dagens samhälle och många av dem möter vi varje dag 

vilket gör deras arbete högst aktuellt. Deras ansvarsområden överlappar ibland varandra 

vilket kräver att de samverkar. Tack vare samverkan kan myndigheterna effektivisera sitt 

arbete och uppnå bättre resultat. Däremot fungerar deras samverkan inte alltid på ett ef-

fektivt sätt utan är något som måste utvecklas och skapas tillsammans.  

 

Syftet med denna studie var att få en bredare förståelse för samt bidra med kunskap kring 

interorganisatorisk samverkan vid återvinning av brottsutbyten med särskilt fokus på fak-

torer som kan främja respektive utgöra hinder för samverkan. Efter avslutad studie har vi 

gett ett bidrag om de faktorer som kännetecknar interorganisatoriska samband vid brotts-

bekämpning om brottsutbyten samt gett förslag på förbättringar. Vi valde att använda oss 

av en fallstudie som metod där en kvalitativ forskningsansats tillämpades. För att få olika 

perspektiv samt en ökad förståelse för fenomenet som studerats har vi intervjuat sex ex-

perter, därmed en från varje myndighet. Vår teoretiska referensram består av forskning 

som behandlar samverkans betydelse, former och förutsättningar med särskild fokus på 

främjande respektive hindrande faktorer för interorganisatorisk samverkan. Vi presente-

rar även en analysmodell som fungerade som en utgångspunkt då vi med hjälp av denna 

konkretiserade vårt informationsbehov. I empirikapitlet presenterar vi de olika myndig-

heterna och deras roll i samverkan samt resultaten av intervjuerna. Information kring 

brottsutbyten presenteras också vilket utgör grunden för den empiriska bakgrunden och 

den empiriska undersökningen. Detta utgör tillsammans med den teoretiska referensra-

men grunden för vår diskussion och slutsats. Vår studie visar att det finns faktorer i de 

utvalda myndigheternas interorganisatoriska samverkan som utgör hinder samt främjar 

deras arbete kring återvinning av brottsutbyten. Engagemanget ser vi som en främjande 

faktor i myndigheternas interorganisatoriska samverkan. Kommunikationen mellan myn-

digheterna utgör en främjande faktor samtidigt som det också finns hinder i kommunikat-

ionen. Andra hinder för samverkan är sekretess och brist på relevanta verktyg för upp-

följning. Eftersom myndigheterna arbetar utifrån olika ansvarsområden, uppdrag och re-

gelverk konstaterar vi avslutningsvis att samverkan behöver bättre styrning som kan 

stödja pågående projekt och bidra till bättre synkronisering, koordinering och integrering 

av arbetsprocesserna.  

 

Sökord: “Ekonomisk brottslighet", "Redovisningsbrott", "Skattebrott", ”Förskingring”, 

"Bedrägeri", "Brottsutbyte", ”Sekretess” "Interorganisatorisk samverkan". 



 

 

   

 

 

Abstract 
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Semester: Spring 2017 

 

Authorities play a central role in today's society. We meet many of them every day, which 

makes their work very actual. Their responsibilities sometimes overlap, which requires 

them to interact. Through this collaboration, the authorities can improve their efficiency 

and achieve better results. However, their collaboration does not always work well but is 

something that has to be created and developed together. 

 

The purpose of this study was to contribute with knowledge about inter-organizational 

collaboration in the reclaiming of profits from crime. We wanted to get a wider under-

standing of government collaboration that takes place with particular focus on factors that 

can promote or constitute barriers to collaboration. After completing the study, we have 

made a contribution about the factors that characterize inter-organizational collaboration 

in the reclaiming of profits from crime and suggest improvements. We have conducted a 

qualitative case study as a method. To get different perspectives and an increased under-

standing of the phenomenon studied, we have interviewed six experts, one from each 

authority. Our theoretical framework consists of research addressed the importance of 

collaborations as well as forms and conditions of collaboration with particular focus on 

facilitators and barriers for inter-organizational collaboration. We also present an analysis 

model which was used as a starting point for our information needs. In the empirical part 

of the present study we present the authorities' role in the collaboration as well as the 

results of the interviews. Information about the reclaiming the profits from crime is also 

presented and it forms the basis for the empirical background and the empirical study. 

This, together with the theoretical framework, forms the basis for our discussion and con-

clusion. This study identifies important facilitators and barriers for the inter-organiza-

tional collaboration in the reclaiming of profits from crime. The factors such as commit-

ment impacts the collaboration positively. Communication between the authorities con-

stitutes a promotion factor while there are also obstacles in the communication. Other 

barriers in collaboration are confidentiality and lack of relevant follow-up tools. As the 

authorities work on different responsibilities, tasks and regulations, we conclude that the 

collaboration requires better governance that would support ongoing projects and con-

tribute to better synchronization, coordination and integration of the work processes. 

 

Keywords: ”Economic crime”, ”Accounting violation”, “Tax breaks”, “Embezzle-

ment”, “Fraud”, “Recovery of crime”, “Secrecy” “Inter-organizational collaboration” 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras bakgrund och problemdiskussion  kring ämnet samt 

syfte och forskningsfrågor . 

1.1 Bakgrund 

Myndigheter har en central roll i dagens samhälle, de är institutioner som genom århund-

radena fungerat som grundpelare i samhället och varit en drivkraft till den ekonomiska 

utvecklingen. De har bidragit till stimulans och säkerhet som sedan genererat lagar, för-

ordningar samt sociala normer. Kring dessa institutioner har sedan organisationer utveck-

lats (Söderberg, 2015). 

Det finns olika former av myndigheter och förvaltningar, många av dem möter vi varje 

dag vilket gör deras arbete högst aktuellt. Deras ansvarsområden överlappar ibland 

varandra vilket kräver att de samverkar. Tidigare forskning framhäver vikten av samver-

kan och att arbeta tillsammans istället för att myndigheterna arbetar separat (Lundin, 

2007). Svenska myndigheters arbete är offentligt och något som ständigt granskas för att 

finna brister och effektiviseringar. Samhället ställer också högre krav i form av nya IT-

system, kommunikationsmedel och effektiviseringar som medför att myndigheterna ställs 

inför nya utmaningar hela tiden, därför är myndighetssamverkan ett viktigt ämne att un-

dersöka närmare (Lundin, 2007).  

Brottsförebyggande arbete har varit en central del i välfärdsarbetet sedan 1970-talet då 

stigande kriminalitet krävde ett närmare samarbete mellan myndigheter, intressenter och 

medborgare. Att arbeta brottsförebyggande innebär att både främja positiv utveckling 

men också försöka motverka destruktiv utveckling (Johansson, 2014). På uppdrag av re-

geringen har satsningar på myndighetssamverkan gjorts mot grov organiserad brottslig-

het. Detta gäller för Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tull-

verket, Rikspolisstyrelsen samt Åklagarmyndigheten. Regeringen har utarbetat en ge-

mensam handlingsplan samt strategi. Syftet är att myndigheterna ska verka för informat-

ionsutbyte, smidigare samarbete, utveckla och följa upp brottsutbytesarbetet. Ekobrotts-

myndigheten är samordnare för regeringsuppdraget (Ekobrottsmyndigheten, 2015).  

Brottsutvecklingen i Sverige är en omdiskuterad fråga som det idag skrivs och diskuteras 

mycket om i tidningar och debatter. Den organiserade brottsligheten har ökat under de 

senaste åren och blivit mer inriktad åt vinst, företag samt privatpersoner (Brå, 2017). Pa-

rallellt med denna utveckling sker det mer avancerade brott som går mer åt gränserna 

mellan ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. I Fakta om Brottsutveckl-

ingen i Sverige fram till år 2015 redogör Brottsförebyggande rådet en förklaring till detta:  

 Olika regleringar de senaste 20 åren har gjort företag till en bas för brott. Det gäller 

såväl smuggling som storskaligt svartarbete. I högre sfärer återses avancerad bokfö-

ring på gränsen till grovt svindleri och grova bokföringsbrott. En stor andel ekobrott 

handlar om vilseledande: momspengar återbetalas på oriktig grund, bokföringen är 

missvisande, deklarationer stämmer inte, felaktiga uppgifter sprids – en utveckling 

som accentueras när företag missbrukas och regleringar utnyttjas (Brå, 2017 s.29-

30).  
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Brottsbekämpningen har vid sidan av den sedvanliga brottsbekämpningen mer och mer 

börjat angripa den organiserade brottsligheten där fokus ligger på tillgångsinriktad brotts-

bekämpning. Att spåra, säkra och återvinna utbyte av brott blir en allt viktigare fråga för 

samhället. I Sverige sker det ständigt ökningar av yrkanden och förverkanden av brottslig 

verksamhet där fler ärenden samt tillgångsutredningar görs (Åklagarmyndighetens årsre-

dovisning, 2016). Hur stora är brottsvinsterna? I Sverige uppgår de ekonomiska beloppen 

för penningtvätt till mångmiljardbelopp där en bit över 100 miljarder avser endast skatte-

fusk (Skatteverket, 2008). Detta kan jämföras med globala siffror som FN-organet (UN 

Office for Drugs and Crime) har sammanställt där summan av brottsutbyten motsvarar 

cirka 870 miljarder dollar vilket uppskattas till 1,5 procent av världens totala BNP (Brå 

2014:10).  

Tillgångsinriktad brottsbekämpning är ett samlingsbegrepp för insatser mot pengar och 

egendom som härrör från kriminell verksamhet (Brå, 2014:10).  Ekobrottsmyndigheten 

arbetar med brottsbekämpning av olika slag och ett tillvägagångssätt som har blivit allt-

mer modernt att arbeta med är att återföra och förverka brottsutbyten. Det innebär att 

polisen återvinner tillgångar från brottslingar som antingen har skulder, fordringar eller 

äger föremål som de inte förvärvat på ett lagligt sätt. Detta görs i samverkan med Skatte-

myndigheten, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket samt Åklagar-

myndigheten (Brå, 2014:10).  Ibland når de inte riktigt ända fram och de lyckas inte åter-

vinna utbytet, detta är ett problem som kan vara frustrerande för myndigheterna. 

Med hänsyn till ovanstående kunskap är det därför oerhört viktigt att hitta effektivare 

strategier och resurser för att komma åt tillgångarna genom interorganisatorisk samverkan 

mellan myndigheterna. Detta är också ett viktigt mål för den tillgångsinriktade brottsbe-

kämpningen som växer både i Sverige och internationellt (Ödlund, 2007).  

1.2 Problemdiskussion 

Interorganisatorisk samverkan är ett brett begrepp som kan kopplas samman med myn-

dighetsöverskridande arbete. Det innefattar flera områden såsom struktur, organisations-

kultur, interaktion och koordinering (Ödlund, 2007). Samverkan mellan myndigheter fun-

gerar inte alltid på ett effektivt sätt utan det är något som måste utvecklas och skapas 

tillsammans. Därför kan interorganisatorisk samverkan användas som ett arbetssätt för att 

effektivisera, förbättra och synliggöra eventuella hinder som kan förekomma vid myn-

dighetsöverskridande arbete (Ödlund, 2007). 

Vid myndighetssamverkan kan det ibland uppstå svårigheter i form av olika hinder (Öd-

lund, 2007). Ett vanligt förekommande problem är olika organisationskulturer och värde-

grunder. Här kan det finnas stora skillnader i hur myndigheterna arbetar och ser på olika 

situationer vilket komplicerar arbetet samt gör det svårare att fatta ett gemensamt beslut. 

Olika organisationskulturer innebär också att de står inför egna interna och externa svå-

righeter som andra myndigheter i samverkan inte har. Detta gör samverkansprocessen 

mer komplex då de finns många faktorer som ska spela in för att det ska bli produktivt 

(Albani, 2009).  
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Myndigheterna kan även arbeta utefter skilda organisatoriska mål, vilket också kan vara 

ett problem som hämmar arbetsprocessen. Medarbetarna har olika utbildningar och tidi-

gare erfarenheter som kan påverka deras åsikter i hur arbetet skall bedrivas (Ödlund, 

2007).  

Ett annat problem som är vanligt förekommande vid myndighetsöverskridande arbete och 

utbyten av information är sekretess. I vissa fall har myndigheter sekretessbelagt material 

som gör det svårt för andra myndigheter att få tillgång, detta gör att processen och utred-

ningen stannar upp i väntan på tillstånd (Ekobrottsmyndigheten, 2015). Det är varje myn-

dighets ansvar att avgöra vilken information som de kan ge ut. Om felaktig information 

ges ut kan det skada flera parter bland annat förundersökningen eller att det inskränker 

mot integritetskyddsreglerna i personuppgiftslagen (Länsstyrelsen, 2012).  Ibland kan det 

även förekomma att myndigheterna arbetar i olika tempo där en myndighet vill agera och 

göra tillslag medan andra arbetar i en långsammare takt som gör att processen bromsas in 

(Ekobrottsmyndigheten, 2015).  

En vanlig föreställning inom detta område är också begreppet makt. Myndigheterna sitter 

på olika maktpositioner och förfogar över diverse medel vilket i sin tur kan skapa kon-

kurrens mellan de olika myndigheterna. Prasad et.al (2012) anger att detta är vanligt fö-

rekommande då de olika aktörerna har starka egenintressen och tror sig veta bäst. Här kan 

bristande kunskap om de olika organisationerna vara en bidragande faktor. Tillit och för-

troende är två grundkomponenter som kan bidra till en bättre samverkan och relation. 

Likaså olika incitament såsom förmåner eller aktiviteter tillsammans kan användas för att 

stärka sammanhållningen och utformningen av strukturen i arbetet (Ödlund, 2007).  

Implementering av strategier och nya strukturer i organisationerna är ett annat vanligt 

fenomen som har goda avsikter och tilltro i början men som lätt kan glömmas bort 

(Ekobrottsmyndigheten, 2015). En vanlig företeelse är att anställda vet om att nya för-

ändringar eller arbetssätt kommer att ske men de har svårt att både tillämpa och anpassa 

sig till dessa. En viktig del i förändringsarbetet och initiering av nya verktyg blir då fram-

förallt tydlighet, kommunikation samt att uppföljning görs menar Ödlund (2007). Det är 

även essentiellt att se till vems prestationer som skall mätas, vad som skall mätas och när 

samt hur effekterna ska beräknas (Brå, 2014:10).  

Med hänsyn till ovanstående kunskap finner vi interorganisatorisk samverkan mellan 

svenska myndigheter som ett aktuellt och viktigt område att undersöka närmare. Motiven 

kan exempelvis vara att öka myndigheternas handlingskapacitet och därmed effektivisera 

den offentliga sektorn. Komma åt mer tillgångar som anskaffats genom brottslig verk-

samhet kan vara ett annat motiv som är direkt förknippat till denna uppsats. För att möj-

liggöra större handlingskraft genom tillgång till varandras resurser och erfarenheter blir 

det därför nödvändigt enligt vår förförståelse att agera i en större konstellation, nämligen 

i en samverkansform.   

Problematiken som finns inom dessa ovanstående områden vill vi illustrera så att andra 

företag och myndigheter skall kunna ta del av vår uppsats. Vi vill även uppmärksamma 

att samverkan är en nödvändig arbetsform inte bara för att effektivisera verksamheterna 
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men även för att kunna utföra sina åtaganden, exempelvis inom hälso- och sjukvården. 

Om myndigheterna inte samverkar ökar dessutom förekomsten av ”onödigt dubbelar-

bete” som i sin tur kan kosta samhället miljoner kronor (Danermark & Kullberg, 1999). 

Vi anser att det alltså ligger i allas intresse att diskutera förutsättningarna kring myndig-

heternas interorganisatoriska samverkan, söka kunskap kring de faktorer som kan främja 

respektive utgöra hinder för samverkan och slutligen ge förslag på hur de kan hantera de 

olika problem som kan uppstå i deras samverkan.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

- Vilka faktorer kan vara fördelaktiga för interorganisatorisk samverkan vid åter-

vinning av brottsutbyten?  

- Vilka eventuella hinder kan förekomma mellan de valda myndigheterna? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en bredare förståelse för samt bidra med kunskap kring 

interorganisatorisk samverkan vid återvinning av brottsutbyten med särskilt fokus på fak-

torer som kan främja respektive utgöra hinder för samverkan. Efter avslutad studie vill vi 

ge ett bidrag om de faktorer som kännetecknar interorganisatoriska samband vid brotts-

bekämpning om brottsutbyten samt ge förslag på förbättringar. Uppsatsen är inriktad mot 

de valda myndigheterna och deras arbete vid återvinning av brottsutbyten, det kan använ-

das som ett underlag vid samverkan i framtiden. 
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi för och motiverar de metoder vi använt för vår data-

insamling. 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

Interorganisatorisk samverkan är ett brett, komplext och svårbegripligt begrepp som kan 

upplevas oklart. Eftersom vi ville öka vår kunskap om fenomenet interorganisatorisk sam-

verkan samt få en förståelse för interaktionerna mellan myndigheterna föll det sig natur-

ligt för oss att välja hermeneutiken som metod. När tolkningarna utfördes använde vi våra 

egna uppfattningar, tankar och intryck för att förstå hur våra respondenter tolkar den verk-

lighet de befinner sig i. Vi ville exempelvis förstå vilken inställning de intervjuade per-

sonerna hade till samverkan, hur de utvecklade en ömsesidig respekt och förståelse för 

varandras roller samt vad som enligt våra respondenter kan främja respektive utgöra hin-

der för deras samverkan. Vårt resonemang styrks av Thurén (2007) som menar att her-

meneutiken används då en forskare vill tolka andra människors förståelse och upplevelser 

genom sina egna uppfattningar.  

Vi var under hela processen medvetna att vår tolkning inte är den absoluta sanningen utan 

en skildring av hur vi uppfattar interorganisatorisk samverkan utifrån det insamlade 

materialet. Eftersom det inte är möjligt att helt frigöra oss från våra subjektiva tolkningar 

och bedömningar försökte vi att eftersträva att ha ett aktivt och medvetet förhållande till 

vår förförståelse. För att nå ny kunskap samt få ett resultat av det som undersökts arbetade 

vi under hela studien på ett varierande sätt mellan förförståelse, tolkning och förståelse. 

Vi har dessutom blivit tvungna att omformulera vissa delar av uppsatsen eftersom vår 

helhetsuppfattning förändrades efter att vi fått nya idéer. Detta kallas för den hermeneu-

tiska spiralen där hermeneutiska tolkningar utvecklas hela tiden genom samspel mellan 

människor, observationer och interaktioner (Dalen, 2011). Därför anser vi att observat-

ionerna är viktiga för att bilda vår egen uppfattning om myndigheterna och inte enbart 

lyssna till de intervjuades information. Observationer kan också ge en bild av hur männi-

skorna arbetar, miljön på arbetsplatsen samt hur de agerar mot varandra.  

Kunskapen som vi sökte efter för att kunna genomföra vår uppsats fann vi i litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Efter att vi fått en ökad förståelse kring de ämnen vi ville under-

söka byggde vi på dessa genom intervjuer och observationer. Vi intervjuade flera perso-

ner för att få en så djup förståelse som möjligt och för att generera en tillförlitlig uppsats. 

2.2 Undersökningsansats 

Valet av en kvalitativ metod gjordes då vi gör en undersökning som lägger vikt på att 

tolka ord istället för att mäta kvantifierbar data (Bryman & Bell, 2013). En annan anled-

ning till att kvalitativ metod valdes var att interorganisatorisk samverkan kan vara svårt 

att fånga kvantitativt då fokus ligger på att fånga myndigheternas interaktioner genom 

observationer samt tolkning. 
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Genom intervjuer tror vi också att vi kan få utförligare svar än genom enkäter då vi får 

mer utrymme till en dialog med intervjupersonerna. Det gav oss också möjlighet till att 

förtydliga vissa frågor och intervjupersonernas erfarenheter kan då berättas på ett mer 

målande och tydligt sätt.  

Den kvalitativa metoden är även starkt kopplad till hermeneutiken där forskaren försöker 

uppnå en förståelse av det som studerats genom att göra tolkningar av det material som 

samlats in (Bryman & Bell, 2013). Studien var flexibel i utformningen eftersom en her-

meneutisk ansats användes. I och med detta beslutade vi att en kvalitativ forskningsstra-

tegi passade bäst. Den kvalitativa forskningsstrategin kan verka resurskrävande då vi stu-

derade sex olika myndigheter men för att få en tydlig bild av deras samverkan var det 

angeläget att få med allas perspektiv.  

2.2.1 Fallstudie  

Undersökningsdesignen som använts i vår studie kan klassificeras som en fallstudie ef-

tersom en djupgående studie utförts. Vi har tolkat och undersökt fenomenet interorgani-

satorisk samverkan där vi fokuserat på faktorer som är främjar respektive utgör svårig-

heter i deras samverkan vid återvinning av brottsutbyten.  

Med hjälp av intervjuer, observationer och granskning av offentliga källor såsom BRÅ 

rapporter ville vi få så övergripande information som möjligt för att bättre kunna förstå 

det som utmärker interorganisatorisk samverkan vid tillgångsinriktad brottsbekämpning. 

Vi har också lagt fokus på processer då vi ville ta reda på hur myndigheterna arbetar, 

vilka strategier de tillämpar samt varför samverkan mellan myndigheterna inte alltid fun-

gerar på ett effektivt sätt. Detta styrks av Merriam (1994) då fallstudier innefattar direkta 

observationer, systematiska intervjuer och skriftliga offentliga källor samt svarar på frå-

gor ”på vilket sätt” och ”varför” snarare än på ”vad” och ”hur många”.   

Genom vår studie ville vi identifiera grundläggande problem och hinder som uppstår i 

myndigheternas samverkan samt bidra med kunskap om hur dessa problem kan hanteras. 

Vi ville även ge förslag på hur samverkan mellan myndigheterna kan förbättras. En djup-

gående studie ansågs i detta fall vara nödvändig för att kunna upptäcka samverkans kom-

plexitet och genom tolkning bidra till bättre förståelse för fenomenet. Detta styrks av 

Stake (1981) i Merriam (1994) som menar att fallstudier är mer konkreta än abstrakta 

samt mer i samklang med vår erfarenhet.  

2.3 Angreppsätt 

Tidigare forskning om interorganisatorisk samverkan användes som grund för att utforma 

en intervjuguide och samla in det empiriska materialet. Eftersom intervjuerna tillförde ny 

information ansåg vi det nödvändigt att utveckla den teoretiska genomgången ytterligare. 

Detta angreppssätt där forskaren under hela studien arbetar på ett varierande sätt mellan 

empiri och teori kallas för abduktion (Johansson Lindfors, 1993). 
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2.4 Urval av myndigheter och respondenter 

För att inhämta vårt empiriska underlag tog vi kontakt med en Åklagare på Ekobrotts-

myndigheten via mejl. Därefter bestämde vi ett möte för att diskutera idéer och inriktning 

av examensarbetet. Efter att vi formulerat studiens forskningsfrågor och syfte fick vi vi-

dare hjälp genom att vi kom i kontakt med en revisor på Åklagarmyndigheten som har 

goda kunskaper och kontakter vad gäller andra myndigheters insatser på området. Vi fick 

därefter kontaktuppgifter till en expert på varje myndighet som arbetar med brottsutby-

tesarbetet och som också samverkar med de övriga myndigheterna. Dessa experter valdes 

ut på grund av att de är skickliga på området och har erfarenhet samt goda kompetenser. 

Bryman & Bell (2013) förklarar att forskare ofta använder sig av bekvämlighetsurval, 

nämligen tillgängliga respondenter som organisationer själva väljer ut. Vi kunde dock 

påverka urvalet av respondenter till viss del genom att vi önskade att få kontakt med en 

person från varje myndighet. Genom att vi använde oss av bekvämlighetsurval i kombi-

nation med att urvalet blev styrt till sakkunniga intervjupersoner fick vi olika perspektiv 

samt en ökad förståelse för fenomenet som studerats.  

 

2.4.1 Dokumentstudie 

Som informationskällor har vi även använt oss av skriftliga dokument såsom BRÅ rap-

porter och ett metodstöd för finansiella utredningar. Alla dokument har vi kritiskt grans-

kat när det gäller ursprung, tillkomstmotiv samt upphovsman. Tack vare granskningen av 

dessa dokument kunde vi dessutom få en bredare förståelse för deras myndighetenssam-

verkan och därmed få en bra empirisk grund beträffande de utmaningar som förekommer 

i samverkan. Detta styrks även av Merriam (1994) som menar att skriftliga dokument 

utgör en viktig grund för stöd och bekräftelse av resultat från intervjuer och observationer. 

2.4.2 Konstruktion av intervjuguide 

Syftet med utformningen av vår intervjuguide var att säkerställa att alla intervjupersoner 

får besvara relevanta och likartade teman. Detta gjordes även för att kunna få en bättre 

struktur på de utförda intervjuerna och därmed kunna lättare bearbeta dem och jämföra 

med varandra. En viktig aspekt vi tog hänsyn till vid utformningen av vår intervjuguide 

var att inte börja med känsloladdade frågor. Därför beaktade vi följande kriterier: Är frå-

gan klar och tydlig? Är frågan ledande? Kräver frågan speciell kunskap som informanten 

kanske inte har? Är frågan för känslig? Detta gjordes med hänsyn till det som Dalen 

(2011) betonar, nämligen att det är fördelaktigt att intervjuaren ställer inledande frågor 

som får informanten att känna sig bekväm och avslappnad. Vi utarbetade även ett obser-

vationsschema inför intervjutillfällena för att få en tydligare bild av vad vi vill fokusera 

på samt analysera (se bilaga 2).  

2.4.3 Intervjuer 

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från vårt valda tema samt vår intervjuguide 

med öppna frågor som gav informanterna möjlighet till att tala fritt kring frågorna. Valet 
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av denna struktur gjordes för att kunna knyta an till de forskningsfrågor som vi ville un-

dersöka och för att skapa vår empiri. Konsten att ställa rätt frågor blev oerhört viktig och 

därför utarbetade vi dem utefter våra forskningsfrågor och syfte för att få svar på det vi 

undersökte samt för att kunna jämföra med vår insamlade teori.  

Intervjuguidens frågor hade ingen bestämd ordning utan ordningen ändrades och nya frå-

gor kunde läggas till. Däremot försökte vi inleda våra intervjuer med lite mer generella 

frågor som successivt blev mer detaljerade. Detta gjordes för att få bra överblick över 

myndigheternas arbete samt för att kunna fånga de grundläggande problem som uppkom-

mer i samverkan. Innan intervjuerna påbörjades informerades intervjupersonerna om in-

tervjuetiken och om möjligheten för personen att vara anonym. Information gavs också 

om samtycke till inspelning av samtalet.  

Några av intervjuerna genomfördes via telefon då alla inte var sysselsatta i samma stad 

utan några arbetar i Stockholm, en på Gotland, en i Göteborg samt en i Östersund. Vi fick 

därmed observera andra saker istället såsom tonläge, ljud i bakgrunden, vart intervjuper-

sonerna befann sig vid samtalet samt bemötandet.  

Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades därefter, den information som var 

mest relevant för vår studie användes därefter i vår empirdel. Vi genomförde sex inter-

vjuer: en personlig intervju, fyra telefonintervjuer och en intervju genomfördes via mejl. 

Varje intervju tog mellan 20 till 50 minuter. Under det första intervjutillfället då vi gjorde 

en personlig intervju var båda närvarande, däremot vid de andra intervjutillfällena var 

bara en av oss närvarande. Istället har vi båda hjälpts åt att sammanställa och transkribera 

intervjuerna för att säkerställa att vi tolkat intervjupersonerna rätt. 

2.4.4 Beskrivning av intervjupersonerna 

Den första experten är kammaråklagare och arbetar på Ekobrottsmyndigheten. Experten 

driver förundersökningar, brottsutredningar, väcker åtal och är statens företrädare i rätte-

gångar. Intervjun ägde rum i Ekobrottsmyndighetens lokaler. 

Den andra experten vi fick intervjua är en erfaren tullrevisor som är sakansvarig kring 

brottsutbytesfrågor på Tullverket. Vi hade en telefonintervju efter avtalad tid och den 

intervjuade befann sig på sitt arbete. Det var ett mycket givande samtal där intervjuper-

sonen var väldigt intresserad av vårt ämnesområde och svarade väldigt utförligt. Det var 

ett lättsamt samtal med lite skratt samt givande exempel på olika förklaringar. Intresset 

var stort och de skulle också vilja ta del av vår uppsats när den är sammanställd.  

Den tredje experten är gruppchef för den Nationella operativa avdelningen på Polisen. Vi 

hade en telefonintervju efter att ha mejlat kring vilket kommunikationsmedel som passade 

bäst. Samtalet var lättsamt och intervjupersonen visade även ett stort intresse för vår upp-

sats och gav många bra exempel samt förklaringar.  

Den fjärde experten är rikssamordnare på Skatteverket. Här hade vi också en telefonin-

tervju efter avtalad tid. Experten leder arbetet på Skatteverket mot den organiserade 

brottsligheten samt den grova ekonomiska brottsligheten. Intervjupersonen har arbetat på 

Skatteverket länge men med den här typen av arbetsuppgifter som nämnts ovan arbetar 



9 

 

experten med sedan år 2000.  Experten verkade vara väldigt positiv samt mycket engage-

rad i sitt arbete. Vi fick även möjlighet att ta kontakt via mejl i ett senare skede ifall vi 

skulle ha några frågor, funderingar eller om något skulle uppfattas oklart.  

Den femte experten arbetar på Kronofogdemyndigheten och började sin utbildning redan 

år 1987 och handlägger bland annat överklaganden och invändningar. Experten arbetar 

även på specialindrivningsteamet mot organiserad brottslighet. Intervjupersonen deltar 

också i myndighetssamverkan för myndighetens räkning i det nationella underrättelse-

centrat. Efter många mejlkonversationer fick vi tillslut till en telefonintervju. Samtalet 

flöt på och intervjupersonen redogjorde för många givande exempel kring deras arbete i 

återvinningsprocessen.  

Den sjätte experten arbetar som revisor vid Internationella åklagarkammaren. I personens 

arbetsuppgifter ingår arbete med att spåra och säkra tillgångar i internationella brottsut-

redningar. Experten arbetar även med strategiska frågor inom brottsutbytesområdet ge-

nom olika utvecklingsprojekt, i myndighetssamverkan samt i olika EU-projekt. Här hade 

vi en intervju via mejl då intervjupersonen hade väldigt mycket att göra och vi ville göra 

det som fungerade bäst för experten. Vi mejlade därför över våra frågor så att de kunde 

besvaras när det var lämpligast för personen.  

2.4.5 Observationer vid intervjutillfällena  

Intervjupersonerna hade väldigt mycket att göra under denna period vilket gjorde att vi 

också ville anpassa oss efter deras behov samt när det passade dem.  Alla har varit oerhört 

tillmötesgående och hjälpsamma vilket har gjort att även om vi inte kunde få till fysiska 

intervjuer har vi ändå fått utförliga svar och även kunnat komplettera med frågor via mejl 

om det behövts.  

Vårt första intryck på den första intervjun var att de verkar ha en väldigt trevlig stämning 

på arbetsplatsen, alla hälsade på oss och vi blev bjudna på kaffe. Många hade också hört 

om vår uppsats och berättade att det ska bli spännande att ta del av. De flesta som arbetade 

med brottsutbytesfrågor satt på samma våning som bestod utav två långa korridorer där 

varje person hade ett eget rum. Det var en form av kontorslandskap men där alla hade 

dörrarna öppna vilket gav en känsla av tillgänglighet 

På de intervjuer som genomfördes via telefon fick vi istället observera andra saker såsom 

ljud i bakgrunden, tonläge och bemötande. Alla som vi intervjuat har befunnit sig på sina 

arbetsplatser, någon gick in i sitt arbetsrum och stängde dörren medan en annan satt mer 

öppet samt att deras arbetstelefon ringde några gånger i bakgrunden.  

2.5 Forskningsetiska principer 

Etiska frågor aktualiserades under hela forskningsprocessen, från våra val av vetenskap-

liga problemställningar till samhällets tillämpning av forskningens resultat (SOU 1999:4). 

I samband med vår kvalitativa intervjuforskning har vi, under hela forskningsprocessen 

beakta krav på samtycke, krav på att bli informerad samt krav på konfidentialitet. 
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Samtycket betyder att deltagarna kan själva bestämma över sin medverkan i undersök-

ningen (Dalen, 2011). De som medverkat i vår undersökning har fått möjlighet att själv-

ständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Vi har även informerat 

dem om att de när som helst kunde avbryta och att de inte behövde svara på alla frågor. 

De intervjuade personerna har i förväg informerats om uppsatsens syfte och metoder som 

kommer att användas samt hur resultaten kommer att presenteras. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska skyddas samt att uppgifter om den 

intervjuade personen hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera per-

sonen (Dalen, 2011). Alla uppgifter som lämnades under våra intervjuer är sekretessbe-

handlade. Anonymitet har varit en central del i vårt arbete då våra intervjupersoner har 

högt uppsatta myndighetsposter, därför har mycket tid lagts ner på detta vid transkribering 

samt utformandet av empirikapitlet.  

I denna undersökning har vi även tillämpat nyttjandekravet då kunskapen som samlats in 

för undersökningens ändamål tillämpats enbart för undersökningens syfte (Vetenskaps-

rådet, 2002). 

2.5.1 Tolkningsmetoder  

Efter att vi sammanställt och tolkat vårt insamlade empiriska material har vi kunnat ana-

lysera vad som kännetecknar samverkan vid återvinning av brottsutbyten samt identifierat 

främjande och hindrande faktorer för samverkan. Vi har hittat kopplingar och likheter 

med teorin kontra vad det empiriska materialet visade. Utifrån den kunskap vi tagit del 

och erfarit av har vi tolkat och sammanställt vad som utmärker interorganisatorisk sam-

verkan vid återvinning av brottsutbyten. En kvalitativ metod har i denna uppsats använts 

där vi har försökt att vara neutrala och objektiva under intervjutillfällena samt vid analys 

och tolkning utav data. Detta för att uppsatsen inte skulle påverkas av förutfattade me-

ningar eller personliga åsikter om myndigheternas samverkan.  

2.5.2 Tillförlitlighet och överförbarhet   

För att få en studie med tillförlitlighet har vi tydligt redovisat vårt huvudsyfte med upp-

satsen samt arbetat efter två forskningsfrågor. Vi har varit tydliga och presenterat olika 

teoretikers perspektiv inom utvalda områden kring interorganisatorisk samverkan samt 

redogjort för vårt tillvägagångssätt och motiverat vilka frågor vi ville fördjupa oss i.  

I syfte att nå hög tillförlitlighet transkriberade vi materialet från intervjuerna tillsammans. 

Detta gjordes för att undvika att viktig information glömts bort då vi hela tiden har haft 

möjlighet att gå tillbaka till källan och kontrollera uppgifterna.    

Vi tror att tillförlitligheten har stärkts i vår forskning genom att vi hela tiden vid intervju-

tillfällena försökte vara neutrala och inte påverka resultatet genom att leda deltagaren till 

att svara annat än vad som ingår i frågan. Vi har dessutom regelbundet gått tillbaka till 

våra intervjuutskrifter och teoretiska referensram för att motverka snedvridna tolkningar. 
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Resonemang för överförbarhet är inte tillämpbart på vår studie då vi undersökte endast 

ett fall där vi ville gå på djupet med en bestämd situation som gäller interorganisatorisk 

samverkan kring brottsutbyten. Därmed blir det inte möjligt att generalisera resultatet till 

ett större sammanhang. 

2.5.3 Källkritik 

Det ämnesområdet vi valt att undersöka i vår uppsats är interorganisatorisk samverkan 

vid återvinning av brottsutbyten. Valet av detta område gjordes för att vi fann ämnet in-

tressant och aktuellt men också för att det fanns ett stort intresse från myndigheterna.   

De empiriska källorna vi använt oss av är insamlad kunskap som vi har fått från våra 

intervjuer på Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Skat-

teverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Intervjupersonerna som valts ut är alla ex-

perter som har mycket goda kunskaper kring myndigheternas samverkan om brottsutby-

ten. De har varit kritiska till sin organisation när de svarat på våra frågor och vi upplevde 

inte att de hade något intresse av att styra resultatet. Datainsamlingen och urvalet redovi-

sas öppet samt centrala teman som framkommit lyfts fram och belyses genom represen-

tativa citat. Med hänsyn till ovanstående är vi övertygade om att vår undersökning rym-

mer giltiga och tillförlitliga resultat.  

Vi har inte fått möjlighet att personligen möta alla våra respondenter som resulterade i att 

fyra intervjuer genomfördes på telefon och en via mejl. Det berodde på att dessa personer, 

som är så få som har kunskaper inom det område vi behövde få mer information om, 

bodde långt bort ifrån Trollhättan och Göteborg. Telefonintervjuer är snabba och prak-

tiska, däremot är de inte detsamma som en direktintervju där två eller flera parter möts 

och kan se varandra i ögonen. Den största nackdelen med detta är att forskaren förlorar 

större delen av kroppsspråket vilket ofta säger mycket mer än det som sägs med orden, 

menar Bryman & Bell (2013). Nackdelen med att intervjua våra respondenter på telefon 

var att vi inte kunde läsa av deras kroppsspråk och ansiktsuttryck när frågorna ställdes. 

Kroppsspråket förstärker det som sägs vilket kan skapa känslan av personens trovärdig-

het. Däremot kunde vi höra tonfall och på detta sätt tolka innebörden av det som sades.  

Ytterligare en nackdel med telefonintervjuer var att bara den som skötte intervjun kunde 

ställa följdfrågor, och på det sättet förvissa sig om att den intervjuades svar uppfattades 

på rätt sätt. Eftersom vi var medvetna om att intervjuaren påverkas av sin egen förförstå-

else och kan därmed göra feltolkningar försökte vi hela tiden eftersträva att ha ett aktivt 

och medvetet förhållande till vår förförståelse.  

Trots att vi inte kunde möta alla respondenter personligen upplevde vi att intresset för 

vårt arbete var stort och därmed hoppas vi att respondenterna gett en tillförlitlig bild av 

deras samverkan vilket i slutändan resulterar i att vår undersökning rymmer giltiga och 

tillförlitliga resultat. 
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras vetenskapliga artiklar och aktuell 

forskning kring interorganisatorisk samverkan och ekonomisk brottslighet. Vi 

fördjupar oss i de ovan nämnda områdena och beskriver även ett antal orga-

nisatoriska förutsättningar som är betydelsefulla för om samverkan kommer 

att lyckats eller inte. Detta för att läsaren ska få en bred uppfattning av feno-

menet samverkan. Avsnittet avslutas med en analysmodell som utgör grunden 

för studiens empiri samt analys. 

3.1 Insamling av litteratur 

När vi sökte efter vetenskapliga artiklar använde vi oss söksystemet BazEkon, Proquest, 

ABI Inform, Science Direct och Emerald med sökord: ”inter-organizational collaborat-

ion”, “collaborative capacity” ”inter-organizational partnership”, ”Economic crime”,” 

Accounting violation”, “Tax breaks”, “Embezzlement”, “Fraud”, “Crime exchange”. För 

att förbättra vår sökning har vi använt oss av frassökning, trunkering, maskering samt 

kombinationssökning. Vid frassökning används citationstecken för att få sökorden i en 

viss ordningsföljd och form. När trunkering görs används en stjärna (*) för att få alla 

möjliga ändelser ett begrepp kan ha. För att hitta alla möjliga stavningsvarianter görs ma-

skering genom att frågetecken (?) används.  

Kombinationssökning görs genom användning av begreppen ”and” och ”or”, där ”and” 

innebär att sökningen begränsas medan ”or” utökar sökningen. Vi har även gjort manuella 

sökningar i referenslistor ur vetenskapliga artiklar och litteraturer som forskare inom äm-

net tidigare använt sig av, för att därigenom utöka vårt sökande och hitta relevanta artiklar 

kopplade till syftet. Vi använde oss av systematisk sökning för att försöka få med så 

många relevanta teorier som möjligt samt kedjesökning där vi valde att följa den ena 

textens referenser till nästa text (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). 

För att avgränsa litteratursökningen och hitta relevanta artiklar användes inklusionskrite-

rier. Inklusionskriterier innebär att formulera och utgå från kriterier för datainsamling 

samt exkludera innehåll som inte uppfyller kraven (Willman & Bahtsevani, 2006). In-

klusionskriterierna begränsade sökningen av vetenskapliga artiklar till de skrivna på eng-

elska och publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2010 – 2017.  

Vi hade dock svårt att finna relevanta aktuella vetenskapliga artiklar till vår frågeställ-

ning. Till följd av detta valde vi att använda vetenskapliga artiklar äldre än sju år då ak-

tuella artiklar hänvisat till dessa. Artiklar som ej svarade mot urvalskriterierna exklude-

rades.  

Urvalet av artiklar skedde i fyra steg. I första steget lästes rubriken på artiklar som vi fann 

relevanta och intressanta för vår frågeställning genom sökning av nyckelord. När rubriken 

överensstämde med frågeställningen påbörjades steg två. I steg två lästes de vetenskapliga 

artiklarnas sammanfattning för att få en övergripande inblick av innehållet.  I tredje steget 

lästes de vetenskapliga artiklarna i sin helhet och de vi ej fann relevanta ”sållades” bort. 

I fjärde steget valdes artiklar vars innehåll stämde överens med studiens ämne och där 

resultatet var relevant för analys. I alla steg jämfördes de vetenskapliga artiklarna med 

litteraturstudiens syfte och inklusions- och exklusionskriterier. 
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Vi är medvetna om att det finns ytterligare material att studera, dock anser vi att vi inom 

tidsramarna för uppsatsen fått tillfredsställande kunskap kring ämnesområdena. Sökning-

arna som utfördes har hjälpt oss att identifiera ämnesområden samt forma och framställa 

våra forskningsfrågor. 

3.2 Forskning om samverkan 

Interorganisatorisk samverkan har blivit allt vanligare de senaste decennierna. Många 

forskare framhåller samverkan som en nödvändig arbetsmetod för att lösa svåra och kom-

plexa problem i samhället (Keast et al. 2004). 

Tidigare studier inom fenomenet interorganisatorisk samverkan omfattar olika strategier 

och former för samverkan samt faktorer som påverkar samverkan och främjar dess effek-

tivitet. Dessa studier undersöker även olika former av styrning och kontroll för att initiera, 

följa upp och utvärdera samverkan och dess effekter (To, 2016). Forskning om samverkan 

pekar även på hinder och problem som kan uppstå under samverkansprocessen. Bland de 

olika aktörerna kan det finnas en del olikheter som exempelvis kulturkrockar eller olika 

uppfattningar om hur strukturella problem ska hanteras (Giffords & Calderon, 2015; 

Kanste et al., 2016). 

De mest återkommande teorierna om samverkan bygger på att förklara relationer mellan 

organisationer och ge en förståelse till varför samverkan sker (To, 2016). Många studier 

betonar ekonomiskt relaterade fördelar med interorganisatorisk samverkan såsom att or-

ganisationer kan öka sin effektivitet och lönsamhet genom att binda ihop resurser och 

länka ihop aktiviteter.  Samverkan bidrar även till organisatoriskt lärande då människor 

från olika organisationer byter kunskaper och erfarenheter samt skapar innovativa lös-

ningar (To, 2016, Kożuch & Sienkiewicz-Małyjurek, 2016).  

Ödlund (2010) nämner att det finns olika perspektiv att se på samverkan. Det socialpsy-

kologiska perspektivet handlar om hur människor integrerar med sin omgivning samt un-

dersöker faktorer som ligger till grund för samverkan såsom kultur, tillit och identitet. Det 

rationalistiska organisationsperspektivet bygger på att organisationer konstruerats i syfte 

att förverkliga uppnåendet av vissa mål. Viktiga faktorer i denna kontext är mål, struktur, 

formell makt, ansvar, kompetens och koordinering. 

Begreppet samverkan kan betyda olika saker för olika aktörer i olika sammanhang och 

den kan ske på ett flertal arenor såsom inom enskilda enheter, staber eller mellan olika 

organisationer. Vi kommer i denna studie fokusera på samverkan mellan statliga myndig-

heter det vill säga interorganisatorisk samverkan.  

3.2.1 Begreppet samverkan 

Det finns många definitioner av vad samverkan (eng. collaboration) är och lika många 

åsikter kring hur den förhåller sig till det närliggande begreppet samarbete (eng. cooper-

ation). En del forskare urskiljer dessa två begrepp och pekar på väsentliga skillnader mel-

lan dem, medan andra använder samverkan och samarbete synonymt då båda handlar om 
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att människor gör något tillsammans (Fewster-Thuente, 2015; Kożuch & Sienkiewicz-

Małyjurek, 2016). 

Kinsella-Meier och Gala (2016) betonar att samverkan bygger på mer långsiktiga och 

komplexa interaktioner än vad samarbete gör. Detta beror delvis på att samverkan mots-

varar den högsta graden av ömsesidigt beroende och är den mest komplexa formen av 

koordinerad handling (Andersson, 2010; Hall et al., 2012; Kinsella-Meier & Gala, 2016). 

Hörnemalm (2008) menar också att samverkan är mer komplex jämfört med samarbete 

då den kräver en hög grad av engagemang och övertygelse på det sättet att ”samverkan 

snarare än samarbete bär med sig implikationer av fienden, av den andre, att betrakta med 

viss misstänksamhet” (ibid, s. 52).  

Bardachs (1998) i Kożuch och Sienkiewicz-Małyjurek (2016) förklarar att interorganisa-

torisk samverkan förekommer när två eller flera organisationer kommer i partnerrelat-

ioner för att gemensamt lösa olika samhällsproblem eller uppnå gemensamma mål som 

inte kunnat nås genom självständigt arbete av enskilda organisationer. Hardy och Law-

rence et.al. (2005) lägger till att samverkan handlar om att förstå och väga upp olika in-

tressen organisationer representerar för att därefter med hjälp av de samlade kompetenser, 

kunskaper och resurser hantera komplexa problem. 

3.2.2 Behovet av samverkan 

Oliver (1990) nämner att nödvändighet, asymmetri, ömsesidighet, effektivitet, stabilitet 

och legitimitet är de främsta orsakerna till varför organisationer samverkar. Forskaren 

utgår från resursbaserad teori där organisationer betraktas som en samling av resurser.  

Eftersom resurserna är begränsade kan organisationer inte agera på egen hand för att 

uppnå sina mål. Detta i sin tur motiverar många organisationer att samverka med 

varandra.  

Ibland måste organisationer samverka för att det kan vara nödvändigt och påtvingat ge-

nom lagstiftning. Oliver (1990) kallar detta som nödvändighet. Statliga myndigheter sti-

mulerar ofta samverkan genom att initiera åtgärdsprogram och sätta upp spelregler. Detta 

resulterar i olika former av samarbeten och samverkan mellan offentliga, privata och icke-

vinstdrivande organisationer, kring frågor som rör exempelvis miljö, fattigdoms- eller 

brottsbekämpning (Lindberg, 2009).  

Ömsesidighet förekommer när två eller flera organisationer har ett gemensamt mål och 

genom samverkan vill de skapa ömsesidig nytta. Ibland kan det dock hända att en orga-

nisation utövar påtryckningar på eller kontroll över en annan organisation och dess resur-

ser.  

Ett sådant samband är motsatsen till ömsesidighet och kallas asymmetri (Oliver, 1990). 

Med effektivitet menar Oliver (1990) att organisationer med hjälp av samverkan vill öka 

sin inre effektivitet. Detta betyder bland annat att organisationer mobiliserar resurser och 

därmed minskar sina kostnader.  
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Stabilitet handlar i sin tur om att reducera osäkerhet. Samverkan leder ofta till att organi-

sationer integrerar med varandra och hittar gemensamma lösningar på olika problem som 

förekommer i situationer som präglats av turbulens och osäkerhet (ibid).  

En viktig faktor för samverkan är legitimitet. Legitimeringsprocessen avser organisation-

ens strävan efter att matcha de mest framträdande sociala normer samt föreställningar och 

värderingar i samhället vilket är av vikt för organisationens fortlevnad (Eriksson-Zet-

terquist, et al. 2012). Organisationer bedöms även i relation till vilka andra organisationer 

de arbetar tillsammans med. Genom att samverka med organisationer med gott rykte ser 

många organisationer möjlighet till att nå ökad legitimitet.   

3.3 Interorganisatorisk samverkan  

Dagens organisationer verkar i en mer konkurrenskraftig miljö där många måste gå ihop 

för att överleva eller utvecklas (Franco, 2015). En del organisationer har svårt att konkur-

rera ensamma och samtidigt skapa framgång, därför kan interorganisatorisk samverkan 

användas som en konkurrensfördel eller strategi för att stimulera organisationers överlev-

nad. Interorganisatorisk samverkan kan definieras på följande sätt:  

Inter-organizational collaboration refers to the relationship between business partners, in 

which each enterprise learns and profits from its partners in order to better achieve its 

own goal. Within inter-organizational collaboration, the enterprises remain autonomous 

and the relationships can be terminated at any time, without affecting the goals of the 

single enterprises (Albani, 2009, s 277).  

Genom interorganisatorisk samverkan arbetar företag eller myndigheter tillsammans och 

för att nå gemensamma mål. Detta kan ske i olika former såsom partnerskap, organisato-

riska relationer, allianser eller nätverk (Franco, 2015). Nya strukturer bildas också genom 

företagsnätverk då organisationerna samverkar över flera enheter och områden. Organi-

sationerna behöver därför vara flexibla och öppna för förändringar samt utveckling menar 

Albani (2009). Eftersom organisationerna har olika organisationskulturer och arbetspro-

cesser är det inte alltid en självklarhet att det fungerar påpekar Albani (2009) utan det kan 

även skapa kollisioner på flera plan.  

Interorganisatorisk samverkan kan synliggöra alternativa resurser och bidra till samfälld-

het kring åtgärder, processer eller beslut. Andra ekonomiska fördelar såsom nya kontak-

ter, sociala faktorer och kompetenser från samverkande organisationer är andra känne-

tecken vid interorganisatorisk samverkan. Vidare belyser Franco (2015) också kopp-

lingen till organisatoriskt lärande och att det i sin tur kan generera en ökad sammanhåll-

ning på marknaden.  

3.3.1 Främjande faktorer för interorganisatorisk samverkan 

Forskning belyser ett antal organisatoriska förutsättningar som är betydelsefulla för om 

samverkan kommer att lyckats eller inte. Många forskare hävdar att samverkansprojekt 

kräver formulering av tydliga målsättningar för alla medverkande parter (Reback et al., 

2002; Johnson et al., 2003; Herlihy, 2016; Kożuch & Sienkiewicz-Małyjurek, 2016).  
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Det innebär att parterna behöver på ett tidigt stadium tydliggöra varför de ska samverka 

och vad de vill uppnå genom samverkan (ibid).  

Reback et.al. (2002) påpekar att mål med samverkan bör brytas ner till lokalnivå och 

förankras bland medarbetarna. Samverkan behöver också relevant styrning och ledning 

som tillhandahåller nödvändiga resurser och kompetenser, stödjer pågående projekt samt 

utvecklar stimulerande belöningssystem. Styrgruppen bör även ta ansvar för att identifi-

era potentiella problem samt likheter och skillnader mellan de samverkande organisation-

erna (Johnson, et.al., 2003).   

En väl fungerande struktur med tydlig arbetsfördelning och tydliga rutiner är ytterligare 

en aspekt som lyfts fram som en framgångsfaktor av samverkansforskare. Det måste vara 

klart och tydlig vem som äger rätten att besluta om vad samt att aktörerna har kunskap 

om varandras uppdrag och ansvar (Reback et.al., 2002).  

Många forskare betonar att öppen och tydlig kommunikation utgör grunden för samver-

kan (Reback et al., 2002; Johnson, et al., 2003; Herlihy, 2016; Kożuch & Sienkiewicz-

Małyjurek, 2016). Johnson, et al., (2003) understryker vikten av att kommunicera regel-

bundet via olika kommunikationskanaler, samt att både formell och informell kommuni-

kation spelar roll. Vidare menar forskaren att med hjälp av diskussioner kan parterna öka 

kunskap och förståelse om varandras roller och uppdrag samt komma fram till lösningar 

som medför övervinnande av svårigheter i samverkan. 

Hall, et al., (2012) tillägger att en väl fungerade kommunikation beror delvis på en sam-

arbetsvillig organisationskultur, det vill säga en samarbetsvillig inställning av de inblan-

dade aktörerna. Därför bör ledningen utveckla en incitamentsstruktur och utvärderings-

instrument som uppmuntrar, stärker och belönar sådant beteende.  

Knoben och Oerlemans (2006) påstår att samverkan fungerar bättre när organisations-

kulturer liknar varandra. Gemensamma verklighetsuppfattningar och tolkningar bidrar till 

att organisationer samspelar bättre:”because common interpretations and routines allow 

organizations to interpret and give meaning to actions without making all these difficult 

interpretations explicit” (ibid, s. 76).  

Macdonald och Piekkari (2005) har kommit fram till att framgång i interorganisatorisk 

samverkan bygger på personliga relationer samt personliga kontakter mellan samarbets-

organisationers anställda. ”When organizations are in collaboration, these personal ties 

are said to play an important role in cementing the connection” (ibid, s. 444).  

 

Vidare påpekar författarna att personliga kontakter hjälper till att få rätt information på 

rätt plats i rätt tid. Herlihy (2016) betonar att framgångsrik samverkan bygger på enskilda 

individers engagemang. För att hålla engagemanget vid liv är det därför viktigt att det 

råder samsyn kring vad samverkan ska leda till. Förutom engagemanget är det viktigt att 

parterna kan kompromissa samt arbeta för att utveckla och stärka förtroendet mellan 

varandra. Cullen et al. (2000) hävdar att förtroende och engagemang mellan organisat-

ioner har positiv påverkan på viljan att dela med sig information och kunskap. Schuett, et 

al., (2001) påpekar att det tar lång tid att skapa tillit och bygga förtroendefulla relationer. 
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Däremot är de av stor betydelse för om medarbetare väljer att engagera sig i samverkans-

projekt och bidra till positiva resultat.  Detta kan beskrivas enligt följande ”A collabora-

tive mindset includes a willingness to discuss, compromise, and engage in a mutually 

dependent partnership for the purposes of accomplishing larger and more complex goals” 

(Kinsella-Meier & Gala, 2016, s. 7). 

3.3.2 Hindrande faktorer för interorganisatorisk samverkan  

Andersson, et.al. (2011) hävdar att hinder och framgångsfaktorer vid interorganisatorisk 

samverkan är ofta två sidor av samma mynt. Med detta menar forskaren att en god kom-

munikation utgör en främjande faktor, medan en dålig kommunikation utgör ett hinder. 

Andersson, et.al. (2011) påpekar att brist på kommunikation i samverkan kan leda till 

olika syn på strategier och mål samt osäkerhet i förhållande till roller, ansvar och uppgif-

ter i gruppen. Utan fungerande kommunikation har aktörerna begränsad möjlighet att öka 

sin kunskap om varandra samt utveckla en ömsesidig förståelse och respekt. Om det råder 

brist på dialog i samverkan blir det även svårt att bygga upp ett förtroende mellan par-

terna, vilket kan försvåra samverkan.   

Brist på förtroende utgör det andra hindret för samverkan. När människor inte litar på 

varandra vill de inte dela ansvaret med andra samt fokuserar endast på sina egna intressen. 

Detta i sin tur medför en splittring mellan organisationerna och kan leda till konflikter om 

makt och resurser (ibid). En annan viktig aspekt som utgör hinder för samverkan är kom-

plicerade regelverk då det inte alltid är givet att dessa regler överensstämmer med andra 

samverkansparters. Detta begränsar samverkan och kan även leda till att målkonflikter 

uppstår (Lindqvist, 2003; Lindberg, 2009; Jae, 2013).   

Sekretess kan också vara ett hinder mot samverkan (Weist, et. al., 2012). Det är inte ovan-

ligt med lagstiftningar som inte harmoniserar med andra lagar, exempelvis vad gäller sek-

retessen, påpekar Pollack och Frisino (2005). Forskarna anser att sådana lagregler hindrar 

flöden av informationsutbyte vid interorganisatorisk samverkan.  

Since confidentiality requirements are written into law, one could say that such re-

strictions are hard-wired into these systems. This creates a “silo” and “tunnel” effect 

where laws create the walls and information that enters the “silo” or “tunnel” can flow 

vertically and horizontally more easily than communication between agencies (Pollack 

och Frisino, 2005, s. 41). 

Olika kulturer av de samverkande organisationerna är ytterligare en faktor som kan för-

svåra samverkan. När parterna har skilda attityder och värderingar resulterar det i att de 

tolkar olika händelser och situationer på olika sätt. Detta kan försvåra integrering samt 

innebära svårigheter i att skapa en gemensam målbild (Giffords & Calderon, 2015).  

Strukturella hinder är också en återkommande aspekt inom forskning om samverkan. Or-

ganisationer skiljer sig ofta i arbetssätt, rutiner och även kan ha olika syften att samverka. 

Detta kan leda till många problem, bland annat kostsamma och tidskrävande konflikter 

(Kanste et al., 2016). Lindberg (2009) hävdar att även brist på tillräckliga ekonomiska 

resurser utgör en vanlig orsak till att det inte blir möjligt att uppnå syftet med samverkan. 
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3.4 Samverkan genom nätverk  

Den traditionella beskrivningen av offentliga organisationer är att de är organiserade i 

enlighet med byråkratiska principer där samordningsmekanismer utgörs av regler, rutiner 

och procedurer (Weber, 1977).  

Kritiker anser att byråkratin inte är någon effektiv organisationsform då centraliserat 

maktbeslut och hög grad av formalisering omöjliggör snabb anpassning till en alltmer 

komplex och turbulent omvärld. Därefter kritiseras byråkratier för att motverka nytän-

kande och innovation när det gäller nya arbetssätt och ny teknik (Styhre, 2009).  

Pierre och Peters (2005) hävdar att etablerandet av nätverk kan stärka statens traditionella 

strukturer och byråkratins inflytande över politiken. Lindberg (2009) beskriver ett nätverk 

som en struktur med olika enheter som sammankopplas med varandra genom relationer 

och noder där de inblandade aktörerna (individer, grupper, företag eller grupper av före-

tag) utbyter information för att stödja varandra. Dessa strukturer, tillägger forskaren, kan 

vara mer eller mindre formellt organiserade.   

En del forskare ser även nätverk som ett alternativ och ”mjukare” form av en organisat-

ionsstyrning. Nätverk skapar utrymme för delaktighet och inflytande då beslutskompe-

tensen har förflyttats från högre till lägre nivåer i organisationshierarkierna (Keast, et al., 

2004; Abrahamsson, 2007).  

Den passar en organisation mest när det är svårt att förutsäga händelser då nätverks flex-

ibilitet gör att det blir lättare att omstrukturera arbetet (Johnson, 1995).  Keast, et al. 

(2004) betonar att samverkan genom nätverk utgör ett alternativ till mer traditionella sätt 

att arbeta, exempelvis hierarkin, och kan bli en väl fungerande lösning för statliga myn-

digheter som hanterar komplexa problem i dagens samhälle såsom fattigdom, arbetslös-

het, hemlöshet, missbruk och brott.  

Vidare påpekar forskaren att samverkan kräver en helhetssyn där de samverkande orga-

nisationerna måste lära sig att ”See the whole picture, accommodate new values and atti-

tudes, and change their perceptions of each other (“stepping into others’ shoes” (ibid, p. 

368). För att kunna arbeta i en nätverksstruktur krävs det ett förändrat beteende av de 

samverkande parterna (Keast, et al., 2004). Detta betyder att de samverkande organisat-

ionerna behöver omformulera sitt eget individuella perspektiv till ett nytt perspektiv där 

medlemmarna förstår varandras behov, möjligheter och begränsningar i syfte att lösa ett 

gemensamt uppdrag. Genom att lyfta fram och förstå olikheterna dem emellan, kan orga-

nisationer med varandras hjälp åstadkomma något som de inte klarar på egen hand (ibid). 

3.5 Ekonomisk brottslighet  

Ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet är två områden som enligt forskning 

förändrats och ökat de senaste åren (Guy & Williams, 2012). Ekonomisk brottslighet fö-

rekommer ofta som en del av organiserad brottslighet men är mer inriktad åt företag, 

privatpersoner och finansiella institutioner. Forskning inom ekonomi och disciplin utgår 

ofta från människors beslut att begå brott och en vanlig förklaring till detta är ”Individuals 

who commit crimes are rational decision makers who expect to gain something from 
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criminal activity, and this gain is greater than the expected costs associated with being 

caught” (Anupama, 2011, s 270).  

Ekonomisk brottslighet kan försiggå i många olika former såsom förskingring, skatte-

brott, bokföringsbrott, penningtvätt, identitetsstöld, utpressning eller bedrägeribrott. Eko-

nomisk brottslighet menar Richard (2004) har många offer då det oftast vid ett brott drab-

bar flera olika parter. De finansiella instituten råkar oftast ut för ekonomiska brott då 

ekonomiska brottslingar använder sig av de finansiella instituten för att begå brott men 

också för att dölja deras vinst samt intäkter. Pengatvätt, identitetsstölder och skiktning av 

transaktioner är några av de främsta brottsliga handlingarna menar Richard (2004).  

54 per cent of banks report economic crime- more than any other sector. The average for 

all institutions is 37 per cent worldwide. This suggests an enormous damage arising from 

economic crime worldwide – particularly as most of them report that they get very little 

of the money back when economic crime is discovered (The Price Waterhouse Coopers 

Global Economic Survey se Richard, 2004, s 67). 

En anledning till att finansiella institutioner drabbas i större utsträckning beror också på 

bristande förtroende av aktörerna på marknaderna. Förtroende kan ses som en viktig kost-

nad för banker då det är där människor sparar sina pengar och förväntar sig säkerhet samt 

skydd mot ekonomiska brott.  

En annan svag punkt som Richard (2004) belyser är de nya IT-systemen som utvecklas, 

ibland går utformningen och verkställandet för fort vilket resulterar i brister i systemet. 

Detta utnyttjas fort av IT kunniga brottslingar som snabbt kan lura människor och företag 

med falska identiteter.  

En annan negativ faktor kan vara institutionernas rykte och legitimitet som kan påverkas 

av att ha kopplingar till ekonomisk brottslighet eller förskingring (Richard, 2004). En 

fördel med detta är att de finansiella institutionerna kan ta lärdomar av de brott som begås 

inom myndigheterna samt skärpa regelverk kring de brott som begås.  

3.5.1 Tre perspektiv: beteende, organisation och management 

Det finns flera olika samhällsvetenskapliga teorier kring brottslighet i historia, antropo-

logi, psykologi, statsvetenskap, sociologi och ekonomi. Alla dessa pekar på olika begrepp 

och grunder om vad som orsakar brott eller kriminellt beteende. Cavanaugh (2011) menar 

på att det kan vara flera perspektiv som samspelar samtidigt och att varje situation är unik 

samt komplex. Det finns många teorier för att förklara kriminellt beteende men det är 

svårare att förutsäga framtida kriminella beteenden. Cavanaugh (2011) använder en 

behavioral lens för att försöka identifiera varför vissa människor bryter mot de sociala 

normerna och börjar utföra kriminella handlingar.  

Grottschalk (2010) beskriver hur ekonomisk brottslighet kan uppkomma utifrån perspek-

tiven beteende, organisation och management. Det första perspektivet beteende, indivi-

ders beteende och attityd kan ha en stor påverkan på varför människor begår brott. Ett 

välkänt beteende är self- control eller lågt självförtroende vilket kan utnyttjas av ligor 

eller organisationer som i sin tur kan resultera i ett kriminellt beteende. Ett annat uppfö-

rande är differential association som innebär att vissa människor associerar sig med per-

soner som har avvikande normer eller värderingar. Detta skapar egenskaper som kan 
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framkalla kriminellt beteende genom interaktion med andra personer.  

De sista beteendeperspektivet är social bonding där individer eller företag skapar förtro-

ende, delaktighet och engagemang till varandra vilket kan skapa styrka och samarbete 

men också frambringa en negativ aspekt nämligen konkurrens (Grottschalk, 2010). 

Det andra perspektivet är organisation där Grottschalk (2010) liknar en kriminell organi-

sation vid monopolmodellen som innebär att kriminella brottslingar inte har något val 

utan måste ansluta sig till organisationen i form av utpressning. Strukturer i en organisat-

ion kan också vara en bidragande faktor till brottsliga handlingar eller att subkulturer 

bildas som avviker eller arbetar åt andra mål. Rational choice theory är en annan omstän-

dighet där individers strävan efter att göra vinst är starkare än risken för att bli upptäckt 

eller dömd. Vikten av att upprätthålla en karriär och rykte går före organisationens regler 

och normer.  Detta kan även sammankopplas med vinstmaximering som den neoklassiska 

ekonomiska teorin belyser. Den menar Grottschalk (2010) gäller för alla organisationer 

som säljer tjänster eller varor som har produktionsfördelar, detta kan ha en inverkan på 

ekonomisk brottslighet då det kan få organisationer att förskingra pengar för att nå max-

imal vinst.  

I det sista perspektivet management lyfter Grottschalk (2010) fram partnerskap som är 

vanligt förekommande inom området ekonomisk brottslighet då det skapar allianser vil-

ket genererar medlemmar som har en stark tillit till organisationen.  

Contractual theory kan sammankopplas till partnerskapet där avtal och kontrakt kan ut-

göra grunden för en allians eller överenskommelse. Det är också ett kvitto på deras sam-

arbete både internt och externt, håller inte en part sin del av kontraktet kan det leda till 

kriminella handlingar.  

3.6 Analysmodell  

För att kunna besvara våra forskningsfrågor är det nödvändigt för oss att göra en in-

samling av fakta kring vad interorganisatorisk samverkan innebär, varför organisationer 

samverkar och hur samverkan kan bedrivas.  

Vår studie utgår från en myndighetskontext där interorganisatorisk samverkan sker vilket 

utgör ramen till vår analysmodell. Interorganisatorisk samverkan är i mitten då det är där 

myndigheterna interagerar med varandra. Därefter utgör varje del av modellen organisa-

toriska förutsättningar som är betydelsefulla för om samverkan kommer att lyckats eller 

inte. Dessa kallar vi för främjande respektive hindrande faktorer. Brottsutbyten utgör 

också en stor del av modellen då det är de som skall återvinnas. Alla dessa faktorer hör 

ihop och kan samtidigt influera varandra vilket gjorde att vi använde denna molekylmo-

dell för att visa att de alla har en del i processen samt att vi genom studiens gång arbetat 

abduktivt.  

Analysmodellen kommer att användas för att se hur faktorer som verkar för och emot 

samverkan ger uttryck i praktiken. Därefter kommer vi att ge ett bidrag om de faktorer 

som kännetecknar interorganisatorisk samverkan vid brottsbekämpning samt ge förslag 

på förbättringar. 
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4 Empiri  
I detta kapitel presenteras de olika myndigheterna och deras roll i samverkan 

samt resultaten av intervjuerna. Information kring brottsutbyten presenteras 

också vilket utgör grunden för den empiriska bakgrunden och den empiriska 

undersökningen. 

4.1 Empiripresentationens struktur 

Empiriavsnittet är disponerat efter olika teman där de olika myndigheterna först present-

eras och därefter den empiriska bakgrunden som ger en definition samt förklaring på be-

greppet brottsutbyte. Senare presenteras myndigheternas roll vid deras interorganisato-

riska samverkan och sedan empirisk data från våra intervjuer. Avsnittet utgår från teori-

erna i teorikapitlet samt vår analysmodell för att motsvara vår metodansats. Kapitlet av-

slutas med en sammanfattning av resultatet från det insamlade empiriska underlaget.  

4.2 Empirisk bakgrund 

4.2.1  Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten grundades av riksdagen i slutet av 1990-talet som ett resultat av 

det ökade antalet ekobrott. Den styrs av regeringen genom myndighetens instruktion, re-

gleringsbrev och olika förordningar. Ekobrottsmyndigheten leds av generaldirektören 

som bär det övergripande ansvaret för verksamheten. Dess huvudkontor ligger i Stock-

holm medan den operativa verksamheten även finns i andra städer, bland annat i Göte-

borg, och består av tio åklagarkammare och fem polisoperativa enheter (se bilaga 3, 

Ekobrottsmyndighetens organisationsschema). 

Myndigheten samlar specialistkompetens av ekoåklagare, ekopoliser, ekorevisorer och 

andra experter. Dess huvudsyfte är att följa, analysera och bekämpa den ekonomiska 

brottsligheten i Sverige som görs i samverkan med andra myndigheter. Genom att infor-

mera företag och personer om vad ekobrott är, vidtar också Ekobrottsmyndigheten brotts-

förebyggande åtgärder. I myndighetens uppdrag ligger även att ta fram förslag till lag-

stiftning för att bidra till att förverkliga regeringens mål för ekobrottsbekämpningen 

(Ekobrottsmyndigheten, 2017).  

4.2.2  Kronofogdemyndigheten 

Kronofogden är en statlig myndighet som styrs av regeringen genom myndighetens in-

struktion, regleringsbrev och olika förordningar. Den leds av rikskronofogden som har 

det övergripande ansvaret för verksamheten. De huvudsakliga uppdragen för Kronofog-

den är att bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektor samt motverka 

brottslighet. Sedan år 2009 samverkar Kronofogden med andra myndigheter för att be-

kämpa den ekonomiska brottsligheten. Myndighetens uppgift är att driva in de obetalda 

fordringar som finns vilket innebär att om en person har en oreglerad skuld ska Krono-

fogden agera och utmäta egendomen (Kronofogden, 2017).  
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4.2.3  Polismyndigheten 

Polismyndigheten är en enrådighetsmyndighet som också styrs av regeringen genom 

myndighetens instruktioner, regleringsbrev och olika förordningar. Den leds av en chef 

som ansvarar för myndighetens verksamhet inför regeringen. Tidigare var Polisen upp-

delad i 21 olika polismyndigheter men från och med första januari år 2015 slogs alla dessa 

myndigheter samman med Rikspolisstyrelsen och Statens Kriminaltekniska Laborato-

rium och bildar tillsammans endast en myndighet som är uppdelad i sju regioner. Dessa 

regioner har ett helhetsansvar över regionen samtidigt som de i sin tur är uppdelade i 

lokalpolis och polisområden vilket utgör basen i verksamheten. Polisens uppdrag är att 

upprätthålla lagen, minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Dessutom sam-

verkar Polismyndigheten med andra myndigheter mot ekonomisk brottslighet (Polismyn-

digheten, 2017). 

4.2.4  Skatteverket 

Skatteverket är en enrådighetsmyndighet som styrs av regeringen genom årliga regle-

ringsbrev och leds av en generaldirektör. I dess huvuduppdrag ingår beskattning, fastig-

hetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar (Skatteverket, 2017). 

Skatteverket samverkar med andra myndigheter inom många områden bland annat mot 

organiserad brottslighet. För att genomföra uppdraget finns det inom Skatteverket en skat-

tebrottsenhet (SBE), som är organisatoriskt skild från Skatteverkets verksamhet. SBEs 

verksamhet regleras i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. 

Enligt denna lag har SBE i uppdrag att utreda, förhindra och förebygga ekonomisk brotts-

lighet inom skatteområdet (Skatteverket, 2017). 

4.2.5  Tullverket 

Tullverket är en statlig myndighet som leds av en generaltulldirektör och arbetar på upp-

drag av Sveriges riksdag och regering. Dess uppdrag beskrivs i förordningen med in-

struktionen för Tullverket, myndighetsförordningen, regleringsbrevet samt genom bud-

getpropositionen. Den främsta uppgiften för Tullverket är att ta in tull, skatter och andra 

avgifter. Tullverket arbetar även med att försvåra möjligheten att föra in varor och sub-

stanser som kan utgöra en fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa. Sedan år 2009 

samverkar Tullverket på regeringens uppdrag med andra myndigheter mot den grova or-

ganiserade brottsligheten (Tullverket, 2017).  

4.2.6  Åklagarmyndigheten 

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen samt 

leds av riksåklagaren. Det övergripande målet för myndigheten är att minska brottslig-

heten och att öka människors trygghet. Med detta menas bland annat att de som begår 

brott ska ställas till svars för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssä-

kert sätt.  Åklagarmyndigheten samverkar med andra myndigheter mot organiserad 
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brottslighet och utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminal-

vård. Det är åklagaren som leder förundersökningen, avgör om åtal ska väckas samt för 

statens talan i domstolen (Åklagarmyndigheten, 2017).  

4.3 Brottsutbyten 

Myndigheters samverkan vid återvinning av brottsutbyten tar sin början i ett regeringsbe-

slut om myndighetsöverskridande samverkan för att mer effektivt återföra vinster från 

brottslig verksamhet. Myndigheterna fick då i uppdrag att utveckla de myndighetsgemen-

samma arbetsprocesserna för en effektivare samverkan på brottsutbytesområdet, identifi-

era utvecklingsområden och vidta åtgärder samt följa upp och analysera de gemensamma 

insatserna och resultatet av dessa. Det samordnade ansvaret för genomförande av detta 

uppdrag fick Ekobrottsmyndigheten (Regeringsbeslut, Ju2013/4511/Å Ju2012/4186/Å). 

Myndigheters insatser vid brottsbekämpning är bland annat inriktad på att försöka elimi-

nera ekonomiska fördelar av brott. Ett tillvägagångsätt som ligger i tiden är insatser som 

omfattar brottsutbyten. Det saknas en enhetlig definition på begreppet då de myndigheter 

som arbetar med detta har olika rättsliga verktyg vilket gör att begreppets innehåll kan 

variera (Brå, 2014). Översiktligt innefattar begreppet tillgångar av olika slag såsom ford-

ringar, fast eller lös egendom. Brottsutbyten kan återtas genom förverkande åtgärder vil-

ket innebär att det finns fordringar som ger skäl för finansiell utredning. Förverkandet 

utgår från om det finns ett utbyte av ett brott och som bestäms till ett visst belopp. Detta 

görs oavsett om det påträffats några tillgångar eller inte (Metodstöd finansiella utred-

ningar, 2016). Förverkande av utbyte av brott finns även reglerat i Brottsbalken 36 kap 

1§ 

Utbyte av ett brott enligt denna balk ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart 

oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i 

samband med ett brott, om mottagandet utgör brott enligt denna balk. I stället för det 

mottagna får dess värde förklaras förverkat (SFS 1962:700) 
 

Åtgärder regleras också i penningtvättslagstiftningen i egenskap av skadestånd, företags-

bot eller om gärningsmannen är restförd hos Kronofogdemyndigheten. För att säkra be-

talning kan flera åtgärder användas förslagsvis; förvar, beslag, betalningssäkring i skatte-

mål eller kvarstad i brottmål.  Vid utredning av alla brott där det kan väntas uppkomma 

en fordran bör det även vara en rutin på att en tillgångsutredning görs (Metodstöd finan-

siella utredningar, 2016).  

För att hitta utbytet krävs det att spårning görs för att säkra tillgångar det kan vara genom 

spaning, husrannsakan eller bilder. För att detta skall verkställas krävs det först att en 

finansiell utredning görs där gärningsmannens ekonomi kartläggs och även personer i 

dennes umgängeskrets. De finansiella utredningarna kan också frambringa motiv till ett 

brott, styrka en handling eller hitta ytterligare gärningsmän (Metodstöd finansiella utred-

ningar, 2016).  
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4.4  Myndigheternas arbete vid återvinning av brottsutbyten 

På den första frågan under våra intervjuer fick intervjupersonerna redogöra för deras ar-

betsuppgifter samt vad deras myndighet har för roll vid återvinningsarbetet. Detta har vi 

sammanställt i följande stycken.  

Ekobrottsmyndighetens arbete kring brottsutbyte skiljer sig inte från andra myndigheters 

arbete som ingår i samverkan, enligt en expert på Ekobrottsmyndigheten.  

Däremot har åklagaren som arbetar i Stockholm det formella ansvaret för regeringens 

projekt kring att återta brottsvinster. Intervjupersonen på Ekobrottsmyndigheten gav 

några exempel på hur samverkan kring brottsutbyte sker. Många gånger uppmärksammar 

Ekobrottsmyndigheten tillgångar som har ett högt värde hos någon som är misstänkt och 

som har restförda skulder. Därefter kontaktas Kronofogdemyndigheten. Ett annat exem-

pel som gavs beskrev ett fall där en fabrik i Göteborg tillverkat skattepliktig röktobak som 

de dock inte hade skattats för.  Eftersom Ekobrottsmyndigheten ibland inte har de rättsliga 

verktygen att komma åt pengarna kontaktar de Skatteverket som i sin tur kan säkra pengar 

för skatteskuld. Skatteverket upparbetar då en skattefordran mot de misstänkta personerna 

och säkrar dessa pengar genom betalningssäkring i en skatterättsligprocess. 

Kronofogden handlägger mål och indrivningsmål alltså överklaganden och invändningar. 

När brottsutbyte har spårats och säkrats verkställer Kronofogden beslut om betalnings-

säkring. Därefter tas ett beslut av domstolen om betalningssäkring som innebär att egen-

dom tas som säkerhet för en viss skuld. 

Polismyndigheten fungerar som en biträdesfunktion genom att andra myndigheter begär 

biträde av dem i utredningar. Den Nationella operativa avdelningen biträder hela polis-

myndigheten och hjälper resten av polisorganisationen som inte har den funktionen. Det 

finns bara cirka 30 personer inom hela polismyndigheten som har det som en heltids-

syssla, vilket är alldeles för få menar experten. Deras arbetsuppgift är främst att följa 

pengar och de arbetar på att utbilda fler kring detta område. 

Skatteverket påbörjar utredningen och betalningssäkrar något av de belopp som är för-

väntade av skattebeslut senare. Skatteverket upptäcker skattebrott och arbetar framförallt 

med betalningssäkring.  

Tullverket arbetar främst inom förundersökningar där åklagaren står i centrum och be-

stämmer vad som ska göras. Det stora arbetat som Tullverket gör vid återförandet av 

brottsutbyten är tillgångsutredningar i brottsutredningar. Vid denna form av arbete blir 

det per automatik samverkan och när det blir aktuellt är det vanligt att en allmänåklagare 

blir förundersökningsledare. På Tullverket arbetar mellan tre till fem personer med till-

gångsutredningar men de håller på att utbilda fler. Några arbetar även vid behov från 

Göteborg, Stockholm och Malmö. De flesta är utbildade revisorer som har arbetat sig 

uppåt, de har inga rekryterade ekonomer som arbetar kring detta än så länge.  

Åklagarmyndigheten arbetar med att spåra och säkra tillgångar och yrkar dessa förver-

kanden, exempelvis: kvarstad, rättshjälper, förhandlingar i domstol samt framställningar. 
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4.5 Interorganisatorisk samverkan vid återvinning av brottsutbyten 

Därefter ställde vi lite frågor kring vad som var drivkrafterna bakom deras samverkan. 

Från början var det ett regeringsuppdrag, men nu har de mynnat ut i flera olika uppdrag.  

Det senaste arbetet som gjordes var genom en arbetsgrupp med ett metodstöd där en re-

visor var projektledare. Fokus har bland annat legat på att bli bättre på utbildningsfrågor, 

spaning och utredningsmetodik. Förbättringsmetoder och rättsverktyg som de olika myn-

digheterna har är också moment ur handlingsplanen. En av intervjupersonerna beskrev 

drivkrafterna enligt följande:  

Det har varit ett regeringsuppdrag inom den myndighetsgemensamma brottsutbytes-

strategin att alla myndigheter som arbetar med brottsutbyte på något sätt ska sam-

verka för att vi tillsammans ska bli bättre på att återta kriminellas brottsvinster. Det 

är också förstås roligt och viktigt att vara med och påverka utvecklingen av detta 

område1. 

Under intervjuerna poängterade intervjupersonerna att från början var det till viss del 

tvingande då det var ett regeringsbeslut. Samtidigt har det blivit ett intressant område 

framförallt när utvidgat förverkande kom där exempelvis narkotikasmuggling och dop-

ningsbrott är förverkande utlösande av normalgraden, därför finns det möjligheter i 

många utredningar rent teoretiskt. Till saken hör även att många av narkotikasmugglarna 

och grova brott begås av kurirer som inte har mycket ekonomi att utreda. Det är alltid 

viktigt att se till sina arbetsuppgifter då en av myndigheterna befinner sig lite i utkanten 

av arbetet då de har en väldigt begränsad brottskatalog och det förtydligar en expert med 

att: 

Där det är någonting annat så ska man alltid ställa sig frågan, är det här någonting vi 

ska göra? Om man ska ta upp frågan med åklagaren eller om inte denne gör det 

själv2. 

Efter att vi diskuterat drivkrafterna ställde vi frågor kring syftet med deras samverkan. En 

av experterna redogör för syftet med denna samverkan på följande sätt:  

Målet för samverkan kring brottsutbytesfrågorna är att vi ska bli bättre på att återta brotts-

utbyte och det är målet […] Ett arbete pågår med att sprida info om brottsutbytesarbetet 

till alla åklagarkammare för att öka kunskapen och fokus på detta område […] Det hand-

lar också om att skicka en signal till samhället – det ska inte löna sig att begå brott. Det 

har ett symbolvärde. Vi myndigheter ska också få upp ögonen för vilka verktyg som finns 

på de andra myndigheterna. Att hela tiden tänka på att den myndighet som har de bästa 

verktygen för att ta tillgångar ska göra det3.  

Två av experterna berättade om gruppen GOB (grov organiserad brottslighet) som består 

av poliser, spanare och utredare samt representanter från varje myndighet. De arbetar med 

att få upp en så hög grad av misstanke så att en förundersökning kan inledas och att det 

är där som den främsta samverkan sker idag.   

Samverkan sker väldigt ofta och i hög utsträckning berättade en intervjuperson då mycket 

av deras arbete handlar om att samla in information som de andra myndigheterna har.  

                                                           
1 Intervju den 23 maj 2017 
2 Intervju den 2 maj 2017 
3 Intervju den 23 maj 2017 
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De har oftast inga problem med att hämta information även under pågående förundersök-

ning utan då har de alla möjligheter med undantag av socialtjänstlagen som kan sätta 

käppar i hjulet. Det beror på att den personliga sekretessen är väldigt hög vilket gör att 

det därifrån kan vara svårt att få tag i information om kartläggning görs av en persons 

fullständiga liv.  

Pågående förundersökning öppnar nästan alla dörrar, de är inte utmärkande att de 

skulle vara något problem. Men vi har alltid sekretesslagstiftning att ta hänsyn till, 

begär vi ut information från Skatteverket så görs det en sekretessprövning om de kan 

lämna ut den informationen4.  

Den samverkan som vi har idag är så naturlig, man tänker inte ens på att man sam-

verkar5. 

4.5.1 Brottsutbyten 

Efter att ha läst om begreppet och dess definition har vi förstått att det är ett svårdefinierat 

begrepp. Synen på brottsutbyten kan skilja sig beroende på myndighet då det är ett ganska 

brett begrepp som kan innefatta flera områden samt arbetssätt. En åtskildhet kan vara om 

skadestånd ingår eller inte, enligt den strikta versionen ingår inte det men samtidigt ansåg 

en av experterna att är det någonting som ska betalas så är det till de brottsdrabbade. Det 

är en viktig del även om den inte ingår i den striktare definitionen. Fyra intervjupersoner 

redogör för följande:  

Begreppet har blivit vidare och vidare, nu finns det väl en Brå definition som är 

enormt vid […] just den definitionen använde vi och tittade på, men just den där var 

också en av de absolut senaste som man hade hört. Brottsvinster kunde uppstå fram-

över om jag kommer ihåg det rätt man kan se i framtiden också hur det kommer att 

bli6. 

Brottsutbyte kan i vid bemärkelse handla om pengar och tillgångar som en misstänkt 

person har ärvt eller tjänat in lagligt men Kronofogdemyndigheten tar dem ändå ef-

tersom personen är restförd. Alltså det handlar det kanske mer om att ta tillgångar 

från personer som är misstänkta för brott ät att ta tillgångar som direkt härrör från 

brott7. 

Om det nu går eller finns förutsättningar för utvidgade förverkanden ska man an-

vända det istället för att brottslingarna får betala sina skulder till kronofogden. Det 

smakar inte riktigt bra att de kommer ut skuldfria. De har ändå bakåt sett vunnit på 

sin brottslighet8. 

All form av vinning av brott. Vinster från brottslig verksamhet […] vi arbetar med 

återtagande av brottsutbyte genom följande verktyg: skadestånd till målsäganden, till 

exempel i bedrägeriärenden, förverkande av brottsutbyte och utvidgat förverkande 

samt numera även genom den nya penningtvättsbrottslagstiftningen9 

                                                           
4 Intervju den 3 maj 2017 
5 Intervju den 3 maj 2017 
6 Intervju den 24 maj 2017 
7 Intervju den 28 april 2017 
8 Intervju den 2 maj 2017 
9 Intervju den 23 maj 2017 
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Under intervjuerna poängterade alla att detta är ett oerhört viktigt område i grova brotts-

utredningar och ett arbetssätt som ligger i tiden. De påpekade också att det finns ett 

större fokus på brottsutbyten än var det var fanns för tio år sedan.  

Ofta kan det vara så att de kriminella gärna kan sitta något år i fängelse, det bryr man 

sig nästan inte om men att bli av med hus och hem och fastigheter i Spanien och alla 

lyxprylar det är det som verkligen är smärtsamt, att bli av med sina tillgångar. Att ha 

ett fokus på brottsutbyten det måste verkligen var det primära10 

           Brott ska inte löna sig, absolut inte11. 

En av experterna poängterade också att förundersökningstiden för brottsutbyten och att 

de kan variera från hundra dagar till flera år.  

Eller det kan gå på 10 minuter, jag ringer upp och lämnar ut information till Krono-

fogdemyndigheten om personens x tillgångar (som x inte förmodligen har rätt till), 

jag antecknar att sekretessprövning har gjorts12. 

 

4.6 Främjande faktorer för interorganisatorisk samverkan vid återvinning av 

brottsutbyten 

Intervjupersonerna berättade om sina roller och uppgifter i samverkan med entusiasm 

samt betonade att engagemang är något som finns i verksamheterna. En expert förklarade 

följande:   

[…] är en myndighet som deltar, vi är väldigt aktiva och där finns det liksom ett stort 

intresse att delta och jag tror att det engagemang där som genomsyrar mycket i or-

ganisationen. Man gillar att samverka och man har sett, nej men om ja inte kan 

komma längre än såhär det är lite det här, det du inte vet själv de vet nästan alltid 

någon annan13 

Det har framkommit under intervjuerna att personliga kontakter mellan tjänstemän på de 

olika myndigheterna utgör en viktig grund för samverkan. Många medarbetare som har 

arbetat länge på de olika myndigheterna lyckades att skapa sina egna personliga kontakter 

med vars hjälp blir informationsflöde smidigare. En av intervjupersonerna redogör för 

följande kommunikationsvägar:  

Främst via RUC, NUC, olika projekt och förstås operativt i ärenden. Det sker även 

informella kontakter genom nätverk och personliga kontakter14.  

De främsta kommunikationskanalerna som intervjupersonerna använder sig av är fram-

förallt mejl och telefonkontakt, ibland förekommer även ett kommunikationsmedium som 

är lämpligast för ärendet. En myndighet arbetar med att utveckla olika tjänster för att 

underlätta informationsutbyte mellan myndigheterna. I praktiken innebär det att det ska 

finnas en direktlinje dit tjänstemän kan ringa i förtur och blir direkt kopplade till en be-

hörig person.  
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En annan främjande faktor i samverkan är användning av olika datasystem. När Skatte-

verket skickar iväg en brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten använder de sig av ett 

särskilt datasystem som ska underlätta kommunikationen och informationsutbytet.  

Kunskap om varandras uppdrag samt möjlighet att ta vara på andras kunskaper och erfa-

renheter är något som intervjupersonerna uppskattar:  

Ju bättre kunskap tjänstemän har om vilka möjligheter, rättigheter, skyldigheter de 

olika myndigheterna har desto lättare blir det att samverka15. 

Du känner ibland att du inte kommer längre än dit du kommer liksom med dina egna 

uppgifter och din egen kunskap och de är det ju som alltid blir då att du frågar efter 

en annan kompetens eller andras information som du fortsätter att fylla ut ditt eget 

uppdrag med16 

Under intervjuerna har det även framkommit att brottsutbytesfrågor samt olika problem 

som förekommer i samverkan diskuterats av experter från de olika myndigheterna på ge-

mensamma konferenser. Det samordnas även utbildningar inom respektive myndighet.  

En av intervjupersonerna gav oss en guide som har utarbetats för att säkerställa enhetlig-

het, rättssäkerhet och kvalitet vid genomförandet av finansiella utredningar. Guiden är 

tänkt att användas som ett praktiskt verktyg av handläggare inom alla myndigheter som 

arbetar med att spåra och återföra vinning av brott. Den innehåller bland annat en vägled-

ning för hur tänkbara sekretessproblem kan hanteras, hur en finansiell utredning genom-

förs samt vilka uppgifter finns att hämta från myndigheterna. Ingen utav experterna 

nämnde att förtroende utgör en främjande faktor vid samverkan.  

Förtroende spelar ingen roll. Jag undersöker lagregler, om jag får en lagliggrund att 

lämna ut information. Om det inte finnas några hinder där så gör han det17. 

4.7 Hindrande faktorer för interorganisatorisk samverkan vid återvinning av 

brottsutbyten  

Efter att ha diskuterat samverkansprocessen och vad som fungerar bra ställde vi frågor 

kring vad som försvårar deras samverkan. Experterna redogör för lite olika utmaningar 

vid samverkan men ett återkommande hinder som alla är väl medvetna om är sekretessen.  

Regler kring sekretess finns, till exempel förundersökningssekretess som innebär att 

Ekobrottsmyndigheten inte får släppa ut information som kan skada deras förundersök-

ning. Först måste formell prövning göras om information får lämnas ut. Några av exper-

terna kommenterade följande:  

Sekretessen finns alltid18. 

Tittar man mer från ett högre perspektiv och det ser man ju gång på gång när man 

gör utredningar så ser man ofta att det kan vara sekretesshinder alltså laghinder som 

föreligger att myndigheter inte får lämna information sinsemellan […] sen så finns 

det en mängd sekretessregler mellan myndigheter19. 
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Synen på vad som är sekretessbelagt kan ju skilja sig, vissa har en mer strikt tolkning 

än andra. Vi ligger någonstans i mitten där. Vi är inte alldeles strikta20. 

Vi har gått från att för några år sedan alltid vara hypade hängslen och livrem till att 

kanske testa saker också och därigenom få en bättre samverkan21. 

Paragrafen 10:27 i lag om offentlighet och sekretess, det är en genombrottsparagraf 

som finns som säger att myndigheterna kan göra en avvägning och sen lämna in-

formation emellan varandra det är huvudsaken, den paragrafen är väldigt, väldigt, 

viktig22. 

Det som har varit problemet alltså traditionellt har varit att de funnits sekretessregler 

som liksom gjort att myndigheterna har fått sekretessregler sinsemellan, det är de 

stora23. 

Under intervjuerna förklarade en av intervjupersonerna att Skatteverket får exempelvis 

inte lämna ut några uppgifter till Arbetsförmedlingen även om Skatteverket ser att Ar-

betsförmedlingen betalar ut pengar på felaktiga grunder till kriminella företag eller icke 

verksamma företag. Skatteverket kan även se bidrag som betalas ut till företag på felakt-

iga grunder från Försäkringskassan, däremot har de inga rättsliga verktyg att agera.  

Vi kan ju inte bedriva ett myndighetsarbete som går utanför lagen för att då blir vi 

själva kriminella24. 

Sekretess uppfattas däremot inte som det främsta hindret utifrån vissa myndighetsper-

spektiv. Dock kan det i vissa fall upplevas som hinder för andra myndigheter.  

Jag tycker själv inte att det har varit ett problem utan generalklausulen ger ju en bred 

och generell möjlighet till informationsutbyte. Men jag vet att sekretesslagstift-

ningen har tolkats/tillämpats olika restriktivt hos olika myndigheter vilket har lett till 

problem. Framför allt hos SKV25. 

En viktig faktor är att alla har samma inställning till samverkan och arbetar på samma sätt 

samt bryr sig:  

Problemen handlar mer om att man måste ta sig tid att samverka, man måste veta 

vem man ska prata med. Ett av de största praktiska problemen är att man inte har 

någon inarbetad väg till en annan myndighet som gör att man direkt kan ställa frågor 

till en viss person. Man måste lära sig också att prioritera då man jobbar exempelvis 

med 50 olika ärenden. Ibland händer det att saker inte blir gjorda pga. att tidsbrist 

och detta gör att samverkan försvinner26.  

En annan utmaning som framkom under intervjuerna var att de snarare kan finnas svårig-

heter internt istället. En av intervjupersonerna berättade att det på vissa avdelningar kan 

ha en väldigt hög sekretess vilket gör att det kan skapa större utmaningar än att hämta 

information för samverkan från andra myndigheter.  

                                                           
20 Intervju den 2 maj 2017 
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En annan expert poängterade även att de ibland är väldigt ineffektiva, att allting tar väldigt 

lång tid. Mycket i processen skulle kunna påskyndas avsevärt, naturligtvis finns det ut-

redningsgrupper som går efter tåget men ibland kör de verkligen fast.  

Sen är det helt absurt hur allting ska liksom bevisas, man kan inte påstå någonting 

utan att kunna bevisa de så de sitter ju liksom i ett hopplöst läge också så varje liten 

grej ska man kunna belägga27. 

För att kommunikationen ska bli smidig var ett uppdrag i den gemensamma handlings-

planen att utarbeta kontaktpunkter på varje myndighet så att det fanns en lista på vilka 

personer som alla kan höra av sig till vid behov. Denna lista verkar inte ha implementerats 

så bra, en expert redogör följande:  

Den här listan kanske inte är så välkänd inom alla myndigheter eller så kanske den 

skulle kunna spridas bättre. Många har sina lokala kontakter28. 

En av intervjupersonerna ansåg att ett av de främsta hindren för samverkan mot brottsut-

byte är att regeringen ger order på olika saker, att myndigheterna har i uppdrag något 

som inte harmoniserar med andras myndigheter uppdrag. En annan sak är att det är svårt 

att mäta effekter av arbetet med brottsutbyte. 

Det är mycket lättare att mäta antalet utredningar och antalet förundersökningar än 

att mäta effekter av detta arbete29. 

En annan expert berättade att samverkan försvåras på grund av:  

Bristande resurser, ej tillräckligt med finansiella utredare hos Polisen och Tullen som 

kan utföra de finansiella utredningarna som ligger till grund för att säkra och förverka 

tillgångar. Dessutom är brottsutbytesarbetet inte tillräckligt prioriterat från lednings-

håll hos vissa myndigheter30. 

4.8 Förslag till förbättringar 

Mot slutet av våra intervjuer ställde vi frågor kring uppföljning och saker som skulle 

kunna förbättras. Här redogjorde en expert för att frågan alltid kan lyftas ännu mer från 

ledningshållet i alla myndigheter och att det behövs sättas ett större fokus på brottsutby-

tesområdet. Det finns även svårigheter i att få ut arbetsmetodiken till dem kamrar som 

inte har det här området så ofta eller till dem som fortfarande inte känner sig trygga med 

det. Detta kan alltid förbättras men samtidigt är det också svårt när de ibland är väldigt 

beroende av andra myndigheter för att kunna gå vidare med vissa utredningar. Har de 

väldigt mycket att göra kan de ibland slå ihop olika moment för att snabbare få det avslutat 

berättade en expert medan en annan kort och koncist svarade:  

Det går liksom alltid att förbättra […] Det finns en stor förbättringspotential men 

samtidigt känns det som att det är man väldigt medveten om31. 

Det finns en lista med personer på de olika myndigheterna som är kontaktpersoner inom 

vissa frågor. Däremot används listan inte som ett verktyg, få från den här listan har blivit 
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kontaktade vilket väcker funderingar kring hur samverkan egentligen sker. En av exper-

terna har sina informella kontakter och dem används mest. Men det kan bli problematiskt 

för dem som inte har sådana kontakter.  

Tydligare kontaktvägar skulle behövas. Till exempel ett nummer som myndighet-

erna kan ringa (växel eller hjälpdesk) som kopplar vidare till en behörig person32. 

Under intervjuerna berättade en expert att till en av myndigheterna finns det inget direkt 

telefonnummer vilket resulterar i att de som ringer hamnar i den vanliga växeln och får 

vänta i kö. Detta upplevs som ineffektivt och något som skulle behöva förbättras. Ringer 

de istället till en av de andra myndigheterna och säger vart de arbetar hamnar de direkt i 

någon form av myndighetslinje.   

Lite lättare kontaktvägar när man egentligen inte riktigt vet vad man är ute efter, för 

att få en personlig kontakt, det skulle kunna förbättras33. 

          Vi kan bli mycket, mycket bättre34. 

4.8.1 Uppföljning 

Vi ställde även frågor kring uppföljning, om det görs, när och i sådana fall hur ofta. På 

denna fråga fick vi lite olika svar. En av intervjupersonerna berättade att de följer upp 

antalet domar som blir förverkade årsvis då det ger en mätning på kvalitén av deras ut-

redningar. En avgränsning har gjorts till tingsrättsnivå annars är det svårare att se till an-

talet.   

Däremot berättade en annan expert att de är något som de är dåliga på. Däremot har det 

kommit en ny lag som trädde i kraft i november förra året som tvingar en av myndighet-

erna att sista december varje år lämna statistikuppgifter till EU- kommissionen på hur 

mycket beslag som gjorts med anledning av kommande förverkanden samt dess värde. 

Detta skall redovisas i slutet på detta år och experten menar på att de fortfarande inte har 

verktyg till att mäta detta. Intervjupersonerna kommenterade detta enligt följande:  

Uppföljning av brottsutbyte och statistik kring detta görs varje månad på varje kam-

mare. Vi revisorer ansvarar för insamling av statistik och levererar till HK varje må-

nad35. 

Och det är så illa att de inte ens finns någon statistik på hur mycket brottsutbyten vi 

tar36. 

Vad leder all den här myndighetssamverkan till? Det finns inga styrmedel, det finns 

ingen statistik, det är helt galet37. 

En av experterna anser att de måste bli bättre på uppföljning vilket kräver åtgärder på 

strategisk och operativ nivå. Strategisk genom att regeringen genom sitt regleringsbrev 
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talar om för varje myndighet vad de ska arbeta med kommande år.  

Kraven på uppföljning oavsett är ganska låga och de skulle behöva vara hårdare krav på 

genomförande, även kring det som regeringen beslutar om.  

De kan inte gå in och grotta i detaljnivå absolut inte men att kunna redovisa för hur 

stort brottsutbytet är, hur mycket återtagande av brottsvinst man gjort under året, de 

borde man faktiskt kunna ha. Det är det största problemet skulle jag vilja säga38. 

4.9 Framtiden  

Avslutningsvis ställde vi frågor om framtiden och i framtiden tror experterna på att myn-

digheterna tillsammans kommer att lyckas sätta ett ännu större fokus och att de fortsätter 

arbeta som de gör nu.  

Jag tror att vi bara är i början av det myndighetsgemensamma arbetet med brottsut-

byte. Det här startade genom GOB-satsningen 2008 och det finns mycket kvar att 

göra. Olika myndigheter har kommit olika långt. Inom ÅM och Polisen kan man 

definitivt göra mer. Det här har blivit det bästa sättet att bekämpa organiserad brotts-

lighet på39. 

Politiskt är det väldigt hård inriktning på brottsvinster och organiserad brottslighet 

och den är också delvis kanske kopplad lite till vilken organiserad brottslighet och 

hur den ser ut i de utsatta områdena […] Jag tror att gäller det just brottsvinster och 

myndighetssamverkan så är man ju väldigt från politiskt håll är man väldigt, väldigt 

liksom fokuserad, de närvarar, ger direktiv och prioriterar lagar sen vet man aldrig 

hur länge det här håller på40 

De tror på mer arbete kring sekretessfrågor och att utarbeta ett gemensamt register som 

ska underlätta att identifiera de kriminella. Det är trots allt en positiv utveckling bland 

myndigheterna samt att det går åt rätt håll. Några av experterna berättar:  

Vi pratar mycket om penningtvätt och terrorfinansiering och hur vidare de hänger 

ihop alltihopa. Det handlar ju också om att plocka pengar. Nu säger inte jag de är 

helt i samma klientel men just de med att fokusera på människors tillgångar och 

pengaströmmar och så vidare. Jag tror att när man börjar mer med det ena så spiller 

det över på det andra också41. 

Medvetenheten finns om brottsutbyten i utredningar sen är det så att förutsättning-

arna inte alltid är så bra42. 

Under en intervju berättade en av experterna att de resonerar mycket kring att de måste 

börja tänka mer som kriminella då allt fler har ett ekonomiskt motiv när de begår krimi-

nella handlingar.  

80-90 procent av all brottslighet har ett ekonomiskt motiv av något slag43. 

Traditionellt sett har brottsbekämpande myndigheter varit så fokuserade på brottet och 

straffet, de måste börja tänka som dem kriminella. De måste också börja tänka på pengar 
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och tänka likadant för att kunna närma sig och kanske därmed bli mer effektiva.  

Vidare påpekar experten att de inte bara arbetar med återtagande av vinst utan att de även 

arbetar i mordutredningar där de kunnat spåra att ekonomi har vart motivet till gärningen. 

Hade inte detta arbete gjorts hade kanske aldrig gärningsmannen kunnat fällas. Pengar är 

ofta motivet och därefter kommer återtagandet av brottsvinster som en bonus i de fall som 

det finns något att hämta.  

Vi måste följa pengar i alla typer utav utredningar, det här är liksom en framgångs-

faktor. Så många utredningar som vi kan visa på att vara snabbare att komma i mål 

genom att titta på en persons ekonomi44. 

Bedrägerier är de absolut mest vanligaste förekommande brotten. Det är så otroligt 

och enkelt att göra på nätet45. 

Till sist gav en av intervjupersonerna oss en viktig nyckel för myndighetssamverkan 

nämligen följande:  

Följ pengar i alla brottsutredningar det är en framgångsfaktor i myndighetsgemen-

samma arbeten46. 

4.10 Sammanfattning av empirisk data 

I ovanstående kapitel har vår empiri presenterats genom att centrala teman som framkom-

mit lyfts fram och belysts genom representativa citat och resonemang. Inledningsvis pre-

senterades de valda myndigheterna och deras huvudsakliga uppdrag. Eftersom myndig-

heterna samverkar för att återföra brottsutbyte förklarades vad detta innebär i praktiken 

samt hur brottsutbytet kan återtas. Myndigheternas arbete vid återvinning av brottsutby-

ten presenterades och exempel på samverkan gavs.  

Främjande faktorer vid samverkan kännetecknas vid personliga kontakter, engagemang 

samt goda kunskaper om varandras uppdrag. Det som försvårar samverkan är sekretess, 

brist på tydliga kontaktvägar, uppdrag som inte harmoniserar med varandra samt svårig-

heter i att mäta effekter av arbetet med brottsutbyten. Experterna eftersträvade dessutom 

att alla har samma inställning till samverkan, arbetar på samma sätt samt bryr sig. 

Därefter presenterades förslag på förbättringar som bland annat inkluderade tydligare 

kontaktvägar och bättre integrering av olika arbetsmoment. Vidare krävs det även bättre 

verktyg för uppföljning av samverkan. Hur framtiden ser ut är en viktig fråga att gemen-

samt ta tag i och samverka kring. Stort fokus kommer troligtvis att läggas på sekretess-

frågor och att utarbeta ett gemensamt register som ska underlätta identifieringen av de 

kriminella. En positiv utveckling bland myndigheterna har observerats och intervjuper-

sonerna poängterade många gånger att det går åt rätt håll. 
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5 Analys och tolkning 
I detta kapitel analyseras empirin i förhållande till teorin för att besvara de preciserade 

frågeställningarna.  

5.1 Samverkan  

Begreppet samverkan är komplext men tillskillnad från begreppet samarbete bygger sam-

verkan på mer långsiktiga relationer och interaktioner än vad samarbete gör. Interorgani-

satorisk samverkan innebär förklarar Bardachs (1998) i Kozuch och Sienkierwicz-

Malyjurek (2016) att två eller flera organisationer kommer i partnerrelationer för att ge-

mensamt lösa olika samhällsproblem eller uppnå gemensamma mål som inte kunnat nås 

genom självständigt arbete. Denna definition kan vi konstatera stämmer bra in på den 

samverkan som sker mellan myndigheterna i vår studie, då de ger varandra information 

som ska underlätta utredningar och förverkanden. En av experterna menade på att en på-

gående förundersökning öppnar nästan alla dörrar och att det då kan det vara lättare att få 

tag i information. Detta tror vi gör att samverkan går framåt och utvecklas då det skulle 

vara svårt att nå de uppsatta målen om varje myndighet skulle arbeta självständigt.  

Ekobrottsmyndigheten behöver ibland information från Skatteverket eller Kronofogde-

myndigheten för att kunna återta brottsutbytet. Detta kan liknas vid Hardy et.al (2005) 

teori om att samverkan bland annat handlar om att förstå och väga upp olika intressen 

som de olika myndigheterna representerar och därefter med hjälp av de samlade kompe-

tenserna och resurserna hantera komplexa problem. Detta är inte alltid lätt menar de in-

tervjuade experterna då det alltid måste förhålla sig till sekretessen men annars har de 

goda kunskaper i vilka kompetenser varje myndighet innehar. Detta tror vi är en viktig 

del i samverkansprocessen så att varje myndighet vet vart de ska vända sig om de behöver 

utbyta information. Däremot kan vi konstatera att sekretessen ibland hämmar samverkan 

då det skall göras prövningar innan information ges ut vilket resulterar i att utredningen 

fördröjs.  

Tidigare studier och forskning kring samverkan framhåller att det är en arbetsmetod som 

blivit allt vanligare att tillämpa då svåra och komplexa problem kan redas ut lättare genom 

samverkan. Det finns olika former av samverkan och även drivkrafter till varför samver-

kan sker. Oliver (1990) nämner några faktorer bland annat nödvändighet, effektivitet och 

stabilitet. Dessa grunder kan vi konstatera stämmer bra in på den myndighetssamverkan 

som de intervjuade experterna arbetar kring. Från början var det ett regeringsuppdrag för 

att skapa effektivitet och underlätta utredningsprocessen för förundersökningar samt ut-

redningar. Nödvändighet menar vi kan även sammankopplas till behovet av effektivitet, 

men även att den ekonomiska brottsligheten är mycket bredare numera samt att 80-90 

procent av brotten som begås har ekonomiska motiv.  

Oliver (1990) menar på att nödvändighetsfaktorn är vanlig inom statliga myndigheter el-

ler offentliga organisationer, åtgärdsprogram initieras eller så är det påtvingat genom lag-

stiftning. Båda dessa aspekter är likheter med den myndighetssamverkan som vi studerat 

och dessa åtgärder handlar om brottsbekämpning. Några av de intervjuade experterna an-

såg att den samverkan som sker idag är helt naturlig vilket resulterar i den tredje faktorn 
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som Oliver (1990) framhäver nämligen stabilitet. Begreppet handlar också om att redu-

cera osäkerhet och ökad integration mellan myndigheterna. Vi kan därmed konstatera att 

dessa ovanstående faktorer också stämmer bra in på Ödlunds (2010) organisationsper-

spektiv där framförallt mål, struktur, kompetens och koordinering är nyckelbegrepp.  

5.2 Samverkan kring brottsutbyten  

Under våra intervjuer framgick det att definitionen av brottsutbyte och vad som ingår i 

begreppet är lite olika. Varje myndighet har sin roll i arbetet kring att återvinna brottsut-

byten och intervjupersonerna poängterade hur viktigt det är att följa pengarna och att 

brottsutbyten framförallt ska förverkas. Vi upplever att detta arbetssätt har fått mer upp-

märksamhet de senaste åren och att det finns en helt annan medvetenhet kring detta. I 

likhet med Richard (2004) tror vi att det beror på att den ekonomiska brottsligheten drab-

bar så många olika parter vid ett brott men också att brottsutveckling har ökat under de 

senaste åren. En expert betonade att det också har ett starkt symbolvärde och detta håller 

vi med om då brott inte ska löna sig.  

Brottsutbyten genererar en samverkan mellan myndigheterna där förundersökningarna 

och polisens spaningsarbete genererar bevis. En expert menade på att de måste börja tänka 

mer som de kriminella för att på så sätt närma sig och därmed bli mer effektiva. Detta 

anser vi kan kopplas till Grottschalks (2010) tre perspektiv på ekonomisk brottslighet då 

det handlar om varför människor begår brott. Vi tror att beteendeperspektivet kan utgöra 

en bra grund att utgå från då det ger olika perspektiv på människors beteenden och känslor 

samt varför vissa människor lättare faller dit än andra. Därefter anser vi att organisations-

perspektivet kan ge en klarhet i gängbildning, strukturer i olika kriminella nätverk eller 

varför vissa institut drabbas i större utsträckning än andra. Det sista perspektivet mana-

gement kan ge en tydligare bild av hur medlemmar och partnerskap kan gå före allt annat 

för att nå vinstmaximering. Alla dessa tre perspektiv anser vi utgör en bra bas för att 

försöka tänka mer som de kriminella vilket blir en viktig nyckel i deras samverkan då det 

förhoppningsvis kan upptäcka fler tillgångar.  

Tiden är enligt vårt insamlade material alltid en faktor som kan sätta käpparna i hjulet. 

Under intervjuerna framgick det att några var frustrerade över att det ibland kan gå väldigt 

långsamt. Det tror vi beror på många faktorer såsom bristande kommunikation, sekretess-

hinder, prövningar samt lagregleringar. Dessa faktorer är svåra att effektivisera då det är 

fördröjningsmoment som finns till för att skapa stabilitet vilket enligt oss är oerhört vik-

tigt vid denna form av myndighetssamverkan.  

 

5.3 Främjande faktorer för interorganisatorisk samverkan vid återvinning av 

brottsutbyten 

Det övergripande målet för myndigheternas samverkan är definierad av regeringen ge-

nom regeringsbeslut. Därefter bär respektive chef på varje myndighet ett ansvar för att 

bryta ner dessa mål på de lokala nivåerna. Eftersom våra intervjupersoner gav oss mycket 



37 

 

detaljerad beskrivning av myndigheternas roller samt arbete vid återvinning av brottsut-

byte konstaterar vi att alla parter är väl bekanta med målen för samverkan och vet vilket 

ansvar respektive myndighet bär för det gemensamma uppdraget. Detta liknas vid Reback 

et al., (2002); Johnson et al., (2003); Herlihy, (2016); Kożuch och Sienkiewicz-Małyju-

rek, (2016) som poängterar att formulering av tydliga målsättningar för alla medverkande 

parter är av stor betydelse för om samverkansprojekt kommer att lyckats.  

Några utav experterna nämnde att en väl fungerande samverkan bygger på god kunskap 

om varandras uppdrag. Detta anser vi i likhet med (Reback et.al., 2002) utgör en viktigt 

främjande faktor vid samverkan. Vi tolkar även att kunskap om vilka möjligheter, rättig-

heter och skyldigheter de olika myndigheterna har, förebygger missförstånd samt möjlig-

gör en respektfull samverkan med rätt förväntningar på varandra. 

Under våra intervjuer framkom det att kommunikationen i samverkan sker framförallt via 

mejl och telefon. När brottsanmälan eller utredningar görs används särskilda datasystem. 

Olika samverkansfrågor diskuteras även på gemensamma möten och konferenser. De 

kommunikationskanalerna som intervjupersonerna favoriserar och upplever fungera bäst 

beror på ärendets karaktär. Utifrån det väljs ett medium som är lämpligast för ärendet. 

Användning av olika kommunikationskanaler tolkar vi, i likhet med Johnson, et al., 

(2003) som en främjande faktor i deras samverkan. Vi upplever att kommunikationska-

naler väljs strategiskt utifrån kommunikationens mål och innehåll samt att parterna an-

vänder sig av tydliga och välkända kanaler. Enligt oss minskar detta missförstånd och 

otydlighet samt möjliggör att utredningarna drivs vidare. Med hänsyn till ovanstående 

konstaterar vi att kommunikationen mellan de valda myndigheterna fungerar bra och där-

med utgör en främjande faktor vid samverkan.   

Vårt material visar även att informationsutbyte blir smidigare när parterna använder sig 

av sina personliga kontakter. Detta anser vi hjälper till att få rätt information på rätt plats 

i rätt tid samt resulterar i att visa utredningar kan göras på kortare tid. Med hjälp av per-

sonliga kontakter som medför smidigare informationsutbyte kan myndigheterna komma 

åt mer illegala pengar. Därmed konstaterar vi i likhet med Macdonalds och Piekkari 

(2005) att personliga kontakter utgör en bra grund för deras samverkan.  

Vidare tolkar vi att en väl fungerade kommunikation och goda personliga kontakter med 

tjänstemän på andra verksamheter kan bli ett resultat av samarbetsvilliga organisations-

kulturer som dessa myndigheter kännetecknas av. Detta liknas vid Hall, et.al., (2012) som 

finner en stark koppling mellan en väl fungerade kommunikation och samarbetsvilliga 

organisationskulturer av de samverkande parterna.  

 

Trots de utmaningar som myndigheterna står inför ser våra experter en positiv utveckling 

av det gemensamma arbetet.  Vårt material visar att myndigheterna kontinuerligt arbetar 

med att finna nya metoder och processer för sitt arbete. Ett exempel kan vara Skattever-

kets direktlinje dit tjänstemän kan ringa i förtur. Ett annat exempel är myndigheternas 

strävan efter att introducera ett gemensamt register som ska underlätta identifieringen av 

de kriminella. Dessutom verkade alla våra intervjupersoner väldigt positivt inställda till 
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samverkan. De poängterade även att de kan bli mycket bättre på det arbete de gör. Detta 

tyder enligt oss på ett stort engagemang för deras samverkan vid återvinning av brottsut-

byte och liknas vid Herlihy (2016) som betonar att framgångsrik samverkan bygger på 

enskilda individers engagemang. 

Ingen utav experterna nämnde att förtroende främjar myndigheternas vilja att dela med 

sig information och därmed utgör en främjande faktor vid samverkan.  Vårt material visar 

att det snarare är lagliga grunder som avgör om informationen kan lämnas ut. Därmed 

kan vi inte empiriskt bekräfta Cullens et al. (2000) teorier om att förtroende har positiv 

påverkan på de samverkande aktörers vilja att dela med sig information.  

5.4 Hindrande faktorer för interorganisatorisk samverkan vid återvinning av 

brottsutbyten 

Även om kommunikationen vid myndighetssamverkan fungerar bra finns det vissa 

aspekter som skulle kunna förbättras. Vårt material visar att en lista med kontaktuppgifter 

finns men den inte är välkänd inom alla myndigheter. Enligt våra intervjupersoner behövs 

det tydligare kontaktvägar och bättre implementeringen av kontaktlistan. Vad gäller de 

personliga kontakterna och relationerna tjänstemän bygger upp så ser vi en viss risk även 

här. Om någon viktig person lämnar organisationen och tar sina kunskaper och kontakter 

med sig finns det en risk att samverkan försvinner. Därför anser vi att informationsutbyte 

skulle kunna effektiviseras med en gemensam kontaktpunkt för alla myndigheter. Punk-

ten ska kunna ge svar på rimliga frågor eller koppla vidare den som ringer till en behörig 

person.  

Ett av de främsta hindren för samverkan mot brottsutbyte är enligt våra intervjupersoner 

ett faktum att regeringen ger order på uppdrag som inte harmoniserar med varandra. Ett 

annat problem handlar om olika arbetssätt då myndigheterna arbetar i olika tempo som 

resulterar i att vissa utredningar fördröjas. Här anser vi i likhet med Johnson, et.al. (2003) 

att samverkan behöver relevant styrning och ledning som stödjer pågående projekt samt 

identifierar potentiella problem som kan uppstå. Bättre samordning av samverkan skulle 

förhoppningsvis resultera i bättre synkronisering, koordinering och integrering av arbets-

processerna.   

Ett annat hinder för samverkan är sekretess som medför att det är svårt att få ut informat-

ion från andra myndigheter för att kunna genomföra sin utredning. Detta resulterar enligt 

oss i att många ärenden drar ut på tiden och därmed försvårar samverkan. Vårt material 

visar likheter med Weist, et. al. (2012) samt Pollack och Frisino (2005) som menar att 

sekretess hindrar flöden av informationsutbyte och begränsar samverkan. För ett effekti-

vare informationsutbyte är det därför viktigt, anser vi att försöka lösa sekretessproblemen 

mellan myndigheterna.  

Detta kan exempelvis göras genom att i första steget kartlägga eventuella sekretesspro-

blem och därefter föra ett samtal om hur dessa problem skulle kunna lösas. Om parterna 

inte kan hitta en gemensam lösning genom dialog kan det vara aktuellt att ge önskemål 
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och synpunkter om ändringar i lagstiftningen till regeringen. I fall sekretessregler upp-

fattas som komplicerade och svåra att tillämpa skulle det vara bra att använda sig av ett 

utarbetat metodstöd som ger en vägledning på hur tänkbara sekretessproblem kan hante-

ras. Vi anser även att det kan vara av stor betydelse för samverkan att möjliggöra bättre 

spridning av sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekre-

tess.  

Vi observerar också att alla myndigheter i denna process har olika organisationskulturer, 

arbetssätt och styrning. Det gör att varje myndighet även står inför interna svårigheter 

men också problem som andra myndigheter vid samverkan inte har. En av experterna 

poängterade att det ibland kan vara svårare än samverkan i sig, att få ut information från 

interna enheter med höga sekretesskrav. Detta anser vi är aspekter som också är viktiga 

att ta hänsyn till, samtidigt som de andra myndigheterna som inte drabbats av dessa pro-

blem har förståelse för detta. 

5.5 Samverkan genom nätverk 

Myndigheterna vi undersöker styrs av regeringen genom instruktioner, regleringsbrev och 

olika förordningar. De är organiserade i enlighet med byråkratiska principer där samord-

ningsmekanismer utgörs av regler, rutiner och procedurer. Detta finner vi stöd för hos 

Weber (1977). 

Det har framkommit under intervjuerna att en viktig del i samverkan är att myndigheterna 

kan utbyta information med varandra på ett effektivt sätt. Eftersom byråkratiska principer 

kan motverka snabbt informationsutbyte använder sig en del utav tjänsteman sina person-

liga kontakter med vars hjälp sker informationsutbyte på ett smidigare sätt. Vi tolkar detta 

som att en del utav tjänstemän har lyckats att bygga upp ett professionellt nätverk som 

består av kontakter och relationer sammankopplade med varandra. Detta finner vi stöd 

för hos Lindbergs (2009).  

Byråkratier karakteriseras av att motverka innovation och nytänkande menar Styhre 

(2009). Detta är något som vi till viss del inte håller med om och något som inte fram-

kommit under intervjuerna. Myndigheterna i vår studie anser vi försöker anpassa sig till 

omvärlden genom att de prövar bättre sätt att arbeta på. Nätverk skapar goda förutsätt-

ningar för informationsutbyten och därmed kan utgöra ett alternativ till mer traditionella 

sätt att arbeta, som är i likhet med Keast, et al. (2004). 

5.6 Förslag till förbättringar 

Vårt material visar att mer fokus borde läggas på att bland annat förbättra kommunikat-

ionen mellan myndigheterna. Smidigare informationsutbyte skulle förhoppningsvis bidra 

till att säkerställa en effektivare samverkan.  

Ett sätt att närma sig detta mål är att skapa ett kontaktnät mellan myndigheterna. En ge-

mensam kontaktpunkt eller en växel för alla myndigheter kan vara ett annat alternativ.  

Att övervinna sekretesshinder är en annan utmaning myndigheterna står inför. Däremot 

visar vårt material att de problemen är svåra att åtgärda. Dialog mellan myndigheterna, 
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förståelse för varandras uppdrag och bättre spridning av sekretessbrytande bestämmelser 

samt bestämmelser om undantag från sekretess tror vi skulle förhoppningsvis bidra till att 

minska dessa problem.  

En av de största utmaningarna för myndigheterna är att hitta och implementera relevanta 

verktyg för uppföljning. Förslag till åtgärder inom detta område ges i nästa avsnitt. 

Uppföljningsarbetet med att spåra och säkra utbyte av brott varierar mellan de olika myn-

digheterna. Vissa myndigheter för statistik på antalet domar som blir förverkade årsvis 

medan andra redovisar antalet utredningar och förundersökningar. Däremot är det svårt 

att mäta effekter av det myndighetsöverskridande samverkansarbetet vid återvinning av 

brottsutbyte. Därför finns det ett stort behov av att utveckla uppföljningsverktyg för att 

kunna leverera relevanta uppgifter till ett sammanhållet redovisningssystem. 

Vårt förslag till att lösa detta problem är att utse en projektgrupp med företrädare från 

respektive myndighet som ska utveckla uppföljningsverktyg. En projektplan kan tas fram 

med en tydlig ansvarsfördelning, tidsplanering och kortsiktiga delmål med återrapporte-

ringskrav. En styrningsgrupp ska stödja projektet, ansvara för att det finns nödvändiga 

resurser och kompetenser samt utveckla stimulerande belöningssystem. I ett senare skede 

blir det nödvändigt att utse en arbetsgrupp ansvarig för implementeringen av uppfölj-

ningsverktygen. Ett annat alternativ kan vara att skapa en avdelning inom Ekobrottsmyn-

digheten som ska samla in information och statistik från enskilda myndigheter och sam-

manställa dessa uppgifter i ett sammanhållet redovisningssystem. Uppföljningsarbetet 

tror vi kan dels påvisa hur mycket som förverkas och återvinns men också att det kan ge 

en god överblick av vad som behöver utvecklas och förbättras i framtida projekt 

5.7 Framtiden  

Experterna ser ljust på framtiden och att det ser bra ut för myndigheternas samverkan vid 

återvinning av brottsutbyte. De hoppas på att sätta ett ännu större fokus på brottsutbytes-

arbetet samt utveckla relevanta verktyg för att effektivisera sitt arbete. Det framkom även 

under intervjuerna att fokus ska läggas på att tänka mer som de kriminella för att på så 

sätt närma sig och blir mer effektiva. Detta anser vi kan sammankopplas med Grottschalks 

(2010) teorier kring vad som orsakar kriminellt beteende och Richards (2004) teorier om 

ekonomisk brottslighet då det kan ge en god bild av hur och i vilka sammanhang krimi-

nella gärningar uppkommer. Att ha kunskap om dessa områden tror vi kan vara ett verk-

tyg i att lättare komma åt pengarna. Medvetenheten kring detta finns och det framkom 

också under intervjuerna då en av experterna betonade att tidigare har myndigheter haft 

fokus på brottet och straffet men att de nu rör sig framåt mot nya arbetssätt.  
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6 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras våra slutsatser med utgångspunkt i vår f rågeställ-

ning och vårt syfte. Därefter avslutas avsnittet med våra egna reflektioner över 

studiens genomförande och även förslag till fortsatta studier ges.  

Vår studie visar att det finns faktorer i de utvalda myndigheternas interorganisatoriska 

samverkan som utgör hinder samt främjar deras arbete kring återvinning av brottsutbyten. 

Dessa faktorer tillsammans uppvisar även vad som utmärker myndigheternas samverkan 

kring återvinningsarbetet vilket även besvarar vårt syfte med uppsatsen.   

Kommunikationen mellan myndigheterna utgör en främjande faktor samtidigt som det 

också finns hinder i kommunikationen. Främjande genom personliga kontakter som möj-

liggör mer effektivt informationsutbyte samt genom att parterna använder sig av tydliga 

och välkända kanaler som väljs ut strategiskt utifrån kommunikationens mål och innehåll. 

Det var samtidigt utmanande då det till vissa myndigheter inte fanns smidiga direktlinjer.  

Engagemanget ser vi är en främjande faktor i myndigheternas interorganisatoriska sam-

verkan då deras intresse och främsta fokus ligger på att återvinna och förverka brottsut-

byten. Brott ska inte löna sig och den medvetenheten besitter alla myndigheterna vilket 

gör att deras arbete går åt rätt håll.  

Sekretess kan vi konstatera utgör ett hinder, som är svårt att övervinna. Vårt material visar 

att det är ett problem som alltid har funnits och troligtvis kommer att finnas men som 

skulle kunna minskas genom gemensamma åtgärder.  

Vi kan också konstatera att uppföljning inte görs hos alla myndigheter. Det finns också 

brister i att det saknas relevanta verktyg som ska användas för att mäta det samlade resul-

tatet av myndigheternas brottsutbytesarbete.  

Vårt material visar även att myndigheterna arbetar utifrån olika ansvarsområden, uppdrag 

och regelverk som inte alltid harmoniserar med varandra. Därför anser vi att deras sam-

verkan behöver bättre styrning som kan stödja pågående projekt och bidra till bättre syn-

kronisering, koordinering och integrering av arbetsprocesserna. Vi har även utarbetat en 

egen mall kring de faktorer som skulle kunna förbättras, se bilaga fyra.  

Till sist kan vi konstatera att det finns ett stort intresse för tillgångsinriktad brottsbekämp-

ning och återvinning av brottsutbyten. Fokus ligger vid förverkanden av brottsutbyten 

vilket resulterar i en samverkan som till stor del blir helt naturlig. Här är det viktigt med 

ett långsiktigt arbete samt att följa pengarna i alla lägen för att närma sig de kriminella.  

6.1 Reflektion över studiens genomförande  

Vår studie belyser interorganisatorisk samverkan kring återvinning av brottsutbyten mel-

lan sex av de främsta myndigheterna i Sverige. Efter dialog med en kammaråklagare kom 

vi fram till att deras myndighetssamverkan behövde ses över för att hitta lösningar på 

effektivisering samt förbättringar. Vi har därmed undersökt vilka faktorer som kan utgöra 

hinder respektive vara främjande för deras interorganisatoriska samverkan vilket har re-

sulterat i att en fallstudie har genomförts.  
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Valet av en fallstudie gjordes då deras samverkan kring brottsutbyten är speciell och det 

finns inte många jämförbara studier som gjorts kring detta.  

Uppsatsen utgår från aktuell forskning och vetenskapliga artiklar kring området samt in-

tervjuer. Då brottsutbyte är ett relativt nytt tillvägagångssätt finns det begränsat med 

forskning kring detta genom vetenskapliga artiklar utan mer om ekonomisk brottslighet i 

helhet. Detta gjorde att vi till en början hade svårt att hitta en bra teoretisk grund, vi fick 

istället ta med den information som vi fått genom dokument från myndigheterna i avsnit-

tet empirisk bakgrund. Intervjuerna var oerhört viktiga för vårt arbete och att få perspektiv 

och synpunkter från alla myndigheter i samverkan. Intervjupersonerna har högt uppsatta 

myndighetsposter vilket gör att dem har mycket att göra därför ville vi anpassa oss efter 

dem då vi är oerhört tacksamma att de kunde avsätta lite av sin tid till att hjälpa oss. Detta 

gjorde att vi fick genomföra fler telefonintervjuer än vad vi först planerat men de inter-

vjupersonernas engagemang och intresse gjorde att vi fick utförliga svar trots det. 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Trots ämnets betydelse och aktualitet har forskningen ännu varit sporadisk kring brotts-

utbyten. Detta anser vi på grund av att brottsutbyten är ett förhållandevis nytt tillväga-

gångsätt och ett väldigt stort område att undersöka. Ett förslag från oss är att djupare gå 

in i varje enskild myndighet och titta närmare på hur dem arbetar med detta, varför det på 

vissa myndigheter inte anställs fler samt hur de lättare kan komma åt pengarna. Ett annat 

förslag är att vidare undersöka myndighetssamverkan då det finns flera plattformar där 

myndigheterna idag samverkar. Vid jämförelse av myndigheters arbete är det viktigt att 

beakta att alla arbetar inom olika forum och har inte samma tillgångar eller styrning som 

de andra utan det varierar.   
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I 

 

Bilaga 1 - Intervjumall  
 

Frågor kring förutsättningar för samverkan och brottsutbyten.  

Arbetsuppgifter 

 Kan du kort beskriva vad du har för arbetsuppgifter?  

Samverkan 

 Vad var drivkrafterna för er att ingå i denna myndighetssamverkan? 

 Vad är, enligt dig, syftet med denna samverkan med andra myndigheter?  

 Hur styr ni och organiserar samverkan? 

 Vad försvårar er samverkan och hur hanterar ni det?  

Organisation och struktur  

 Berätta om målet för samverkan i förhållande till de mål som er organisation ar-

betar efter? Finns det några problem? Hur löser ni dem?  

 Upplever du att samverkan leder till goda resultat? Finns det något som behöver 

åtgärdas, förbättras?   

 Finns det en tydlig arbetsfördelning mellan myndigheterna så att alla vet vem 

som är ansvarig för vad?  

Kommunikation 

 Hur fungerar kommunikationen i samverkan med de andra myndigheterna? Hur 

utbyter ni information? Finns det mötesplatser? 

 Hur skulle du beskriva kommunikationen i samverkan, är det mest formellt, in-

formellt eller blandad?  

Sekretess 

 Utgör sekretess hinder för samverkan och hur eventuellt hanterar ni dessa pro-

blem? 

 Är medarbetarna villiga att dela med sig information?  

Brottsutbyten 

 Hur ser du på begreppet brottsutbyte? Det kan vara lite olika beroende på vilken 

myndighet man är verksam på.  

 Hur arbetar ni med brottsutbyten? Vad är er roll i den processen? 

Uppföljning 

 Av vem och hur ofta sker uppföljning?  

 Gör ni uppföljning på hur många förverkanden som görs? Om ja, hur ofta görs 

detta?  

Avslutningsvis: Hur ser framtiden ut för er? 

 



II 

 

Bilaga 2 – Observationsschema vid intervjutill-

fällena 
 

Utomhusmiljö: 

 Byggnad 

 Område 

 Omgivning  

 

Inomhusmiljö:  

 Kontor 

 Möblering 

 Inredning  

 

Personer: 

 Kroppsspråk 

 Beteenden 

 Stämning 

 Utseende 

 Jargong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Bilaga 3 – Ekobrottsmyndighetens organisat-

ionsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Bilaga 4 – Vår utarbetade mall för åtgärder i syfte att 

effektivisera samverkan  
 

Problem: Hinder för ett effektivt informationsutbyte: brist i kontaktpunkter. 

Målsättning: Smidig kommunikation mellan myndigheterna. 

Åtgärd:  

 Se över den befintliga listan och vilka kontakter som fortfarande används. 

 Utarbeta en ny kontaktlista/nätverk som underlättar kommunikationen. 

 Se över hur listan skall implementeras. 

 

Ansvarig: En samordnare på myndigheterna. 

Uppföljning: Våren 2018. 

 

Problem: Statistik och uppföljning av antalet förverkanden saknas.  

Målsättning: Få en översikt av antalet förverkanden och hur mycket brottsutbyten som 

återvinns. 

Åtgärd:  

 Se över vilka verktyg som behövs för att mäta antalet förverkanden. 

 Utarbeta en uppföljningsmall som skall göras årligen samt användas av 

varje myndighet. 

 

Ansvarig: En person på operativ/högre nivå. 

Uppföljning: Årsvis med start januari 2018. 

 

 

Problem: Sekretess: svårt att få ut information från andra myndigheter vilket resulterar 

i att utredningar fördröjs.    

Målsättning: Minska de sekretessproblem som försvårar informationsutbyte mellan 

myndigheterna  

Åtgärd:  

 Kartlägg eventuella sekretessproblem och därefter för ett samtal om hur 

dessa problem skulle kunna lösas. 

 Använd ett metodstöd som ger en vägledning på hur tänkbara sekretesspro-

blem kan hanteras.  



V 

 

 Sprid bland tjänstemän sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser 

om undantag från sekretess. Välj kommunikationsmedium strategiskt, helst 

flera olika kommunikationskanaler för att nå till så många som möjligt.  

 

Ansvarig: En person på operativ nivå 

Uppföljning: Våren 2018 
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