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Inledning: Under 2000-talet har olika slag av bolagsskandaler uppmärksammats inom 

företags- och finansvärlden, som har kommit att påverka ekonomin och 

redovisningen en hel del. Bland dessa finns bland annat energibolaget 

Enron, telecombolaget Worldcom samt svenska bolaget Skandia. 

Effekterna av bolagsskandalerna är många och i värsta fall kan 

företagsledarna få handskas med fängelsestraff. 

 

Syfte:  Syftet med studien är att granska begångna regelbrott i stora bolag samt 

jämföra de med varandra för att se vilka likheter och samband som finns 

kring bolagsskandalerna som uppstått. 

 

Teori: I den teoretiska referensramen beskrivs teorier om bolagsstyrning, Svensk 

kod för bolagsstyrning, den svenska modellen för bolagsstyrning, 

agentteorin samt Sarbanes Oxley Act. 

 

Metod: Insamlingen av kvalitativ data har skett via sekundär datainsamling, 

exempelvis via artiklar, tidigare studier, Internet samt böcker. 

 

Slutsats: Det finns tydliga mönster mellan de begångna bolagsskandalerna som har 

undersökts i denna studie. Ett av de dessa är att ledningen i de flesta fall 

håller i trådarna. Motivet till de flesta brotten ligger i grund och botten på 

att rädda bolaget från att gå med förlust eller till och med i konkurs, eller 

att leva upp till ställda förväntningar på exempelvis Wall Street. 

 



 

          ABSTRACT    
Title:  Identified errors in international companies - A study of committed    
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Introduction: During the 21st

 

 centaury, various types of corporate scandals were noted 

within the business- and financial community, which has come to affect 

the business and financial world in a significant way. Amongst these 

affected corporations there was the energy company, Enron, the telecom 

company, WorldCom, and the Swedish corporation, Skandia. The effects 

of corporate scandals are various, the worst being the imprisonment threat 

to business leaders. 

 

Purpose: The aim of this study is to examine and compare the crimes committed in 

large companies. This is to indentify similarities and relations in the 

different corporate scandals that have occurred. 

 

Theories: In the theoretical frame of reference; theories of corporate governance, the 

Swedish Code of Corporate Governance, the Swedish model of corporate 

governance, the agency theory, and Sarbanes Oxley Act are described. 

 

Methodology:  Qualitative data has been collected through secondary data collection, 

including data from articles, previous studies, Internet and books. 

 

Conclusion: There are clear common patterns in the committed corporate scandals that 

have been investigated. One of these shows that the corporate 

management, in most cases, is holding the threads. The reasons for the 

crimes are often to save the company from losses or even bankruptcy, or 

to live up to the expectations set on Wall Street. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel introduceras läsaren till ämnet genom att först skapa en förståelse för bakgrunden 
till studien. Därefter presenteras en problemdiskussion som mynnar ut till ett par 
forskningsfrågor. I kapitlet ingår även uppsatsens syfte samt avgränsningar. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 

Under 2000-talet har olika slag av bolagsskandaler uppmärksammats inom företags- och 

finansvärlden, som har påverkat ekonomin och redovisningen en hel del. Bland dessa finns bland 

annat energibolaget Enron, telecombolaget Worldcom samt svenska bolaget Skandia. 

 

Effekterna av bolagsskandalerna är många, i värsta fall kan företagsledarna få handskas med 

fängelsestraff. Bolagen kan även få betala höga böter samt få ett försämrat rykte och förtroende 

bland kunder samt investerare. Eventuellt blir bolagen även tvungna att gå i konkurs, vidare 

effekter kan vara en nedgång på börsen. 

 

En av de största skandalerna hittills är Enronskandalen (2002), där man använde sig av 

specialskapade enheter (SPE-enheter) för att undvika gällande regler och dölja förluster. 

Tillgångarna i dessa enheter innehöll till större del aktier i Enron, detta ledde till att enheterna 

blev beroende av upprätthållandet av aktievärdet. Regeln som Enrons ledning bröt mot var god 

redovisningssed när det gäller balans- och resultaträkning.1

En annan stor skandal i USA var kollapsen av Worldcom (2002), efter att de redovisat utgifter 

för 35 miljarder kronor som investeringar.

 

 

2 När bolagets revisorer gick in och granskade 

Worldcoms redovisning upptäckte man att det inte var första gången bolaget fuskade med 

siffrorna i bokföringen, exempelvis hade de bokfört 30 miljarder kronor felaktigt som intäkter.3

                                                 
1 Antfolk & Möller, 2008, s. 2 
2 Affärsvärlden, 2002-07-22 
3 Sveriges Radio, 2002 
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Även ABB har under de närmaste åren varit omtalad där högt uppsatta personer i företaget har 

tagit ut frikostiga summor i pensions- och förmånsavtal under 2000 - talet. Företaget har även 

fällts för att ha mutat olika högt uppsatta personer i andra företag för att få igenom viktiga avtal.4

År 2003 avslöjades även att det svenska bolaget Tetra Pak var inblandade i det italienska 

livsmedelbolaget Parmalats skandal. Då de, enligt Parmalats grundare Calisto Tanzi, gav ut 638 

miljoner kronor i form av så kallade ”marknadsföringsbidrag och rabatter”. 

  

 

5

Skandiaskandalen (2003) är en av de största skandalerna i Sverige, där toppchefer i koncernen 

hade tagit ut stora summor i bonus 

 

 

6 samt lyx- renoverat sina lägenheter på bekostnad av 

bolaget.7

En följd av dessa redovisningsbrott blev att man i Sverige utvecklade en ny svensk kod: ”Svensk 

kod för bolagsstyrning”, som infördes 1 juli 2005, vars mening är att förhindra liknande 

skandaler från att uppstå. Denna kod ska bidra till en förbättrad styrning av bolag, få bukt på 

förtroendekrisen samt stärka konkurrenskraften. Vidare är syftet med koden att den ska leda till 

ökat förtroende samt ökad kunskap angående hur svenska bolag ska styras. Koden fungerar som 

praxis inom ramen för bolagsstyrning.

 Dessa kostnader hade de senare systematiskt dolt i bolagets bokföring. 

 

8

Även i USA ledde redovisningsskandalerna till ökade krav på redovisningen, därför utvecklade 

man en ny lag: ”Public Accouting Reform and Investor Act” eller Sarbanes Oxley Act (SOX). 

Lagen trädde i kraft den 30 juli 2002 efter att den hade blivit godkänd av dåvarande presidenten 

Georg W. Bush. Bolag som är noterade på New York- och NASDAQ börsen följer SOX där 

syftet är att uppnå god bolagsstyrning genom transparent finansiell information samt 

tillämpning.

  

 

9 Denna lag har fått stor uppmärksamhet runt om i världen då det inte bara är 

amerikanska bolag som påverkas av den.10

                                                 
4 SVD, 2002 
5 Coates, 2004 
6 Expressen, 2006 
7 Olsson, 2003 
8 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Syftet med koden 
9 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Bolagsstyrningens utveckling 
10 Andersson & Svensson, 2007 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Det har tidigare studerats mycket kring stora redovisningsskandaler, exempelvis händelserna 

kring Enron och WorldCom. Artikeln ”(Mis)Using Numbers in the Enron story” beskriver på 

vilket sätt Enron har missbrukat sina siffror för att få Wall Street experter att rekommendera 

Enron-aktien framför andra.11

I dessa tidigare studier kring redovisningsskandalerna har man inte bara skrivit om vad som har 

hänt i Enron, WorldCom eller någon annan skandal, utan även kopplat skandalen/skandalerna till 

något annat viktigt fenomen inom ekonomi/redovisning. Exempelvis så har artikeln ”The 

Economic Consequences of Accouting Fraud in Product Markets (...)” upplyst om vilka 

ekonomiska konsekvenser redovisningsskandaler har på produktmarknaden. Man använder här 

WorldCom-fallet för att illustrera innebörden av sådant beteende och dess ekonomiska 

signifikans i produktionsmarknaden.

 

 

12

Ett annat exempel är artikeln ”

 

Review, reform and regulation: planned accounting standards and 

disclosure requirements post Enron and Worldcom and the impact on information 

professionals” där det skrivs om kollapserna av Enron och WorldCom som troligtvis leder till 

signifikanta förändringar i det sätt på vilket yrkesmän arbetar kring planerandet av 

redovisningsstandarder och andra krav.13

Vidare har det även studerats kring den nya svenska koden och SOX, exempelvis har man i en 

studie skriven på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet beskrivit hur tre mindre noterade 

bolag påverkas av den nya svenska koden.

 

 

14

I en artikel, under rubriken ”Optimal Regulation of Auditing”, skrivs det om hur de olika 

skandalerna har lett fram till bildandet av standarder/lagar så som SOX och hur dessa i sin tur 

påverkar revisionsmetoden.

 

15

Men det har varit svårt att finna en studie som har jämfört de olika skandalerna mer ingående för 

att se vilka likheter och skillnader det finns. Denna studie tillför därmed något nytt och 

revolutionerande inom ramen av redovisning. Det finns dock en studie som jämför skandaler 

 

 

                                                 
11 Boje, Gardner och Smith, 2006 
12 Sadka, 2006 
13 Slater, 2002 
14 Celik & Rapp, 2008 
15 Pagano & Immordino, 2007 
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som har uppstått i Mexico (Pemex, TVAzteca), USA (Enron, WorldCom, Tyco, Adelphia) och 

Canada (Livent, YBM och Magnex).16

Idag finns det i ett stort antal industrialiserade länder koder för bolagsstyrning, där den svenska 

koden är ansluten till den europeiska traditionen som har växt fram sedan 1900-talet. En rad 

initiativ har uppkommit under senare år från EU:s sida som därmed har, till en viss del, påverkat 

uppkomsten av den svenska koden.

 Tyngdpunkten i denna artikel har dock lagts på 

jämförelse av bolagsstyrning mellan ovan nämnda länder. 

 

17

Samtliga amerikanska bolag samt icke amerikanska bolag som har aktier registrerade på den 

amerikanska börsen ska lyda under SOX från och med det räkenskapsår som avslutades den 15 

november 2004 eller senare. Alla svenska företag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista 

samt bolag med ett börsvärde på mist tre miljarder, det vill säga bolag noterade på O-listan ska 

från och med den 1 juli 2005 följa den svenska koden. Dock är tanken här att koden ska 

tillämpas av samtliga bolag på Stockholmsbörsen. Det som skiljer SOX från den svenska koden 

är att SOX är en lag medan den svenska koden är självreglerande och följer principen följ eller 

förklara.

 Dock finns det ännu ingen gemensam lagstiftning utan 

flera medlemsstater i Europa har egna bolagskoder. En av slutsatserna från denna uppsats kan 

vara att en gemensam lagstiftning angående bolagsstyrning kan vara aktuellt.  

 

18 Detta innebär att endast en rimlig förklaring behöver ges från de svenska bolag som 

väljer att avvika från svenska koden.19

Det har studerats mycket kring bolagsskandalerna samt bolagsstyrning. Studierna har tidigare 

varit inriktade på specifika skandaler eller på de nya lagarna/reglerna som har uppstått som en 

reaktion på skandalerna. Det har även skrivits om hur de nya lagarna/reglerna har påverkat 

bolagen positivt och negativt. Tidigare avgränsningar har gjorts genom att studierna har varit 

inriktade på att välja ut ett par bolag och utifrån detta förklara hur de förhåller sig till de nya 

lagarna/reglerna. Existerande studier har fokuserat mycket kring bolagsstyrning i och med 

införandet av den svenska koden, det vill säga hur lagarna/reglerna kring bolagsstyrningen har 

påverkat bolaget och även andra intressenter, som exempelvis leverantörer, kunder samt andra 

intressenter. En studie från Handelshögskolan i Kalmar undersöker till exempel om bolag 

 

 

                                                 
16 Ryan, 2005 
17 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Syftet med koden 
18 Cedergren & Ljung, 2005 
19 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Syftet med koden 
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frivilligt har börjat tillämpa koden och varför i så fall20, en annan studie från Lunds universitet 

skriver om hur denna kod har påverkat berörda bolag.21

• Vilka regelbrott har bolagen brutit mot? Vad blev följderna? 

  

 

Det som skiljer denna studie från tidigare är att den riktar sig mot en ny aspekt av 

redovisningsbrott/skandaler, som är mer beskrivande av själva brotten samt vilka samband som 

finns mellan olika variabler från bolagsskandalerna. Studien ska även göra en jämförelse av de 

olika bolagsbrotten med varandra för att finna likheter och skillnader.  

 

Denna studie förväntas följaktligen ge någon form av koppling mellan de olika skandalerna som 

har uppstått. Resultatet som skall tas fram förväntas visa att det finns ett samband mellan 

bolagets ledning och övriga medarbetares inblandning i skandalen, då ledningen troligtvis agerar 

via de anställda för att kunna få deras vilja igenom. Vidare förväntas det att revisorn har en stark 

inverkan i de flesta skandaler, detta då det i många fall är revisorn som har hand om bolagets 

värdepapper och därmed har en bra överblick över bolaget. Då ledningen i de flesta fall vill få ut 

det mesta av bolaget för sin egen vinning förväntas de flesta skandalerna handla om 

nyttomaximering från ledningens sida, vilket innebär att det mest förekommande brottet 

förväntas vara bokföringsbrott. 

 

Forskningsfrågor:  

• Finns det ett eller flera mönster som kan finnas mellan de olika skandalerna? 

• Räcker det med ”Svensk kod för bolagsstyrning” och ”Sarbanes Oxley Act”? 

• Har det skett fler skandaler efter att dessa lagars uppkomst?  

• Är dessa lagar verkligen den bästa lösningen? Finns det något bättre?  

• Finns det kryphål med lagarna som studien kan hitta genom att jämföra de olika 

skandalerna?  Finns det möjlighet att åtgärda dessa? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att granska begångna regelbrott i stora bolag samt att jämföra de med 

varandra för att se vilka likheter och samband som finns kring bolagsskandalerna som uppstått.  

 
                                                 
20 Bergström, Lindblom & Wetterhäll, 2007 
21 Bernspång, Hansson & Lindgren, 2008 
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1.4 Avgränsning 
 
Studien avgränsas till bolag registrerade i Sverige samt engelsktalande länder, exempelvis USA 

och England. Detta görs för att det är språkmässigt mer effektivt samt av praktiska skäl mer 

lämpligt då information om bolag registrerade i dessa länder är mer tillgänglig för författarna. 

  

Studien ska baseras på bolagsskandaler som sträcker sig från slutet av 1990-talet till år 2008. 

Denna avgränsning har gjorts på grund av det rådde börshysteri under 90-talet, vilket ledde till 

att många bolag utnyttjade detta. 

 

Vidare avgränsningar har gjorts genom att välja ut bolag inom olika branscher för att få ett mer 

trovärdigt resultat. Dessutom har hänsyn tagits till storleken på bolagen, endast de aktiebolag 

som är stora och igenkända har valts ut. Anledningen till detta är att mer information kring dessa 

bolag finns tillgänglig, vilket är väsentligt för datainsamlandet till studien då den baseras på 

endast sekundärdata. 
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1.5 Disposition 
 
 
 
 
   Inledningen ger en beskrivning av bakgrunden till 

ämnesvalet, samt en problemdiskussion. Vidare  
presenteras ett syfte samt avgränsningar. 

 
 
 
   Avsnittet innehåller teorier som ligger till  

grund för att behandla studiens forskningsfrågor.  
Vidare hjälper avsnittet läsaren att tolka  
empirin och analysen. 
    

 
 
   Metodavsnittet ger en redogörelse för de  

tillvägagångssätt som har använts vid insamlandet av 
data. Även studiens validitet och reliabilitet presenteras. 

 
 
 

Detta avsnitt redogör för resultatet från det insamlade 
empiriska underlaget. 

 
 
 
 
 

Avsnittet diskuterar kring sammanställningen från 
empirin samt kopplar samman det med den teoretiska 
referensramen. 

 
 
 
 
   Slutligen dras slutsatser som ger svar på dem  

uppställda forskningsfrågorna. Vidare ges förslag till  
fortsatta studier inom ämnet. 

 
 
 
 

Inledning 

Teori 

Metod 

Empiri 

Slutdiskussion 

Analys 
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2. TEORI  
Detta kapitel redogör för den teoretiska referensramen som tillämpas i studien. Först redovisas 
en allmän beskrivning av bolagsstyrning, följt av den svenska koden och modellen för 
bolagsstyrning. Slutligen presenteras även agentteorin och Sarbanes Oxley Act (SOX). 
 
 

2.1 Bolagsstyrning 
 

Bolagsstyrning eller Corporate Goverance som det även heter på engelska, syftar till att 

säkerställa samt visa hur bolag som inte leds av de egna ägarna ändå drivs med ägarnas intresse. 

Detta måste dock ske inom ramen av effektivt ansvarstagande då bolagen samtidigt måste få 

utrymme att arbeta med fria händer med hänsyn till ägarnas intresse.22

För att risken för intressekonflikter ska minska har regler samt riktlinjer för bolagsstyrning 

tillkommit för att komplettera lagstiftningen. Detta har skett via så kallade koder för styrningen 

av bolag, både i Europa och i andra delar av världen.

  

 

23

Bolagsstyrningens utveckling började i USA kring 1980-talet där ett antal egenmäktiga 

företagsledningar hade agerat på ett sätt som strider emot ägarnas intresse. Detta ledde till att 

institutionella ägare grep in för att hävda sin makt som ägare genom att forma riktlinjer, så 

kallade corporate governance guidelines, för att specifikt visa hur bolagen skulle styras.

  

 

24

Utvecklingen i Europa trädde i kraft via Cadbury- rapporten från år 1992, som kom till som ett 

svar på bolagsskandaler som inträffade i Storbritannien. Utifrån denna följde även andra 

rapporter om bolagsstyrning som sedermera sammanställdes i det som kom att kallas The 

Combined Code som senast reviderades år 2008. Till Norden kom utvecklingen av koder efter år 

2000 med start i Danmark.

 Den 

amerikanska Sarbanes- Oxley Act är ett exempel på lagstiftade riktlinjer för bolagsstyrning som 

trädde i kraft juli 2003. Till skillnad från Europa har USA inte utvecklat koder för bolagsstyrning 

som inte är tvingade. 

 

25

                                                 
22 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Bolagsstyrning 
23 Ibid 
24 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Bolagsstyrningens utveckling 
25 Ibid 
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I Sverige inleddes dock utvecklingen av bolagsstyrning i början av 1990- talet av 

Aktiebolagskommittén för att främst modernisera aktiebolagslagen. Detta resulterade i en ny 

aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 januari 2007.  Aktiespararna presenterade dock den första 

svenska ägarpolicyn i mars 1993 som riktade in sig på börsnoterade företag. Året därefter 

stoppade Aktiespararna, med ett antal större institutionella ägare, den planerade affären kring 

Volvo och Renault.26

StyrelseAkademin presenterade vad som kom att kallas vägledning till god styrelsesed i januari 

2003, som var den första svenska koden för styrelsearbete. Därefter tillsattes Kodgruppen för att 

ta fram en nationell svensk kod för bolagsstyrning, som i april månad 2004 presenterade sitt 

förslag. Först den 1 juli 2005 trädde koden i kraft och kom att nämnas som Svensk kod för 

bolagsstyrning.

   

 

Aktiemarknadsnämnden, Näringslivets Börskommitté samt Stockholmsbörsen hade under de 

följande åren tagit fram regler, rekommendationer samt riktlinjer angående bolagsstyrning i 

aktiemarknaden.  

 

27

2.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

  

 

 

Svensk kod för bolagsstyrning infördes den 1 juli 2005, och gäller för alla svenska företag som 

är noterade på Stockholmsbörsen och har ett marknadsvärde på över tre miljarder kronor. 28

Även innan införandet av denna kod fanns det regler och riktlinjer inom ämnet bolagsstyrning i 

form av aktiebolagslagen (1975:1385). Denna lag tar upp och styr flera av de frågor som andra 

länder hanterar genom att skapa lagar och koder.

 

29

                                                 
26 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Bolagsstyrningens utveckling 

 Men i samband med de redovisningsskandaler 

som skedde under 2000-talet såg man att det fanns brister i den befintliga regleringen. Som en 

reaktion på dessa skandaler tillsatte regeringen en utredning, Förtroendekommissionen, under 

hösten 2002. Främsta uppgiften var att åter bygga upp förtroendet för det svenska näringslivet. I 

27 Ibid 
28 Svernlöv, 2008 
29 Kodgruppen, 2004 s. 4 

http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling�
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denna utredning fanns det en särskild arbetsgrupp som kom att kallas för Kodgruppen, och det 

var denna grupp som utvecklade Svensk kod för bolagsstyrning.30

Förtroendekommissionen tillsammans med andra organisationer och företag i näringslivet ansåg 

att det behövdes en alltomfattande sammanställning av vad som är god svensk sed för 

bolagsstyrning, denna sammanställning skulle skapas utifrån redan befintliga regler.

  

31

Syftet med den svenska koden är att svenska bolag ska styras på ett bättre sätt. Eftersträvandet av 

denna kod, som är till för aktiebolag, ska även fungera som en förebild för andra typer av 

företag. Vidare ska även kunskapen höjas och förtroendet för svenska bolag samt deras 

bolagsstyrning på den internationella marknaden.

 

 

32

Koden består av 69 punkter som är uppdelade på fem olika områden, bolagsstämma, tillsättning 

av styrelse och revisor, styrelse, bolagsledning samt information om bolagsstyrning.

  

 

33

När den svenska koden publicerades upplöstes Kodgruppen och istället tillsattes det en ideell 

förening, Kollegiet för svensk bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se), vars uppgift är att 

handskas med framtida förvaltning av koden.

 

 

34

2.3 Den svenska modellen för bolagsstyrning 

 

 

 

Idag ansluter svensk bolagsstyrning till utvecklingen av internationella koder. Dock skiljer sig 

den svenska modellen för bolagsstyrning när det gäller synen på ägarrollen, fördelningen av 

ansvar, styrelsens sammansättning samt rollen som revisorn har. 

 

Modellen bygger främst på lagar som aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt 

bokföringslagen inom området, men även på självregleringar så som Svensk kod för 

bolagsstyrning samt praxis. Vidare bygger modellen på hierarkisk makt och ansvarsfördelning 

mellan ägarna, bolagsstämman, styrelsen samt verkställande direktören.  
 

 
                                                 
30 SOU, 2004:130 
31 Kodgruppen, 2004 s. 4 
32 Kodgruppen, 2004 s. 4 
33 Kodgruppen, 2004 s. 11 
34 SOU 2004:47 
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Figur 1: Den svenska modellen för bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Den 

svenska modellen för bolagsstyrning) 

 

Det högst beslutande organet inom aktiebolaget är bolagsstämman där ägarna via den kan utöva 

sin makt. Minst en gång om året äger bolagsstämman rum, där fastställs årsredovisningen men 

även styrelsens ansvarsfrihet samt hur utdelningen av resultatet ska fördelas. I förhållande till 

styrelsen samt till verkställande direktören har stämman en överordnad ställning i bolaget.35

Styrelsen ska för ägarnas räkning svara för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Vidare har 

styrelsen vida beslutkompetenser som dock begränsas i förhållande till bolagsstämman som har 

beslutanderätt i vissa frågor som ändring av bolagsordningen eller byta ut hela eller delar av 

styrelsen samt val av revisorer.

  

 

36

Den verkställande direktören har som uppgift att sköta den löpande förvaltningen i bolaget och 

en sådan måste finnas i alla publika bolag. VD:n tillsätts av styrelsen som denne kan vara en del 

av, men dock får den verkställande direktören inte agera som ordförande. Vidare är den 

verkställande direktören underordnad i förhållande till styrelsen.

  

 

37  

 

                                                 
35 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Bolagsstämman 
36 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Styrelse 
37 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Verkställande direktör 

Bolagsstämman utser bolagets revisor som ska granska bolagets årsredovisning och bokföring, 

men även förvaltningen från styrelsen och verkställande direktören. Är bolaget ett moderbolag, 

har revisorn även i uppgift att granska koncernredovisningen. Således har revisorn i uppdrag att 
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rapportera från och till bolagsstämman och får därmed inte styras av styrelsen eller något annat 

organ i bolaget.38

2.4 Agentteorin 

 

 

 

Agentteorin ser verksamheten inom företaget som en uppsättning av relationer mellan 

individerna i bolaget som är fördelad på olika hierarkiska nivåer. Samarbetet mellan 

verksamhetsledning och en anställd, samt samarbetet mellan aktieägare och styrelse är exempel 

på olika relationer.39 Kortfattat innebär detta att en principal, det vill säga aktieägare är 

uppdragsgivare och en agent, exempelvis styrelsen, är uppdragstagare som utför arbetsuppgifter 

för uppdragsgivarens räkning. Tyngdpunkten ligger här på att principalen vill ha säkerhet från 

agenten när denne utför arbetsuppgifter efter ägarens intresse. För att säkerställa detta utformas 

kontrakt mellan de olika parterna.40

                                                 
38 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Revisor 
39 Nygaard & Bengtsson, 2002, s. 79. 
40 Ibid, s. 81. 

  
 

Det finns sex förutsättningar för agentteorin som Bengtsson och Nygaard nämner.  

Dessa förutsättningar är: 

⋅ Principalen och agenten är båda nyttomaximerande.  

⋅ Det finns en målkonflikt mellan principalen och agenten.  

⋅ Informationen mellan principalen och agenten är asymmetrisk.  

⋅ Agenten är opportunistisk.  

⋅ Agenten handlar begränsat rationellt.  

⋅ Agenten är riskovillig. 

 

 

 

 

 



 
- 13 - 

2.5 Sarbanes Oxley Act (SOX) 
 

Den 30 juli 2002 godkände USA:s president George W. Bush lagen Sarbanes Oxley Act41, som 

är döpt efter skaparna senator Paul Sarbanes och ombudet Michael Oxley.42 Lagen uppstod som 

en reaktion på de stora bolagsskandalerna som uppstod under år 2001 och 2002 på grund av 

olika redovisningsbrott. Enron, Global Crossing, WorldCom och Adelphi Communications är ett 

par exempel på bolag i USA som senare gick i konkurs på grund av skandalerna. Införandet av 

denna lag ledde till många förändringar, bland annat: chefernas ansvar, bolagsstyrningen och 

regler för hur revisorn ska revidera de publika bolagen och deras finansiella rapporter.43

Samtliga amerikanska bolag samt icke amerikanska bolag som har aktier registrerade på den 

amerikanska börsen ska lyda under SOX från och med räkenskapsår som avslutades den 15 

november 2004 eller senare.

  

 

44

Syftet med SOX är att åter bygga upp förtroendet för aktiemarknaden och att se till att företagens 

finansiella rapporter stämmer överens med hur det är i verkligheten. Den nya lagen innebär att 

insynen i publika bolag ökar och större krav ställs på bland annat revisorns oberoende och 

professionalism. Lagen innebär att fler interna kontroller genomförs och detta medför att det blir 

lättare att upptäcka risker för bedrägerier och fel i god tid.

 

 

45

Lagen är indelad i 11 sektioner (exempelvis Auditor Independence, Corporate Responsibility och 

Corporate Tax Returns) som beskriver specifika mandat och krav för finansiella rapporter, varje 

sektion består i sin tur utav ett flertal undersektioner.

  

 

46

                                                 
41 Lander, 2004 
42 A guide to Sarbanes-Oxley Act, 2006 
43 Lander, 2004 
44 Cedergren & Ljung, 2005 
45 Svernlöv & Blomberg, 2003, s. 23-27 
46 Sarbanes-Oxley 
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3. METOD 
Detta kapitel behandlar de metoder som använts vid utförandet och utformandet av den 
empiriska undersökningen som ligger till grund för studien, dvs det vetenskapliga 
förhållningssättet. För att läsarna ska kunna bilda en uppfattning om studiens trovärdighet 
avslutas kapitlet med en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet.  
 

3.1 Ansats 
 

Ämnesvalet grundar sig på att författarna läser redovisning som inriktning vid Södertörns 

Högskola. Redan under andra föreläsningen i kursen Redovisningsteori & Praxis tog man upp 

bolagsskandaler samt hur man skulle beröra olika skandaler i kursen Koncernredovisning & 

Revision. Detta blev då utgångspunkten för studien samt vilket ämne studien skulle beröra och 

således handla om. En förståelse uppstod genast för att det var ett viktigt ämne för 

revisionsbranschen, men även för de företag som är tvungna att efterleva regleringarna kring de 

olika skandalerna. Denna uppsats har en kvalitativ ansats, och utgår från sekundärdatainsamling. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Genom att granska redan kända bolagsskandaler och få fram vart i redovisningen det har begåtts 

regelbrott ska fakta sammanställas och jämföras.  

Empiri insamlas genom sökning efter bl.a. artiklar, tidigare studier och teorier via Internet. 

Artiklarna samlas in genom att söka via olika ekonomiska databaser via Södertörns högskolas 

bibliotek. 

 

3.2.1 Sekundärdata 

Materialet som har använts kommer från olika lagtexter samt akademisk litteratur som berör 

redovisnings- området. En kombination av kedjesökning samt systematisksökning används för 

att på ett effektivt sätt söka efter relevant information som underlägg till studien. 

Tillvägagångssättet kedjesökning innebär att referenser till en text eller studie leder vidare till 



 
- 15 - 

ytterligare referenser47, medan användningen av systematisksökning sker med hjälp av valda 

ämnesord för sökning via exempelvis databaser.48

För att framställa empiriskt arbete finns det huvudsakligen tre olika sorter av tillvägagångssätt 

vilka är explorativa, deskriptiva, samt hypotesprövande tillvägagångssätt.

  

 

Från Södertörns Högskolas biblioteks databaser, som bland andra Emerald, Affärsdata, Samsök 

samt Business Source Premier har de olika vetenskapliga artiklarna tagits fram. För att få fram 

trovärdig information om de amerikanska bolagen har The Securities and Exchange 

Commissions (SEC) hemsida använts som underlag. SEC är en amerikansk myndighet som 

granskar handeln med värdepapper. 

49 Tillvägagångssättet 

som har använts till denna uppsats är deskriptiv då man via denna studie ämnar beskriva ett visst 

fenomen som på en detaljerad nivå behandla befintliga förhållanden. Vidare utgår denna studie 

från ett induktivt angreppssätt där syftet är att utveckla begrepp om ett specifikt valt ämne och 

försöka förstå ämnet i sig istället för att visa hur valda teorier berör ämnet.50

3.3 Urval 

 Studiens ändamål är 

att få en större förståelse samt analysera mer djupgående om det valda fenomenet 

(bolagsskandaler), vilket således leder till ett induktivt angreppssätt. 

 

 

Studien ska baseras på sekundärdata insamlad via ett kvantitativt tillvägagångssätt där valda 

bolag undersöks, exempelvis Enron, WorldCom, Tyco, Skandia, Trustor och Carnegie 

Investment Bank AB med flera. Anledningen till att just dessa bolag har valts är för att de är 

stora, internationella, igenkända företag som handskas med stora summor och har därmed stor 

påverkan på bl.a. andra mindre bolag som är beroende av dem. 

Det finns ingen övre gräns på hur många bolag studien ska undersöka, men minimum har satts på 

20 stycken. 

 

 

 

                                                 
47 Halvorsen, 1992, s.169 
48 Landén, 2009, s.2  
49 Bryman, 2002 
50 Ibid 
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3.4 Validitet 
 

För att beskriva mätningars kvalité används begreppet validitet.51

3.4 Reliabilitet 

 För att besvara studiens 

frågeställningar är det väsentligt att granska varje enskild bolagsskandal närmre, vilket medför 

att de använda källorna till dessa skandaler är de mest relevanta. Vidare ger detta studien en 

rättvisande bild av varje enskild bolagsskandal då källorna till dessa har varit relevanta och 

genomtänkta, och därmed innehar validitet.  

 

Validiteten kan dock anses sjunka en aning då en hel del källor angående bolagsskandalerna som 

presenteras i studien är engelskspråkiga vilket medför att missförstånd av vissa begrepp kan ha 

uppkommit vid översättningen av dessa källor. Dock har översättningen gjorts oerhört aktsamt 

genom att bland annat titta på helheten för respektive källa för att inte missförstå eller tolka samt 

översätta begrepp på fel sätt. 

 

 

Begreppet reliabilitet syftar till att den framtagna informationen är gjord på ett tillförlitligt sätt.52

                                                 
51 Wolming, 1998 
52 Gunnarsson, 2002 

 

Reliabiliteten i denna studie anses vara god då informationen som ligger till grund för studiens 

utveckling har tagits fram genom att noga granska varje enskild källa för att endast få med 

tillförlitlig samt relevant information. På så sätt bedöms reliabiliteten vara god då varje enskild 

bolagsskandal har kontrollerats så att inga systematiska fel har uppstått.  

 

Litteraturen som har använts i denna studie har varit teoribaserad och till följd därav har den 

ansetts vara angelägen. Vidare har även tidigare studier samt artiklar använts inom det valda 

ämnesområdet. Kritik kan dock riktas mot valda källor samt teorier då det finns risk för att mer 

essentiella källor kunde hittas och därmed användas. Det finns dock en kännedom om detta och 

hänsyn ska visas då detta ämnesområde är relativt nytt som förser en avsaknad av annan relevant 

information. 
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4. EMPIRI 
Detta kapitel inleds med att den insamlade empirin sammanställts till data som redovisas i 
diagram för att på ett överskådligt sätt ge läsaren en överblick över resultatet. För att stärka 
resultatets trovärdighet presenteras även resultaten från en korrelationsmodell i detta kapitel. 
 
 

4.1 Sammanställning av data 
 

 

 

Från diagrammet ovan kan det konstateras att i samtliga amerikanska/brittiska skandaler som har 

undersökts så är ledningen/styrelsen inblandade och i 75 % av de svenska skandalerna. Revisorer 

och ägare är inblandade till lika stor del, 25 %, i svenska skandaler och i amerikanska/brittiska 

skandaler är revisorer inblandade till 33,3 % och ägare till 38,9 %. I svenska skandaler är i 

hälften av fallen övriga medarbetare inblandade, men i de amerikanska/brittiska skandalerna är 

endast 16,6 % av de anställda inblandade i skandalerna. 

 
 
 
 

Figur 2, Inblandning i skandalen 
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Efter att ha jämfört de granskade bolagen så är det mest utförda brottet i både svenska (62,5 %) 

och amerikanska/brittiska (94,4 %) skandalerna missvisande bokföring. 

Det vanligaste är då att bolaget blåser upp värdet på bland annat intäkter och vinster samt att 

bolagen systematiskt döljer kostnaderna. I hälften av de svenska skandalerna och i 16,7 % av de 

amerikanska/brittiska skandalerna handlar brottet om mutor. De minst utförda brotten är bonusar 

till högt uppsatta personer i de undersökta bolagen. I svenska skandaler handlar det om 25 % och 

i amerikanska/brittiska skandaler handlar det om 16,7 % av fallen. 

 

 

 
 

Följden av skandalerna var olika för olika bolag, men i de flesta fall fick skandalerna rättsliga 

följder, närmare bestämt i 7 av 8 fall (87,5 %) av de svenska skandalerna och i 17 av 18 fall 

(94,4 %) i de amerikanska/brittiska skandalerna. Hälften av de svenska bolagen fick även utföra 

egna åtgärder, som exempelvis i Gotlandsbolaget lovade bolaget att se över sina rutiner för 

Figur 3, Det utförda brottet 

Figur 4, Följder 
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upphandling. Andra åtgärder kan vara att anställda avskedas och/eller att VD:n/chefer tvingas 

avgå. I de amerikanska/brittiska bolagen ligger siffran istället på endast 27,8 %.  

Av de undersökta skandalerna gick inga svenska bolag i konkurs men 27,8 % av de 

amerikanska/brittiska bolagen gjorde det. 

 

 

 

Som det konstateras i figur nr fyra (Följder) är det väldigt vanligt att skandaler leder till rättsliga 

följder. Den vanligaste följden för både svenska (37,5 %) och amerikanska/brittiska (50 %) 

skandaler är åtal/fängelse. För svenska bolag innebär det oftare än de amerikanska/brittiska 

skandalerna att följden endast blir åtal men inte fängelse. För svenska bolag är böter & 

åtal/fängelse nästa stora följd (37,5 %) medan det endast står för 5,5 % av de 

amerikanska/brittiska skandalernas följder. För dessa är det istället vanligare med endast böter 

(38,9 %), vilket står för 12,5 % av de svenska skandalerna. 

 

I både svenska (12,5 %) och amerikanska/brittiska bolag (5,6 %) är det ovanligt att skandalerna 

inte får någon rättslig följd alls, dock är det vanligare hos svenska skandaler då bolagen istället 

väljer att åtgärda problemen internt. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, Rättsliga följder 
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4.2 Statistik 
 
För att stärka ovanstående diagrams och undersökningens trovärdighet har även en 

korrelationsmodell sammanställts utifrån den insamlade empirin med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Detta gjordes för att se vilka variabler som har ett samband med 

varandra. För att en korrelation skulle vara möjlig var det väsentligt att ta fram essentiella 

variabler samt koda dessa med siffror. Variablerna som valdes fram var; ledning, revisor, ägare, 

bolagets övriga medarbetare, missvisande information, bonus, mutor, rättsliga följder, bolagets 

egna åtgärder samt konkurs. Dessa variabler har tagits fram med omtanke för vad som har 

uppfattats som viktigt samt återkommande inom samtliga bolagsskandaler. Vidare har nollor och 

ettor fått agera som Ja (etta) samt Nej (nolla) (se bilaga 4, i bilagan har dock siffrorna gjorts om 

till kryss, där krysset står för Ja och ett tomt område står för Nej). Dock har variabeln rättsliga 

följder delats upp i fler siffror för att urskilja de olika följderna som har tillkommit. Siffran noll 

står för ingen följd alls, en etta står för böter och en tvåa för fängelse/åtal och tre står för böter i 

samband med fängelse/åtal. (Resultatet från korrelationsmodellen redovisas i en tabell i bilaga 

4.2.) 

4.2.1 Ledning 

Utifrån korrelationstabellen konstaterades det att sambanden mellan ledningen samt bolagets 

övriga anställda är starkt dock är sambandet negativt. Detta tyder på att i de flesta fall av de 

observerade skandalerna har inte bolagets övriga anställda varit inblandade i skandalen när 

ledningen har tagit initiativen som lett till de olika skandalerna. Andra starka samband som har 

koppling till ledningen är rättsliga följder samt missvisande bokföring.  

 

Korrelationstabellen visar även mindre starka samband som ledningens inverkan samt ägarnas 

inverkan. Detta interpreterar på att i de flesta fall så är ägarna inte inblandade i skandalen när 

ledningen är det och tvärtom.    

 

4.2.2 Revisor 

I de fall där revisorn är inblandad finns det starka och positiva samband mellan missvisande 

bokföring samt konkurs. Vidare finns det ett starkt samband, dock ett negativt sådant, mellan 

revisorns inverkan och de rättsliga följderna. Anledningen till att detta samband visar negativt är 
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på grund av de olika formerna av följder, men det kan konstateras att i de flesta fall där revisorn 

är inblandad i skandalen leder det till rättsliga följder.  

 

Även mindre starka samband presenteras som sambanden mellan revisor och övriga medarbetare 

samt sambanden mellan revisor och ägarna, som visar att det finns fall då både revisorn och 

ägarna är inblandade.  

 

4.2.3 Bolagets övriga medarbetare 

Ur tabellen kan det utläsas att i de fall de övriga medarbetare har varit inblandade har skandalen 

handlat om mutor där bolaget har valt att ta till med egna åtgärder när skandal blev ett faktum. 

Vidare har även sambanden med rättsliga åtgärder uppfattats som starkt då det i de flesta fall har 

tillkommit rättsliga följder när övriga anställda varit inblandade.  

 

Mindre starka samband uppstår mellan de anställdas inverkan och sysselsättningen med 

missvisande bokföring samt sambanden mellan de övriga anställa och ägarnas och revisorns 

inverkan. 

 

4.2.4 Missvisande bokföring 

Från korrelationstabellen konstateras många starka samband mellan missvisande bokföring och 

andra variabler, vilket även kunde förutses då de flesta bolagsskandalerna handlade om oärlighet 

i bokföringen. Sambanden mellan den missvisande bokföringen och ledningen visade på ett 

positivt samt starkt samband, även sambanden mellan revisorn samt konkurser visade på starka 

samt positiva samband. Detta visar klart och tydligt att i de fall då skandalen i fråga handlade om 

bedrägeri med bokföringen var antingen revisorn eller ledningen inblandade. Ett annat starkt 

samband är sambandet mellan rättsliga följder och missvisande bokföring. Näst intill varje 

skandal som fuskade med bokföringen blev följden rättsliga. Andra starka men negativa 

samband var sambanden mellan den missvisande bokföringen och mutor samt bolagets egna 

åtgärder. Ofta när grunden för bolagsskandalen handlade om missvisande bokföring så var 

varken mutor eller egna åtgärder inblandade.  

 

Mindre starka samband ser man med variablerna ägare, bolagets övriga anställda samt bonus. 
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5. ANALYS 
I detta kapitel presenteras fyra teser som har formulerats fram efter att ha granskat de olika 
bolagen och utfört en korrelation. Dessa teser kommer att argumenteras kring genom att koppla 
dem till de tidigare beskrivna teorierna.  
 
 

5.1 Samband finns mellan ledningens/styrelsens inblandning och 
övriga medarbetare 
 

Utifrån den genomförda korrelationen konstateras det att ledningen har varit inblandad i alla 

granskade fall förutom i två. I båda dessa fall var istället övriga medarbetare inblandade. Vidare 

visade den utförda korrelationen ett starkt negativt samband mellan ledningens respektive övriga 

medarbetares inblandning i skandalen. Detta innebär följaktligen att när ledningen är inblandad 

så är normalt sätt inte övriga medarbetare inblandade och tvärtom. I 4 av 7 fall är även revisorer 

och ägare ej inblandade när övriga medarbetare är det.  

 

Ett argument för påståendet om att det finns ett samband mellan ledningens inblandning och 

övriga medarbetares inblandning är agentteorin. Teorin menar att samarbetet mellan 

ledning/styrelse och övriga anställda är ett exempel på relationer som finns mellan individer i 

bolag som är fördelat på olika hierarkiska nivåer. Detta innebär att ledningen/styrelsen är en 

principal, det vill säga en uppdragsgivare, och de övriga medarbetarna är agenter, det vill säga 

uppdragstagare, som utför arbetsuppgifter för uppdragsgivarens räkning. Principalen 

(ledningen/styrelsen) vill vara säker på att agenterna (de övriga medarbetarna) utför 

arbetsuppgifterna efter ägarnas intresse och för att säkerställa detta utformar man kontrakt 

mellan de olika parterna. 

 

Ledningen/styrelsen sitter långt upp i den hierarkiska trappan, vilket innebär att de har koll på de 

övriga medarbetarna. Om ledningen/styrelsen sysslar med redovisningsbrott av olika slag kan de, 

på grund av sin position i företaget, hålla det undangömt för de övriga medarbetarna. Detta kan 

vara en anledning till att de övriga medarbetarna i många fall inte är inblandade när 

ledningen/styrelsen är det. I vissa fall kan det vara så att de anställda är inblandade utan att själva 

veta om det, detta eftersom de får arbetsuppgifter av ledningen/styrelsen som de enligt kontrakt 

måste utföra. Detta påstående stämmer därmed överens med agentteorins förutsättningar.  
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Vidare visar agentteorin att både ledningen/styrelsen och de övriga medarbetarna är ute efter att 

nyttomaximera för egen del. Ledningen/styrelsen utför redovisningsbrott för att maximera sin 

egen vinst och de övriga medarbetarna vill ej lägga sig i det ledningen arbetar med då de vill ha 

kvar sina arbeten. Dock finns det fall där det var de övriga medarbetarna i bolaget som avslöjade 

skandalen, exempelvis i Ericsson-skandalen (se bilaga 1.8). Även här berodde detta på att de 

själva ville få ut något av det som hade hänt, det vill säga de anställda nyttomaximerar för egen 

räkning. Dessa personer agerar därför som väckarklockor då de informerar/larmar omvärlden om 

vad som sker i bolaget. Efter de stora amerikanska skandalerna i bolag som WorldCom och 

Enron kom dessa personer att kallas för whistleblowers.53

                                                 
53 Nache, 2004, s .394 

 

 

Ett annat exempel på en uppfylld förutsättning för agentteorin är att de övriga anställda är 

riskovilliga. Som antytts tidigare vill man som anställd inte gå emot sina chefer och andra i 

ledningen/styrelsen då man värnar om att ha kvar sitt arbete. Man är alltså inte villig att ta risken 

med att förlora sitt jobb. 
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5.2 Samband finns mellan ägarnas inblandning och bolagets 
egna åtgärder 
 

Den genomförda korrelationen visar att det finns ett starkt men negativt samband mellan ägarnas 

inblandning i skandalen samt egna åtgärder som bolaget utför/blir tvungna att utföra efter 

skandalen. Detta innebär att i de fall ägarna är inblandade leder skandalen oftast inte till egna 

åtgärder. I 9 fall är ägarna inblandade i skandalen och endast i ett av fallen (se Rederi AB 

Gotland, bilaga 1.1) leder detta till egna åtgärder från bolagets sida. Det är vanligare att följden 

av en skandal blir att bolaget utför egna åtgärder om ledningen har varit inblandad, nämligen i 8 

fall. Sammanlagt leder 9 skandaler till egna åtgärder som följd, det vill säga 34,6 %. 

 

Exempel på egna åtgärder i bolaget är att anställda avskedas, eller att VD/chefer med mera 

tvingas avgå. Andra åtgärder kan vara att bolagen ser över sina rutiner, byter ut styrelsen, gör om 

bokslut samt årsredovisningar så att de ger en mer rättvisande bild på hur bolaget ser ut i 

verkligheten. Vidare åtgärder kan vara att utbilda de högt uppsatta tjänstemännen efter de brott 

som de har gjort sig skyldiga till enligt lag. 

 

En orsak till att ägarnas inblandning i en skandal i de flesta fall inte leder till egna åtgärder från 

bolagets sida kan vara att ägarna utövar en stor makt i bolaget. Enligt Den svenska modellen för 

bolagsstyrning kan man se att det högsta beslutande organet inom aktiebolag är bolagsstämman 

och via den kan ägarna utöva sin makt.54 Detta tyder på att ägarna kan mycket lättare än andra 

inblandade i skandalerna se till att täcka sina ”spår” och dessutom se till att bolaget klarar sig 

utan att tvingas eller vara i behov av att utföra egna åtgärder efter en skandal. Självklart är även 

ägarna granskade och kan inte göra vadhelst de önskar, dock har de större frihet än andra 

inblandade.  

 

                                                 
54 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Bolagsstämman 

Ägarna som har varit inblandade i de begångna skandalerna har varit lärda individer som är 

medvetna om riskerna att bli upptäckta för de brott som de utför. Vetskapen om detta kan ha 

gjort att de har haft ”back-up” planer för att undvika att utföra egna åtgärder om något skulle bli 

fel och bedrägerierna skulle bli upptäckta. 
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5.3 Samband finns mellan missvisande bokföring och utförandet 
av mutbrott 
 

Ur den insamlade empirin samt korrelationsmodellen har det konstaterats att det finns ett starkt 

samband mellan missvisande bokföring samt mutbrott. Detta samband är dock negativt vilket 

innebär att i de fallen bolagsskandalerna handlade om missvisande bokföring så var inte mutor 

inblandade i skandalen. Exempel på detta är skandalerna kring det svenska bolaget Rederi AB 

Gotland (bilaga 1.1) samt amerikanska ABB (bilaga 2.6) som var inblandade i mutbrott men 

hade inte någon missvisande information i bokföringen. Svenska Prosolvia AB (bilaga 1.2) samt 

amerikanska Enron (bilaga 2.2) visade istället missvisande information i sin bokföring men var 

inte inblandade i mutbrott. Endast i fyra av de 26 granskade bolagen var både mutor och 

missvisande bokföring inblandade (se bilaga 4.1). 

 

Anledningen till att sambandet mellan missvisande bokföring och utförandet av mutbrott är 

negativt kan bero på många faktorer. En av dessa faktorer kan vara att när bolagen fuskade med 

redovisningen doldes de problem som fick respektive bolag att i första hand bryta mot uppställda 

redovisningsregler. Således behövde inte bolagen muta sig fram till åtråvärda kontrakt för att 

fortskrida utvecklingen av företaget, vilket var den primära orsaken till mutor i de granskade 

bolagen (se bland annat Rederi AB Gotland; bilaga 1.1, samt ABB; bilaga 2.6). Exempel på 

problem som bolagen ville få bukt med var sjunkande aktiepriser samt att förhindra bolaget från 

att gå i konkurs genom att manipulera siffror i bokföringen (se WorldCom; bilaga 2.11). 

 

Utifrån den granskade informationen från respektive bolagsskandal kan det vidare konstateras att 

stora bolag som ägnar sig åt missvisande bokföring inte kan fortsätta med det en längre tid. Detta 

då bolagen näst intill alltid har någon organisation tätt inpå hälarna som vill veta vad bolaget gör 

och hur de redovisar, exempelvis på sådana organisationer är revisionsbyråer. Vidare konstateras 

det även att bolagen i högsta grad, vare sig de arbetar med missvisande bokföring eller mutor, 

bryter mot bolagsstyrningen. 

 

Syftet med bolagsstyrningens existens är att investerare ska kunna lita på att den information 

som publiceras angående de stora bolagen är tillförlitlig, samt ger en rättvis bild angående 

bolagets nuvarande situation. Dock ser man att bolagen inte alltid följer bolagsstyrningen då de 

väljer att antingen visa missvisande bokföring eller skriva under åtråvärda kontrakt via mutor för 

att få fler investerare. 
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Svenska Koden samt SOX har som syfte att förebygga bolagsskandaler, där aktieägarnas intresse 

är det bolagsledningen ska agera efter. Är det trycket från dessa lagar/praxis som gör att 

bolagsledningen arbetar med bedrägeri i bokföringen eller utför mutbrott för att tillfredställa 

aktieägarna och därmed få fler investerare? Detta är svårt att utvisa men i många fall av de 

granskade bolagsskandalerna var det bolagsledningen som utförde bokförings- samt mutbrotten. 

Ledning får i de flesta fall ut något extra till sig själva men till största del utför de dessa brott för 

att få bolaget att klara sig vidare och därmed håller individerna i ledningen kvar sina positioner i 

bolaget. 
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5.4. Samband finns mellan missvisande bokföring och bolagets 
egna åtgärder/rättsliga åtgärder  
 
 
Sambandet mellan missvisande bokföring och bolagets egna åtgärder/rättsliga åtgärder är starkt. 

Ett stort antal av de granskade bolagen som har valt att arbeta utifrån bedrägliga 

bokföringsmetoder har visat sig få följder, antingen egna följder som bolaget i fråga har tagit 

hand om internt (se Dynergi; bilaga 2.5, samt Sunbeam; bilaga 2.15) eller rättsliga följder (se 

Ericsson; bilaga 1.8, samt Lehmans Brothers; bilaga 2.8) eller båda delarna (se Carnegie; bilaga 

1.3, samt Peregrine Systems; bilaga 2.10).  

 

Vidare kan det även konstateras att kopplingen mellan svenska bolagsskandaler samt egna 

åtgärder vid missvisande bokföring är starkt då de svenska bolagen, i hälften av fallen, väljer att 

arbetat med detta internt. Rättsliga åtgärder tillkommer också, dock leder dessa oftare till endast 

böter (se Carnegie; bilaga 1.3). 

 

Anledningen till att de svenska bolagen, i flera fall, har valt att hantera skandalerna internt och 

därmed undgått de hårda rättsliga åtgärderna, så som fängelse och åtal, kan ha varit på grund av 

trycket från media. Exempel på svenska bolag som har hanterat händelsen internt är Carnegie 

Investment Bank AB (se bilaga 1.3) samt Skandia (se bilaga 1.5). Varje bolag vill göra det de 

kan för att rädda situationen som bolaget har försatt sig i innan följderna blir fler och därmed 

större. Dessutom följer de svenska bolagen den svenska modellen för bolagsstyrning där bolagen 

håller en bolagsstämma för att diskutera det som har hänt samt komma fram till vad man kan 

göra för att undvika att detta händer igen. Den svenska modellen för bolagsstyrning visar att det 

är under bolagsstämman som aktieägarna kan idka sin makt, vilket medför att följderna i de 

granskade svenska bolagen ofta leder till att de inblandade blir bestridda ansvarsfrihet, får avgå 

eller blir avskedade. I 4 av 5 fall av missvisande bokföring är det ledningen som är inblandade i 

de svenska skandalerna. Detta visar tydligt på att hur stort inflytande ledningen än må ha så kan 

de snabbt bytas ut när bolaget internt granskar det som har hänt. 

 

När det kommer till de amerikanska bolagen vars skandaler handlar om missvisande bokföring 

blir följderna nästan alltid rättsliga och i många fall leder dessa till åtal/fängelse samt böter, (se 

bland annat Adlephia Communications Corp.; bilaga 2.1, samt WorldCom; bilaga 2.11). 

Anledningen till att skandalerna får en större omfattning i USA än i andra länder kan bero på att 
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dessa bolag är större och därmed handskas med större summor. Vidare kan de hårdare straffen i 

USA bero på att bolagen gör sig skyldiga till att bryta mot lagarna i SOX samt andra lagar 

gällande god redovisningssed. Men i Sverige följer bolagen praxis istället för lagar för vad som 

ses som god redovisningssed samt bolagsstyrning. Detta kan ligga som grund till varför följderna 

till de svenska skandalerna ger lindrigare straff. 

 

Syftet med SOX är att investerarnas förtroende för aktiemarknaden ska bli starkare, att bolagens 

finansiella rapporter stämmer överens med hur den verkliga situationen i bolaget ser ut. Det är 

ofta detta de amerikanska bolagen bryter mot då förväntningarna på bolagen är stora och de tar 

till osann information för att skydda företaget från att gå i konkurs (se WoldCom; bilaga 2.11) 

samt för att få investerare att stanna kvar då de utgör en viktig roll för bolagens finansiella 

medel. 
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6. SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar med hjälp av det framförda resultatet. En 
diskussion förs kring resultatet och författarna presenterar sina egna reflektioner och slutsatser. 
Till slut ges förslag till vidare studier inom ämnesområdet.  
 

6.1 Slutsats 
 
Syftet med denna studien var att granska begångna regelbrott i stora bolag samt jämföra de med 

varandra för att se vilka likheter och samband som finns kring bolagsskandalerna som uppstått. 

Vidare hade även några frågeställningar satts upp som förväntades bli besvarade under arbetets 

gång. Några av de ställda frågeställningarna var: vilka regelbrott bolagen har brutit mot, vad 

följderna blev av dessa, fanns det ett eller flera mönster man kunde finna mellan de olika 

skandalerna samt om dessa skulle kunna undvikas och i så fall hur. 

 

Resultatet av den genomförda studien visar att det finns ett tydligt mönster mellan de begångna 

bolagsskandalerna som har undersökts. Ett av de tydligaste mönstren som har framträtt är att 

ledningen i de flesta fall håller i trådarna och är den styrande handen när det kommer till att 

utföra brott för att hålla bolaget flytande.  

 

I början av uppsatsen sattes förväntningar upp på vilket resultat uppsatsen skulle ge. Nu i 

efterhand kan det konstateras att en del av dessa förväntningar inte alls stämde överens med 

insamlad data. Exempelvis antogs det att ett självklart samband mellan ledningens och övriga 

medarbetares inblandning i skandalen skulle finnas. Ett samband fanns, dock ett negativt sådant, 

det vill säga i de fall ledningen var inblandad var ej övriga medarbetare det. Däremot tycks 

antagandet om att ledningen nyttomaximerar för egen räkning med hjälp av brotten stämma 

överens med resultatet, då ledningen, i många fall, har lyckats få miljonbelopp via brotten. 

 

En annan överraskande slutsats var graden av inblandning från revisorns sida. Det 

sammanställda resultatet visar att revisorn var inblandad i ytterst få fall. Detta kan bero på att 

ledningen, som i många fall är den styrande handen, inte har så stort förtroende för att blanda in 

revisorn i skandalen då de i många fall är en utomstående part och därmed oberoende. I de fall 

som revisorn har varit inblandad har skandalen varit av en sådan omfattning att de ej kunde ha 

undgått att upptäcka brottet. 
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En slutsats som har dragits är att anledningen till de flesta brotten har utförts ligger i grund och 

botten på att rädda bolaget från att gå med förlust eller till och med i konkurs, eller för att helt 

enkelt kunna leva upp till ställda förväntningar på exempelvis Wall Street. Detta leder i sin tur 

till att ledningen, som oftast är källan till skandalen, håller kvar sin position i bolaget. Vilket är 

det som både ledningen och andra inblandade i skandalen är ute efter, nämligen att 

nyttomaximera. 

 

Utifrån det som har tagits fram i studien dras slutsatsen att en gemensam lagstiftning skulle vara 

av nytta, då många av de nämnda bolagen är stora koncerner som har dotterbolag i utlandet. 

Detta gör att varje land har sin egen lagstiftning och sina egna koder som bolagen ska följa, 

vilket leder till att kryphål till att fuska med bland annat bokföringen kan uppstå i och med 

handel med bolag från andra länder sker. 

 

”Svensk kod för bolagsstyrning” samt ”Sarbanes Oxley Act” är en bra praxis respektive lag, 

dock kan det konstateras att skandaler inträffar även efter deras uppkomst. Detta kan bero på 

många olika faktorer som till exempel dålig ägarstyrning i bolaget. En annan anledning är att den 

svenska koden är en praxis och inte en lag, vilket leder till att bolag kan välja att inte följa den. 

Skulle koden istället göras om till en lag blir bolagen tvungna att följa den då konsekvenserna 

blir mer allvarliga om bolagen skulle välja att se bort från koden. 

 

6.2 Förslag till vidare studier 
 
För att göra en mer djupgående studie kan två utvalda bolagsskandaler granskas, ett amerikanskt 

och ett svenskt, som även jämförs med varandra. Då kan det på ett djupare plan beskrivas och 

konstateras hur respektive kod påverkar bolaget och utformandet av skandalen. 

 

För en mer heltäckande studie kan fler koder från olika länder granskas och för att se hur de hör 

ihop eller skiljer sig från varandra. På detta sätt det granskas hur koncerner med dotterbolag i 

utlandet förhåller sig till de olika koderna. 
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BILAGOR 
  

Bilaga 1: Svenska skandaler 
1.1 Rederi AB Gotland 

Rederi AB Gotland, mer känd som Gotlandsbolaget, grundades år 1865 under namnet 

Ångfartygsbolaget Gotland som nu är Sveriges äldsta passagerarrederi.55

Under år 2002 uppmärksammades en skandal som kom att skaka Gotlandsbolaget. Bolaget hade 

visat sig vara inblandat i en stor muthärva där styrelsen bland annat hade föreslagit att aktien 

skulle avnoteras från börsen, bolaget hade även under året givit bristfällig information samt 

dubiösa arvoden till huvudägaren.

  

 

56

Det var under juli månad 2002 som Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelade att de givit 

Gotlandsbolaget 60 000 kronor i böter då bolaget bröt mot noteringsavtalet. Gotlandsbolaget 

köpte aktier av Jan-Erik Nilsson, Gotlandsbolagets ordförande, när återköp av egna aktier i själva 

verket ska ske över börsen, vidare anmälde inte bolaget affären till börsen.

  

 

57

Gotlandsbolaget hävdar dock att affären skötts av Handelsbanken i Visby, där man räknade med 

att banken skulle se till att allt gjordes i rätt ordning. När bolaget fick in klagomålen från börsen 

köpte Jan-Erik Nilsson tillbaka aktierna till det pris han sålde dem för och betalade vidare inte 

ränta på de 18 miljoner kronor han disponerade under den perioden, vilket minoritetsägarna 

menade att han borde ha gjort.

  

 

58

Jan-Erik Nilsson kritiserades även hårt under bolagsstämman för att ha fått en månadslön på 

150 000 kronor som koncernchef, medan VD:n, Jan-Erik Rosengren, fick 57 000 kronor som 

månadslön.

 

 

59

                                                 
55 Rederi AB Gotland 
56Di, 2003 
57 Ibid 
58 Ibid 
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Gotlandsbolaget hade även varit inblandat i vad som kom att kallas Sveriges största muthärva. 

Det hela började med att Skatteverket gjorde en revision av propell- tillverkande företaget Rolls-

Royce i Kristinehamn under året 2003 och fann en misstänksam utbetalning, som visade sig vara 

en muta från två anställda hos Rolls-Royce, som har åtalats för bestickning. Vidare hade även en 

chef hos det finländska bolaget Wärtsilä, som tillverkar dieselmotorer, åtalats för bestickning då 

även denne hade betalat ut mutor.60

Dessa mutor, som totalt omfattar 11 miljoner kronor, hade betalats ut till en högt uppsatt chef 

(som även hade inköpsansvar) hos Gotlandsbolaget där denne är skyldig till mutbrott samt till 

trolöshet mot huvudman. Dessa brott begicks mellan åren 1997 till 2002, vilket var perioden då 

Gotlandsbolaget köpte in nya färjor som sattes i trafik år 2003.

  

 

61

Gotlandsbolagets VD, Jan-Erik Rosenberg, menade att bolaget skulle se över rutinerna för 

upphandling och att bolaget inte hade tagit någon skada för det som hade hänt.

 

 

62

Den misstänkte chefen tog senare sitt liv i häktet efter att ha erkänt viss inblandning kring 

mutorna.

 

63

                                                 
60 Gripenberg, 2003 
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62 Ibid 
63 Affärsvärlden, 2003 
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1.2 Prosolvia AB 

Prosolvia AB består av moderbolaget Prosolvia AB, de helägda dotterbolagen Prosolvia Clarus 

AB samt Prosolvia Systems AB. Vidare äger koncernen 50,5 % av rösterna i bolaget Interactive 

Visual Simulation International Gothenburg AB.64 Bolaget är ett tjänstemannaföretag inom IT- 

branschen och utvecklade programvaror för virtual reality – simuleringsmodeller.65

Prosolvia AB satsade på programvaror för datasimuleringar och började under mitten av 1990-

talet växa med rekordfart eftersom man ansåg att Virtual Reality var framtidens teknik, vilket 

ledde till att intresset för Prosolvia AB ökade.

  

 

66

Under oktober månad 1997 skrev tidningen Computer Sweden att Prosolvia AB höll på att bli 

Sveriges stora internationella IT-bolag efter Ericsson, vilket ledde till att Prosolvia aktien steg 

oerhört mycket, från drygt 100 kronor vid börsintroduktionen 18 juni 1997 till ungefär 400 

kronor under en period på tio månader.

 

 

67 

 

Detta ledde vidare till att bolagets båda grundare, Dan Lejerskär och Morgan Herou, blev två av 

Sveriges rikaste personer, med en förmögenhet på mer än 1 miljard kronor vardera i Prosolvia 

aktier.68

Den goda utvecklingen av bolaget varade dock inte länge då Dagens Industri publicerade den 3 

april 1998 en artikel som påpekade att Prosolvia AB:s vinst och intäkter var uppblåsta samt att 

kostnaderna systematiskt döljes.

 

 

69 Detta ledde till att Prosolvias aktie föll, vilket gjorde att 

Industrifonden ville göra ett försök i att rädda bolaget och lånade ut 25 miljoner kronor.70 Detta 

hjälpte dock inte och den 28 december 1998 försattes bolaget i konkurs.71

Under utredning kom det fram att Prosolvia AB hade offentliggjort vilseledande information om 

bolagets årsredovisning år 1998 för att påverka bolagets aktiekurs. Prosolvia AB hade angivit i 

årsredovisningen år 1998 att omsättningen var 434 miljoner kronor, medan den rätta siffran var 

  

 

                                                 
64 Andersson & Synnerström, 2004 
65 Karlberg, 2003 
66 Ibid 
67 Ibid 
68 Ibid 
69 Ibid 
70 Swedish Government and Prosolvia 
71 Karlberg, 2003 
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277 miljoner kronor, vilket betyder att Prosolvia AB blåste upp omsättningen med 35 %. Detta 

visade sig ha stora effekter på resultatet. Vidare visade Prosolvia AB en vinst på 80 miljoner 

kronor när bolaget i själva verket hade en förlust på hela 62 miljoner kronor.72

Följden av denna skandal blev att Dan Lejerskär, koncernchef, Morgan Herou, vice koncernchef 

samt ekonomichefen åtalades för grovt bokföringsbrott samt grovt svindleri under året 2003. 

Ytterligare två personer, en revisor samt en säljare, blev åtalade men fick lindrigare straff.

  

 

73 

 

Samtidigt stämde Peter Björnram, konkursförvaltare, båda huvudägarna Dan Lejerskär och 

Morgan Herou samt Claes Hammar, styrelseordförande, och revisionsfirman Öhrlings 

Pricewaterhouse Coopers på skadestånd om 1,4 miljarder kronor.74

                                                 
72 Karlberg, 2003 
73 Ibid 
74 Ibid 
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1.3 Carnegie Investment Bank AB 

Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) är en oberoende investmentbank som även är ledande 

i norden. Bolaget erbjuder produkter inom områdena värdepappershandel, investment banking, 

kapitalförvaltning samt private banking.75

Carnegie var inblandade i vad som kom att kallas den största insiderhärvan i 

Ekobrottsmyndighetens historia. Den var under april månad 2007 som insiderhärvan undersöktes 

av Ekobrottsmyndigheten, där en dansk Carnegiemedarbetare agerat som informatör.

  

 

76

En optionshärva avslöjades i början av maj 2007 där bolaget misstänks till att ha blåst upp värdet 

av optionerna med 630 miljoner kronor, vilket ledde till att anställda i bolaget hade fått 315 

miljoner kronor mer i bonusar under perioden 2005 till 2007. Vidare ledde detta till att två 

anställda fick lämna bolaget samt att en anställd slutade innan optionshärvan uppdagades.

 

 

77

På grund av det som hade hänt valde Carnegie att hålla en extra bolagsstämma den 23 augusti 

2007 med syfte att diskutera bonusarna. De diskutabla bonusarna kom att godkännas men 

ledningsgruppen avstod dock från sin bonus på 70 miljoner kronor för år 2007 och den 12 

september 2007 meddelade Christer Zetterberg, styrelseordförande, sin avgång.

 

 

78

Den 13 september dyker en ny insiderhärva upp där en person från Carnegie misstänks för grovt 

insiderbrott.

 

 

79

Följden av dessa skandaler ledde till att Finansinspektionen krävde att VD:n Stig Vilhelmson 

skulle avgå under september 2007 samt att finansinspektionen bötfällde bolaget med 50 miljoner 

kronor i böter för dålig riskkontroll. Under bolagsstämman som ägde rum i april 2007 blev Stig 

Vilhelmson samt ytterligare sex styrelseledamöter nekade till ansvarsfrihet. 

  

 

80

                                                 
75 Carnegie, 2009 
76 Halleröd, 2007 
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Finansinspektionen valde att dra tillbaka Carneges banktillstånd den 10 november 2008 vilket 

ledde till att staten tog över bolaget via Riksgälden, dessutom såldes dotterbolagen Carnegie 

Investment Bank samt Max Matthiessen.81

                                                 
81 TT, 2008 
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1.4 Systembolaget 

Systembolaget har alkoholmonopol och säljer ett av världens största urval av alkohol.82

I slutet av år 2002 uppdagades en muthärva inom Systembolaget då en anställd inom bolaget 

lämnade in listor till företagsledningen. Dessa listor kom från leverantörer som visade hur 

mycket butikschefer kunde tjäna vid en nådd försäljningsnivå av just deras vara.  Detta kom att 

ligga till grund för en utredning som avslöjade att butikschefer hade tagit in vissa varor till 

sortimentet som stred mot bolagets regler för att gynna vissa leverantörer framför andra.

  

83

Vidare blev detta början till förundersökningar som var ledda av Ewa Nyhult, chefsåklagare, vid 

Riksenheten mot korruption i Stockholm, som även kom att bli en av Sveriges mest omfattande 

förundersökningar.

  

 

84

Muthärvan blev större och mer omfattande när över 100 butikschefer var misstänkta för mutbrott 

där även vissa leverantörer misstänks ha varit skyldiga för bestickning. Listorna som låg till 

grund för undersökningen visade bonuspoäng och kontantersättningslöften till butikschefer. 70 

Systembolagsanställda kunde i oktober månad 2003 knytas till en leverantör då denne hade en 

lista med namn samt kontonummer till de anställda.

 

 

85

Helstatliga Vin & Sprit samt öl- bolaget Carlsberg drogs i november månad 2003 in i muthärvan 

liksom leverantörerna Arvid Nordqvist samt Bibendum. Anklagelserna handlade här om 

kontantersättning, utlandsresor samt mutmiddagar.

 

 

86 Sammanlagt kom mutsumman upp till 1,8 

miljoner kronor med sin början under 2000 till 2003. En butikschef har som mest tagit emot 

140 000 kronor.87

Följden till denna mutskandal blev att totalt 77 anställda hos Systembolaget har åtalats samt 24 

anställda hos fyra leverantörer, där samtliga 77 åtalade butikscheferna har lämnat sina jobb hos 

Systembolaget.

 

 

88

                                                 
82 Systembolaget, 2009 
83Di, 2007-01-06 
84 Kihlström, 2004 
85 Ibid 
86 Ibid 
87Di, 2007 
88Di, 2007 
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1.5 Skandia 

Skandia är ett försäkringsbolag som grundades den 19 mars 1855 i Stockholm, och finns idag i 

ett tjugotal länder på fyra kontinenter och har sammanlagt cirka 5 800 anställda. År 1873 

grundades livförsäkringsbolaget Thule, som senare kom att kallas för Skandia Liv. År 1964 gick 

5 bolag ihop (som från början var 53 svenska försäkringsbolag) och bildade tillsammans 

Skandiakoncernen.89

Den 6 juni 2000 avslöjades Skandiachefen Lars-Eric Petersson med att ha tjänat 50 - 100 

miljoner kronor i bonus utöver bonusen på 75 miljoner kronor.

 

 

90

Under år 2002 och 2003 uppmärksammades och kritiserades generösa bonusprogram till ett antal 

höga Skandiachefer

 

91, där 3 miljarder kronor i bonus hade delats ut mellan elva chefer i 

Skandia.92 Dessutom hade hyreskontrakt i attraktiva fastigheter i centrala Stockholm, ägda av 

Livs dotterbolag Diligentia, getts till ett antal chefer och deras närstående.93 Lägenheterna fick 

man sedan lyxrenoverade, på bolagets bekostnad94 och summor bokfördes systematiskt som 

kostnader i bokföringen.95 Hyreslägenheterna som chefernas närstående fick ombildades sedan 

till värdefulla bostadsrätter.96

Den 10 mars 2003 tillsatte Skandia Livs nya styrelse en oberoende granskningsgrupp, med bl.a. 

advokaten Otto Rydbeck, som utredde en rad affärer mellan Skandia och dotterbolaget Skandia 

Liv.

 

 

97 Granskningsgruppen granskade bonusutbetalningarna, affärerna mellan dotterbolaget och 

moderbolaget samt Skandias redovisningsmetoder.98

Lars-Eric Petersson lovade på Skandias bolagsstämma, den 15 april, att jobba för en krona under 

resten av året men misslyckades och fick sparken,

  

99 Leif Victorin blev sedan den nya VD:n i 

bolaget.100

                                                 
89 Skandia, 2009 
90 Expressen, 2006 
91 Skandia, 2009 
92 Expressen, 2006 
93 Skandia, 2009 
94 Expressen, 2006 
95 Olsson, 2003 
96 Expressen, 2006 
97 Olsson, 2003 
98 Skandia, 2009 
99 Olsson, 2003 
100 Skandia, 2009 
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När Skandia Livs utredningar offentliggjordes den 24 september var kritiken katastrofal. Man 

hade sysslat med tvivelaktiga internaffärer som hade lett till att pensionsspararna hade 

missgynnats, affärer för många miljarder har gjorts upp muntligt utan att dotterbolagets styrelse 

kunnat förstå vad som hände.101

Den 15 oktober anmäldes hela Skandia Livs styrelse för grov trolöshet mot huvudman.

 

 
102

                                                 
101 Olsson, 2003 
102 Expressen, 2006 
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1.6 Tetra Pak 

Tetra Pak grundades år 1951 av Ruben Rausing och arbetar med förpackning och distribution av 

livsmedel runtomkring i världen.103

Tetra Paks största kund var det italienska livsmedelsjätten Parmalat

 

 
104, som också var det första 

mejeriet i Italien som använde sig av Tetra Paks förpackningar till för mjölk istället för 

glasflaskor.105

Parmalat gick i konkurs år 2003 efter avslöjandet av att bolaget använde sig av bedrägerier i sin 

redovisning. Det visade sig även att Tetra Pak hade betalat 630 miljoner kronor i mutor, för att få 

vissa kontrakt (som kallades för “marknadsföringsbidrag och rabatter”), till Parmalats ägare 

mellan åren 1996 – 2001.

 

 

106

Enligt Parmalats finanschef, Fausto Tonna, gick transaktionerna mellan de båda bolagen till på 

så vis att Parmalat beställde och köpte processutrustning och förpackningar av Tetra Pak till ett 

överenskommet pris. Men sedan drogs en del av betalningen automatiskt av som ”rabatt” och 

gick direkt till Parmalats huvudägare Calisto Tanzi och hans familj.

  

 

107

Tack vare dessa mutor tjänade Calisto Tanzi, enligt Tonna, mellan 5-6 miljoner euro under åren 

1996 och 1999, 15 miljoner euro under år 2000 och 30 miljoner euro år 2001. Sammanlagt har 

hela familjen Tanzi tjänat 70 miljoner euro tack vare Tetra Pak sedan 1996.

 

 

108

Tetra Pak blev aldrig åtalade då det fanns för lite bevis mot dem. Det fanns inga aktualiserade 

brottsmisstankar mot dem utan endast kopplingar till dessa betalningar. Det enda man egentligen 

hade som bevis var att Tonnas uttalande om att Tetra Pak hade betalat mutor till bolaget.

 

 

109

                                                 
103 Tetra Pak 
104 Coates, 2004 
105 Parmalat 
106 Coates, 2004 
107Di, 2004 
108Ibid 
109 Rognerud, 2004 
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 Trustor var ett investmentbolag som utsattes för det största bedrägeriet i Svensk historia 

(”Trustorhärvan”). De fyra huvudmisstänka bakom detta brott var Joachim Posener, Thomas 

Jisander (Göteborg), Peter Mattsson (Göteborg) och Jonathan Guinness (”Lord Moyne” från 

Storbritannien). Posener anses vara huvudmannen bakom denna plundring, men än idag förnekar 

han mot de brott som han står anklagad för.

1.7 Trustor 

110 Detta brott utfördes endast några månader efter att 

Posener hade avtjänat ett sexårigt fängelsestraff för grova ekonomiska brott mot flera bolag i 

Danmark (den så kallade ”Thulhärvan”).111

I maj 1997 köpte Guinness röstmajoriteten i bolaget för 241 miljoner kronor med pengar från 

bolagets egna kassa, och blev därmed den nya styrelseordföranden, medan Posener höll sig i 

bakgrunden. Som VD i bolaget tillsattes Guinness medarbetare Lindsay Smallbone från Nya 

Zeeland. Med det visade sig under hösten samma år att bolaget hade blivit utsatt för ett 

bedrägeriförsök, då en summa på 620 miljoner kronor hade överförts från Trustors kassa till ett 

konto i London av bolagets vice VD.

  

 

112

 4 juli: ett konto i Citibanks kontor i Amsterdam (som står under namnet för ett upplöst 

företag – Taleren) mottar en summa på 90 miljoner kronor. Aktierna, med hemlig ägare, 

låg hos en förvaltare i Genève i Schweiz. 

 Pengarna sattes först in på bolagets nyöppnade konto i 

Londonbanken Barclay, sedan flyttades stora summor över till Jisanders och Guinness privata 

konton i samma bank. Från dessa konton gjordes sedan ytterligare överföringar enligt nedan: 

 14 augusti och 21 oktober: Guinness privata bolag ”Guinness management” mottar en 

summa på sammanlagt 20 miljoner kronor. Totalt fick bolaget 23 miljoner kronor. 

 21 augusti och 18 september: valutaväxlingsföretaget Change Mont Blanc i Genève (med 

en svensk ordförande som tidigare arbetat i ett större valutaväxlingsföretag i Sverige) får 

en summa på sammanlagt 20 miljoner kronor. 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Lönnerblad, 2000 
111 E24, 2006-08-05 
112 SVT, 2008 
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 21 oktober:  

o ett konto i Lichtenstein tillhörande ett bolag vid namn Yumina trading corp, 

Panama (med hemliga aktieägare) mottar en summa på 21 miljoner kronor. 

o 9 miljoner kronor går till Posener 

o ett konto i Tel Aviv mottar 1,3 miljoner 

o 7,7 miljoner betalades till ett bankkonto i London 

o dyra konsulter, företagets omkostnader, nöjen och vänner kostade Trustor 

sammanlagt 80 miljoner kronor utöver ovanstående betalningar.113

 

 

Ovanstående utbetalningar försökte man sedan dölja genom att ta ett lån på 417 miljoner i en 

bank i Västindien som fördes över till ett av Trustors konton på en bank i Luxemburg.114

Jisander dömdes den 1 juni 2001 av Stockholms tingsrätt till fem års fängelse samt åtta års 

näringsförbud medan Mattsson dömdes till tre års fängelse. Men på grund av en oenig Svea 

hovrätt friades båda i april 2002.

 

 

115  I januari år 2005 fick Mattsson även 250 000 kronor i 

ersättning av staten.116 Guinness frikändes då han endast ansågs vara en ”frontfigur och 

dörröppnare” för de verkliga huvudmännen.117

Jisander åtalades åter igen i slutet av år 2004 misstänkt för att ha förskingrat över 20 miljoner 

kronor, som han hade fört över från bolaget till av honom kontrollerade stiftelser i 

Liechtenstein.

 

 

118 Dessa utbetalningar hade inte tagits upp i det gamla målet.119 I februari år 2008 

startade en ny rättegång mot honom. Den 30 maj samma år dömdes Jisander till 1½ års fängelse 

på grund av anstiftan till grov förskingring.120

Posener eftersöktes av internationell polis, aktieägare samt skattmasen då Trustorhärvan hade 

avslöjats, men han lyckades hela tiden hålla sig gömd.

 

 

121

                                                 
113 Kasvi, 1998 
114 Ibid 
115 Di, 2007-01-08 
116 E24, 2006-03-25 
117 Ibid 
118 SVT, 2008 
119 E24, 2006 
120 SVT, 2008 
121 Di, 2007 

 Han är en känd ekonomisk brottsling 

och jagas än idag. Brottet är nu preskriberat men han har fortfarande en skatteskuld till 
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kronofogden på 19,6 miljoner kronor som han måste betala. År 2012 går preskriptionstiden ut för 

detta skattebrott.122

135 miljoner kronor av bolagets pengar kom dock tillbaka den 1 november 1997. Via 

förlikningar och andra överenskommelser med de inblandade samt banker i Luxemburg och 

England kom ytterligare 407 miljoner tillbaka till bolaget.

  

 

123

                                                 
122 SVT, 2008 
123 Di, 2007 
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Ericsson är ett telekombolag som år 1998 införde ett nytt system för att betala sina så kallade 

handelsagenter. Dessa agenter var anonyma och användes till att införskaffa order och för att 

bearbeta kunder utomlands.

1.8 Ericsson 

124

För sin ersättning till agenterna försökte bolaget göra skatteavdrag hemma i Stockholm.

  

 
125 

Hösten år 2000 upptäckte man att Ericsson i smyg hade överfört flera miljarder till en hemlig 

kassa på schweiziska bankkonton. 126

Dessa affärer upptäcktes tack vare italienaren Federico Marcellusi, som var stationerad i Abu 

Dhabi i Förenade Arabemiraten. Han var en del i bolagets betalningssystem, då han fakturerade 

Ericsson på pengar som sedan skickades vidare till agenter, under åren 1998 och 1999. Men 

samarbetet mellan Marcellusi och bolaget fungerade inte, vilket ledde till att Marcellusi 

kontaktade tidningen Expressen och berättade om allt som bolaget hade sysslat med.

 

 

127 Enligt 

Marcellusi användes pengarna som fördes över till de schweiziska kontona för att betala mutor 

och smörjningar åt politiker och andra viktiga beslutsfattare för att kunna få tag på eftertraktade 

kontrakt. Ett exempel är att en serbisk toppolitiker fick en stor summa pengar till hans 

studerande dotter i USA. 128

Denna upptäckt ledde till att Expressen skrev artiklar under år 2000 om hemliga konton, svarta 

mångmiljonbelopp samt pengar som mellanlandade på nummerkonton i Schweiz och sedan 

försvann.

  

 

129

När artiklarna publicerades blev följden att Ekobrottsmyndigheten, Skattemyndigheten och 

rättsapparaten i Zürich (där de märkliga penningflödena rapporterades av banken USB) vaknade 

upp och man påbörjade ett flertal utredningar.

 

 

130

                                                 
124 E24, 2006 
125 Ibid 
126 Expressen, 2008 
127 E24, 2006 
128 Expressen, 2008 
129 E24, 2006 
130 Ibid 
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Både i Schweiz och i Sverige slog schweizisk respektive svensk polis till mot bolaget. Dessutom 

upptaxerade skatteverket Ericsson med flera miljarder, denna upptaxering har bolaget idag till 

största del gått med på.131

Åklagarna kunde inte åtala någon för mutbrott, utan Ekobrottsmyndigheten valde istället att åtala 

flera högt uppsatts personer i bolaget för försvårande av skattekontroll.

  

 

132

 Carl Wilhelm Ros (ekonomichef och vice VD): grovt vårdslöshet när det gäller utdelning 

av attesträtt för fakturor och slarv med bokföringen. 

 Några av de 

inblandade var anklagade för följande brott: 

 

 Torbjörn Nilsson (chef för strategisk affärsutveckling): godkännande av flera falska 

fakturor och det faktum att han var medveten om systemet som fakturorna skickades 

genom. 

 Roland Hagman (controller för Ericssons utländska dotterbolag): skapandet av en falsk 

faktura på 38 miljoner schweizerfranc. 

 Bengt Forssberg (chef för marknadsavdelningen): hindrandet av Skatteverket från att 

utföra kontroller och start av betalningar till utländska agenter. 

 Yngve Broberg (chef för redovisningsavdelningen): ledandet av den redovisningsmässiga 

delen av systemet med de osanna fakturorna. 

 Johan Fant (koncernekonomichef): den grova brytningen mot övervakningen av regler 

om bokföring och skatt. 

 Carl-Eric Bohlin (revisor): acceptering och stöttning av systemet med de falska 

fakturorna. 

 Liss-Olof Nenzell (ansvarig för Ericssons dotterbolag EMK i Schweiz): egna utfärdandet 

och medverkan till systemet med falska fakturor.133

 

 

Men de anklagade friades av både tingsrätten och hovrätten.134

                                                 
131 Expressen, 2008 
132 Ibid 
133 E24, 2006 
134 Expressen, 2008 
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Bilaga 2: Amerikanska skandaler 
2.1 Adelphia Communications Corporation 

Adelphia skandalen kännetecknas av en rad bedrägerier från ägarnas sida, vilka var familjen 

Rigas. Familjen Rigas var kända för deras extravaganta livsstil, men för att kunna finansiera ett 

sådant liv valde familjen att använda företagets pengar.135 SEC gjorde en djupare granskning i 

företagets finansiella rapporter och fann den 24 juli 2002 att grundaren till Adelphia 

Communications, John J. Rigas, hade använt företagets pengar i annat syfte än vad de var 

ämnade för. Även John Rigas tre söner samt två styrelsemedlemmar från bolaget uppgavs 

skyldiga till liknande brott. Vidare kom denna skandal att kännetecknas som det mest kostsamma 

skandalen i ett publikt bolag.136

• Från år 1999 till slutet av år 2001 hade man undangömt banklån på $2,3 miljarder från 

bolagets årliga samt kvartalsvisa koncernredovisning för att systematiskt registrera dessa 

skulder på okonsoliderade dotterbolag. Inte nog med uteslutningen av dessa skulder som 

bryter mod god redovisningssed hade man även, med hjälp från personer utanför bolaget, 

aktivt vilselett allmänheten om dessa skulder i SECs anmärkningar samt i andra 

offentliga uttalanden. Vidare hade Adelphia Communicatons skapat ”transaktioner” som 

backats upp av fiktiva dokument för att ge intrycket av att bolaget i faktisk mening hade 

återbetalat dessa skulder, men i själva verket hade man endast förskjutit på dem.

  

 

SEC har delat upp skandalen i tre delar för att visa mer ingående vad som hände i bolaget. 

137

 

 

• Under samma period hade Adelphia regelbundet lämnat in felaktiga pressmeddelanden 

angående resultatrapporter samt undangömmandet av SECs anmälningar. Vidare 

redovisade bolaget sitt resultat utifrån tre aspekter, som behövs för att statistiskt utvärdera 

kabelbolag på Wall Street. Dessa aspekter är a) antal kabelpaketsabonnenter, b) 

omfattningen av kabelanläggningen samt c) bolagets resultat inklusive nettoresultatet 

samt vinst före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA).138

• Ägarna i Adelphia Comminications hade manipulerat material för att systematiskt dölja 

hur bolaget finansierade familjen Rigas förehavanden. En utomstående person till bolaget 

”tvingade” det publika bolaget att betala för Familjen Rigas semestrar samt för 

 

                                                 
135 AICPA 2003, 2005 
136 Jakobsen & Thoresen, 2008 
137 U.S. Securities and Exchange Commission, 2002-07-24 
138 Ibid 
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lägenheterna de hade i New York City. Dessutom utvecklade man en golfbana på mark 

som huvudsakligen ägdes av familjen Rigas och som kom att kosta $772 miljoner av 

Adelphias gemensamma bestånd samt över $563 miljoner av Adelphias pengar tillförmån 

för familjen Rigas.139

 

 

Dessa bedrägerier vände Adelphia Communications från att vara ett välfungerande bolag till att 

gå i konkurs under loppet av ett par månader. Den 27 mars 2002 avslöjade Adelphia att de hade 

lånat $2,3 miljarder genom familjeägda partnerskap. I och med detta tillkännagivande sjönk 

Adelphia aktien med 18 % till $16.72 och därefter fortsatte aktien att sjunka.140

                                                 
139 U.S. Securities and Exchange Commission, 2002-07-24 
140 Ibid 
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2.2 Enron141

Genom en sammanslagning 1985 av Houston Natural Gas och Internorth, två naturgas-

rörlednings företag, grundade Kenneth Lay bolaget Enron. 

 

På 1980- talet var de flesta kontrakten mellan naturgasproducenter och rörledning ”ta eller 

betala” kontrakt. Med detta menas att man kommer överens om att köpa en bestämd mängd 

rörledning till ett givet pris eller tvinga att betala en likvärdig summa pengar om det skulle vara 

så att man skulle misslyckas med att fullfölja kontraktet. 

För att uppnå högre tillväxt, skulle Enron variera strategi. Den sträckte sig längre än 

rörledningsaffärer, då man började engagera sig i naturgashandel. Detta bidrog till att man 

utökade naturgasmodellen och blev en finansiell försäljare och marknads producent för elkraft, 

kol, stål, papper och även massa. 1992 var Enron den största handlaren av naturgas i 

Nordamerika och gashandeln var den stora bidragsgivaren för Enrons inkomst. År 2001 hade 

Enron vidareutvecklats och blivit ett växande företag. I och med den ökade tillväxten var det 

endast ett fåtal personer som ifrågasatte företagets affärsstrategi. 

Sedan 1990-talets början fram till slutet av 1998, steg Enrons aktier med 311 %. Aktierna 

fortsatte stiga och 1999 ökade aktierna med 55 % och ytterligare 87 % under år 2000. Den 31 

december år 2000 var en aktie värd 83,13 dollar. I en undersökning som behandlade de mest 

framgångsrika företag i Amerika klassades Enron som det mest innovativa företaget. Det bolaget 

inte visste var att inom ett år skulle dess framgång vända och aktiernas värde skulle stadigt rasa 

ner. 

 

En välfungerande kapitalmarknad skapar lämpliga länksystem av information, drivkraft via 

styrelsen mellan chefer och investerare. Denna process ska omfatta ett nätverk av mellanhänder 

som inkluderar professionella investerare, som exempelvis banker, investeringsbolag samt 

försäkrings- och riskkapital företag. Trots denna utveckling av nätverk i bolagsstyrelsen, var 

Enron tvungen att dra till sig en stor summa kapital för att finansiera en oviss affärsmodell. Detta 

gjordes för att dölja det verkliga utförandet av en rad olika bokförings- och finansieringsknep, 

samt att manipulera aktierna till höga nivåer. Enron kom senare att bli ett principfall som 

används för att se möjliga svagheter i USA:s kapitalmarknad. 

 

                                                 
141 Healy & Palepu, The fall of Enron 
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År 2001 tillsattes en ny VD. Detta medförde lägre priser och ökat utbud men ledde även 

kortvarigt till ökade gaspriser. Genom att skapa en naturgas ”bank”, kunde VD:n förutse att 

Enron kunde både hjälpa köpare och leverantörer att hantera risker effektivt. Banken kom att 

fungera som en vanlig bank men samtidigt som en mellanhand mellan leverantörer och köpare 

vad gäller naturgas.  

 

Avgörande händelser för Enrons nedgång år 2001 

• Ny VD tillsätts 

• Ett anonymt brev om oroligheter angående redovisningen går till VD:n.  

• En advokat kontaktade en partner i företaget för att påminna honom om företagets policy 

att inte behålla dokumenten som inte behövs, utan dessa ska förstöras. 

• Enron redovisar att de tjänar in 393 miljoner dollar per kvartal. Inga avgifter på 1,01 

miljard dollar tillkommer efter skatt genom att reflektera tillgångarnas nedskrivningar på 

vatten- och bredbandsaffärer.  

• The Securities and Exchange Commission (SEC) skapar förfrågningar efter potentiella 

konflikter mellan Enrons verksällande direktör och olika partnerskap. 

• Intäkterna mellan 1997 och 2000 avtog med 591 miljoner dollar, där skulderna för år 

2000 ökade med 658 miljoner dollar.  

• Överenskommelse med Dynegy om sammanslagning gjordes.  

• Stora kreditvärderingsföretag nedgraderade Enrons skulder till högriskobligation. 

Dynegy drog sig undan från sammanslagningen, eftersom Enron blev tvungen att betala 

en del av de höga skulderna, 4 miljarder av de totala $13 miljarder.  

• Enron ansökte om konkurs i New York och samtidigt som de stämde Dynegy för 

brytning av kontraktet. 
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2.3 Arthur Andersen 

Under perioden 1993 till 1996 menade Arthur Andersen, ett av världens då största revisions- 

bolag, att bolagets finansiella rapporter hade gjorts och även presenterats i enlighet med god 

redovisningssed där man menade att bolagets revisorer hade utfört de finansiella rapporterna i 

enlighet med GAAS (Generally Accepted Accounting Principles). Dock har båda dessa 

uttalanden, enligt SEC, visats sig vara missvisande samt falska.142

Innan slutet av år 1997 fann man att bolagets revisorer inte följde GAAS redovisningspraxis, då 

man underskattade kostnader av väsentliga belopp samt angivit överskattade inkomster och även 

tagit till andra åtgärder för att uppnå ekonomisk framgång.

 

 

143

Arthur Andersen kände till dessa brott som utfördes eller var väldigt vårdslös angående 

utfärdandet vid granskningen av rapporterna från åren 1993 – 1996, som innehöll materiellt fusk 

samt vilseledande information om de finansiella rapporterna. Bolaget Andersen kände till eller 

var vårdslös genom att inte veta att a) bolagets bokslut inte var i överensstämmelse med god 

redovisningssed samt att b) företagets revision av finansiella rapporter inte hade utförts i enlighet 

med GAAS. Men under samtliga år hade Andersen utfärdat revisionsrapporter som felaktigt 

svarade att de finansiella rapporterna och revisionerna hade uppfyllt kraven i 

redovisningsprinciper respektive GAAS.

 

 

144

Vidare hade bolaget under november 2001 funnits skyldiga till att låta papperstuggorna gå på 

högvarv på dokument av revisionsuppdrag från Enron, och på så sätt gömma vilseledande 

information om bolaget.

  

 

145

tingsrätt i Colombia. SECs klagomål hävde bland annat att Andersen medvetet eller vårdslöst 

hade utfärdat fusk samt givit vilseledande revisionsrapporter för de finansiella rapporterna under 

perioden 1993 till 1996. Som följd av detta beteende dömdes bolaget Arthur Andersen till 

kränkning mot Exchange Act Arthur Andersen godkände den slutliga domen utan att varken 

erkänna eller förneka till de brott bolaget var anklagade för. Detta gjorde att bolaget förlorade 

   

 

Ett klagomål inkom den 19 juni 2001 mot Arthur Andersen från SEC till de förenta nationernas 

                                                 
142 U.S. Securities and Exchange Commission, 2001-06-19 
143 Ibid 
144 Ibid 
145 Affärsvärlden, 2002-07-09 
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stora delar av sina klienter samt att man under augusti månad 2002 upphörde med revision av 

offentliga bolag.146

                                                 
146 U.S. Securities and Exchange Commission, 2001-06-19 
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2.4 Xerox147

Xerox var en av de ledande tekniska innovatörerna under 1900-talets senare hälft. Men i slutet av 

1990-talet var företaget intensivt konfronterade av produkt- och priskonkurrens från europeiska 

konkurrenter. Följden av den svåra konkurrensen gjorde att bolaget hade svårt med att öka 

intäkterna samt vinsterna, vilket man tydligt såg från det underliggande rörelseresultatet. För att 

få bukt på dessa svårigheter genomförde Xerox ett antal övre justeringar i sina finansiella 

rapporter samt andra bokföringsmässiga åtgärder. 

 

Trycket ökade ytterligare på bolaget i och med det ökade investeringsklimatet under 1990-talet. 

De företag som inte kunde möta Wall Streets resultatuppskattningar, fick se hur bolagets aktier 

fick betydande nedgångar i aktiekursen. Dessutom kom tryck från bolagsledningen där 

ersättningen till dessa berodde på bolagets förmåga att möta de ökade intäkts- samt vinstmålen. 

 

Xerox vidtog åtgärder för att kunna hantera konkurrensutmaningarna, men även för att få bukt på 

trycket från Wall Street. Med hjälp av hemliga bokföringsmässiga åtgärder, varav de flesta 

gjordes felaktigt, kunde bolaget få bukt på de problem man hade med sin verksamhet. 

 

Intäkterna samt resultatet ökade genom att bolaget felaktigt accelererade inkomsterna till $1,2 

miljarder och dessutom blåste upp företagets resultat. Vidare hade Xerox underlåtit att redovisa 

vilka effekterna blev på intäkterna samt resultatet av dessa bokföringsmässiga åtgärder. På så sätt 

vilseledde bolaget sina investerare att tro på att det redovisade resultatet var bolagets verkliga 

resultat.

 

 

                                                 
147 U.S. Securities and Exchange Commission, Civil Action No. 02-272789 (DLC) 

 

 

Xerox bokföringsmässiga åtgärder var ursprungligen till för att lägga till några ören till resultatet 

per kvartal för att uppnå Wall Streets uppskattningar. Denna process var därför till för att minska 

klyftan mellan det verkliga resultatet och det förväntade resultatet.  

 

Efter att SEC granskade företagets åtgärder under juni månad 2000 dömdes företaget till $10 

miljoner i böter samt till att åter åtgärda företagets finansiella rapporter från år 1997. 
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2.5 Dynegy INC.148

Dynegy är ett energiföretag som har gjort sig skyldiga till att ha givit missledande information 

angående användningen av så kallade SPE- enheter och i förväg ordnat så kallade "wash" eller 

"round-trip" energitransaktioner. 

   

I en serie transaktioner med kodnamnet "Project Alpha" ("Alpha"), använde Dynegy SPE- 

enheterna för att rapportera dessa som kassaflöde från den löpande verksamheten, men i själva 

verket handlade det om inget mer än ett lån. Dynegy använde Alpha för att förbättra kassaflödet 

från rörelsen med $300 miljoner under 2001 samt för att uppnå en Alpha-kopplad skatteförmån 

på $79 miljoner. Vidare hade Dynegy underlåtit att avslöja de transaktioner som låg till grund för 

Alpha, och hade även inte på annat sätt klargjort de $300 miljoner som låg till grunden för det 

Alpha-relaterade kassaflödet. Dessa försummelser var missvisande.  

 

Dynegy erkände Alphas existens efter att en tidningsartikel, som publicerades den 3 april 2002, 

visade att bolaget använde sig av Alpha. Dynegys dåvarande ekonomichef hävdade falskeligen 

att Alphas främsta syfte var att säkerställa en stabil leverans av gas och Dynegys fortsatta 

långsiktiga gas- försörjningskontrakt var ett annat huvudsakligt syfte med Alpha. Det var inte 

förrän Dynegy i sitt formulär 8-K erkände att Alphas huvudsakliga syfte var att minska klyftan 

mellan bolagets redovisade nettoresultat och redovisade operativa kassaflöden samt att realisera 

en tillhörande skatteförmån.  

 

Dynegy meddelade att bolaget skulle vända Alphas effekter på finansieringen genom att göra om 

2001 års bokslut. Enligt Dynegy skulle omräkningen omfatta åtminstone följande:  

1) Omklassificering av kassaflödet som uppkom i samband med Alpha som egentligen härrör 

från finansieringsverksamheten, snarare än verksamheten.  Till följd av detta minskade Dynegys 

kassaflöde från verksamheten under 2001 med 37 %.  

2) Konsolidering i Dynegys finansiella rapporter för en viss SPE- enhet.  

 

3) Minskning av Dynegys nettoresultat från år 2001 med 12 %, vilket var de påstådda $79 

miljoner i skatteförmån.  

 

Dynegy utfärdade även missledande information till potentiella investerare, om beloppet av 

                                                 
148 U.S. Securities and Exchange Commission. United States District Court for the Southern District of Texas 
Houston Division. 
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handel på den elektroniska handelsplattformen, Dynegydirect.  Vidare visade Dynegy den 15 

november 2001 två stora "round -trip" el- transaktioner samtidigt som bolaget i förväg fastställde 

köpa-sälja transaktioner till samma pris, form och volym, där varken Dynegy eller dess 

handelspartner visade en vinst eller en förlust. 
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2.6 ABB149

ABB är en global leverantör av kraft- och automationsteknik med huvudkontor i Zürich, 

Schweiz. Fyra tidigare anställda i ett dotterbolag till ABB Ltd, har brutit mot anti-mut 

bestämmelserna i Foreign Corrupt Practices Act från 1977 ( ”FCPA”). Alla de fyra åtalade är 

överens om att lösa anklagelser mot dem genom att inte erkänna eller förneka anklagelserna i 

SEC:s klagomål. 

 

SEC:s klagomål gällde fyra tidigare ABB anställda: John Samson, regional försäljningschef för 

kontoret i västra Afrika, John GA Munro, senior vice president av verksamheten, Ian N. 

Campbell, vice president för finansiering, och John H . Whelan, vice president för försäljning. 

Dessa personer hade deltagit i ett system genom att erbjuda godkännande och/eller betalat mutor 

till tjänstemän i Nigerias regering. Detta gjordes för att främja ABB: s försök att få ett $180 

miljoner kontrakt för att tillhandahålla utrustning för ett oljeborrningsprojekt i ett oljefält i 

Nigeria. Enligt klagomålet har ABB betalat cirka $1 miljon i mutor till tjänstemän i National 

Petroleum Investment Management Services (NAPIMS), ett av Nigerias statliga organ som 

ansvarar för oljeprospektering och produktion i Nigeria. SEC hävdar att dessa olagliga 

betalningar, som skedde i form av både pengar och gåvor, var avsedda att framkalla och belöna 

NAPIMS tjänstemän för att ge ABB konfidentiell information om konkurrenternas bud på 

oljefältet, samt för att säkra en god behandling av ABB:s bud på oljefältskontrakt, som i 

slutändan tilldelades ABB i början av 2001. 

 

SEC menar vidare att under anbudsförfarandet för oljefälts- kontraktet under 2000 hade Samson, 

förhandlat sig fram genom att betala sex NAPIMS tjänstemän totalt $800 000 i mutor. SEC 

menar även att Samson informerade Munro och Campbell angående utbetalningarna som 

utlovades till NAPIMS tjänstemän. Vidare använde Samson personligen detta mutsystem genom 

att få $50,000 i så kallade kickbacks från en av NAPIMS tjänstemän. 

 

Samson, Munro, Campbell och Whelan blev skyldiga till att ha brutit mot bestämmelserna 

angående mutor i FCPA och mot företagets bokföring och interna redovisning. Utan att medge 

eller förneka till anklagelserna har Samson, Munro, Campbell och Whelan samtyckt till 

införandet av de slutliga domarna som är att permanent ålägga var och en av dem från framtida 

överträdelser av dessa bestämmelser. Vidare fick Samson en monetär påföljd på $50 000 samt 

 

                                                 
149 U.S. Securities and Exchange Commission, 2006-06-05 
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Munro, Campbell och Whelan på $40 000. Samson fick även order om att betala $64 675 i 

upplupen ränta.  

 

SEC har tidigare lämnat in verkställighetsåtgärder mot ABB i samband med dessa och andra 

olagliga betalningar. I den delen, utan att erkänna eller förneka anklagelserna har ABB samtyckt 

till införandet av en slutlig dom som föreskriver permanent förbudsförelägganden, där bolaget 

får betala $5,9 miljoner i böter samt $10,5 miljoner som civila påföljder. 
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2.7 Kmart150

Den 23 augusti 2005 blev två tidigare medlemmar i Kmarts styrelse, som är en av USA:s största 

detaljhandelskedjor, åtalade för att ha vilselett investerare om bolagets ekonomiska ställning 

under flera månaders tid innan bolaget gick i konkurs. Enlig SEC vad det den före detta 

verkställande direktören Charles C. Conaway och den tidigare finanschefen i bolaget John T. 

McDonald som låg bakom fusket samt för de vilseledande upplysningarna om bolagets likviditet.  

 

SEC menar vidare att Conaway och McDonald har underlåtit att upplysa om skälen till en 

omfattande inventering under sommaren 2001 samt underlåtit att informera om inventeringens 

påverkan på bolagets likviditet. Man menade istället att denna inventering gjordes som en åtgärd 

till att förbättra aktiens värde. SEC menar dock att dessa uppgifter inte är sanna då de väsentligen 

var missvisande eftersom det i själva verket var till för att undangömma en Kmart arbetares 

vårdslöshet när denne använde $850 miljoner av inventeringens överskott.   

 

Kmarts likviditetsproblem behandlades genom att man bromsade betalningarna av skuldräntor, 

och därmed behöll $570 miljoner av dessa betalningar under slutet av tredje kvartalet. Vidare 

talade Conaway och McDonald osanning om varför betalningarna inte kom in i tid. Dessutom 

gav Conaway och McDonald missvisande information om likviditetsproblemens inverkan på 

Kmarts relation med sina leverantörer, då många av dessa satte tvärstopp till att leverera 

produkter till bolaget under hösten 2001. Detta ledde till att Kmart lämnade in en 

konkursansökan den 22 juni 2002.  

 

Som följd till dessa brott blev Conaway och McDonald dömda till att ha brutit mot Securities 

Exchange Act från 1934. 

 

                                                 
150 U.S. Securities and Exchange Commission, 2005 
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2.8 Lehman Brothers INC.151

Lehman Brothers INC. är en global investeringsbank som tillhandahåller finansiell rådgivning, 

kapitalmarknads- och försäkringstjänster. Från och med juli 1999 till och med juni 2001 erbjöd 

även investeringsavdelningen i bolaget andra aktiviteter som bedriver värdepapperserbjudanden, 

inklusive börsintroduktioner, sekundära erbjudanden, skuldfinansiering och förutsatt fusion och 

förvärv samt annan rådgivning till sina kunder.  

 

Under denna period konkurrerade Lehman Brothers kraftigt med andra investeringsbanker som 

hade valts som ”lead manager” för värdepapperserbjudanden, delvis på grund av de ekonomiska 

fördelarna förknippade med den rollen. Dessutom hade bolaget räknat med att vinna pågående 

affärsbeslut och rådgivande arbete från befintliga och potentiella kunder, inklusive sekundära 

erbjudanden och finansiell rådgivningsarrangemang. Under 2001 hade Lehman Brothers tjänat 

in, som ”lead manager” från 66 kapital erbjudanden, cirka $1,3 miljarder från tjänster angående 

försäkringsförpliktelser. 

 

 

Under samma period hade Lehman Brothers gjort sig kända för att ge oberoende aktie 

rekommendationer samt oberoende analyser av aktier som baseras på investeringsnivåer av de 

utvärderade aktierna. Detta visade sig dock inte vara hela sanningen då bolagets 

forskningsanalytiker konfronteras med tryck och intressekonflikter som härrör från Lehman 

Brothers önskan att få ”investment banking” verksamheten från ”undangömda” företag.  

 

Lehman Brothers använde forskning för att ta ”investment banking” verksamheten från de 

”undangömda” företagen. Närmare bestämt band Lehman Brothers de ekonomiska 

kompensationerna till analytiker direkt och indirekt tills analytikerna hade lyckats med att 

generera inkomster från ”investment banking” tjänsterna. Bolaget använde dessutom ett löfte om 

framtida forskning för att få värdefull IPO som sedan marknadsfördes till andra företag så att 

Lehman Brothers analytiker hade förmågan att flytta aktiemarknaden.  

 

I vissa fall är de ekonomiska incitamenten en press på analytiker för att hjälpa till att få 

”investment banking” tjänster till Lehman Brothers samt för att kunna fortsätta med relationerna 

till andra banker. Analytikerna påverkades negativt vad gäller bedömningar om 

forskningsrapporter eftersom detta orsakar analytikerna till att utfärda mer positiva rapporter. 
                                                 
151 U.S. Securities and Exchange Commission. United States District Court Southern District of New York 
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Detta gjordes för att undvika nedgradering eller negativa rapporter om företag som var 

”investment banking” kunder.  

 

Som följd av detta agerande har Lehman Brothers brutit mot flera regler i National Association 

of Securities Dealers, Inc. (NASD) och New York Stock Exchange, Inc. (NYSE). 
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2.9 American International Group INC.152

American International Group INC. (AIG), som är 

 

ett av världens ledande försäkrings och 

finanstjänsteföretag, har

 

Strax efter att federala och statliga tillsynsmyndigheter kontaktade AIG om Gen Re 

transaktionen, påbörjade AIG en intern utredning som så småningom ledde till en omräkning av 

ungefär 66 tidigare transaktioner. I sin omräkning erkände AIG inte bara att dess redovisning av 

vissa transaktioner hade varit felaktig, men även att syftet med vissa av dessa transaktioner var 

att förbättra de ekonomiska resultaten. AIG medgav även i sin omräkning att vissa transaktioner 

kan ha inblandade dokumentation som inte speglar den verkliga karaktären av ordning samt ge 

 åtagit sig enligt SEC att vara skyldiga till värdepappersbedrägeri. 

Uppgörelsen är en del av en global lösning av federala och statliga åtgärder där AIG kommer att 

betala över $1,6 miljarder för att lösa påståenden om felaktig redovisning samt inbegripandet av 

arbetstagarnas kompensationsfonder.  

 

SEC hävdar att AIG:s återförsäkringstransaktioner med General Re Corporation (Gen Re) var 

utformade för att falskeligen blåsa AIG:s förlustreserver på $500 miljoner för att dämpa kritik 

från analytiker om att AIG:s reserver hade reducerats. SEC identifierar även ett antal andra 

transaktioner där AIG felaktigt redovisat sitt ekonomiska resultat genom simulerade 

transaktioner och enheter som skapats för att vilseleda investerare i allmänhet.  

 

I december 2000 och i mars 2001 trädde AIG med i två svindel- återförsäkringstransaktioner 

med Gen Re, som inte hade något ekonomiskt ämne, men var utformade för att tillåta AIG att 

felaktigt lägga sammanlagt $500 miljoner i falska förlustreserver. Detta gjorde man för att 

balansräkningen skulle bli ”korrekt” under det fjärde kvartalet 2000 och första kvartalet 2001.  

 

Vidare hävdade SEC att man under år 2000 hade AIG deltagit i en transaktion med Capco 

Raisurance Company Ltd (Capco), detta för att dölja cirka $200 miljoner 

försäkringsförpliktelseförluster i sina allmänna försäkringar. Detta genomfördes genom att 

bolaget felaktigt konverterade dem till kapital (eller investerings-) förluster eftersom dessa 

förluster var mindre besvärande för AIG.  

                                                 
152 U.S. Securities and Exchange Commission, 2006. AIG to Pay $800 Million to Settle Securities Fraud Charges 

by SEC. 
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missledande presentationer av vissa medlemmar i ledningen, tillsynsmyndigheter och AIG: s 

oberoende revisorer. Dessutom har omräkningen sammanfattat flera transaktioner som AIG stod 

för felaktigt, inklusive bland annat två felaktiga återförsäkringstransaktioner med Gen Re och 

vissa transaktioner med Capco. Som en följd av omräkningen har AIG minskat det egna kapitalet 

per den 31 december 2004 med ca 2,26 miljarder euro eller med 2,7 %.  

 

Uppgörelsen med SEC ledde till att AIG fick betala $800 miljoner, som bestod av uppkastning 

av $700 miljoner och en straffavgift på $100 miljoner, samt genomföra företagens reformer för 

att förhindra att liknande fel ska inträffa. 

 

AIG har förutom de böter bolaget fick betala in även kommit överens om att försäkra SEC 

angående att framtida transaktioner kommer att redovisas samt att de höga AIG tjänstemän och 

befattningshavare får adekvat utbildning om sina skyldigheter enligt de federala 

värdepapperslagar. AIG:s åtgärder innefattar bland annat  

1) Att utse en ny koncernchef och Chief Financial Officer.  

2) Lägga fram en redogörelse för tonen och filosofi om att skapa en öppenhet och tydlig 

kommunikation med alla berörda parter genom effektiv bolagsstyrning, en stark kontrollmiljö, 

höga etiska krav samt finansiell rapporterings integritet.  

3) Höja sin "Code of Conduct" för anställda och att föreskriva att alla anställda ska få en särskild 

formell etisk utbildning.  

 

Som ett resultat av dessa åtgärder och andra redovisningsfelaktigheter har AIG förbättrat sitt 

ekonomiska resultat. 
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2.10 Peregrine Systems INC.153

Peregrine Systems Inc. är ett publikt mjukvaruföretag baserat i San Diego. Bolaget har blivit 

skyldigt till bedrägeri där syftet var att blåsa upp Peregrines inkomster och aktiekurs. För att nå 

upp till sina illegala ändamål redovisare Peregrine felaktiga finansiella rapporter för 11 kvartal 

mellan 1 april 1999 till den 31 december 2001. Bedrägeriet avslöjade i april 2002 och i februari 

2003 att Peregrine upprepade sitt finansiella resultat för räkenskapsåren 2000 och 2001 samt för 

de tre första kvartalen av räkenskapsåret 2002. Peregrine redovisade intäkter på $1,34 miljarder 

som egentligen bestod av $509 miljoner, varav minst $259 miljoner var omvända eftersom de 

underliggande transaktionerna saknade substans. 

 

Peregrine vidtog även bedrägliga åtgärder för att dölja inkomster genom agerandet av vissa 

tjänstemän och anställda i bolaget. Detta gjordes för att visa att Peregrine samlade in sina 

fordringar snabbare än det i själva verket gjordes. En högt uppsatt tjänsteman i bolaget trädde i 

finansiering med bankerna för att utbyta fordringar mot kontanter. Peregrine stod felaktigt för 

dessa finansieringsmöjligheter som försäljning av fordringar för att få bort dem från bolagets 

balansräkning, dock fanns det flera problem med detta. Det första var att Peregrine hade anlitat 

bankerna för att återköpa obetalda fordringar, när Peregrine istället borde redovisa 

finansieringsbestämmelserna som lån och lämnat fordringar i balansräkningen. Det andra 

problemet var att bolaget visade några av sina fodringar som "sålda" fordringar, vilka egentligen 

inte var giltiga eftersom kunder inte var skyldiga att betala Peregrine. Tredje problemet var att 

flera av de "sålda" fakturorna var falska. En av de falska fakturorna avsåg att spegla $19,58 

miljoner i försäljning.  

 

Då Peregrine hade redovisat på detta sätt gjorde bolaget sig skyldig till att ha brutit mot 

bedrägeribekämpningsstrategier, böcker och arkiv, interna kontroller och rapportering av de 

federala värdepappers- lagarna. Vidare hade Peregrine misslyckats med att utforma och 

upprätthålla ett system för intern kontroll för att ge rimliga garantier att transaktionerna 

registreras på rätt sätt för att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med god 

redovisningssed. 

 

Följden av detta blev att bolaget varslade 50 % av sina anställda för att minska på kostnaderna 

samt att bolaget blev tvungen till att återredovisa sina finansiella rapporter från och med 

räkenskapsåret 2000. 
                                                 
153 U.S. Securities and Exchange Commission. United States District Court for the Southern District of California. 
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2.11 WorldCom 

WorldCom var ett amerikanskt telekommunikationsbolag som grundades år 1983 i Hattiesburg, 

Mississippi, under dåvarande namnet Long Distance Discount Services, Inc. (LDDS). 1985 

valdes Bernard Ebbers till VD och i augusti 1989 blev bolaget publikt i och med fusionen med 

Busch Companies Inc. 1995 bytte bolaget namn till LDDS WorldCom, som senare blev endast 

WorldCom.154

Bolaget växte kraftigt under 1990-talet främst på grund av många stora förvärv, år 1998 nådde 

bolaget sin topp i och med förvärvet av MCI för $40 miljarder. Detta förvärv var den största 

sammanslagningen hittills i USA:s historia.

 

 

155

Kort efter fusionen med MCI började framgångarna vända för WorldCom, speciellt efter att den 

tänka fusionen med Sprint Corporation för 129 miljarder i slutet av år 2000 inte lyckades 

genomföras på grund av att US Department of Justice och EU oroade sig för att monopol skulle 

kunna uppstå. Denna fusion skulle ha medfört att WorldCom blev det största telekombolaget i 

USA. WorldComs aktie började nu sjunka i värde och Ebbers pressades av banker att täcka sina 

”margin calls” på WorldCom aktien, som användes till att finansiera hans andra privata affärer 

(exempelvis segling).

  

 

156

Under år 2001 övertalade Ebbers WorldComs styrelse att förse honom med lån och garantier på 

bolagets räkning till en summa på $400 miljoner för att täcka hans ”margin calls”. Styrelsen 

hoppades på att lånen skulle innebära att Ebbers behov av att sälja en betydande andel av sina 

WoldCom aktier skulle minskas, då en försäljning skulle innebära en fortsatt nedgång för 

aktievärdet. Men denna strategi föll snart och Ebbers ersattes i april 2002 av John Sidgmore.

 

 

157

I början av 1999 och fram till maj 2002 använde bolaget, under ledning av Scott Sullivan 

(ekonomichef), David Myers (controller) och Buford ”Buddy” Yates (Director of General 

Accounting) olagliga redovisningsmetoder för att dölja de minskande förtjänsterna genom att 

måla en falsk bild av finansiell tillväxt och lönsamhet för att höja värdet på WorldCom aktien.

 

 

158

                                                 
154 Worldcom News, 2002 
155 Ibid 
156 Worldcom News, 2002 
157 Vasatka, 2007 
158 Vasatka, 2007 
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Bedrägeriet genomfördes huvudsakligen på två olika sätt: 1) man undervärderade kostnader 

gentemot andra telekommunikationsbolag, genom att kapitalisera dessa kostnader i 

balansräkningen istället för att bokföra dem som kostnader, och 2) man blåste upp intäkterna.159

Den första upptäckten av eventuell illegal aktivitet gjordes av WorldComs egna interna revisorer, 

som år 2002 i hemlighet undersökte och avslöjade $3,8 miljarder i bedrägerier. Kort därefter 

uppmärksammade man bolagets revisionskommitté och styrelse om bedrägerierna. Detta 

resulterade i att Sullivan avskedades, Myers avgick, Arthur Andersen (bolagets revisionsbyrå) 

återkallade sin revisionsberättelse för år 2001 och SEC lanserade en utredning den 26 juni 2002. 

I slutet av år 2003 bedömde man att bolaget sammanlagt hade blivit inflaterade på $11 

miljarder.

 

 

160

I juli 2002 ansökte WorldCom om konkurs, vilket var den största konkursen i USA hittills 

(därmed blev den även större än Enron).

 

 

161

Den 14 april 2003 bytte WorlCom namn till MCI och flyttade bolagets huvudkontor från 

Clinton, Mississippi till Dulled, Virginia. Bolaget fick betala $750 miljoner till SEC i kontanter 

och aktier i det nya bolaget MCI, vilket delades ut till vilseledda investerare.

 

 

162

År 2004 framträdde bolagets konkurs med ca $5,7 miljarder i skulder och $6 miljarder i 

kontanter. Ungefär hälften av kontanterna var menade att betalas som löner och andra avtal.

 

 

163

Den 15 mars 2005 dömdes Bernard Ebbers skyldig på alla punkter och fälldes för bedrägeri och 

konspiration. Han dömdes till 25 års fängelse.

 

 

164

                                                 
159 Ibid 
160 Ibid 
161 Beltran, 2002-07-22 
162 Romar, 2006 
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2.12 Tyco 

Tyco INC. är ett bolag som grundades år 1960 av Arthur J. Rosenbrug.165 Bolaget skapar 

elektroniska och medicinska delar och äger ADT hemsäkerhetsaffärer. Normalt är de placerade i 

Bermuda men har sitt huvudkontor i West Windsor, N.J.166

I början av år 2002 började SEC undersöka Tycos bokföring och man upptäckte att Tycos VD, 

Dennis Kozlowski (anställd sedan år 1975), och ekonomichef, Mark Swartz (anställd sedan år 

1991), hade fått över $170 miljoner i lån från Tyco utan att få dem godkända av Tycos 

ersättningskommitté, dessutom hölls lånen undangömda från aktieägarna. Dessa lån hade ingen 

eller en väldigt låg ränta och med speciella bonusbetalningar suddade man ut de flesta av lånen. 

Man avslöjade även att Kozlowski och Swartz hade tjänat in över $400 miljoner på att sälja 

aktier utan att någon fick reda på det.

 

 

167

Det visade sig att från år 1996 till år 2002 överträdde Tyco lagen genom att bland annat använda 

olämpliga redovisningsmetoder och för att ha planer som involverade transaktioner med icke 

ekonomiskt innehåll att övervärde dess rapporterade finansiella resultat med minst $1 miljard.

 

 

168

Utöver detta etablerade och använde Tyco olika sorters reserver för att anpassa årsrapporterna 

för att förhöja och jämna ut det redovisade resultatet och möta förutsagda intäkter.

 

 

Mellan åren 1998 och 2002 blåste Tyco upp sina inkomster med sammanlagt $567 miljoner som 

ett resultat av olämpliga redovisningsmetoder relaterade till några av de många förvärv som 

Tyco lagde beslag på under denna period. Tycos olämpliga redovisning av förvärven inkluderade 

undervärdering av förvärvade tillgångar, övervärdering av förvärvade tillgångar samt missbruka 

redovisningsregler rörande etablering och utnyttjande av inköpta redovisningsreserver.  

169

Vidare visade det sig att bolaget från och med september 1996 till början av år 2002 inte hade 

redovisat ersättningar till vissa företagsledare, företagsledares skulder samt partitransaktioner till 

 

 

                                                 
165 U.S. Securities and Exchange Commission, 2003-03-20 
166 MSNBC, 2005 
167 Szabo, 2005 
168 U.S. Securities and Exchange Commission, 2006-04-17 
169 Ibid 
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föregående styrelse. Tyco redovisade även vissa företagsledares bonusar felaktigt under år 2000 

och år 2001.170

Tyco anklagades vidare för att anställda eller agenter på dess dotterbolag, Earth Tech Brasil 

Ltda, ska ha mutat Brasilianska tjänstemän för att erhålla affärer till Tyco.

  

 

171

De totala förlusterna orsakade av dessa bedrägerier beräknades till $600 miljoner.

 

 

Den 3 juni 2002 avgick Kozlowski som VD på grund av ”personliga anledningar”. I juni samma 

år avskedades bolagets advokat, Belnick, och i augusti avgick även Swartz.  
172

Den 17 juni 2005 dömdes Kozlowski och Swartz av en jury från Manhattan för att ha givit sig 

själva $150 miljoner i illegala bonusar, för att ha givit sig själva lån samt för att ha manipulerat 

bolagets aktievärde.

 

 

173

                                                 
170 U.S. Securities and Exchange Commission, 2006-04-17 
171 Ibid 
172 Szabo, 2005 
173 MSNBC, 2005 
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2.13 Global Crossing 

Global Crossing är ett telekombolag som grundades år 1997 av Gary Winnick. Bolaget var 

baserat på konceptet och löftet om IP-sammanslagning av röst-, data- och videotrafik.174

Global Crossing anklagades för att ha manipulerat bokföringen, då man gjorde om förluster till 

vinster. Bolaget blåste upp sina intäkter genom att byta ut dem mellan olika delar av sitt 

bredbandsnätverk.

  

 

175

Det visade sig att bolaget, i synnerhet cheferna, spenderade bolagets pengar på sig själva. Fyra 

av Global Crossings VD:n tog emot minst $23 miljoner i personliga lån från bolaget, en del av 

dessa lån gavs även när man såg att det finns en större möjlighet att bolaget skulle gå i konkurs. 

Dessa fyra VD:n fick även över $13,5 miljoner i bonusar och fördelaktiga optioner. Mellan åren 

1998 och 2001 sålde Winnick aktier i Global Crossing för ungefär $420 miljoner. Tillsammans 

med de aktier som resterande chefer sålde blev summan $1,3 miljarder, en summa lika stor som 

Enrons insideraffärer under samma period.

 

 

176

Bolagets lokaler, speciellt Winnicks personliga kontor men även hem, var renoverade och 

inredda för många miljoner dollar. Bolaget hade även fem jetplan, när man i verkligheten endast 

var i behov av två. Man installerade ny mjukvara för $150 miljoner även om det ej fanns ett 

behov att uppdatera.

 

 

177

År 2004 fick bolaget, Winnick och bolagets advokatbyrå betala de före detta anställda och 

investerare $325 miljoner i ersättning.

 

 

178

                                                 
174 Global Crossing, 2009 
175 Jörgensen, 2002 
176 Wikipedia, Global Crossing 
177 Ibid 
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2.14 ImClone Systems INC. 

ImClone Systems INC är ett biofarmaceutiskt bolag som utvecklar mediciner inom området 

onkologi. Bolaget grundades år 1984 och dess huvudkvarter ligger i New York.179

ImClones aktie föll drastiskt i värde i slutet av år 2001 när nya läkemedlet mot cancer, Erbitux, 

inte godkändes av det amerikanska läkemedelsmyndgheten FDA (Food and Drug 

Administration). Senare avslöjades det av SEC att ett flertal chefer sålde sina aktier innan man 

tillkännagav beslutet om att avsluta handeln.

 

 

180

Grundaren, vid namn Samuel D. Waksal, arresterades år 2002 för insideshandel då han hade 

informerat sina vänner samt familj att sälja aktier i bolaget, han själv försökte även sälja sina 

egna aktier. En av dessa vänner var den amerikanska hushållsikonen Martha Stewart, då hon 

hade sålt sina ImClone aktier för $230 000 dagen före FDA tillkännagav sitt beslut. 

 

 

181

Enligt åtalarna hade Waksal mer än $75 miljoner i skulder, där mer än $50 miljoner av dessa 

skulder var säkrade av ImClone aktier. Han visste att en betydande värdeminskning skulle leda 

till att aktierna som säkrade hans skulder skulle säljas och hans egna kapital skulle rasa.

 

 

182

Waksal förfalskade även underskrifter och försäkrade att han inte längre hade ett lån på $44 

miljoner från Bank of America att betala tillbaka. Vidare såg Waksal till att flera dokument på 

ImClones kontor strimlades när SEC började undersöka bolaget. Även datafiler och inspelningar 

tillhörande de konton som han hade i Schweiz och Holland omintetgjordes.

 

 

183

Den 10 juni 2003 dömdes Waksal till 7 år och 3 månaders fängelse för ett flertal olika brott som 

han hade begått, inklusive säkerhetsbedrägeri.

 

 

184

                                                 
179 ImClone Systems Incorporated, 2008 
180 Gilpin, 2003 
181 Ibid 
182 Beltran, 2002-08-08 
183 Ibid 
184 Foxnews.com, 2003 
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2.15 Sunbeam Corporation 

Sunbeam Corporation är ett hemelektronikbolag som grundades år 1897 i Chicago av John K. 

Stewart och Thomas J. Clark. Bolaget kallades då för Chicago Flexible Shaft Company. Sedan 

introduktionen av det elektriska strykjärnet år 1910 växte Sunbeam kraftigt.185

Men under 1990-talet började det gå sämre för bolaget och år 1996 anställde man Albert J. 

Dunlap (VD och ordförande) för att vända på bolagets motgångar. Under åren 1996 och 1997 

redovisade Sunbeam massiva ökningar i försäljning av olika trädgårds- och köksredskap, men i 

verkligheten ökade inte efterfrågan av dessa redskap. Det visade sig sedan, efter granskning av 

SEC, att $60 miljoner utav $189 miljoner var ett resultat av felaktig redovisning.

  

 

186

Dunlap och ekonomichefen Russell Kersh använde sig av olämpliga redovisningsmetoder och 

icke existerande transaktioner för att försköna Sunbeams resultat. Följden av detta blev att 

Sunbeams årsredovisningar mellan åren 1996 och 1998 var falska och missvisande.

  

 

187

Dessa olagliga handlingar började med ökandet av bolagets förluster år 1996. Denna ”reserv” 

användes följande år för att blåsa upp inkomsterna, på detta vis lade man fram en falsk bild av att 

bolaget år 1997 hade gått mycket bättre än året innan. Minst $60 miljoner utav bolagets 

redovisade $189 miljoner i inkomster var ett resultat av bedrägerier.

  

 

188

Under år 1997 erbjöd företaget även rabatter och liknande för att locka kunder att köpa bolagets 

varor omedelbart istället för att de skulle säljas under senare perioder, detta kallas på engelska 

”channel stuffing”.

  

 

189

SEC fann även att Phillip Harlow, som jobbade för Sunbeams redovisningsfirma (Arthur 

Andersen) var inblandad. Dunlap avskedades och bolaget gick i konkurs i december år 2002.

 

 

190
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187 U.S. Securities and Exchange Commission, 2002-09-24 
188 Ibid 
189 Ibid 
190 Stanwick & Stanwick 
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Rättsföljden av dessa bedrägerier blev att Dunlap och Kersh förbjöds att jobba som ämbetsman 

eller chef för ett publikt företag. Dessutom dömdes Dunlap till böter på $500 000 och Kersh på 

$200 000.191

                                                 
191 U.S. Securities and Exchange Commission, 2002-09-04 
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Waste Management INC är en av Nordamerikas ledande företag inom omfattande avfall och 

miljötjänster.

2.16 Waste Management INC 

192

Den 26 mars 2002 anklagades Waste Management INC:s grundare, Dean L. Buntrock, och fem 

andra toppchefer (Phillip B. Rooney, James E. Koenig, Thomas C. Hau, Herbert Gertz  och 

Bruce D. Tobecksen) av SEC för att systematiskt ha förfalskat bolagets finansiella resultat 

mellan åren 1992 och 1997.

 

 

193

 Man undvek värdeminskningskostnader på sina sopbilar genom att blåsa upp restvärdena 

och utvidga deras livslängd. 

  

 

Man manipulerade bolagets finansiella resultat för att möta uppsatta mål för inkomsten. 

Företagets intäkter växte inte snabbt nog för att kunna nå dessa mål, så istället använde man sig 

av olämpliga elimineringar samt att man sköt upp nuvarande kostnader för att kunna blåsa upp 

inkomsterna. För att kunna uppnå detta använde bolaget sig av en hel del olämpliga 

redovisningsmetoder, som exempelvis följande: 

 

 Vidare anvisade man godtryckliga restvärden till andra tillgångar som tidigare inte hade 

något restvärde. 

 Misslyckades med att dokumentera värdeminskning av nedgrävning av sopor (s.k. 

”landfills”) 

 Man vägrade att dokumentera kostnader som var nödvändiga för att skriva av mindre 

lyckade och övergivna landfills.  

 Man etablerade uppblåsta miljöreserver i samband med förvärv så att de överskridande 

reserverna kunde användas för att undvika dokumentering av icke tillhörande kostnader. 

 Olämplig kapitalisering av olika kostnader. 

 Vidare misslyckades man med att etablera lagom mycket reserver för att kunna betala 

skatter och andra kostnader.194

 

 

                                                 
192 Waste Management, 2008 
193 U.S. Securities and Exchange Commission, 2002, Waste Management Founder, Five Other  
 Former Top Officers Sued for Massive Fraud. 
194 Ibid 
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Varje år förberedde Buntrock, Rooney och andra en årlig budget där de satte upp mål för 

inkomsten för kommande år. Genom året övervakade de bolagets verkliga resultat och jämförde 

dem med målen för varje kvartal som man har satt i sin budget. För att få det verkliga resultatet 

att stämma överens med det uppsatta målet använde man sig av ”top-level adjustments”. De 

uppblåsta intäkterna för det ena året blev sedan golvet för framtida manipulationer.195

Man dolde dessa bedrägerier på många olika sätt, bland annat så skrev man falska 

balansräkningar, falska rapporter till aktieägare, falska press release samt ljög om bolagets 

finansiella ställning.

  

 

196

De anmälda fick bistånd med att utföra dessa bedrägerier av bolagets långvariga revisorsbolag, 

Arthur Andersen LLP, vilka upprepade gånger utfärdade okvalificerade revisionsberättelser på 

bolagets falska och missledande årsrapporter.

 

 

197

I mitten av juli år 1997 begärde bolagets nya VD att man på nytt skulle granska bolagets 

redovisning. Denna granskning visade i februari 1998 att bolaget felaktigt hade redovisat sitt 

resultat före skatt med ungefär $1,7 miljarder. När dessa övervärderingar av intäkter blev 

offentliga förlorade bolagets aktieägare mer än $6 miljarder i sina investeringar då värdet på 

aktien sjönk med mer än 33 %.

  

 

198

Följden av dessa bedrägerier blev att bolaget fick betala $457 miljoner till aktieägarna och 

revisionsbyrån Arthur Andersen fick betala $7 miljoner på grund av sin roll i det hela.
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195 U.S. Securities and Exchange Commission, 2002, Waste Management Founder, Five Other  
 Former Top Officers Sued for Massive Fraud. 
196 Ibid 
197 Ibid 
198 Ibid 
199 CNN Money, 2001 
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2.17 MicroStrategy 

MicroStrategy grundades år 1989 och arbetar bland annat med att producera mjukvaror. De är 

listade på NASDAQ - börsen (en New York – börs).200

Den 14 december år 2000 anmäldes bolaget av SEC för att ha övervärderat sina intäkter och 

resultat på ett sätt som gick emot GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

 

 

201 

Ansvariga för dessa bedrägerier var Michael Saylor (VD och grundare), Sanjeev Bansal 

(grundare och operativ chef) och Mark Lynch (ekonomichef).202

Bolagets finansiella rapporter under perioden juni år 1998 till mars år 2000 visade ett växande 

företag med en positiv nettoinkomst. Men egentligen borde bolaget ha rapporterat nettoförluster 

från och med 1997 och framåt.

  

 

203

Vid en närmare granskning visade det sig att bolaget hade över en treårs period redovisat intäkter 

för ungefär $66 miljoner för $365 miljoner. Ungefär $54 miljoner, eller närmare bestämt 80 %, 

av dessa skedde under år 1999. Bolagets felaktiga redovisning berodde främst på en förhastad 

uppskattning av intäkter från tillämpningen av en mjukvara. I samband med detta hade flera 

affärer, där signifikanta tjänster eller framtida produkter skulle tillhandahållas av bolaget, inte 

kunnats separeras från  så kallade ”upfrontt sale” av licenser till bolagets existerande mjukvaror. 

En annan anledning var bland annat att bolaget inte hade slutfört affärskontrakt under samma 

beskattningsår som man redovisade intäkterna från.

  

 

204

Den 13 april 2000 meddelade bolaget att man även skulle granska dess finansiella rapporter från 

år 1997, följden av detta blev att värdet på aktien sjönk ner till endast $33 per aktie.

 

 

Den 20 mars år 2000 meddelade bolaget att man skulle granska och på nytt framföra dess 

finansiella rapporter för år 1998 och år 1999. Bolagets aktier som hade stigit till $333 per aktie 

sjönk med över 60 % på en dag. Den 20 mars sjönk värdet ytterligare från $260 per aktie till $68 

per aktie. Veckorna därpå fortsatte värdet på aktien att sjunka ännu mer.  

205

 

 

                                                 
200 U.S. Securities and Exchange Commission, 2000-12-14 
201 Ibid 
202 U.S. Securities and Exchange Commission. SEC Brings Civil Charges Against MicroStrategy and Three 
Executive Officers for Accounting Violations. 
203 U.S. Securities and Exchange Commission, 2000-12-14 
204 Ibid 
205 Ibid 
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Följden av dessa bedrägerier blev att de inblandade fick betala $350 000 i böter och tillsammans 

lämna ifrån sig en summa på ungefär $10 miljoner (Saylor – $8 280 000, Bansal – $1 630 000 

och Lynch – $138 000).206

                                                 
206 U.S. Securities and Exchange Commission. SEC Brings Civil Charges Against MicroStrategy and Three 
Executive Officers for Accounting Violations. 
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Bilaga 3: Brittiska skandaler 
3.1 HealthSouth Corporation 

HealthSouth Corporation (HRC) ligger i Birmingham, Alaska, och är en av Englands största 

sjukvårdsserviceföretag. Bolaget är mest känt för sina rehabilitationstjänster och man har mer än 

200 inrättningar i Storbritannien och Puerto Rico. Bolaget grundades år 1984 av Richard Scrushy 

(VD och ordförande i bolagsstyrelsen).207

Den 19 mars 2003 anklagades HealthSouth Corporation och dess grundare av SEC för att 

felaktigt ha blåst upp sina inkomster från och med år 1999 för ett värde upp till $1,4 miljarder.

 

 

208 

Denna massiva övervärdering berodde på att Scrushy insisterade på att möta eller överskrida de 

förväntningar som Wall Streets analytiker hade på bolaget. När HRC inte kunde nå upp till dessa 

förväntningar instruerade Scrushy bolagets redovisningsekonomer att förfalska bolagets 

inkomstrapporter genom att blåsa upp inkomsterna. För att få balans i balansräkningen 

matchades de falska ökningarna i inkomster med falska ökningar i bolagets tillgångar. Under det 

tredje kvartalet år 2002 hade bolagets tillgångar övervärderats med minst $800 miljoner, eller 

ungefär 10 % av de sammanlagda tillgångarna.209

Scrushy tjänade också personligen på att blåsa upp bolagets inkomster. Han sålde minst 

7 782 130 andelar i HRC aktien sedan 1999. Dessutom fick han lön och bonus baserade på 

HRC:s uppblåsta intäkter.

 

 

210

I juni 2005 friades Scrushy från alla de 36 redovisningsbrott som han var åtalad för.

 

 
211 Men i 

juni 2006 dömdes han för mutning, då han hade skänkt $500 000 i kampanjdonationer för att få 

en plats i styrelse på ett statligt sjukhus.212

                                                 
207 Munir & Zafar 
208 U.S. Securities and Exchange Commission, 2003-03-20 
209 U.S. Securities and Exchange Commission. United States District Court Northern District of Alabama. 
210 U.S. Securities and Exchange Commission, 2003-03-20 
211 United States District Court, 2005 
212 CNN Money, 2006 
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