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Sammanfattning 

 

Introduktion: Ekonomisk brottslighet i Sverige är ett relativt eftersatt 

forskningsområde. De två vanligaste ekobrotten är bokförings- och skattebrott och 

Ekobrottsmyndigheten utreder gällande dessa ca 35000 ärenden varje år. Syftet med 

denna studie var att kategorisera personer som dömts för bokförings- eller skattebrott 

mellan åren 2010-2013 för att sammanställa deskriptiva data och undersöka skillnader 

på gruppnivå. Metod: Sammanlagt 454 dömda personer granskades utifrån 

domstolsprotokoll varefter de kategoriserades in i huvudgrupperna 

Lågfrekvensförbrytare och Högfrekvensförbrytare med tillhörande undergrupper 

Krisreagerare, Tillfällesgripare, Tillfällessökare eller Avvikelsesökare, samt 

hybridgruppen Sökare med lågfrekvensprofil. Resultat: Lågfrekvensförbrytarna var 

betydligt äldre än Högfrekvensförbrytarna och kvinnorna i genomsnitt något yngre än 

männen. Män fick i högre utsträckning än kvinnor fängelse som påföljd och bedömdes 

även i högre grad ha direkt uppsåt i sina brott. Avvikelsesökarna var i genomsnitt den 

yngsta gruppen och hade i betydligt större utsträckning än övriga grupper problem till 

följd av alkohol eller narkotika. Diskussion: Jämförelser visade att sökare med 

lågfrekvensprofil hade mest gemensamt med tillfällessökarna och är således en 

intressant grupp att fokusera vidare forskning på. Resultaten i studien ligger i mångt och 

mycket i linje med tidigare forskning och Weisburd et al. kategoriseringsmodell var en 

meningsfull mall att jobba utifrån även när underlaget bestod av begränsad information 

som i det här fallet svenska domstolsprotokoll. 
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Tack! 

Denna studie började långt tillbaka som en c-uppsats men kom på vägen att utveckla ett 

eget liv och bli någonting annat, något odefinierbart, och den får väl således betraktas 

som ett överambitiöst projekt att suga musten ur det vi betraktade som ett synnerligen 

intressant urval. Urvalets storlek var från början tänkt att omfatta endast år 2010, men 

då vi efter att ha kodat detta dels fann vårt kodningsinstrument välfungerande samt 

insåg att avvikelsesökarna och tillfällessökarna var alltför få för att kunna ligga till 

grund för meningsfulla skillnadsanalyser så valde vi att utöka urvalet till att inkludera 

även år 2011, 2012 och 2013. I efterhand är vi övertygade om att detta beslut bidrog till 

att vi idag med viss stolthet tror oss kunna hävda att resultatet är bra mycket 

intressantare än om vi begränsat oss till att omfatta endast år 2010. 

Det har varit en lång resa och blivit många timmars arbete som vi hoppas slutligen lett 

fram till något värdefullt. Nästan ett år, 454 dömda, 5625 sidor domstolsprotokoll, 

avsevärt många fler sidor kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, fler än 600 analyser, 

och x antal långa dagar och nätter senare har det dock varit enormt lärorikt, väldigt 

roligt och samtidigt oerhört intressant. Vi hade även i efterhand inte önskat göra det på 

något annat sätt. Projektet hade dock inte varit möjligt att genomföra utan hjälp på 

vägen och vi skulle därför vilja rikta ett stort tack till: 

Stefan Lundberg vid Ekobrottsmyndigheten som vänligt engagerade sig, tog sig tid och 

löpande visade intresse samt gav oss värdefull feedback och bra vinklar gällande 

ekonomisk brottslighet! 

Anna Sjöquist vid Ekobrottsmyndigheten som tog sig tid och var vänlig nog att förse 

oss med såväl värdefull feedback som källor till projektet! 

Anna Åkesson vid Ekobrottsmyndigheten som lät oss få tillträde till lokaler och 

material och verkligen fick oss att känna oss välkomna! 

Joakim Eriksson vid Ekobrottsmyndigheten och Tage Alalehto vid Umeå universitet 

som indirekt och ovetandes blev startskottet på denna resa. 

Ekobrottsmyndighetens övriga personal som bemötte oss mycket trevligt och hjälpsamt 

och visade nyfikenhet inför projektet! 
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Mittuniversitetet i Sundsvall som trodde på oss och lät oss genomföra ett projekt som 

kanske kan hävdas ligga i utkanten av den tillämpade kriminologin, åtminstone med 

hänsyn till kriminologprogrammets huvudfokus! 

Mia Lindberg som handledde oss i arbetet! 

Frida och John, våra respektive som stöttat och stått ut med oss under resans gång! 

 

Författarna har helt finansierat projektet själva och intygar således att det inte finns 

några jävsförhållanden eller intressekonflikter när det kommer till författarskap eller 

publikation av detta arbete. 

Sundsvall/Umeå 

2014-11-14 

Karolina Edlund & Karl-Johan Fösker 

För frågor eller kontakt maila oss på: karl-johan@mensa.se 
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1. Introduktion 

1.1 Begreppet ekonomisk brottslighet 

Att definiera begreppet ekonomisk brottslighet är problematiskt eftersom det inte råder 

enighet om vilka typer av brottslighet som bör omfattas av termen (Bergkvist, 2000). 

Termen har använts olika beroende på land och kontext samt om begreppet använts som 

disjunkt eller överlappande. Ekobrottsmyndigheten (EBM, 2014) definierar begreppet 

som: ”brott inom företag eller brott som någon begår utanför företag men som får 

konsekvenser inom centrala ekonomiska system, exempelvis skattesystem eller 

socialförsäkringssystemen.” En anställd vid EBM definierade enligt Brå (2003) 

ekonomisk brottslighet som: 

brott med koppling till i första hand näringsverksamhet, där legala aktiviteter 

(att driva företag etc.) genererar illegala effekter (brott för den egna vinningens 

skull). T.ex. insiderbrott, bokföringsbrott, borgenärsbrott, skattebrott etc. Men 

också brott där anställda inom företaget riktar brottsligt angrepp mot samma 

företag, t.ex. förskingring (s. 9). 

Den ekonomiska brottsligheten är enligt Larsson, Korsell och Alalehto (2014) inte alltid 

helt lätt att särskilja från den organiserade brottsligheten. Något förenklat kan den 

ekonomiska brottsligheten sägas ske inom ramarna för i övrigt legal näringsverksamhet 

medan den organiserade brottsligheten profiterar på illegala aktiviteter som t.ex. 

smuggling, narkotikahandel, trafficking och primärt använder företag som ett verktyg 

för att möjliggöra den illegala verksamheten. Gränsen mellan ekonomisk och 

organiserad brottslighet är således i många fall svår att avgöra då dessa delvis 

överlappar och även förekommer parallellt i komplexa härvor med fler aktörer. 

Då delar av den forskning det refereras till i denna studie har gjorts i USA som har ett 

annat juridiskt system och annan kulturell kontext än Sverige, har termen ekonomisk 

brottslighet använts för white collar-crime och economic crime. I den mån det varit 

möjligt har i första hand studier som avhandlat skattebrott eller bokföringsbrott använts, 

eller i vart fall brott som kan liknas vid dessa. Då termerna dock är breda inkluderar 

studierna även andra ekonomiska brott. Weisburd, Waring och Chayet (2001, s.12) 

tillämpade en vid definition av begreppet white collar crime: "economic offenses 

committed through the use of some combination of fraud, deception, or collusion". 
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1.2 Bakgrund 

Med anledning av att EBM år 2014 inledde en handlingsplan för brottsförebyggande 

arbete riktad mot ekonomisk brottslighet aktualiserades frågan om vilka motiv och 

orsaker som ligger bakom denna typ av kriminella gärningar. Då ekonomisk brottslighet 

inom forskningen har fått relativt lite utrymme jämfört med traditionell brottslighet 

(Sarnecki, 2009; Piquero & Benson, 2004) är det ett område med potential till nya 

landvinningar. Enligt EBM (2004) var arbetet mot ekobrott i slutet på 1990-talet kraftigt 

eftersatt och bedömdes därför vara ett område med goda möjligheter till effektivisering 

av det brottspreventiva arbetet. Vid en närmare anblick finns det fortfarande frågor som 

är höljda i relativt dunkel. Vem är den typiske ekobrottslingen, i vilken omfattning 

begås dessa brott, vilka summor rör det och vilken effekt har det på ekonomin och 

samhällsstrukturen? 

Enligt Shover och Hochstetler (2006) finns det flera anledningar till att forskningen på 

området är eftersatt. Jämfört med gatubrottslighet har det funnits lite data att utgå ifrån 

och de studier som gjorts har i många fall varit bristfälliga eller baserats på 

svårvaliderad information. Vidare förklarar Shover och Hochstetler att en stor del av 

den forskning som gjorts har varit fallstudier av särskilt spektakulära eller omfattande 

ekobrott som rört stora belopp eller drabbat ett stort antal människor. Till följd av detta 

har den mer alldagliga ekonomiska brottsligheten inte fått särskilt stort utrymme inom 

forskningen. Då en av nyckelfaktorerna vid kriminella handlingar är individens 

förhållningssätt gentemot lagstiftningen (Sjögren, 2008) är det relevant att försöka 

identifiera och särskilja de ekobrottslingar som undantagsvis begår brott från de som 

väljer att systematiskt göra lagbrott till en del av den egna identiteten. 

Av flera anledningar är brott mot Skattebrottslagen (1971:69) och brott mot borgenärer 

m.m. (BrB 11 kap.) intressanta att fokusera på. Dels då de utgör cirka nittio procent av 

EBM:s ärenden (EBM, 2014) och dels för att de lämnar utrymme för olika grader av 

uppsåt då det i vissa fall räcker med oaktsamhet för att göra sig skyldig till ett brott. 

Kriminella handlingar riskerar att leda till en social utstötningsprocess (Ekbom, 

Engström & Göransson, 2011) i form av reaktioner och sanktioner från omvärlden. 

Dessa i sin tur kan leda till att det blir än svårare att vara laglydig och ändå klara sin 

försörjning (Alalehto, 2000) och därför ligger det i såväl den dömdes som samhällets 
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intresse att rättssystemet är i viss mån restriktivt och selektivt när det kommer till det 

reaktiva arbetet mot ekonomisk brottslighet (Weisburd, Waring & Chayet, 2001). 

Enligt Weisburd et al. kan påföljden som utdöms i fall av ekonomisk brottslighet 

påverka risken för återfall i brott. De menar att tvärtemot den vanligt förekommande 

uppfattningen att fängelse har högre avskräckande effekt än böter, är det istället tvärtom 

då de som dömts till fängelse i genomsnitt har visat sig återfalla snabbare i brott än de 

som dömts till böter. Detta förklarar Weisburd et al. med att fängelsestraff i högre grad 

än bötesstraff försvårar den dömdes återanpassning till samhället, vilket även styrks av 

Ekbom et al. (2011) som påstår att all forskning, såväl i Sverige som internationellt, 

visar att frihetsberövande påföljder är ineffektiva. 

Då en av de faktorer som delvis förhindrar många människor från att begå brott enligt 

Sarnecki (2009) är rädslan för social stigmatisering eller omvärldens reaktioner på 

brottet, kan det finnas skillnader kopplat till om brottet begås i ensamhet eller i 

samförstånd med andra personer. Detta inte minst då ekonomisk brottslighet är mer 

vanligt förekommande i vissa branscher (Alalehto, 2000; EBM, 2014; Jacobson, 

Magnusson, Romare, Sjögren & Thörn Berggren, 2012; Sarnecki, 2009), speciellt i de 

som hanterar stora mängder kontanter. 

En vanligt förekommande orsaksförklaring till bokförings- eller skattebrott, inte minst 

enligt de som döms (Weisburd et al., 2001), men även enligt EBM (2014), är att de 

saknar kunskap om vilka skyldigheter de har i samband med bokförings- och 

skattefrågor eller hur de uppfyller dessa på ett lagenligt sätt. Visserligen finns det som 

Weisburd et al. menar incitament att hävda okunskap i hopp om att domslut eller påföljd 

påverkas i en förmildrande riktning, men trots detta är den dömdes inställning till brottet 

likväl intressant. 

Det finns dokumenterade kopplingar mellan missbruk (speciellt i kombination med 

personlighetsstörning eller psykisk sjukdom) och kriminalitet (Agerberg, 2004; Ekbom 

et al., 2011; Strand, Holmberg & Söderberg, 2009; Hernandez-Avila, Burleson, Poling, 

Tennen, Rounsaville & Kranzler, 2000; Bennett & Holloway 2006). I sina studier fann 

Weisburd et al. (2001) skillnader mellan olika typer av ekobrottslingar gällande bruket 

av alkohol och narkotika. Missbruk är, liksom annan psykisk eller för den delen fysisk 
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hälsoproblematik, en orsak till att personer söker vård. Substansbruk och kontakt med 

vården bedömdes således kunna ge indikationer på en persons allmäntillstånd och var 

även av intresse då vården fungerar som en länk mellan individ och samhälle. 

Vården utgör således ett tillfälle att nå personer som med samhällets hjälp skulle kunna 

förhindras att begå brott innan de sker, speciellt då det som Agnew (2006) menar inom 

kriminologin ofta lagts alltför mycket vikt vid situationella faktorer som ur ett 

tidsperspektiv ligger i direkt anknytning till brottet. Det bör därför belysas att det 

byråkratiska kontrollsystemets inbyggda tröghet i de flesta fall medför att det hinner gå 

ganska lång tid mellan tidpunkten för brottet till dess att det renderar i åtgärder från 

myndigheternas sida (Larsson, 2001). Paragraf 12 i skattebrottslagen lämnar dessutom 

under denna tid utrymme för personen att på eget initiativ rätta till felaktigheter som kan 

resultera i åtal för brott mot skattelagstiftningen i enlighet med § 2-8 (Skattebrottslag 

1971:69). 

1.3 Den ekonomiska brottsligheten i Sverige 

Den typ av brottslighet som i Sverige de senaste decennierna fått störst utrymme är 

enligt Estrada, Pettersson och Shannon (2012) i första hand våldsbrott, narkotikabrott, 

köp av sexuella tjänster, samt våld i nära relationer. Den ekonomiska brottsligheten har 

således ofta hamnat i skuggan av annan brottslighet i den vetenskapliga, mediala och 

politiska debatten, inte minst på grund av att det som Alalehto (2001) menar kan 

uppfattas som ett offerlöst brott, vilket Ellingsen (2014) menar att ekonomisk 

brottslighet också beskrevs som under lång tid. Ytterligare en förklarande faktor kan 

vara att det, som Träskman (2014) beskrev, länge saknades kompetens inom de 

brottskontrollerande myndigheterna när det kom till att utreda ekonomisk brottslighet 

som förekom inom komplexa system som exempelvis multinationella företag. 

Omfattningen av den ekonomiska brottsligheten har ofta kopplats ofta ihop med det så 

kallade skattefelet som är skatteverkets beräkning av diskrepansen mellan den skatt som 

under ett års tid skulle kommit staten till godo och det faktiska belopp som inkommit 

(Brå, 2008; Jacobson et al., 2012). Enligt EBM (2013) så uppgick det uppskattade 

skattefelet enligt skatteverkets (2014a) beräkningar för år 2007 till 133 mdkr, dock har 

utvecklingen gått i en positiv riktning som pekar på att skattefelet har minskat mellan 
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2007 och 2012. Enligt Jacobson et al. (2012) är det av flera anledningar problematiskt 

att dra slutsatser om såväl den ekonomiska brottslighetens omfattning som inverkan på 

samhällsstrukturen. Detta till följd av att mörkertalet för ekobrott är högt och för att 

skattefelet är beräknat på mycket komplexa modeller som till stor del har baserats på 

estimerade värden, samt att skattefelet inte enbart beror på kriminella handlingar. 

Skatteverket (2014b) själva menar också att det finns “dolda” variabler i deras 

beräkningar som baseras på estimeringar, vilket medför att beräkningarna bör tolkas 

med detta i åtanke. 

Det är enligt Jacobson et al. (2012) alltså oklart hur stor del av skattefelet som kan 

härledas till ekonomisk brottslighet. Det har gjorts försök att göra beräkningar av den 

kostnadsmässiga omfattningen av den ekonomiska brottsligheten på makronivå, dock 

har det inte funnits någon tillförlitlig metod att mäta denna. Lindgren (2002) fann i sin 

studie att problematiken med att definiera ekonomisk brottslighet samt den bristande 

enigheten om vilka siffror som bör utgöra underlag för vad, samt hur dessa bör tolkas, 

har lett till att det finns ett stort utrymme för gissningar och spekulationer. Detta har i 

sin tur fått till följd att statistiken inte sällan tenderar att tolkas utifrån förmedlarens 

personliga agenda vilket tydligast kan skönjas i den politiska och mediala debatten. 

Även Axberger (1988) kom fram till att omfattningen av den ekonomiska brottsligheten 

var överdriven såväl politiskt som massmedialt och Jacobson et. al. (2012) menar att 

Axbergers slutsats fortfarande stämmer. Dock menar Nelken (2002) att vid sidan av de 

rent konkreta summor som förskingras, kan ekonomisk brottslighet även riskera att 

underminera medborgarnas tilltro till systemet, och Gratzer (2001) hävdar att 

ekonomisk brottslighet kan innebära ett reellt hot mot samhällsstrukturen och 

medborgarnas välfärd och tillika på lång sikt även innebära ett indirekt hot mot 

demokratin. 

Enligt Friedrichs (2010) har studier i USA visat att det är högre risk att drabbas av 

ekonomisk brottslighet än att bli utsatt för gatubrottslighet. Vidare förklarar han att den 

ekonomiska brottsligheten i USA kostar samhället avsevärt mycket mer pengar, och 

lidandet och skadan kan i många fall vara lika omfattande som vid gatubrottslighet. 

Enligt Larsson, Korsell och Alalehto (2014) orsakar ekonomisk brottslighet i västvärden 

ekonomiska skador som är 17 - 20 gånger högre än för traditionella brott. 
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Enligt Brå (2014) är oredovisade intäkter och svartarbete vanligare i branscher som 

hanterar mycket kontanter, till exempel restaurang-, taxi- och frisörbranschen. Även 

byggbranschen har haft problem med ekonomisk brottslighet vilket möjligtvis till viss 

del kan förklaras av att handel med svart arbetskraft kan vara svår att kontrollera vid 

anlitandet av underentreprenörer (Larsson, Korsell & Alalehto, 2014). Gällande 

restaurangbranschen menar Sund (2001) att den har utvecklat en egen företagskultur till 

följd av tuff konkurens såväl laglig som olaglig, marknadspolitik, samt rädsla för att 

mista krogen. 

Den intima socialiseringen i branschen där de anställda jobbar ofta och nära inpå 

varandra bidrar till att skapa en anda som främjar och bevarar den etablerade 

“subkulturen”. Denna bild av restaurangbranschen styrks även av Alalehto (2000). 

Enligt Brå (2002) finns en liknande subkultur även i transportbranschen men de betonar 

också något som torde gälla för samtliga ovan nämnda branscher. Dessa subkulturer är 

inte kriminella, utan det handlar om att de flesta som lever och verkar i branschen är väl 

insatta i hur det fuskas, och huruvida det betraktas som en normalitet eller avvikelse. 

1.4 Bokföringsbrott och Skattebrott 

Gratzer (2001) förklarar att bokföringsbrott är det vanligast förekommande 

borgenärsbrottet och tillika det ekobrott som utgör största antalet anmälda brott. En 

person kan dömas för bokföringsbrott enligt 5 § i 11 kap. av Brottsbalken om denne 

brustit i sina bokföringsskyldigheter och detta leder till att det inte går att utläsa 

resultatet av verksamheten, kontrollera vilka tillgångar och skulder som finns, eller 

vilka affärer och transaktioner som har gjorts. Detta till följd av att den ansvarige inte 

upprättat, bevarat, eller utfört bokföringen på ett korrekt sätt. Straffsatsen för 

bokföringsbrott av normalgraden är fängelse i upp till två år och för grovt 

bokföringsbrott lägst sex månaders fängelse upp till maxstraffet sex år. 

Med skattebrott åsyftas i denna studie skattebrott av normalgraden enligt 2 § 

Skattebrottslagen (1971:69) samt grovt skattebrott enligt 4 § Skattebrottslagen 

(1971:69). En person kan dömas för skattebrott om denne på annat sätt än muntligen 

lämnat oriktiga uppgifter om sig själv eller annan till en myndighet så att det uppstått 

risk eller fara för att skatt undandras det allmänna eller att personen på annat sätt undgår 
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sin skatteskyldighet. Grovt skattebrott föreligger om brottet avsett stora belopp, om 

personen har använt falska handlingar eller om skattebrottet skett som ett led i 

organiserad brottslighet. Straffsatsen för skattebrott av normalgraden är fängelse i upp 

till två år och för grovt skattebrott lägst sex månaders fängelse upp till maxstraffet sex 

år.  Enligt 10 § Skattebrottslagen (1971:69) som är ämnad att reglera lämnandet av 

korrekta kontrolluppgifter kan en person åtalas för försvårande av skattekontroll. Detta 

lagrum används enligt Jacobson et al. (2012) bland annat i fall där det inte är möjligt att 

åtala en person för bokföringsbrott. Frivillig rättelse innebär enligt 12 § 

Skattebrottslagen att den som på eget bevåg rättar en felaktig uppgift inte döms till 

ansvar, dock gäller ej detta om “frivilligheten” har framtvingats av yttre faktorer som 

till exempel myndigheters påpekande. 

Näringsförbud kan betraktas som en extrapåföljd för att förhindra personer som anses 

olämpliga från att fortsätta bedriva näringsverksamhet (Lindmark, 2001). Den 

vanligaste påföljden som kombineras med näringsförbud är fängelse då näringsförbudet 

förutsätter att en person grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamhet och 

därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa (Lagen om näringsförbud 

1986:436). I Sverige kan domstolen således vid allvarligare ekonomisk brottslighet 

besluta om näringsförbud som under en begränsad tid om 3-10 år förbjuder en person 

att bedriva näringsverksamhet. 

1.5 Arbetet mot ekonomisk brottslighet 

Att förebygga brott är enligt Ekbom et al. (2011) det primära målet med 

kriminalpolitiska åtgärder och mörkertalet för ekobrott bedöms enligt Brå (2008) vara 

högre än för de flesta andra typer av brottslighet, speciellt när det kommer till 

skattebrott. EBM (2014) utreder varje år ca 35 000 brottsmisstankar varav ungefär en 

fjärdedel leder till åtal. Av inkomna anmälningar kommer ca åttio procent från 

konkursförvaltare eller skatteverket. EBM (2014) fokuserar främst på att utreda, lagföra, 

samt förebygga ekonomisk brottslighet. De brott som i första hand utreds är skattebrott, 

bokföringsbrott, konkursrelaterade brott, brott mot aktiebolagslagen, 

marknadsmissbruksbrott samt brott mot EU:s finansiella intressen. 
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EBM (2012) har även identifierat olika aktörstyper när det kommer till ekonomisk 

brottslighet; en/fåmansföretagare, erfarna näringsidkare med ekobrott som affärsidé, 

experter/möjliggörare, yrkeskriminella/grov organiserad brottslighet, samt 

målvakter/bulvaner. Enligt 9 Kap. 42-44 § Aktiebolagslagen (2005:551) har revisorer 

sedan 1999 skyldighet att rapportera in misstänkta fall av ekonomisk brottslighet. Enligt 

Brå (2004) är denna lag inte helt oproblematisk då revisorerna av förklarliga skäl är 

beroende av att ha goda relationer med klienterna samtidigt som de är tvingade att följa 

lagen, och sjuttiofem procent av de revisorer som tillfrågades uppgav att de inte skulle 

anmäla oegentligheter om de inte var helt säkra på sin sak. 

EBM (2014) uppger att deras brottsförebyggande arbete i första hand syftar till att 

minska benägenheten att begå brott samt att försvåra genomförandet. Vidare förklarar 

de att vid mindre avancerade brott, ofta med småföretagare som gärningsmän, är 

okunskap en vanlig förklaring då många inte är fullt insatta i vilka skyldigheter de har. 

När det kommer till potentiella lagöverträdare som i normala fall inte är kriminella har 

åtgärder som försvårar genomförandet eller eliminerar möjligheten att begå brott god 

brottsförebyggande effekt (Sarnecki, 2009). Således används ofta rutinaktivitetsteorin 

som förklaringsmodell för att analysera strukturella orsaker till brottslighet på såväl 

makro- som mikronivå (Jacobson et al., 2012). För att ett brott ska kunna begås måste 

ett antal kriterier vara uppfyllda; En motiverad gärningsman, ett lämpligt offer eller 

objekt, samt frånvaro av kapabla väktare (Cohen & Felson, 1979). 

1.6 Förklaringar till ekonomisk brottslighet 

Rational choice-teorier är vanliga inom den kriminologiska forskningen för att förklara 

ekonomisk brottslighet (Sarnecki, 2009). Enligt Paternoster och Simpson (1996) avgörs 

människors handlingar av rationella val där potentiella vinster vägs mot kostnader. 

Vinsten utgörs i fall av ekonomisk brottslighet de summor aktören kan tänkas tjäna, 

eller möjligtvis status om ”framgång” är ett starkt drivande incitament. Kostnaderna 

inkluderar risken att åka fast, straffvärdet på brottet, samt eventuella sociala och 

ekonomiska effekter som vanära, avståndstagande från närstående eller förlust av det 

egna företaget. Kostnaderna inkluderar även moralöverträdandet och de samvetskval 

som kan följa. 
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En vanlig uppfattning är enligt Alalehto (2007) att girighet är en drivkraft bakom 

ekobrott vilket det i vissa fall är, men långt ifrån alltid. Piquero (2012) lyfter fram ett 

begrepp som hon kallar ”fear of falling”, vilket i någon mening kan ställas i motsats till 

girighet som motiv, och förklarar att “rädsla för att förlora det man har” som drivkraft 

bakom ekonomisk brottslighet är något som det har forskats väldigt lite på och denna 

rädsla kan verka såväl med som mot det rationella förnuftet. Den triggar förnuftet att 

göra profitabla och förnuftiga val, men liksom stress är prestationshöjande till en viss 

nivå, är det möjligt att “rädslan för att falla” vid en viss tröskel slår över och får motsatt 

effekt på beslutsfattandet. 

Kriminologen Edwin Sutherland hävdade tidigt att människor använder 

rationaliseringar för att få andra eller sig själva att genomföra handlingar som strider 

mot egna eller omvärldens värderingar (Sarnecki, 2009), dessa rationaliseringar 

beskriver Sykes och Matza (1957) som neutralisationstekniker. De innebär att aktören 

förnekar ansvar för brottet, skadans omfattning eller offrets legitimitet och de inkluderar 

även fördömande av de som fördömer eller hänvisande till högre lojaliteter som av 

aktören anses viktigare än att följa lagen. 

I syfte att undersöka dessa rationaliseringar intervjuade Klenowski (2012) fyrtio dömda 

ekobrottslingar och fann att trettiofem procent utvecklat neutralisationstekniker som 

hjälpt dem att rationalisera kriminella gärningar, samt att tjugofem procent av 

personerna i studien hade lärt sig dessa tekniker på jobbet. Detta ger visst stöd för den 

del av Sutherlands (1947) teori om differentiella associationer som förklarar kriminellt 

beteende med att det är inlärda normer och värderingar. Det förklarar även till viss del 

hur branscher kan utveckla och vidmakthålla egna normsystem på det sätt som beskrivs 

av Alalehto (2000), Sund (2001) och Brå (2002). 

Vikten av interaktioner med omvärlden och hur vi formas av den genom så kallad 

differentierad förstärkning betonas av Akers (2009) när han menar att personer genom 

såväl modellinlärning som operant betingning strävar efter att anpassa sig till den grupp 

de tillhör. Detta gör de i första hand för att de försöker eftersträva det beteende som i 

störst utsträckning belönas av omgivningen. Vidare menar Akers att inte enbart 

beteendet påverkas utan även sättet att definiera och uppfatta situationer. Likt 

Sutherland menar han att beteende och värderingar överförs mellan individer som står i 
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nära relation till varandra. Att Akers teori är starkt influerad av Sutherlands arbete 

framgår inte minst då Akers tillsammans med Burgess redan 1966 (Akers & Jennings, 

2009) presenterade en modifierad variant av de nio grundprinciperna i Sutherlands teori 

om hur differentiella associationer i allt för stor exponering kan leda till att individer 

genom inlärning, i vad som kan liknas vid en normaliseringsprocess, förändrar sitt 

beteende och sina värderingar för att anpassa sig till den kontext de lever i. 

De allra flesta människor är enligt Horenczyk och Nisan (1990) under vissa 

omständigheter benägna att begå brott. Det kan vara ekonomiska svårigheter, en 

personlig kris, eller ett tillfälle som är alltför frestande att motstå. Detta fenomen kallar 

de “begränsad moral” och förklarar att människor tillåter sig själva att bryta mot vissa 

regler om de bedömer att skälen är legitima. Enligt Horenczyk och Nisan handlar det 

om rationella val och inte om bristande självkontroll eller bristande förståelse för vad 

som är rätt eller fel. Denna uppfattning står i viss kontrast till Gottfredson och Hirschi 

(1990) som med sin General theory of Crime menar att just bristande självkontroll är 

den enskilt viktigaste faktorn för att förklara varför människor begår brott även om de 

medger att situationella faktorer spelar in för att förklara varje enskilt fall. Vikten av 

dessa situationella faktorer har sedermera tonats ner ytterligare med förklaringen att 

tillfällen existerar ständigt och överallt för de som söker eller är mottagliga för dem 

(Gottfredson & Hirschi, 1993). 

Den bristande självkontrollen hos individen är enligt Gottfredson och Hirschi (1990) i 

första hand ett resultat av bristande uppfostran eller dålig uppväxtmiljö. Teorin som 

fokuserar på psykologiska aspekter överlappar till viss del med Hirschis (2002) tidigare 

och mer sociologiskt inriktade teori från 1969 som behandlar de sociala band i form av 

anknytning, åtaganden, övertygelse, samt känsla av delaktighet som får personer att inte 

begå brott. Är anknytningen till omvärlden och samhället stark och individen känner sig 

som en viktig del finns det starka incitament att vårda dessa relationer. Till följd av att 

personen i stort delar omvärldens värderingar om rätt och fel och är mån om att inte 

förlora jobb, vänner, familj, eller förtroendeuppdrag så framstår inte brottslighet som ett 

möjligt alternativ. 

Gällande låg självkontroll så menar Alalehto (2014) att det visserligen kan förklara 

andra brott som till exempelvis stölder, men förövare av ekonomisk brottslighet har 



 17 

enligt Alalehto med stor sannolikhet i stället en hög självkontroll och en strategisk 

förmåga som lett till att denne kunnat förverkliga ett företagsägande och på så vis 

skapat förutsättningar för ekonomisk brottslighet. Vidare förklarar Alalehto att 

kriminalpolitiska åtgärder i syfte att förebygga ekonomisk brottslighet har varit alltför 

inriktade på tillfällesstrukturer, vilket lett till en viss ansvarsförskjutning samt att 

brottslingens personliga motiv och egenskaper fått stå tillbaka som orsaksförklaringar 

för strukturella faktorer som till exempel “luckor i systemet”. 

1.7 Kategorisering av ekobrottslingar 

Enligt Sarnecki (2009) utgår Weisburd, Waring och Chayet från Mertons strain-teori 

som fokuserar på strukturella orsaker som kan leda till att individer upplever en stark 

press att lyckas uppnå normativt förankrade mål som status, framgång och ekonomisk 

trygghet, vilket får till följd att de finner egna vägar att kringgå systemets lagar och 

regler för att uppnå detta mål. Själv menar Merton (1938) att det han föraktfullt kallar 

”cult of success” (s.39) har lett till att fokus flyttats från det mer utilitaristiska synsättet 

att verka för samhällets bästa till att fokusera mer på individens egna framgångar. Ett 

liknande resonemang förs av Messner och Rosenfeld (2001) när de pekar ut ”den 

amerikanska drömmen” där framgång mäts i pengar, som bidragande till att forma ett 

samhällsklimat som gör människor mer benägna att bryta mot lagar och normer för att 

uppnå denna framgång. 

Den självcentrerade världsbilden leder enligt Merton (1938)  till frustration hos personer 

som inte har förutsättningar att nå dessa mål på laglig väg, eller inte delar de 

allmänrådande målen. Detta medför att de antingen bryter mot lagen för att uppnå 

framgång, eller skapar egna mål som strider mot det som betraktas vara allmänt 

accepterat. Merton klassificerade fem olika anpassningsstrategier baserat på individens 

förutsättningar och inställningar till samhället; konformitet, innovation, ritualism, 

tillbakadragande, uppror. Med utgångspunkt från Mertons teori och i syfte att studera 

återfallsrisk hos personer dömda för ekonomisk brottslighet i USA kategoriserade 

Weisburd, Waring och Chayet (1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 2001) upp 

ekobrottslingar i två huvudgrupper; lågfrekvensförbrytare och högfrekvensförbrytare 

baserat på antalet tidigare begångna brott, och fem olika kategorier baserat på den 
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huvudsakliga orsaken bakom brottet; krisreagerare, tillfällesgripare, sökare med 

lågfrekvensprofil (SLP), tillfällessökare och avvikelsesökare. 

Weisburd et al. (2001) förklarar att lågfrekvensförbrytarna i regel levde under 

välordnade förhållanden med hänsyn till både social och ekonomisk stabilitet. Deras 

generellt ordnade leverne fungerade som en fasad och avslöjade föga utåt om deras 

ekonomiska brottslighet. I de fall lågfrekvensförbrytarna kunde jämföras med 

populationen i stort hade de i snitt en högre nivå av social framgång och stabilitet. 

Lågfrekvensförbrytarna hade gjort sig skyldiga till ekonomisk brottslighet antingen till 

följd av en kris (krisreagerare) eller ett lukrativt tillfälle (tillfällesgripare). I kontrast 

stod högfrekvensförbrytarna där social och ekonomisk stabilitet i genomsnitt var lägre 

än hos lågfrekvensförbrytarna då de oftast varit i mer frekvent kontakt med 

rättsväsendet sedan tidigare och i många fall hade ett likgiltigt eller rent av antisocialt 

förhållningssätt gentemot lagstiftningen. Hos högfrekvensförbrytarna kunde Weisburd 

et al. urskilja två vanligt förekommande mönster av brottsligt beteende som avvek från 

den rådande normen och som tog sig form i diverserad kriminalitet hos 

avvikelsesökarna eller mer inriktad kriminalitet som begränsade sig till huvudsakligen 

ekonomisk brottslighet hos tillfällessökarna. 

Krisreagerarna beskrivs av Weisburd et al. (2001) som generellt sett laglydiga 

människor vilka i en krissituation uppfattat en lagöverträdelse som enda utväg. Enligt 

Engdahl (2011) finns det vissa nyckelfaktorer som i hög grad påverkar krisreagerare. 

Oftast är skam eller rädslan för att förlora ”socialt kapital”, i kombination med bristande 

yttre kontroll som gör brottet lätt att genomföra, en utlösande faktor. Tillfällesgriparna 

var också generellt sett laglydiga men när de ställts inför en tillräckligt profitabel 

möjlighet var lagstiftningen inte skäl nog för att få dem att avstå (Weisburd et al., 

2001). 

Tillfällessökarna var i många fall förslagna och hade utfört sin brottslighet på ett 

strukturerat och genomtänkt sätt (Weisburd et al. 2001). Ofta var de skickliga och 

drivna, inte minst när det kom till att undslippa utmätandet av ansvar genom att hålla sig 

på avstånd från det juridiska företrädarskapet men ändå kunna skörda frukterna av de 

brottsliga gärningarna. Många av tillfällessökare var företagare i brott och kombinerade 

inte sällan detta även med legitim verksamhet som fungerade som fasad eller 



 19 

pengatvätt. De dömda tillfällessökarna i Weisburd et al. (2001) studier hade 

brottsregister som bestod enbart eller till stor del av ekonomisk brottslighet och de var 

således specialiserade på ekobrott. Vidare var tillfällessökarna personer som 

systematiskt sökt möjligheter att utnyttja och lura systemet för egen vinning. 

Avvikelsesökarna var multikriminella och ägnade sig åt den typ av brottslighet som för 

stunden var tillgänglig, det var t.ex. rån eller narkotikabrott som kombinerats med 

ekonomisk brottslighet i syfte att tvätta eller investera pengar och de bedömdes i de 

flesta fall ha bristande självkontroll. 

De personer som Weisburd et al. (2001) fann med fåtalet tidigare registrerade domar, 

men där övrig information visade på en historia av relativt omfattande kriminalitet eller 

antisocialt leverne, benämnde de sökare med lågfrekvensprofil. SLP framstod med 

hänsyn till tidigare registrerad brottslighet som lågfrekvensförbrytare men i realiteten 

levde de som högfrekvensförbrytare. Enligt Weisburd et al. återfanns bland annat 

personer som hade fastnat i ett spelmissbruk i denna kategori då de i många fall levt ett 

laglydigt liv fram till dess att de förlorat kontrollen över sitt spelande och ansett sig 

tvungna att finansiera detta genom att begå en mängd brott för att komma över kapital. 

Flertalet av SLP:s tidigare fläckfria kriminalregister kunde således förklaras av en 

brytpunkt i tillvaron. Andra delförklaringsmodeller var att SLP till stor del bestod av 

avvikelsesökare eller tillfällessökare som varit så pass skickliga eller hade haft så pass 

stor tur att de inte tidigare åkt fast. 

1.8 Den typiske ekobrottslingen. 

Forskningen har enligt Alalehto (2002) haft problem att fastställa och särskilja 

orsaksfaktorer till ekonomisk brottslighet och enligt Alalehto och Larsson (2008) så 

gäckar frågor som ”vem” och ”varför” till viss del fortfarande forskningsvärlden. De 

relativt få studier som skett på området har dock gjort det möjligt att skapa en bred bild 

av den typiske ekobrottslingen. Enligt Walters och Geyer (2004) är förövaren i 

majoriteten av fallen en man med högre medelålder än traditionella brottslingar. 

Alalehto och Larsson (2008) förklarar att personen som i ca åttio procent av fallen är en 

man, är drygt 40 år, lever under socialt ordnade former i ett förhållande, har en 

anställning i ett medelklassyrke eller driver eget företag och sannolikt inte tillhör en 
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etnisk minoritet. Vidare har personen en regelbunden inkomst och en utbildning som är 

genomsnittlig eller högre. 

När Sutherland (1940) presenterade bilden av den arketypiske ekobrottslingen, med 

hänsyn till faktorer som status, utbildning, social stabilitet etc. var det en bild som 

tydligt särskilde sig från den typiske gatubrottslingen då han menade att det var 

välutbildade personer med makt, pengar, förtroende och social status som i första hand 

ägnade sig åt ekonomisk brottslighet. När Ring (2014) undersökte den sociala 

bakgrunden hos skattebrottslingar och stöldbrottslingar i Sverige i början av 2000-talet 

för att jämföra med normalbefolkningen fann han att stöldbrottslingarna skilde sig 

markant medan skattebrottslingarna inte gjorde det med hänsyn till socioekonomiska 

faktorer hos föräldrarna såsom t.ex. inkomst, utbildning, boende och ålder. 

Det har i flertalet amerikanska studier påvisats skillnader på gruppnivå när det kommer 

till olika typer av brottslingar. Walters och Geyer (2004) fann i sin komparativa studie 

på manliga ekobrottslingar att de i genomsnitt var såväl äldre som mer välutbildade 

jämfört med brottslingar som inte dömts för ekobrott. Liknande resultat fick även 

Poortinga, Lemmen och Libson (2006) när de jämförde ekobrottslingar med 

stöldbrottslingar, och de fann även att ca åttiosex procent av ekobrottslingarna hade en 

anställning vid tidpunkten för brottet till skillnad från endast ca femtiotvå procent av 

stöldbrottslingarna. Soothill, Humphreys och Francis (2012) fann i Storbritannien att 

lågfrekventa ekobrottslingar var i genomsnitt äldre och dessutom i högre utsträckning 

levde i ett förhållande jämfört med andra typer av brottslingar, vilket även styrks av 

Weisburd, Chayet och Waring (1990). 

Den markant högre genomsnittsåldern hos ekobrottslingar kan möjligtvis förklaras av 

att ekonomisk brottslighet oftast förutsätter kapital, bolagsägande, viss kunskap, eller 

andra faktorer som av naturliga skäl till stor del korrelerar med ålder. Det är dock 

intressant att reflektera över de fall där det är tidigare ostraffade personer i 40- eller 50-

årsåldern som döms för ekobrott, inte minst med tanke på att det som Gottfredson 

(2005) hävdar, är ett välkänt faktum att brottsbenägenheten generellt minskar med åren. 

När de i USA jämförde ekonomiska brottslingar med narkotikabrottslingar, bankrånare 

och bedragare i syfte att pröva Gottfredson och Hirschi (1990) General theory of Crime, 



 21 

fann Benson och Moore (1992) att ekobrottslingar generellt var mer nischade i sin 

brottslighet än övriga kategorier av förövare. Ekobrottslingarna hade dessutom färre 

antal tidigare gripanden bakom sig, och endast sex procent av dem hade någon gång 

brukat olagliga substanser till skillnad från tjugofem procent av övriga förövare. 

Sammantaget visade sig ekobrottslingarna ha en stabilare livssituation och de var 

generellt inte inblandade i lika mycket brottslig verksamhet. Gällande användandet av 

neutralisationstekniker undersökte Stadler och Benson (2012) om fängslade 

ekobrottslingar i USA skilde sig från fängslade traditionella brottslingar. De fann att de 

som begått ekonomiska brott i lägre utsträckning kände skuld över sina gärningar, i 

mindre utsträckning skyllde sina brott på någon annan och endast tjugoåtta procent av 

dem ansåg att de förtjänade fängelse till skillnad från fyrtiosju procent av de 

traditionella brottslingarna. 

När det kommer till personligheten så menar Alalehto (2003) att den inom 

forskningsområdet för att förklara ekonomisk brottslighet, inte har fått den 

uppmärksamhet som den förtjänar och vill med stöd av sin undersökning ifrågasätta 

Sutherlands uttalande om att gärningsmannens personlighet är irrelevant som 

förklaringsfaktor. Alalehto fann i sin studie att vissa personlighetstyper var mer benägna 

att begå ekonomisk brottslighet än andra. Således menar Alalehto (2007) att Sutherlands 

teori om differentiella associationer visserligen överlag har haft relativt högt 

förklaringsvärde gällande ekonomisk brottslighet, men teorins avsaknad av hänsyn till 

psykologiska och biologiska faktorer hos individen gör att den inte lyckas besvara 

varför just socialisering leder till att vissa begår brott i en miljö där andra väljer att 

avstå. 

Den svenske kriminologen Olof Kinberg (2014) riktade liknande kritik mot Sutherlands 

teori och menar att individuella variationer i biologiska och psykologiska 

förutsättningar leder till att personer reagerar väldigt olika på den miljö de verkar i. 

Vidare menar Kinberg således att genetisk sårbarhet kopplat till en psykopatologisk 

kontext, men även normala variationer i personlighetsdragen kan vara förutsättningar 

som avgör hur en person reagerar i en specifik situation eller kontext. Individuella 

variationer i karaktär, moral och empati etc. avgör mottagligheten för påverkan utifrån 

och spelar enligt Kinberg en avsevärd roll för om en person väljer att begå brott eller ej. 
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1.9 Attityder till ekonomisk brottslighet 

Det har gjorts många ansatser inom kriminologin att förklara ekonomisk brottslighet ur 

ett strukturellt perspektiv, t.ex. Merton (1938) strain-teori som tidigare nämnts. I sin 

studie av attityder inom den svenska restaurangbranschen visar Alalehto (2000) att 

generella branschattityder starkt influeras av de omständigheter branschen verkar under. 

Således anser vissa restaurangägare att de tvingas anpassa sig till hur de tror att 

konkurrenterna driver sina företag för att inte gå under i konkurrensen. Tidigare 

nämndes att olika branscher i olika stor utsträckning präglas av egna normsystem där 

det existerar något som kan liknas vid en subkultur. På samma sätt påverkar rådande 

samhällsnormer benägenheten att bryta mot lagen. 

Collste och Vikinge (2001) menar att det skett en uppluckring av det ekonomiska 

normsystemet till följd av att allmänhetens tilltro till systemet har försvagats. 

Direktörers höga löner och fallskärmsavtal, insideraffärer, samt höga bonusar till 

företagsledare väcker anstöt hos många och bidrar till att sänka samhällsmoralen. Detta 

kan i sin tur leda till att det blir enklare att rationalisera egna lagöverträdelser eftersom 

det kan hävdas att de rika och mäktiga rör sig i en, om inte olaglig, så i vart fall 

moralisk gråzon. Enligt Wibe (2014), baserat på undersökningar från år 1988 och år 

2001, så ansåg 85% av Sveriges befolkning att insatserna mot ekonomisk brottslighet 

var för små och 71% av respondenterna i 2001 års undersökning ansåg att straffen för 

ekobrott var för milda. 

När det kommer till skattebrott så är även attityden gentemot skattesystemet enligt 

Wärneryd och Walerud (1982) en faktor som påverkar benägenheten att bryta mot 

lagen. I sin svenska studie fann de att personer med kunskap om hur mycket skatt de 

betalade samt vad dessa pengar användes till, hade en mer positiv inställning till 

skattesystemet. Wärneryd och Walerud fann också att yngre människor hade en mer 

förlåtande inställning till skattesystemet, samt att personer som var nöjda med sin 

ekonomiska situation var mer negativt inställda till att betala skatt än de som inte var 

nöjda. När Larsson och Alalehto (2013) analyserade svaren från närmare 2000 svenskar 

som fick besvara en enkät om hur de förhöll sig till försäkringsbedrägerier, skattebrott 

och bestickning, fann de att unga män som var frekventa internetanvändare var den 

grupp som såg minst allvarligt på denna typ av brottslighet samt att deras raka motsats, 
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d.v.s. äldre kvinnor som sällan använde internet, var de som såg mest allvarligt på dessa 

brott 

 I USA fann Schoepfer, Carmichael och Piquero (2007) att allmänheten generellt 

uppfattade rån och bedrägerier som likvärdiga brott men bedömde risken för att åka dit 

för rån som högre, de flesta trodde också att rån skulle rendera i ett hårdare straff än 

bedrägeri skulle göra även om de ansåg att påföljderna borde vara likvärdiga. Ska det 

dras en slutsats gällande den allmänna inställningen till ekonomisk brottslighet så är det 

rimligt att följa Aubert (2014) resonemang när han för mer än 60 år sedan förklarade att 

ekonomisk brottslighet går hand i hand med den brottslighet vi har lättare att att ta 

avstånd ifrån, det vill säga det att den är ett sätt att omsätta traditionell brottslighet i 

tillgängligt kapital. 

1.10 Problemformulering 

Det har gjorts flera försök att särskilja ekonomiska brottslingar från såväl personer som 

begår andra typer av brott som från varandra inom gruppen (Braithwaite & Fisse, 1988; 

Weisburd et al., 2001). Utgångspunkterna har varit högst varierande och fokus har legat 

på allt ifrån personliga egenskaper till miljömässiga faktorer eller tillvägagångssätt. Den 

forskning som gjorts fram till dags dato är begränsad och har till viss del hämmats av 

definitions- och avgränsningsproblem. För att möjliggöra såväl proaktiv som reaktiv 

bekämpning av ekonomisk brottslighet är det en förutsättning att det går att identifiera 

personerna och orsakerna bakom brottet. Till följd av att det inte stod mycket 

information att finna om den typiske ekobrottslingen i Sverige på 2010-talet föddes idén 

till denna studie. 

1.11 Syfte och frågeställningar 

Målsättningen var att konstruera ett bedömningsinstrument för att urskilja specifika 

grupper av ekobrottslingar utifrån Weisburd et al. (2001) teori om 

lågfrekvensförbrytare, högfrekvensförbrytare, sökare med lågfrekvensprofil, 

krisreagerare, tillfällesgripare, tillfällessökare, och avvikelsesökare. Instrumentet 

ämnade fungera som hjälpmedel för att kunna samla in data och kategorisera personer 

som åtalats av Ekobrottsmyndighetens första kammare i Stockholm och sedermera 
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dömts för skatte- eller bokföringsbrott i en svensk tingsrätt under åren 2010 till 2013. 

Syftet var att identifiera eventuella skillnader mellan ovan nämnda grupper, redogöra 

för dessa, samt undersöka hur SLP förhöll sig till övriga grupper när variabeln antal-

begångna-brott exkluderades. Detta med hjälp av följande frågeställningar: 

 Skiljer sig följande grupper från varandra med hänsyn till variablerna; ålder, antal-

begångna-brott, kön, uppsåt, ensam-i-brottet, brottsgrad, påföljd, näringsförbud, 

alkoholproblem, vårdkontakt, och narkotikaproblem, och i så fall på vilket sätt: 

o Lågfrekvensförbrytare och högfrekvensförbrytare? 

o Krisreagerare och tillfällesgripare? 

o Tillfällessökare och avvikelsesökare? 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan sökare med lågfrekvensprofil och de 

sex ovan nämnda grupperna? 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan män och kvinnor i urvalet? 

2. Metod 

Denna tvärsnittsstudie utgick ifrån ett kvantitativt perspektiv för att möjliggöra 

generaliseringar från urval till population och hade således en extensiv design för att 

säkerställa att det skulle finnas tillräcklig representation i respektive grupp för att kunna 

göra meningsfulla skillnadsanalyser grupperna emellan. Kategoriseringarna i denna 

studie utgick från de olika typer av ekobrottslingar som identifierats av Weisburd et al. 

(2001) baserat på longitudinella data insamlade i USA under mestadels 1980-talet. 

Dessa studier fokuserade på antal tidigare begångna brott, orsaken till att brottet begåtts, 

samt på hur påföljden påverkade återfallsrisken. Då Weisburd et al. studier baserades på 

mer omfattande information än vad som fanns att tillgå i de svenska 

domstolsprotokollen anpassades denna studie efter dessa förutsättningar. Kategorierna 

är således likalydandes med de Weisburd et al. konstruerat och förhoppningen är 

naturligtvis att även essensen i dem konverterats så att de ligger så nära originalen som 

förutsättningarna tillåter. 
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Figur 1 

Hierarkiskt schema i nedåtgående led bestående av basgruppen (Dömda Ekobrottslingar), kategorier, huvudgrupper samt 
undergrupper. Pilarna                      visar på möjlig vidarekategorisering.  

2.1 Definitioner 

Begreppet BfL konstruerades i syfte att kunna resonera om hybridgruppen sökare med 

lågfrekvensprofil (SLP) och huvudgruppen lågfrekvensförbrytare som en enhet då de 

hade gemensamt att de före den aktuella domen dömts för två eller färre brott (2≥), likt 

den kategoriseringsmodell Weisburd et al. (2001) använde.  Lågfrekvensförbrytarna i 

sin tur bestod av de två undergrupperna krisreagerare och tillfällesgripare. 

Huvudgruppen högfrekvensförbrytare bestod av undergrupperna tillfällessökare och 

avvikelsesökare. 

Högfrekvensförbrytarna hade för tiden innan den dom som bedömdes i studien dömts 

för tre eller fler brott (3≤), även det enligt Weisburd et al. modell. Vid summering av 

antalet brott personen dömts för innan den aktuella domen, inkluderades ej brott i form 

av trafikförseelser. Kriterierna för hybridgruppen SLP var liksom för 

lågfrekvensförbrytarna max två tidigare belastningar i straffregistret. Då denna grupp 

ämnade fånga upp såväl möjliga tillfällessökare som avvikelsesökare är det nödvändigt 

att förklara hur SLP kan särskiljas från lågfrekvensförbrytare. Modus operandi 

inkluderade i flera fall målvakter/bulvaner/gångare, flertalet företag, utländska bolag 

och konton, invecklade ansvarsstrukturer, falska fakturor, ägarbyten, 
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urkundsförfalskningar, stora kontantuttag, svart arbetskraft, faktiska företrädare och 

personer med näringsförbud som agerade i periferin. 

2.2 Etik 

Med hänsyn till de etiska aspekterna samt personuppgiftslagen (1998:204) registrerades 

inga personliga data som skulle kunna härledas till de dömda personerna. Domarna 

kodades med en anonym siffra som omöjliggjorde att en specifik kodning skulle kunna 

härledas till en specifik dom. Resultatet presenteras enbart i form av data som rör 

skillnader på gruppnivå. Den temporära numrering som gjordes för att hantera data 

under insamlingsperioden förvarades under tiden uteslutande på EBM och förstördes 

när data väl var insamlad, kontrollerad och analyserad. All hantering av data skedde i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för forskningsetiska principer och god 

forskningssed. 

Då personer som har begått flera brott kan ha gjort det av olika anledningar vid olika 

tillfällen är kategoriseringen i första hand kopplat till den specifika brottslighet som 

utgjorde underlag för studien. Det är därtill naturligtvis av etiska skäl problematiskt att 

sätta en etikett på personer baserat på tidigare handlingar, som kan inverka menligt på 

deras förutsättningar i livet. Dels för att personer i första hand inte bör definieras baserat 

på vad de är eller har gjort, utan vad de gör, således är en etikett kopplat till individen 

alltför statisk för att harmonisera med den minst sagt dynamiska framtiden. Med detta i 

åtanke var kategoriseringen således i första hand kopplad till brottet men även till viss 

del till summan av den omkringliggande information som fanns att tillgå i 

domstolsprotokollen. Detta resulterade således i kategoriseringar som i bästa fall hade 

sin giltighet vid tidpunkten för utförandet och som inte var starkare än den information 

den baserades på eller den kompetens författarna hade när studien gjordes. 

2.3 Urval 

Materialet som låg till grund för analysarbetet var samtliga fällande tingsrättsdomar 

under tidsperioden 2010-2013 som inkluderade bokförings- eller skattebrott i mål som 

tilldelats och drivits av Ekobrottsmyndighetens första kammare i Stockholm. Baserat på 

statistik från Brå (2014) gällande begångna bokföringsbrott mellan 2010-2013 (se 
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Bilaga nr.5), bestod urvalet av ca 6-7% av samtliga personer som dömts för detta i 

Sverige mellan dessa år. Urvalet bestod tillika av ca 25% av samtliga personer (oavsett 

brottsrubricering) som lagförts av EBM under samma tid, och därtill även ca 25% av 

samtliga som dömts till fängelse för bokföringsbrott mellan 2010 och 2013. Till följd av 

detta bör resultaten vara relativt representativa för denna typ av brottslingar i Sverige 

idag. 

Data samlades av logistikskäl in på plats på Ekobrottsmyndighetens kontor i Stockholm 

då de förvarar papperskopior av samtliga mål de drivit. Urvalet i studien (N=454) 

bestod av dömda skatte- och/eller bokföringsbrottslingar i sammanlagt 341 olika 

domstolsprotokoll som tillsammans omfattade 5625 sidor. Kategoriseringen visade 

följande fördelning; 54.4% (n = 247) tillfällesgripare, 18.1% (n = 82) sökare med 

lågfrekvensprofil (SLP), 13.6% (n = 62) krisreagerare, 8.4% (n = 38) avvikelsesökare, 

och 5.5% (n = 25) tillfällessökare. Sett till ålder var krisreagerarna (M = 48.42, SD = 

11.78) äldst varefter gruppernas medelålder sjönk i följande ordning; tillfällesgripare (M 

= 46.58, SD = 11.74), SLP (M = 45.09, SD = 10.6), tillfällessökare (M = 43.40, SD = 

6.83), avvikelsesökare (M = 38.82, SD = 8.54). 

Männen utgjorde majoriteten av urvalet med sina 87.4%. Grupperna tillfällessökare och 

avvikelsesökare bestod uteslutande av män och högst representation av kvinnor fanns 

bland krisreagerarna (25.8%), därefter tillfällesgripare (15.0%) och slutligen SLP 

(4.9%). Som orsaksförklaring till brottet uppgav 29.3% okunskap, 36.1% missförstånd, 

18.5% kris och 16.1% ingen förklaring. I hela urvalet bedömdes 7.0% ha 

alkoholproblem och 6.4% narkotikaproblem. Av sammanlagt 84 personer i studien som 

uppgett kris som orsaksförklaring kategoriserades 42 som krisreagerare och av samtliga 

62 krisreagerare uppgav 67.7% att de begått brottet till följd av en upplevd kris. För 

utförligare deskriptiv statistik om urvalet se Bilaga nr.6, nr.7, och nr.8. 

2.4 Material 

Grupperna av ekobrottslingar baserades på de kategorier som utförligast presenteras i 

boken White Collar Crime and Criminal Careers av Weisburd, Waring & Chayet 

(2001). Då materialet som Weisburd et al. hade tillgång till vid sina kategoriseringar av 

dömda ekobrottslingar var mer omfattande utformades kriterier för respektive kategori 
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till att omfatta variabler som skulle vara möjliga att ta ställning till utifrån den 

information som kunde förväntas finnas i ett svenskt domstolsprotokoll. Målsättningen 

var att utforma ett hanterbart sätt att enkelt kunna registrera data för varje enskilt fall. 

Arbetet resulterade i ett bedömningsinstrument bestående av en Ekobrottslingar: 

Checklista (EB:CL, se Bilaga nr.1), en Ekobrottslingar: Kategoriseringsguide (EB:KG, 

se Bilaga nr.2), samt ett Ekobrottslingar: Datainsamlingsinstrument (EB:DISI, se Bilaga 

nr.3). Vartefter data extraherades ur domarna registrerades dessa i DISI för att enkelt 

kunna samla upp samtliga variabler i respektive fall. Dessa variabler låg senare till 

grund för de skillnadsanalyser som gjordes. 

Inledningsvis utfördes provskattningar med hjälp av DISI och CL på 20 domar för att 

kontrollera interbedömarreliabiliteten i DISI. De domar som provskattades var mål som 

drivits av första ekobrottskammaren i Stockholm under år 2009 och renderat i en 

fällande dom gällande skatte- eller bokföringsbrott. Att för detta ändamål använda 

domar som ej var ämnade att ingå i studien möjliggjorde förändringar i DISI och CL 

utan att behöva minska urvalet (2010-2013). Detta då det förelåg en risk att domar 

skulle bedömas utifrån andra förutsättningar om de skattades en andra gång jämfört med 

domar som skattades för första gången. 

Domarna vid provskattningen bedömdes först var för sig varpå resultaten kontrollerades 

och därefter analyserades med hjälp av Kappa Measure of Agreement (κ). Kappa är 

enligt Pallant (2013) ett lämpligt hjälpmedel för att mäta hur likartade bedömningar ett 

instrument resulterar i om det används av olika användare. Initialanalysen av de första 

20 provskattningarna visade på κ = .71–1.00 (p < .001) för de kvalitativa variablerna. 

Slutligen utvärderades och diskuterades de variabler som hade utrymme för förbättring. 

Denna utvecklingsprocess upprepades fyra gånger för att justera, finkalibrera och 

åstadkomma instrument med hög interbedömarreliabilitet och tydligt definierade 

variabler. Dels i syfte att uppnå likartade bedömningar författarna emellan men även för 

att möjliggöra maximal replikerbarhet och minimera utrymmet för godtyckliga 

tolkningar. 

Under processens gång visade sig vissa variabler kräva en tydligare definition för att 

uppnå samstämmiga bedömningar, samt i vissa fall fler svarsalternativ. Efter att 

sammanlagt 80 domar provskattats individuellt av båda författarna bedömdes CL vara 
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färdigkalibrerad. Efter gradvisa förbättringar av interbedömarreliabiliteten bedömdes 

DISI inte längre ha något utrymme för justeringar. För att slutgiltigt utvärdera 

interbedömarreliabiliteten gällande de kvalitativa variablerna (15st) i det färdiga DISI 

analyserades de första 20 skattningarna i urvalet. Dessa bedömdes liksom i 

utvecklingsprocessen individuellt av båda författarna för att kunna jämföras med hjälp 

av Kappa. Beräkningen resulterade i κ = .87–1.00 (p < .001) varav branschtillhörighet, 

orsaksförklaring, och uppsåt varierade mellan κ = .872-.922 (p < .001). Resterande 

variabler hade κ = 1.00 (p < .001) vilket innebär att DISI som helhet visade på hög 

interbedömarreliabilitet då värden över .7 enligt Pallant bör betraktas som bra. Indirekt 

indikerade värdet κ = 1.00 (p < .001) för variabeln kategorisering även att checklistan 

fungerade som avsett. 

Då beräkning av interbedömarreliabilitet med hjälp av Kappa endast går att utföra på 

kvalitativa variabler (Pallant, 2013) användes Intraclass correlation coefficient (3.1) 

two-way mixed single measures (Absolute agreement) (ICC; Shrout & Fleiss, 1979) på 

de kvantitativa variablerna (5st). ICC-värdet visade 1.00 för samtliga fem variabler. För 

att enkelt kunna bekräfta eller utesluta att en person tillhörde en viss kategori 

utformades samtliga bedömningskriterier i CL som dikotoma påståenden som kunde 

besvaras med ja eller nej. Efter att en dom lästs igenom kategoriserades den dömde 

utifrån CL som grund. I pedagogiskt syfte och för att ge en tydlig bild av hur CL är 

tänkt att användas konstruerades även EB:KG. 

2.5 Procedur 

Variablerna kodades i DISI utifrån på förhand skapade alternativ, till exempel kodades 

variabeln brottsrubricering med de tre alternativen bokföringsbrott, skattebrott, eller 

bokföringsbrott och skattebrott. Därefter gjordes med hjälp av CL en helhetsbedömning 

av modus, motiv samt omkringliggande omständigheter vilket slutligen resulterade i en 

kategorisering. En utförlig beskrivning av variablerna i DISI finns i Bilaga nr.4. 

Domarna delades på grund av det stora antalet (341) upp mellan författarna och 

bedömdes individuellt. Konsultation författarna emellan skedde i ett fåtal fall gällande 

variablerna; branschtillhörighet, orsaksförklaring, och kategorisering då bedömaren 

uppfattade en variabel som synnerligen svårbedömd. 
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Informationen om tidigare begångna brott var i vissa fall otydlig, det kunde till exempel 

stå ”personen är sedan tidigare dömd för liknande brott”. I de fallen gjordes en sökning i 

databasen Infotorg med hjälp av namn eller personnummer för att få information om 

domar från de senaste fem åren. I de fall den dömde förekom räknades varje enskild 

brottsrubricering i respektive dom som ett tidigare brott. Om ingen ytterligare 

information framkom räknades endast överträdelser dokumenterade i den aktuella 

domen. Det bör betonas att antalet rubriceringar inte nödvändigtvis reflekterar det 

egentliga antalet lagöverträdelser. Vid analyser rörande könsskillnader utfördes dubbla 

analyser då kvinnorna i urvalet uteslutande hamnade i kategorin BfL. Kvinnorna 

jämfördes dels med samtliga män i urvalet och dels med samtliga BfL-män. I de fall 

analyserna påvisade motstridiga resultat har båda resultaten presenterats. I fall av relativ 

samstämmighet, det vill säga om båda analyserna visade på att det fanns en signifikant 

skillnad eller ej, presenterades endast analysen för hela urvalet. 

2.6 Statistisk analys 

Hantering och analys av data genomfördes i statistikprogrammet IBM SPSS Version 21 

(SPSS). I initialskedet sammanställdes data i form av deskriptiv statistik (Borg & 

Westerlund, 2006) för att få en tydlig överblick av urval och fördelning. Den alfa-nivå 

som tillämpades för att avgöra huruvida en skillnad var signifikant eller ej var p ≤ .05 

eftersom denna nivå är en rimlig avvägning mellan risken för Typ I-fel och Typ II-fel 

(Pagano, 2013). För att analysera data på nominalskalenivå användes det icke-

parametriska testet Chi-två (χ
2
) för oberoende (Pagano, 2013). Vid användandet av χ

2
-

test jämförs två fördelningsformer, observerade värden och förväntade värden vilka är 

estimerade värden av vad slumpen skulle ha genererat (Borg & Westerlund, 2006). 

χ
2
-test förutsätter oberoende observationer och slumpmässiga stickprov fria från 

systematiska fel (Borg & Westerlund, 2006). Samtliga χ
2
-analyser innefattade 

jämförelser som inkluderade två dikotoma variabler och enligt Pallant (2013) 

rekommenderas de förväntade värdena vara minst 10 vid denna typ av 2x2-analyser. 

Vid presentation av resultatet från χ
2
-testen redovisades Yates correction for continuity-

värdet då det enligt Pallant kompenserar för det överestimerade χ
2
-värdet vid 2x2-

analyser. I de fall de förväntade värdena var lägre än 10 redovisades ett alternativt p-

värde som beräknats med hjälp av Fisher’s Exact Probability Test (Pagano, 2013). 
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Effektstyrkemåttet som tillämpades i samband med χ
2
- och Fisher-analyserna var phi 

coefficient (Φ) vilket visar på effektstorleken för sambandet mellan de två variabler som 

undersöks (Pallant), ett Φ = .10 bör enligt Cohen (1988) tolkas som liten effekt, Φ = .30 

måttlig effekt och Φ = .50 stor effekt. 

Variabler på kvotskalenivå analyserades först med hjälp av ett test of normality för att 

undersöka om data var normalfördelad. Data för variabeln ålder bedömdes vara 

normalfördelad för samtliga grupper som ämnades jämföras. Då detta möjliggjorde ett 

parametriskt testalternativ valdes ett t-test för oberoende mätningar, vilket är designat 

för att mäta skillnader i medelvärden. Att mätningarna är oberoende av varande innebär 

att sannolikheten för att ett enskilt mätvärde ska förekomma i den ena gruppen är 

opåverkat av något av mätvärdena ur den andra gruppen (Borg & Westerlund, 2006). 

Utöver normalfördelning och oberoende mätningar förutsätter testet även relativt 

homogena populationsvarianser (σ1
2 

= σ2
2
). 

T-testets känslighet för överträdelse av kravet om homogena populationsvarianser beror 

enligt Pagano (2013) på omfattningen av storleksskillnaden mellan de två varianserna 

och därför bör inte variansen i någon av populationerna som jämförs vara mer än fyra 

gånger så stor som i den andra. Den största skillnaden i varians var mellan grupperna 

krisreagerarna (s
2
 = 138.77) och tillfällessökarna (s

2
 = 46.65) vilket visade att kravet 

uppfylldes för samtliga grupper. Om än kravet uppfylldes enligt Pagano hade SPSS 

något hårdare krav gällande storleksskillnaden mellan varianserna. Vid överträdelse av 

kravet om homogena populationsvarianser enligt Levene’s test for equality of variances 

användes det alternativa t-värde som SPSS genererar då värdet enligt Pallant (2013) 

kompenserar för skillnader i varians mellan grupperna. Eftersom SPSS inte beräknar 

effektstyrka vid t-test beräknades denna med hjälp av Cohen’s d: 𝑑 =
μ1− μ2

σ
 (Pallant, 

2013; Pagano, 2013). Ett värde på d = .20 bör enligt Cohen (1988) tolkas som en liten 

effekt, d = .50 en måttlig effekt och d = .80 en stor effekt. 

Då data för variabeln antal-begångna-brott ej var normalfördelad och därför uteslöt 

användandet av parametriska skillnadstest användes vid jämförelsen mellan 

krisreagerare, tillfällesgripare och SLP ett Kruskal-Wallis-test. Testet valdes då fler än 

två grupper ämnades analyseras samtidigt (Borg & Westerlund, 2006). Kruskal-Wallis 

test beräknas på rangordnad data och kraven som ställs är att stickproven för analysen är 
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slumpmässiga samt oberoende (Borg & Westerlund, 2006). Resultatet visade på 

signifikanta skillnader (Gp1, n = 62: krisreagerare, Gp2, n = 247: tillfällesgripare, Gp3, 

n = 82: SLP), χ
2
 (2, n = 391) = 19.08, p = <.001, och följdes därför upp med parvisa 

Man-Whitney U-test i syfte att undersöka hur grupperna skiljde sig åt (Pallant, 2013). 

Mann-Whitney U-test användes även vid övriga parvisa jämförelser gällande variabeln 

antal-begångna-brott. Testet förutsätter att grupperna är slumpmässiga samt oberoende 

av varandra, och det mätvärde som jämförs är medianen (Borg & Westerlund, 2006). 

Då SPSS inte heller vid beräkningen av ett Mann-Whitney U bidrar med något 

effektstyrkemått användes formeln: r =
Z

√N
  för att beräkna ett ungefärligt r-värde 

(Pallant, 2013). Ett värde på r = .10 bör enligt Cohen (1988) tolkas som en liten effekt, r 

= .30 en måttlig effekt och r = .50 en stor effekt. 

3. Resultat 

För att undersöka skillnader mellan grupperna genomfördes parvisa oberoende Chi-två-

test gällande variablerna kön, uppsåt, ensam-i-brottet, brottsgrad, påföljd, 

näringsförbud, alkoholproblem, narkotikaproblem, samt vårdkontakt. För variabeln 

ålder användes oberoende t-test, och för antal-begångna-brott användes Mann-Whitney 

U-test. 

3.1 Lågfrekvensförbrytare, Högfrekvensförbrytare, och SLP 

I syfte att undersöka om SLP i studien, liksom Weisburd et al. (2001) menar, är 

högfrekvensbrottslingar med ett fåtal tidigare domar vilket inte speglar deras relativt 

högfrekventa kriminalitet, jämfördes SLP med såväl grupperna lågfrekvensförbrytare 

där de rent statistiskt hör hemma, som med högfrekvensförbrytare vilka de enligt 

Weisburd et al. egentligen har mer gemensamt med. Det fanns tydliga skillnader i 

könsfördelningen då kvinnorna i urvalet (n = 57) endast förekom i gruppen BfL varav 

93% var lågfrekvensförbrytare och 7% SLP. Lågfrekvensförbrytarna skilde sig från 

såväl högfrekvensförbrytarna
1
 som SLP

2
 med en högre representation av kvinnor. 

                                                      
1
 se tabell 1, s. 33 

2
 se tabell 2, s. 34 
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Högfrekvensförbrytarna och SLP
3
 skilde sig inte åt. Gällande antal-begångna-brott 

jämfördes av naturliga skäl endast lågfrekvensförbrytarna med SLP, analysen visade att 

SLP (Md = 2, n = 82) begått fler brott än lågfrekvensförbrytarna (Md = 1, n = 309), U = 

9022.5, z = -4.37, p = .001, r = -.22. 

Tabell 1. 

Resultat av chi-två-analys rörande jämförelser mellan Lågfrekvensförbrytare (n=309) och Högfrekvensförbrytare (n=63). 

 

Note. Alfanivån =  ≤ .05, LF = Lågfrekvensförbrytare, HF = Högfrekvensförbrytare, VD = Villkorlig dom, n = antal i gruppen, % 
= procentandel av totala gruppstorleken, χ2 = Chi-två-värdet enligt Yates correction for continuity, df (degrees of freedom) = antal 

frihetsgrader, p = sannolikhetsvärdet, Φ = effektstorleken i Phi, ƒ = beräknat med Fisher’s exact probability test. 

 

Gällande åldersskillnader var högfrekvensförbrytare (M = 40.63, SD = 8.16) yngre än 

såväl lågfrekvensförbrytare (M = 46.95, SD = 11.75; t (121.16) = 5.15, p = .001, two-

tailed) som SLP (M = 45.09, SD = 10.6; t (143) = 2.86, p = .005, two-tailed). Skillnaden 

i medelvärden mellan högfrekvensförbrytarna och lågfrekvensförbrytarna var 6.32 år 

och effektstorleken var måttlig (Cohen's d = .55), medan skillnaden på 4.45 år mellan 

högfrekvensförbrytarna och SLP var liten (Cohen's d = .45). Dock skilde sig 

                                                      
3
 se tabell 3, s. 35 

 LF HF  

   n % n   %      χ2      df      p  Φ 

Män 256 82,8 63 100 11,24 1 .001ƒ -0,18 

Ensam i brottet 195 63,1 33 53,2 2,11 1 .147 0,08 

Alkohol 10 3,2 15 24,2 32,13 1 .001ƒ -0,31 

Narkotika 2 0,6 23 36,5 101,71 1 .001ƒ -0,54 

Kontakt med Vården 39 12,6 13 20,6 2,17 1 .110ƒ -0,09 

Grovt brott 67 21,7 32 50,8 21,24 1 .001 0,25 

Näringsförbud 48 15,5 28 44,4 25,16 1 .001 -0,27 

Påföljd         

VD + Böter 146 47,2 9 14,3 22,06 1 <.001 0,25 

VD + Samhällstjänst 80 25,9 7 11,1 5,58 1 .018 0,13 

Fängelse 41 13,3 41 65,1 
78,76 

 
1 <.001 -0,47 

Uppsåt         

Oaktsamhet 105 34,0 9 14,3 8,65 1 .003 0,16 

Likgiltighet 89 28,8 5 7,9 10,99 1 .001 0,18 

Direkt 115 37,2 49 77,8 33,30 1 <.001 -0,31 
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lågfrekvensförbrytarna (M = 46.95, SD = 11.75) inte signifikant från SLP (M = 45.09, 

SD = 10.6; t (389) = 1.30, p = .193, two-tailed), och skillnaden i medelvärden på 1.87 år 

visade att effekten var mycket liten (Cohen's d = .16). 

Tabell 2.  
 

Resultat av chi-två analys rörande jämförelser mellan Lågfrekvensförbrytare (n=309) och Sökare med lågfrekvensprofil (n=82). 

 

 

Note. Alfanivå =  ≤ .05, LF = Lågfrekvensförbrytare, SLP = Sökare med lågfrekvensprofil, VD = Villkorlig dom, n = antal i 
gruppen, % = procentandel av totala gruppstorleken, χ2 = Chi-två-värdet enligt Yates correction for continuity, df (degrees of 

freedom) = antal frihetsgrader, p = sannolikhetsvärdet, Φ = effektstorleken i Phi, ƒ = beräknat med Fisher’s exact probability test. 

 

Alkoholproblem var mer vanligt förekommande hos högfrekvensförbrytarna (24.2%) 

jämfört med såväl lågfrekvensförbrytarna
1 

(3.2%) som SLP
3 

(8.5%), skillnaden mellan 

lågfrekvensförbrytarna och SLP
2
 var dock inte signifikant. Samtliga tre grupper; 

lågfrekvensförbrytare
1
 (0.6%), SLP

2
 (4.9%), och högfrekvensförbrytare

3
 (36.5%), skilde 

sig åt gällande narkotikaproblem. Enda skillnaden gällande kontakter med vården var 

 

                                                      
1

 se tabell 1, s. 33 
3
 se tabell 3, s. 35 

2
 se tabell 2, s. 34 

 LF SLP  

 n % n %   χ2      df       p      Φ 

Män 256 82,8 78 95,1 6,89 1 .009 -0,142 

Ensam i brottet 195 63,1 29 35,4 19,26 1 .001 0,23 

Alkohol 10 3,2 7 8,5 3,20 1 .060ƒ -0,11 

Narkotika 2 0,6 4 4,9 5,13 1 .019ƒ -0,14 

Kontakt med Vården 39 12,6 5 6,1 2,15 1 .116ƒ 0,08 

Grovt brott 67 21,7 66 80,5 97,24 1 .001 0,51 

Näringsförbud 48 15,5 55 67,1 86,08 1 .001 -0,48 

Påföljd         

VD + Böter 146 47,2 8 9,8 36,60 1 <.001 0,31 

VD + Samhällstjänst 80 25,9 10 12,2 6,11 1 .013 0,13 

Fängelse 41 13,3 60 73,2 118,26 1 <.001 -0,56 

Uppsåt         

Oaktsamhet 105 34,0 6 7,3 21,37 1 <.001 0,24 

Likgiltighet 89 28,8 8 9,8 11,60 1 .001 0,18 

Direkt 115 37,2 68 82,9 52,56 1 <.001 -0,37 
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att högfrekvensförbrytarna (20.6%) i högre utsträckning än SLP
3
 (6.1%) haft 

vårdkontakt. 

Tabell 3.  

 
Resultat av chi-två-analys rörande jämförelser mellan Sökare med lågfrekvensprofil (n=82) och Högfrekvensförbrytare (n=63) 

 

 

Note. Alfanivå =  ≤ .05, SLP = Sökare med lågfrekvensprofil, HF = Högfrekvensförbrytare, VD = Villkorlig dom, n = antal i 

gruppen, % = procentandel av totala gruppstorleken, χ2 = Chi-två-värdet enligt Yates correction for continuity, df (degrees of 

freedom) = antal frihetsgrader, p = sannolikhetsvärdet, Φ = effektstorleken i Phi, ƒ = beräknat med Fisher’s exact probability test. 

Brott till följd av oaktsamhet begicks i högre utsträckning av lågfrekvensförbrytarna 

(34.0%) jämfört med såväl högfrekvensförbrytarna
1
 (14.3%) som SLP

2
 (7.3%), på 

samma sätt skilde sig grupperna åt gällande likgiltighetsuppsåt; lågfrekvensförbrytare 

(28.8%), SLP
2
 (9.8%), högfrekvensförbrytare

1
 (7.9%). Vidare var direktuppsåt mer 

vanligt förekommande bland såväl högfrekvensförbrytarna
1 

(77.8%) som SLP
2 

(82.9%) 

jämfört med lågfrekvensförbrytarna (37.2%). Skillnaderna i uppsåt mellan SLP och 

högfrekvensförbrytarna3 var ej signifikanta. Lågfrekvensförbrytare var i större 

                                                      
3
 se tabell 3, s. 35 

1
 se tabell 1, s. 33 

2
 se tabell 2, s. 34 

 SLP HF  

   n  % n   %    χ2      df       p      Φ 

Män 78 95,1 63 100 1,60 1 .133ƒ -0,15 

Ensam i brottet 29 35,4 33 53,2 3,55 1 .060 -0,17 

Alkohol 7 8,5 15 24,2 5,33 1 .018ƒ -0,21 

Narkotika 4 4,9 23 36,5 21,48 1 .001 -0,40 

Kontakt med Vården 5 6,1 13 20,6 5,65 1 .011ƒ -0,22 

Grovt brott 66 80,5 32 50,8 13,02 1 .001 -0,31 

Näringsförbud 55 67,1 28 44,4 6,56 1 .010 0,23 

Påföljd         

VD + Böter 8 9,8 9 14,3 0,34 1 .443ƒ -0,07 

VD + Samhällstjänst 10 12,2 7 11,1 0,00 1 1.0ƒ 0,02 

Fängelse 60 73,2 41 65,1 0,75 1 .385 0,09 

Uppsåt         

Oaktsamhet 6 7,3 9 14,3 1,19 1 .183ƒ -0,11 

Likgiltighet 8 9,8 5 7,9 0,01 1 .776ƒ 0,03 

Direkt 68 82,9 49 77,8 0,32 1 .571 0,07 
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utsträckning ensamma-i-brottet jämfört med SLP
2
, vid övriga jämförelser gällande 

denna variabel skilde sig grupperna inte signifikant åt. De som i störst utsträckning 

begått grovt brott var SLP (80.5%) vilka skilde sig signifikant från både 

lågfrekvensförbrytare
2
 (21.7%) och högfrekvensförbrytare

3
 (50.8%). Vidare var 

högfrekvensförbrytare mer benägna att begå grovt brott än lågfrekvensförbrytare
1
. 

När det kom till skillnader i påföljd fick lågfrekvensförbrytarna i högre utsträckning 

påföljder i form av villkorlig dom och böter, samt villkorlig dom och samhällstjänst 

jämfört med både SLP
2
 och högfrekvensförbrytarna

1
. Både SLP

2
 och 

högfrekvensförbrytare
1
 dömdes i högre utsträckning till fängelse än 

lågfrekvensförbrytarna. SLP och högfrekvensförbrytarna
3
 skilde sig inte åt med hänsyn 

till vilken påföljd de fick. Gällande näringsförbud var SLP de som i större utsträckning 

tilldelats näringsförbud jämfört med både lågfrekvensförbrytarna
2
 och 

högfrekvensförbrytarna
3
. Högfrekvensförbrytarna i sin tur fick i större utsträckning 

näringsförbud än lågfrekvensförbrytarna
1
. 

3.2 Krisreagerare och Tillfällesgripare 

Resultatet för ålder visade att skillnaden i medelvärden mellan krisreagerarna (M = 

48.42, SD = 11.78) och tillfällesgriparna (M = 46.58, SD = 11.74; t (307) = 1.10, p = 

.272, two-tailed) var 1.84 år, denna skillnad var dock inte signifikant. Med hänsyn till 

antal-begångna-brott visade resultatet att krisreagerarna (Md = 2, n = 62) jämfört med 

tillfällesgriparna (Md = 1, n = 247), U = 7558.5, z = -.17, p = .862, r = -.01 inte skilde 

sig signifikant åt. Det fanns heller inga signifikanta skillnader i Uppsåt mellan 

krisreagerarna och tillfällesgriparna (n = 309); Oaktsamhet χ
2
 (1) = 1.06, p = .303, phi = 

.07, Likgiltighet χ
2
 (1) = .00, p = 1.0, phi = .00, och Direkt χ

2
 (1) = 1.10, p = .294, phi = 

-.07. 

Tillfällesgriparna och krisreagerarna (n = 309) skiljde sig signifikant åt när det kom till 

Brottsgrad χ
2
 (1) = 4.20, p = .040, phi = .13 då tillfällesgriparna i högre utsträckning 

begick grova brott. Dock renderade detta inte i signifikanta skillnader gällande påföljd; 

                                                      
2 se tabell 2, s. 34 
3 se tabell 3, s. 35 
1 se tabell 1, s. 33 
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VD-böter χ
2
 (1) = 1.43, p = .231, phi = .08, VD-samhällstjänst χ

2
 (1) = 3.24, p = .072, 

phi = -.11, Fängelse χ
2
 (1) = 1.30, p = .213

f
, phi = -.08. Krisreagerarna hade i högre 

utsträckning än tillfällesgriparna haft vårdkontakt χ
2
 (1) = 17.13, p = .001

f
, phi = .25, 

men gällande variablerna; kön χ
2
 (1) = 3.36, p = .067, phi = -.12, ensam-i-brottet χ

2
 (1) 

= 3.52, p = .061, phi = .12, näringsförbud χ
2 

(1) = .00, p = 1.0
f
, phi = -.01, 

alkoholproblem χ
2 

(1) = .00, p = 1.0
f
, phi = .00, och narkotikaproblem χ

2
 (1) = .00, p = 

1.0
f
, phi = -.04, fanns det inga signifikanta skillnader grupperna emellan. 

3.3 SLP och samtliga undergrupper 

SLP hade högre representation av män än såväl krisreagerarna som tillfällesgriparna. 

SLP (M = 45.09, SD = 10.6) skilde sig inte signifikant från; krisreagerarna (M = 48.42, 

SD = 11.78; t (142) = 1.78, p = .077, two-tailed) där skillnaden i medelvärden var 3.33 

år, tillfällesgriparna (M = 46.58, SD = 11.74; t (327) = 1.02, p = .306, two-tailed) med 

en skillnad i medelvärden på 1.5 år, eller tillfällessökarna (M = 43.40, SD = 6.83; t 

(62.31) = .94, p = .352, two-tailed) där skillnaden i medelvärden var 1.69 år. När SLP 

(M = 45.09, SD = 10.6) jämfördes med avvikelsesökarna (M = 38.82, SD = 8.54; t (118) 

= 3.2, p = .002, two-tailed) var skillnaden i medelvärden 6.27 år, vilket var en 

signifikant skillnad med måttlig effekt (Cohen's d = .60). För att jämföra antalet 

begångna brott jämfördes SLP endast mot krisreagerarna och tillfällesgriparna då de 

initialt sållats baserat på samma kriterier.  SLP (Md = 2, n = 82) jämfördes med 

krisreagerarna (Md = 2, n = 62), U = 1828, z = -3.08, p = .002, r = -.26. och även med 

tillfällesgriparna (Md = 1, n = 247), U = 7194.5, z = -4.27, p = .001, r = -.24. Resultatet 

visade att SLP skilde sig signifikant från båda grupperna då de i genomsnitt begått fler  

brott. 

När SLP jämfördes med tillfällesgriparna och krisreagerarna så skilde de sig signifikant 

åt gällande samtliga tre uppsåtsgrader. SLP begick i högre utsträckning brott med 

direktuppsåt och i lägre utsträckning med likgiltighets- eller oaktsamhetsuppsåt
4
. Inga 

signifikanta skillnader i uppsåt mellan SLP och tillfällessökarna kunde påvisas
4
. Den 

enda signifikanta skillnaden mellan SLP och avvikelsesökarna var att avvikelsesökarna 

                                                      
f
 beräknar med Fisher’s Exact Probability Test 

4
 se tabell 4, s. 39 
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i högre utsträckning hade begått brottet till följd av oaktsamhet
4
. Gällande ensam-i-

brottet skilde sig SLP åt från både krisreagerarna
4
, och tillfällesgriparna

4
 då SLP i högre 

utsträckning involverat andra personer i sina brottsliga handlingar, SLP skilde sig dock 

inte från tillfällessökarna eller avvikelsesökarna
4
. 

SLP utmärkte sig då de i högre utsträckning begått brott som rubricerats som grova. 

Denna skillnad var signifikant gentemot samtliga övriga grupper
4
. I gruppen SLP var 

det också fler som dömdes till fängelse jämfört med krisreagerarna och 

tillfällesgriparna
4
, dock fanns det inga signifikanta skillnader jämfört med 

tillfällessökarna och avvikelsesökarna
4
. SLP och tillfällesgriparna skilde sig även åt 

gällande påföljden VD-samhällstjänst då det var vanligare att tillfällesgriparna fick 

denna påföljd
4
, när SLP jämfördes med övriga undergrupper påvisades inga skillnader

4
. 

SLP dömdes i högre utsträckning till VD-böter jämfört med krisreagerarna och 

tillfällesgriparna
4
, men jämfört med tillfällessökarna och avvikelsesökarna påvisades 

inga signifikanta skillnader
4
. Jämfört med krisreagerarna, tillfällesgriparna, och 

avvikelsesökarna var det vanligare att SLP fick näringsförbud
4
, dock var det ingen 

signifikant skillnad jämfört med tillfällessökarna
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 se tabell 4, s. 39 
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Tabell 4 

 

Resultat av chi-två-analyser rörande jämförelser mellan Sökare med lågfrekvensprofil (n=82) och; Krisreagerare (n=62), 
Tillfällesgripare (n=247), Tillfällessökare (n=25), Avvikelsesökare (n=38). 

 
Note. Alfanivå =  ≤ .05, SLP = Sökare med lågfrekvensprofil, KR = Krisreagerare, TG = Tillfällesgripare, TS = Tillfällessökare, 

AS = Avvikelsesökare, VD = Villkorlig dom, n = antal i gruppen, % = procentandel av totala gruppstorleken, χ2 = Chi-två-värdet 

enligt Yates correction for continuity, (1) = testet är beräknat på en frihetsgrad, p = signifikansvärdet, ƒ = beräknat med Fisher’s 
exact test, Φ = effektstorlek i phi. 

 

 SLP  KR   TG TS AS  

    n % n % n % n % n % χ2 (1) p Φ 

Män 78 95.1 46 74.2       11.24 .001ƒ 

 

 

 

-.30 
 78 95.1   210 85.0     4.87 .027 -.13 

 78 95.1     25 100   .27 .571ƒ -.11 
 78 95.1       38 100 .70 .306ƒ -.13 

Ensam i brottet 29 35.4 46 74.2       19.80 .001 .39 
 29 35.4   149 60.3     14.45 .001 .22 
 29 35.4     14 56.0   2.59 .108 -.18 
 29 35.4       19 50.0 1.75 .186 -.14 

Alkoholproblem 7 8.5 2 3.2       .91 .300ƒ -.11 
 7 8.5   8 3.2     2.85 .064ƒ -.11 
 7 8.5     1 4.0   .10 .678ƒ .07 
 7 8.5       14 36.8 12.52 .001ƒ -.35 

Narkotikaproblem 4 4.9 0 0.0       1.57 .134ƒ -.15 
 4 4.9   2 0.8     3.65 .036ƒ -.13 
 4 4.9     2 12.0   .64 .350ƒ -.12 
 4 4.9       20 52.6 34.09 .001ƒ -.56 

Vårdkontakt 5 6.1 18 29.0       12.18 .001ƒ .31 
 5 6.1   21 8.5     .21 .638ƒ .04 
 5 6.1     2 8.0   .00 .664ƒ -.03 
 5 6.1       11 28.9 9.84 .001ƒ -.31 

Grovt brott 66 80.5 7 11.3       64.89 .001 .69 
 66 80.5   60 24.3     79.91 .001 .50 
 66 80.5     13 52.0   6.64 .008ƒ -.27 
 66 80.5       19 50.0 10.25 .001 -.31 

Näringsförbud 55 67.1 9 14.5       37.40 .001 -.52 
 55 67.1   39 15.8     76.84 .001 -.49 
 55 67.1     13 52.0   1.29 .235ƒ .13 
 55 67.1       15 39.5 7.04 .008 .26 

VD + Böter 8 9.8 34 54.8       32.59 <.001 .49 
 8 9.8   112 45.3     32.13 <.001 .32 
 8 9.8     1 4.0   .25 .682ƒ .09 
 8 9.8       8 21.1 1.97 .146ƒ -.16 

VD + Samhällstjänst 10 12.2 10 16.1       .19 .628ƒ .06 
 10 12.2   70 28.3     7.86 .005 .16 
 10 12.2     5 20.0   .43 .335ƒ -.10 
 10 12.2       2 5.3 .72 .335ƒ .11 

Fängelse 60 73.2 5 8.1       57.83 <.001 -.65 
 60 73.2   36 14.6     99.47 <.001 -.56 
 60 73.2     18 72.0   .00 1.0ƒ .01 
 60 73.2       23 60.5 1.40 .237 .13 

Oaktsamhet 6 7.3 25 40.3       20.86 <.001 .40 
 6 7.3   80 32.4     18.77 <.001 .25 
 6 7.3     0 0.0   .80 .332ƒ .14 
 6 7.3       9 23.7 4.95 .017ƒ -.23 

Likgiltighet 8 9.8 18 29.0       7.61 .006 .25 
 8 9.8   71 28.7     11.15 .001 .19 
 8 9.8     2 8.0   .00 1.0ƒ .03 
 8 9.8       3 7.9 .00 1.0ƒ .03 

Direkt 68 82.9 19 30.6       38.20 <.001 -.53 
 68 82.9   96 38.9     46.06 <.001 -.38 
 68 82.9     23 92.0   .63 .350ƒ -.11 
 68 82.9       26 64.8 2.42 .096ƒ .16 
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3.4 Tillfällessökare och Avvikelsesökare 

Resultatet visade en signifikant åldersskillnad mellan undergrupperna då 

tillfällessökarna (M = 43.40, SD = 6.83) i snitt var äldre än avvikelsesökarna (M = 

38.82, SD = 8.54; t (61) = 2.25, p = .028, two-tailed), och att skillnaden i medelvärden 

på 4.58 visade på en måttlig effekt (Cohen's d = .56). När det kom till antal-begångna-

brott skilde sig inte tillfällessökarna (Md = 7, n = 25) från avvikelsesökarna (Md = 6.5, 

n = 38), U = 405.5, z = -.98, p = .326, r = -.12. 

För uppsåt visade resultatet att tillfällessökarna (0.0%) i mindre utsträckning än 

avvikelsesökarna (23.7%) begått brott till följd av oaktsamhet χ
2
 (1 n = 63) = 5.11, p = 

.009
f
, phi = -.33. samt i större utsträckning haft ett direktuppsåt; tillfällessökarna 

(92.0%) och avvikelsesökarna (68.4%) χ
2
 (1, n = 63) = 3.58, p = .033

f
, phi = .28. Dock 

fanns det inga skillnader gällande likgiltighet χ
2
 (1, n = 63) = .00, p = 1.0

f
, phi = .00. 

När tillfällessökarna och avvikelsesökarna (n = 63) jämfördes fanns det inte heller några 

signifikanta skillnader med hänsyn till variablerna; ensam-i-brottet χ
2
 (1) = .04, p = 

.835, phi = .06, brottsgrad χ
2
 (1) = 0.00, p = 1.0, phi = -.02, VD-böter χ

2
 (1) = 2.32, p = 

.075
f
, phi = -.24, VD-samhällstjänst χ

2
 (1) = 1.99, p = .103

f
, phi = .23, fängelse χ

2
 (1) = 

.44, p = .424
f
, phi = .12, och näringsförbud χ

2
 (1) = .52, p = .472, phi = .12 

 Det visade sig finnas tydliga skillnader mellan tillfällessökarna och avvikelsesökarna 

beträffande substansproblematik. Alkoholproblem var betydligt vanligare hos 

avvikelsesökarna (36,8%) än hos tillfällessökarna (4%) χ
2
 (1, n = 63) = 7.25, p = 

.002
f
,  phi = -.38, liksom narkotikaproblem; avvikelsesökarna (52,6%) jämfört med 

tillfällessökarna (12%) χ
2
 (1, n = 63) = 9.06, p = .001

f
,  phi = -.41. Dock fanns det inga 

signifikanta skillnader i huruvida de haft vårdkontakt eller ej χ
2
 (1, n = 63) = 2.86, p = 

.059
f
, phi = -.25. 

3.5 Könsskillnader 

Liksom tidigare studier om ekonomisk brottslighet visat (Alalehto & Larsson, 2008) var 

männen i kraftig majoritet (87,4%) jämfört med kvinnorna (12,6%). Mer än var fjärde 

                                                      
f
 beräknar med Fisher’s Exact Probability Test 
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man (27,5%) och var femte kvinna (21,1%) var vid tidpunkten för brottet aktiva inom 

bygg- och anläggningsbranschen vilket var den vanligaste branschen bland männen, 

bland kvinnorna var det dock restaurang där nästan en tredjedel (29,8%) verkade. 

För hela urvalet var männens medelålder ca 2,5 år högre än kvinnornas. Resultatet 

visade ingen signifikant skillnad i ålder mellan män (M = 46.04, SD = 11.25) och 

kvinnor (M = 43.67, SD = 11.62; t (452) = 1.48, p = .139, two-tailed), då skillnaden i 

medelvärden var 2.37 år. Ett uppföljande test för att jämföra BfL-män (M = 47.05, SD = 

11.46) med kvinnor (M = 43.67, SD = 11.62; t (389) = 2.06, p = .040, two-tailed) visade 

dock en signifikant skillnad även om skillnaden i medelvärden på 3.39 år visade på liten 

effekt (Cohen's d = .29). Gällande antal-begångna-brott i hela urvalet påvisades en 

signifikant skillnad i brottsfrekvens mellan män (Md = 2, n = 397) och kvinnor (Md = 2, 

n = 57), U = 9039, z = -2.59, p = .010, r = -.12, eftersom männen (M = 3.24, SD = 4.98) 

i snitt begått fler brott än kvinnorna (M = 1.63, SD = .67). Då detta sannolikt kunde 

förklaras av att högfrekvensförbrytare enbart bestod av män gjordes även här ett 

uppföljande test för att se om skillnaden kvarstod. Resultatet visade att skillnaden 

mellan BfL-män (M = 1.79, SD = .96) och kvinnor (M = 1.63, SD = .67) inte var 

signifikant (Md = 2, n = 334 vs Md = 2, n = 57), U = 9039, z = -.66, p = .507, r = -.03. 

För hela urvalet hade kvinnorna i högre utsträckning begått brottet till följd av 

oaktsamhet eller likgiltighet, och männen hade i högre utsträckning begått brottet med 

direktuppsåt
5
. Uppföljande analyser visade att de signifikanta skillnaderna kvarstod när 

BfL-män och kvinnor (n = 391) jämfördes gällande Oaktsamhet χ
2
 (1) = 4.03, p = .045, 

phi = -.11. och Direkt χ
2
 (1) = 12.23, p < .001, phi = .18, men dock ej för Likgiltighet χ

2
 

(1) = 3.16, p = .075, phi = -.10. Gällande variablerna näringsförbud, ensam-i-brottet, 

brottsgrad och påföljd visade analyserna inte heller på någon signifikant skillnad 

mellan könen med undantaget att män i högre utsträckning än kvinnor dömdes till 

fängelse
5
. 

För hela urvalet noterades sammanlagt 32 personer (7.0%) ha alkoholproblem, 29 

personer (6.4%) narkotikaproblem, och 57 personer (12.6%) hade haft vårdkontakt. Vid 

en jämförelse av samtliga män och kvinnor i urvalet så hade männen i högre grad än 

                                                      
5 se tabell 5, s. 42 
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kvinnorna alkoholproblem
5
, denna skillnad var dock ej signifikant när endast BfL-

männen jämfördes med kvinnorna χ
2
 (1, n = 391) = 1.93, p = .150

f
, phi = .09. Det fanns 

inte heller några könsskillnader när det kom till vårdkontakt eller narkotikaproblem
5
. 

Tabell 5.  
 

Resultat av chi-två-analys rörande skillnader mellan Män (n=397) och Kvinnor (n=57) 

 

Note. Alfanivå =  ≤ .05, VD = Villkorlig dom, n = antal i gruppen, % = procentandel av totala gruppstorleken, χ2 = Chi-två- värdet 

enligt Yates correction for continuity, df (degrees of freedom) = antal frihetsgrader, p = sannolikhetsvärdet, Φ = effektstorleken i 

Phi, 
ƒ
 = beräknat med Fisher’s exact probability test. 

 

 

 

 4. Diskussion 

Syftet med studien var att utifrån svenska domstolsprotokoll från 2010-2013 samla in 

data och kategorisera 454 personer dömda för skatte- och/eller bokföringsbrott baserat 

på tidigare dokumenterad brottslighet samt omkringliggande faktorer i anslutning till 

brottet och tiden före detta. Detta gjordes i syfte att undersöka skillnader på gruppnivå 

för att dels utvärdera huruvida kategoriseringsmodellen var tillämpbar utifrån den 

                                                      
5
 se tabell 5, s. 42 

f beräknat med Fisher’s Exact Probability Test. 

 Män Kvinnor    

   n   % n   %    χ2      df      p        Φ 

Ensam i brottet 230 57,9 27 47,4 1,86 1 .173 0,07 

Alkohol 32 8,1 0 0,0 3,79 1 .023ƒ 0,10 

Narkotika 28 7,1 1 1,8 1,54 1 .155ƒ 0,07 

Kontakt med Vården 51 12,8 6 10,5 0,08 1 .831ƒ 0,02 

Grovt brott 149 37,5 16 28,1 1,54 1 .214 -0,07 

Näringsförbud 120 30,2 11 19,3 2,39 1 .122 0,08 

Påföljd         

VD + Böter 140 35,3 23 40,4 0,36 1 .548 -0,04 

VD + Samhällstjänst 81 20,4 16 28,1 1,32 1 .251 -0,06 

Fängelse 135 34,0 7 12,3 9,96 1 .002 0,16 

Uppsåt         

Oaktsamhet 97 24,4 23 40,4 5,70 1 .017 -0,12 

Likgiltighet 82 20,7 20 35,1 5,16 1 .023 -0,12 

Direkt 218 54,9 14 24,6 17,18 1 <.001 0,20 
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begränsade information som står att finna i ett svenskt domstolsprotokoll, samt för att 

hur de olika kategorierna och könen skilde sig åt. 

Initialt jämfördes lågfrekvensförbrytare och högfrekvensförbrytare vilket påvisade 

signifikanta skillnader gällande flertalet faktorer. Andelen kvinnor bland 

lågfrekvensförbrytarna var 17.2% medan högfrekvensförbrytarna helt saknade kvinnlig 

representation. Lågfrekvensförbrytarna var de som i linje med studien av Soothill, 

Humphreys och Francis (2012) visade sig ha högst medelålder i urvalet. 

Lågfrekvensförbrytarna (M = 47.0 år) var i snitt betydligt äldre än 

högfrekvensförbrytarna (M = 40.6 år) och uppvisade generellt en lägre grad av 

kriminalitet med hänsyn till flera faktorer. Den stora skillnaden i antalet-begångna-brott 

förklaras naturligtvis av kategoriseringskriterierna och lågfrekvensförbrytarna hade i 

genomsnitt begått 1.77 brott till skillnad från högfrekvensförbrytarna där medelvärdet 

var 10.94 brott, vidare hade 76.7% av lågfrekvensförbrytarna och 49.2% av 

högfrekvensförbrytarna begått brott av normalgraden och övriga hade begått grovt 

brott. 

Ytterligare ett argument är skillnaden i uppsåtsgrad då endast 37.2% av 

lågfrekvensförbrytarna hade ett direktuppsåt medan motsvarande siffra för 

högfrekvensförbrytarna var 77.8%. Lågfrekvensförbrytarna fick därtill i högre 

utsträckning villkorlig dom i kombination med samhällstjänst (25.9%) eller böter 

(47.2%) som påföljd, till skillnad från högfrekvensförbrytarna där majoriteten (65.1%) 

fick fängelse. Detta sannolikt till följd av att grövre brott med direkta uppsåt av 

naturliga skäl generellt bestraffas hårdare än brott av normalgraden som begås med ett 

oaktsamhets- eller likgiltighetsuppsåt. Skillnaden var således även stor gällande 

näringsförbud då ca var sjunde lågfrekvensförbrytare (15.5%) fick detta till skillnad 

från nästan varannan högfrekvensförbrytare (44.4%). 

När det kom till substansproblematik hade 3.2% av lågfrekvensförbrytarna 

alkoholproblem och 0.6% narkotikaproblem, motsvarande siffror för 

högfrekvensförbrytarna var anmärkningsvärda 24.2% för alkohol och 36.5% för 

narkotika. I Weisburd et al. (2001) studie hade 6.9% av lågfrekvensförbrytarna och 

19.4% av högfrekvensförbrytarna någon gång brukat narkotika och 4.9% av 

lågfrekvensförbrytarna och 9.5% av högfrekvensförbrytarna hade alkoholproblem. Den 
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sammanlagda förekomsten av narkotikaproblem i denna studie var 6.4% för hela urvalet 

vilket ligger i linje med Benson och Moore (1992) där 6% av ekobrottslingarna någon 

gång hade brukat narkotika. Andelen av det totala urvalet i Weisburd et al. studie som 

någon gång brukat narkotika (10.9%) var dock högre. För alkoholproblem var den 

sammalagda förekomsten i denna studie 7%, i Weisburd et al. studie 6.4%, och i 

Benson och Moore studie 4.2%. Med tanke på kulturskillnader och de varierande 

tidpunkterna för studierna samt eventuella metodologiska variationer ligger värdena för 

substansproblematik ändå relativt nära varandra. 

Bland lågfrekvensförbrytarna visade sig krisreagerarna och tillfällesgriparna vara 

generellt sett ganska lika. De enda två signifikanta skillnader som kunde påvisas var att 

tillfällesgriparna i större utsträckning (24.3%) än krisreagerarna (11.3%) hade begått 

grova brott samt att krisreagerarna (29%) i högre utstäckning än tillfällesgriparna 

(8.5%) haft vårdkontakt. Intressant att belysa var även att 67.7% av krisreagerarna 

uppgav kris som orsaksförklaring till varför brottet begåtts, motsvarande siffra för 

tillfällesgriparna var 8.9% och tillika den minst vanligt förekommande förklaringen i 

gruppen tillfällesgripare. Substansproblematiken var förhållandevis låg då 0.8% av 

tillfällesgriparna och ingen av krisreagerarna hade narkotikaproblem, samt att 

förekomsten av alkoholproblem var 3.2% i båda grupperna. 

Krisreagerarna (29.0%) hade i högre utsträckning än tillfällesgriparna (8.5%) haft 

vårdkontakt vilket möjligtvis kan förklaras av att människor i kris söker sig till vården 

för hjälp. Att tillfällesgriparna (24.3%) i högre utsträckning än krisreagerarna (11.3%) 

begick grova brott kan förklaras av att krisreagerarna i flertalet fall tenderade att 

tillskansa sig summor tillräckliga för att lösa krisen och således inte strävade efter 

profitmaximering. Detta kristalliserades i flertalet fall där gärningspersonen även gjort 

försäljningar till kraftiga underpriser i syfte att bli av med problemen så fort som 

möjligt. 

Bland högfrekvensförbrytarna var tillfällessökarna (M = 43.4 år) i genomsnitt ca 4.5 år 

äldre än avvikelsesökarna (M = 38.8 år) och var mer medvetna i sin brottslighet då de i 

större utsträckning hade direktuppsåt (92.0%) än avvikelsesökarna (68.4%) som i 

nästan var fjärde fall hade begått brottet till följd av oaktsamhet (23.7%) vilket inte 

förekom alls hos tillfällessökarna (0%). Vidare var förekomsten av substansproblem 
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avsevärt högre hos avvikelsesökarna då 36.8% hade alkoholproblem och 52.6% 

narkotikaproblem, motsvarande siffror för tillfällessökarna var 4% respektive 12%. I 

övrigt fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Vid jämförelser av undergrupperna inom högfrekvensförbrytarna visade sig 

tillfällessökarna i genomsnitt vara äldre än avvikelsesökarna och hade i större 

utsträckning haft direktuppsåt medan oaktsamhetsuppsåt var mer vanligt 

förekommande hos avvikelsesökarna.  Hos avvikelsesökarna var det mer vanligt 

förekommande med multikriminella profiler där brottsligheten inte alls framstod som 

lika strukturerad som hos tillfällessökarna och den präglades i flera fall av desperation 

eller likgiltighet som resulterat i högt risktagande i förhållande till relativt blygsamma 

direkta eller potentiella vinster. 

Risktagandet kan möjligtvis förklaras av att alkoholproblem samt narkotikaproblem var 

betydligt vanligare hos avvikelsesökarna än hos tillfällessökarna. Även om 

avvikelsesökarna och tillfällessökarna generellt sett var olika med hänsyn till modus och 

livssituation, var de inte sällan samverkande aktörer i den kriminella verksamheten, om 

än med olika uppgifter. Tillfällessökarna befann sig oftast i periferin samtidigt som de 

befann sig i toppen av hierarkin och tillgodogjorde sig profiten. Avvikelsesökarna 

verkade i högre utsträckning som gångare, målvakter, ovetandes, eller bulvaner, vilket 

tillika var vanligt förekommande roller bland kvinnorna när de var inblandade i mål 

som inkluderade fler åtalade.  

Majoriteten av SLP hade med hänsyn till den information om tillvägagångssätt och 

livssituation som framkom i domstolsprotokollen varit möjliga att identifiera som 

antingen ”tillfällessökare” eller ”avvikelsesökare”. De flesta i gruppen SLP hade en 

profil som bäst stämde in på tillfällessökare. När SLP jämfördes med krisreagerarna och 

tillfällesgriparna hade de; lägre representation av kvinnor (SLP 4.9%, krisreagerare 

25.8%, tillfällesgripare 15.0%), högre antal-begångna-brott, i större utsträckning 

direktuppsåt, i lägre utsträckning oaktsamhetsuppsåt och så även likgiltighetsuppsåt. 

SLP hade även begått färre brott med oaktsamhetsuppsåt jämfört med avvikelsesökare 

och vidare visade resultatet att SLP i större utsträckning än samtliga fyra undergrupper 

begått grova brott, samt mer sällan var ensamma-i-brottet både jämfört med 

krisreagerarna och tillfällesgriparna. 
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Gällande straffpåföljd hade SLP i större utsträckning dömts till fängelse, och även till 

VD-böter jämfört med både krisreagerarna och tillfällesgriparna, samt i lägre 

utsträckning dömts till VD-samhällstjänst jämfört med tillfällesgriparna. Resultatet 

visade även att SLP i högre grad än krisreagerarna, tillfällesgriparna, och 

avvikelsesökarna fick näringsförbud, samt att de hade högre medelålder än 

avvikelsesökarna. SLP visade sig således ha relativt lite gemensamt med krisreagerarna 

och tillfällesgriparna och som helhet ligger de närmare högfrekvensförbrytare precis 

som Weisburd et al. (2001) menar.  

Det fanns ett antal signifikanta skillnader mellan män och kvinnor även om skillnaderna 

var små. Kvinnorna skilde sig inte jämfört med samtliga män i urvalet gällande ålder, 

däremot hade kvinnorna lägre antal-begångna-brott, i högre utsträckning haft ett 

oaktsamhets- eller likgiltighetsuppsåt, samt i lägre utsträckning alkoholproblem än 

männen. När kvinnorna jämfördes med enbart BfL-männen (de tre grupper där kvinnor 

fanns representerade; krisreagerare, tillfällesgripare, SLP) visade de sig vara i snitt 3.4 

år yngre, dock kvarstod inte skillnaderna gällande antal-begångna-brott, 

likgiltighetsuppsåt och alkoholproblem. Jämförelser visade att såväl samtliga män som 

enbart BfL-männen i högre grad än kvinnorna hade direktuppsåt och i större 

utsträckning fick fängelse som påföljd, samt att kvinnorna oftare bedömdes ha ett 

oaktsamhetsuppsåt. Att kvinnor i högre grad bedömdes ha oaktsamhetsuppsåt och mer 

sällan fick fängelse kan tolkas som att de av samhället betraktas vara en lägre riskfaktor 

i allmänhet, men som potentiella återfallsförbrytare betraktat i synnerhet. 

Av de 57 kvinnorna i urvalet så hade ingen begått fler än 2 tidigare brott och 53 (93%) 

av dem  bedömdes ha begått brottet till följd av en kris eller en tillfällighet. Dessa siffror 

speglar således kvinnor som marginella aktörer när det kommer till bokförings- och 

skattebrott. Den bild som framträder indikerar att kvinnors ekonomiska brott i många 

fall är anomalier och inte sällan spelar kvinnan en något nedtonad roll som möjliggörare 

eller partner till huvudmannen. Detta styrks av deras genomgående lägre uppsåtsgrader 

och mildare påföljder, samt tidigare ganska begränsade brottsregister. Det som dock 

talar mot detta är att även om männen med sina 57.9% jämfört med kvinnornas 47.4% i 

högre utsträckning var ensamma-i-brottet var skillnaden grupperna emellan inte 

signifikant och effekten mycket liten (Φ = 0.07). 
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Förklaringar till könsskillnader kan naturligtvis vara ett resultat av hur och var, samt 

vilka individer det fokuseras på i sökandet efter lagbrytare. Det kan även påverkas av 

traditionella könsskillnader där kvinnan lättare uppfattas som offer av rättssystemet 

(Christie, 2001). Med tanke på den betydande diskrepansen gällande såväl frekvens, 

omfattning, modus som kategorisering är det ändå rimligt att utgå från att kvinnor i 

betydligt lägre utsträckning än män begår den typ av ekobrott som undersökts. 

4.1 Metodologiska aspekter 

När Sarnecki (2009) talar om krisreagerare använder han den något missvisande 

översättningen krispåverkade, vilken lätt förleder tankarna till graden av moralisk skuld. 

Detta har kristalliserats dels i diskussioner författarna emellan men även i samtal med 

jurister, poliser, revisorer och kriminologer. I de flesta domar framkommer 

omständigheter som beroende på den subjektiva måttstocken kan klassificeras som kris 

eller ej. Att det ligger i den mänskliga naturen att påverkas av det som drabbar oss eller 

närstående är således mer eller mindre oundvikligt. I den meningen kan således många 

fler än de som kategoriserades som krisreagerare i rent semantisk mening hävdas vara 

påverkade av en kris och således vara krispåverkade. Dock är det en betydande skillnad 

mellan att vara påverkad av en kris och att i direkt respons på den krisen reagera med att 

begå en brottslig handling. 

Benämningen krispåverkade tenderar även att ta fokus från det rent kausala skeendet 

och istället bli en fråga om grad av moralisk skuld.  Den moraliska skulden är dock ej 

relevant då det som bedöms bör vara om brottet har begåtts till följd av en kris eller ej. 

Brottets allvarlighetsgrad kan således vara hög eller låg ur såväl ett juridiskt som 

moraliskt perspektiv och även uppsåtsgraden kan variera från oaktsamhet till 

direktuppsåt. Då originaltermen i Weisburd et al. (2001) är crisis responders valdes 

därför den direkta översättningen krisreagerare.  

De flesta människor upplever någon gång under sin livstid en eller flera personliga 

kriser och begår ändå inte brott. Det finns även de som upplever en kris och som begår 

brott, men där krisen är av underordnad betydelse för brottets inträffande. Det fanns 

således flera fall i studien som kunde bedömas vara påverkade av en kris i viss 

utsträckning, men där kopplingen mellan krisen och brottet var så pass begränsad att de 
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inte bedömdes vara krisreagerare. Gällande tillfällesgripare kan det utifrån ett rational 

choice-perspektiv uppfattas som att det krävs ett direkt uppsåt och en aktiv handling för 

att gripa ett tillfälle som tros resultera i någon form av personlig vinning. Det som 

framkom under utvärderingen var att denna vinning som i sammanhanget ekonomisk 

brottslighet lätt kan tas för given innebärandes pengar, inte sällan utgörs av andra 

incitament. Det kunde likväl vara att en person grep tillfället att; vara passiv, undvika 

konfrontation med andra, inte ifrågasätta, inte söka information om sina skyldigheter, 

eller inte lämna in bokföringen i tid. 

Vid räkningen av antalet begångna brott inkluderades ej tidigare domar i form av 

trafikförseelser vid summeringen. Detta eftersom trafikförseelser ur ett kulturellt och 

normativt perspektiv inte betraktas som “kriminellt” beteende på samma sätt som 

många andra brott vilka i rent juridisk mening med hänsyn till straffvärde och påföljd är 

att likställa med t.ex. en hastighetsöverträdelse (Svensson, 2008). Med hänsyn till 

avståndstagande och stigmatisering kan trafikförseelser således uppfattas som ett mer 

socialt accepterat brott och utifrån detta bedömdes trafikförseelser vara en undermålig 

indikator på en individs förhållningssätt gentemot lagstiftningen, möjligtvis undantaget 

om det skulle röra sig om en ansenlig mängd av denna brottstyp. Att kategorisera 

personer som högfrekvensförbrytare baserat på tre eller fler trafikförseelser skulle 

således ha riskerat ge en missvisande bild av det som ämnades undersökas.  

En av begränsningarna i studien är just begränsningen i den information den vilar på, 

det vill säga svenska domstolsprotokoll. Vissa variabler visade sig sjunka i validitet då 

dessa visserligen bidrog med intressant information men var allt för flytande och 

svåravgränsade för att dra specifika slutsatser utifrån. För variablerna vårdkontakt, 

alkoholproblem och narkotikaproblem finns det sannolikt ett visst mörkertal då detta 

enbart kunde registreras när sådan information förekom i domstolsprotokollet. Med mer 

utförlig information hade det högst sannolikt skett en förskjutning i kategoriseringarna 

då de dömda så att säga enbart kan glida över från lågfrekvensförbrytare till 

högfrekvensförbrytare och inte vice versa. I förklaringssyfte och för att illustrera kan det 

således generaliseras att “graden av kriminalitet” är som lägst för krisreagerare och sen 

successivt stiger enligt krisreagerare < tillfällesgripare < SLP < tillfällessökare < 

avvikelsesökare. Med “graden av kriminalitet” avses antalet begångna brott, brottsgrad, 
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uppsåt samt brottens omfattning mätt i pengar. Dock blir det med reservation för att 

formuleringen till viss del är en definitionsfråga. 

Gällande skillnaden mellan tillfällessökares och avvikelsesökares “grad av kriminalitet” 

kan tillfällessökarna bedömas utgöra ett större hot när det gäller den rent ekonomiska 

brottsligheten till följd av att deras brottslighet i större utsträckning präglas av planering 

och struktur, samt i många fall en förslagenhet och i sammanhanget hög kompetens. 

Som jämförelse är avvikelsesökarna generellt mer likgiltiga, impulsiva och i 

sammanhanget mindre kompetenta i genomförandet av brottet, som dessutom i de flesta 

fall rör lägre summor, eller i vart fall mindre profit, än vad som är fallet för 

tillfällessökarna. Däremot är avvikelsesökarnas mer omfattande substansproblematik 

och kriminella mångfald faktorer som i någon mening kan vara, om inte “högre grad 

av”, så i vart fall en ”bredare kriminalitet”. Det är naturligtvis omöjligt att ställa dessa 

två olika typer av brottslingar mot varandra då de utgör olika problem och skiljer sig 

ganska markant åt i sin kriminalitet. Dock medför dessa skillnader i tillvägagångssätt 

och frekvens att avvikelsesökarna sannolikt löper högre risk att bli upptäckta och ställda 

till svars för sina kriminella gärningar. 

De resultat som kanske var mest intressanta i studien var de som analyserna visade för 

sökarna med lågprofil. De bör naturligtvis betonas att kategoriseringen gjordes på ett 

liknande sätt som används vid strukturerade professionella riskbedömningar med hjälp 

av riskbedömningsinstrument. Detta medför naturligtvis att den slutliga 

kategoriseringen av respektive fall är ett resultat av den information som är tillgänglig i 

kombination med bedömarens slutsats om vad summan av dessa innebär. Med detta i 

åtanke har kategoriseringen således skett med ett visst mått av subjektivitet, vilket är 

oundvikligt om man vill tillföra det element som t.ex. en dator i dagsläget inte kan 

erbjuda, d.v.s. tolkning av nyanser och helheter som är komplexa och måste förstås 

utifrån sin egen kontext. Förhoppningen är att vi lyckats tillföra just detta element och 

resultaten tyder på att så må vara fallet. 

Med hänsyn till att tillfällessökarna i studien var den minst vanligt förekommande typen 

samt att majoriteten av SLP bedömdes vara tillfällessökare (se Bilaga nr.9) med den 

huvudsakliga skillnaden att det inte framkom i domstolsprotokollen att de hade åtalats 

och dömts för brott fler än max två gånger tidigare, är det rimligt att anta att de personer 
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som tillhör tillfällessökarna och SLP är i sammanhanget skickliga på att begå brott på 

ett sätt där risken att åka fast är relativt låg. Inte bara jämfört med avvikelsesökarna utan 

även jämfört med krisreagerarna och tillfällesgriparna där modus operandi ofta var 

ganska osofistikerat och den potentiella profiten var modest eller i vart fall begränsad. 

Angående selektionsprocessen och systematiska bortfall som kan bidra till att grupper är 

över- eller underrepresenterade styrs sållningen till stor del av rådande kriminalpolitik 

samt var dess kraftsamlingar riktas för stunden. Ändringar i lagstiftningen, skatteverkets 

direktiv och satsningar, liksom den mediala debatten och systemändringar som försvårar 

eller underlättar denna typ av brott är alla påverkande faktorer. Då det som synes är ett 

dynamiskt och komplext system i ständig förändring kan svaren möjligtvis stå att finna i 

den inte fullt lika föränderliga mänskliga naturen. Då det i vart fall på gruppnivå och ur 

ett evolutionärt perspektiv är en del av vår essens att sträva efter mer och bättre – på 

gott och ont. 

4.2 Reflektioner 

Efter att det totala urvalet hade kategoriserats och analyserats framträdde vissa 

orsaksförklaringar och teorier som mer sannolika förklaringsmodeller för vissa av 

grupperna. För krisreagerarna framkom i regel information om en längre tids privata 

eller ekonomiska problem som till slut ledde till att personen begick brottet ifråga. 

Enligt Engdahl (2014) utgör krisreagerare majoriteten i de data som utgjort underlag för 

forskningen om ekonomisk brottslighet, i detta urval utgjorde krisreagerarna i 

sammanhanget “enbart” 14.1%. Rädslan för stigmatisering eller förlust av social status 

förekom frekvent som förklaring och flertalet av krisreagerarna förmedlade någon form 

av mild apati där de överväldigade av motgångar reagerade med att aktivt begå ett brott 

i hopp om att lösa problemet, eller alternativt med passivitet vilket innebar att fakturor 

ej betalades eller att bokföring ej sköttes. Endast 14.5% i denna grupp ansåg sig sakna 

kunskaper om de egna skyldigheterna i samband med bolagsdrivande och intrycket av 

gruppen krisreagerare som helhet var att den stora majoriteten medgav att de i någon 

mening agerat felaktigt. 

Då brotten i många fall utgjordes av relativt osofistikerade försök att dölja eller skjuta 

upp betalningar så var det så att säga ofta ”det första som låg till hands” som kom att bli 
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det brott de dömdes för. I dessa fall förekom ofta ”fear of falling” (Piquero, 2012) som 

förklaringsmodell och samtidigt strukturella förklaringar likt de Cohen och Felson 

(1979) fokuserat på, det vill säga personen har uppfattat brottet som “lätt att 

genomföra”, risken för upptäckt som låg, samt att det fanns en attraktiv summa pengar 

att tjäna utifrån situationella faktorer. Situationen bedömdes helt enkelt utifrån ett 

rational-choice-perspektiv erbjuda en möjlig lösning på ett allvarligt problem. Trots att 

de flesta av krisreagerarna varit väl medvetna om sin egen situation då 67.7% uppgav 

just kris som förklaring, var de neutralisationstekniker (Sykes & Matza, 1957) som 

kunde anas ofta formulerade kring varianter av att pengarna som undanhölls från staten 

endast var tänkta som ett ”lån” och var avsedda att betalas in senare, vilket då skulle 

kunna beskrivas som en typ av förringande av skada. 

I de fall där uppsåtsgraden bedömdes vara oaktsamhet eller likgiltighet framträdde ofta 

en bild av en person som ”gett upp” eller helt enkelt ”inte orkade mer”. I dessa fall var 

brottets art ofta en produkt av ren passivitet, det vill säga räkningar som inte betalats i 

tid, ej bokförts och samlats på hög, eller bokföring som helt enkelt inte lämnats in i tid. 

Intressant var att 74.2% av krisreagerarna var ensamma i brottet vilket i någon mening 

styrker att de försökte hålla problemen för sig själva. Möjligtvis till följd av den skam 

och stigmatisering som Sarnecki (2009) menar ofta följer med känslan av misslyckandet 

i att begå en kriminell gärning. 

För att summera gruppen krisreagerare så skulle det kunna hävdas att de begår brottet 

för att de utifrån deras förutsättningar är ett brott som ligger mycket nära till hands då 

de i egenskap av bolagsägare (vilket ofta var fallet, speciellt i enmans-eller 

familjeföretag) upplever att brottet är deras enda möjliga utväg. Krisreagerarna passar 

således ganska väl in i Horenczyk och Nisan (1990) teori om ”begränsad moral”. I vissa 

situationer i livet kan det uppstå val som upplevs för individen som ett dikotomt val 

mellan lagbrott eller en stor personlig förlust. Dessa val är dock rationella i den 

meningen att individen faktiskt utvärderar situationen och även har en ganska god 

uppfattning om vilka konsekvenser deras val kan få.  

Den bristande impulskontroll som Gottfredson och Hirschi (1990) anser vara den 

enskilt viktigaste faktorn för att förklara brottsligt beteende applicerar dåligt på denna 

grupp då de har de gemensamt att de har, om ens något, så i vart fall ganska blygsamma 
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och begränsade brottsregister före det brott som granskats. De var i den meningen 

vanliga människor som levde vanliga liv. Dessa personers gärning ligger snarare i linje 

med den situationsstrategi som Merton (1938) benämner innovation. Det vill säga de 

försöker hitta ett sätt att uppnå sina mål genom att försöka kringgå normen och 

systemet. Möjligt är naturligtvis att Mertons samhällsanalys och det fenomen han 

benämner ”cult of success” i den mån det nu föreligger, över tid kan ha viss inverkan på 

förekomsten av krisreagerare och tillfällesgripare då deras agerande i någon mening får 

antas ligga i paritet med hur högt ”framgång” generellt värderas av omvärlden samt i 

vilken utsträckning ”nederlag” accepteras. 

Detta antagande ligger även i linje med Messner och Rosenfeld (2001) resonemang om 

ett hårdare samhällsklimat som glider över i en mer och mer egocentrerad bild med 

individen i fokus istället för samhället, vilket skulle innebära att personlig framgång 

skattas högre och således även ökar rädslan för att förlora sin trygghet (Piquero, 2012). 

Tillfällesgriparna visade sig vara den minst homogena av de fem kategorierna men var 

på många sätt lika krisreagerarna och den tydligaste skillnaden var att de inte begått 

brottet till följd av någon akut kris. Såväl inställning som modus operandi bestod av en 

handfull frekvent vanligt förekommande kombinationer.  

Till skillnad från krisreagerarna där det i stort sett i samtliga fall framgick varför 

personen var i behov av pengar samt hur dessa pengar var avsedda att användas, var det 

gällande tillfällesgripare inte alltid lika lätt att reda ut. I 17.8% av fallen framkom den 

ingen förklaring till brottet, endast 8.9% uppgav kris, 36.0% menade att det rörde sig 

om någon form av missförstånd där antingen kontrollmyndigheten missuppfattat något 

eller att de alternativt hade ”trott” att det var någon annans ansvar, eller att någon annan 

åtagit sig att bokföra och lämna in bokföringen under korrekta former i rätt tid. Övriga 

(37.2%) hävdade att de helt enkelt inte kände till regelsystemets utformning i tillräckligt 

hög omfattning för att kunna driva sitt företag på ett lagenligt sätt. 

Okunskap var förmodligen även den egentliga förklaringen i vissa av fallen, speciellt i 

de fall där den dömde bokfört på sätt som inte nödvändigtvis gynnade denne 

ekonomiskt och undantagsvis fanns det även fall där den dömde faktiskt skulle ha tjänat 

på att göra korrekta avdrag och bokföra på rätt sätt. Således applicerar även för 

tillfällesgriparna Horenczyk och Nisan (1990) teori om begränsad moral. Då 
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tillfällesgriparna hade ett begränsat antal tidigare begångna brott är det fullt möjligt att 

de lever relativt “normala” och välordnade liv så länge det inte uppstår en situation eller 

en miljö med t.ex. hög förekomst av differentiella associationer (Sutherland, 1947), då 

det kan tänkas att de är aningen mer mottagliga för moraliskt flexibla aktiviteter. 

Tillfällessökare som endast utgjorde 5.5% av urvalet skulle i Mertons (1938) modell 

förmodligen klassas som innovatörer då de visade sig vara ganska kreativa i sin 

kriminalitet. I flera av fallen agerade personerna i egenskap av “nära bekant” eller 

personlig rådgivare åt den eller de personer som hade det juridiska företrädarskapet för 

de bolag som involverades i brottsligheten. Att kunna fastslå ett faktiskt företrädarskap 

är ur ett åklagarperspektiv med rättskraven om ”bortom rimligt tvivel” förhållandevis 

svårt då åklagaren allena uppbär bevisbördan för att nå en fällande dom och Korsell 

(2014) menar att komplicerade fall inte är lämpade för att utredas av poliser eftersom 

det kräver en specifik kompetens, är oerhört resurskrävande och betonar även 

problemen med att få domstolen att förstå alla kopplingar, oväntade vändningar och den 

vanligtvis mycket komplexa dynamiken i omfattande ekobrottsmål. I flertalet fall 

bedömdes tillfällessökarna ha goda kunskaper om gällande lagstiftning beträffande 

skattefrågor, bokföring, samt inte minst hur de skulle distansera sig själva från juridiskt 

ansvar och ändå kunna profitera på den kriminella verksamheten.  

Att tillfällessökarna var den kategori med högst medvetenhet och struktur reflekterades 

av att 92.0% av dem hade ett direkt uppsåt och 8.0% likgiltighetsuppsåt. De var tillika 

den kategori som tillsammans med SLP (73.2%) i högst utsträckning fick fängelse som 

påföljd (72.0%). Det är således svårt att argumentera för den “begränsade moral” som 

Horenczyk och Nisan (1990) menar kan leda till att alla människor i vissa situationer 

och utifrån vissa förutsättningar är kapabla att begå brott. Detta då tillfällessökarna 

aktivt bidrog till att på ett medvetet sätt skapa situationer som möjliggjorde profitering 

på ett illegalt sätt. Således kan inte situationella faktorer på ett tillfredställande sätt 

förklara deras brottslighet då de själva skapat eller medvetet försatt sig i de situationer 

som beskrevs.  

I de typer av miljöer och med den typ av bekantskapskrets som var återkommande i 

målen med tillfällessökarna ligger det nära till hands att ändå reflektera över 

Sutherlands (1947) differentiella associationer, speciellt då den kriminella världen ofta 
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präglas av grupper med egna subkulturer och värderingar. Det finns inte heller särskilt 

mycket som talar för att dessa personer skulle kunna bedömas ha bristande 

impulskontroll (Gottfredson & Hirschi, 1990) då deras brott ofta krävde såväl 

investeringar som tålamod och långsiktig planering. De hade visserligen brukat 

narkotika (12.0%) i större utsträckning än BfL (1.5%) men jämfört med 52.6% av 

avvikelsesökarna där även förekomsten av alkoholproblem var 36.8% jämfört med 4% 

för tillfällessökarna, så är det sannolikt att det bland högfrekvensförbrytarna är hos 

avvikelsesökarna som vi hittar de flesta med bristande impuls/självkontroll.  

Den typiske avvikelsesökaren som var återkommande hade olovliga körningar, 

misshandel, narkotikabrott, bedrägerier, trafikförseelser, olaga hot, olaga vapeninnehav, 

eller stöld i olika kombinationer i sitt straffregister. Avvikelsesökare hade ofta en 

underordnad roll i de ekobrottsmål som granskades och fungerade då som målvakter, 

bulvaner eller gångare till en eller flera tillfällessökare. Avvikelsesökarna var även den 

kategori som förmedlade en bild av att leva under mindre välordnade sociala 

förhållanden än övriga kategorier, vilket dels styrks av att de tillsammans med 

krisreagerarna var den grupp som i störst utsträckning varit i kontakt med vården 

(28,9%), samt att mer än var femte (21.1%) uppgav att det begått brottet till följd av en 

kris. Det är inte svårt att föreställa sig att livet faktiskt är en kris för t.ex. de som brottas 

med ett missbruk, även om det kan hävdas vara till viss del självförvållat.  

Med tanke på den höga förekomsten av substansproblematik hos avvikelsesökarna är 

det sannolikt en av förklaringsfaktorerna bakom den relativt höga brottsligheten. I 

flertalet fall hade blanka eller ej genomlästa dokument undertecknats i utbyte mot en 

mindre summa pengar, ibland under kraftigt rus och bankdosor hämtades ut och 

överlämnades till andra personer. Avvikelsesökarna spelade således ofta en mindre roll 

och var de som tog riskerna medan profiten sällan motsvarade dessa risker. I regel 

fungerade de som gångare för att leverera eller hämta ut kontanter, eller som målvakter 

genom att låna ut sitt namn för att exempelvis registrera ett bolag. 

Det som tillfällessökarna och avvikelsesökarna bedömdes ha gemensamt var att de i 

högre utsträckning än krisreagerarna och tillfällesgriparna förmedlade den materiella 

livsstil som Messner och Rosenfeld (2001) lyfter fram som drivkraft. Detta kan vara en 

viktig förklaringsfaktor till varför vissa personer attraheras av den kriminella livstilen 
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som av en del, främst unga människor, förknippas med rikedom, social status och 

respekt (Rikskriminalpolisen, 2014). Det är dessutom relevant i en samtid då gäng och 

organiserad brottslighet kan rekrytera nya medlemmar baserat på romantiserade och 

ganska verklighetsfrämmande bilder av vad ett yrkeskriminellt liv innebär för de allra 

flesta (Polismyndigheten i västra Götaland, 2005). I fallen med lågfrekvensförbrytarna 

var det förhållandevis vanligt förekommande med utförliga förklaringar, erkännanden 

och även yttranden om skuld, skam och ånger över det begångna brottet. Enligt Alalehto 

(2014) är det dock långt ifrån alla ekobrottslingar som känner detta, vissa, menar 

Alalehto, ser rent av brotten som en livsstil och betraktar sig själva som affärsmän. 

Denna bild var ganska representativ för just tillfällessökarna.  

Då avvikelsesökare har ett varierande brottsmönster och en generellt bristande respekt 

för lagar och regler så kommer majoriteten rimligtvis att hinna samla på sig tillräckligt 

med tidigare domar för att hamna i högfrekvensgruppen, vilket kan vara en möjlig 

förklaring till att troliga avvikelsesökare utifrån en samlad bedömning utgjorde en 

minoritet i SLP. De som utgjorde majoriteten var personer med socialt välordnade liv, 

få eller inga tidigare domar (dock ofta en eller några trafikförseelser), inga tecken på 

missbruk, men där brottsligheten ändå begåtts på ett synnerligen förslaget, systematiskt 

eller omfattande sätt och som i flera fall rörde avsevärda summor. Dessa var efter en 

samlad bedömning troliga tillfällessökare som helt enkelt hade varit så skickliga eller 

haft sådan tur att de kunnat undgå att åka fast och bli dömda tidigare. 

Beträffande sökarna med lågfrekvensprofil är det värt att lyfta fram att de faktiskt 

utgjorde så hög andel som 18% (n=82) av det totala urvalet. De visade sig dessutom 

vara den kategori som i högst utsträckning begick grova brott, fick näringsförbud och 

dömdes till fängelse. Detta är naturligtvis ett resultat av kategoriseringen men det som 

dock är anmärkningsvärt är att de var mer än tre gånger fler än tillfällessökarna (n=25) 

och tillika, som ovan nämnts, på gruppnivå kan betraktas utgöra ett lika stort hot, om 

inte större, mot samhällsekonomin som tillfällessökarna. Detta baserat på deras antal 

samt lägre benägenhet att bli påkomna med hänsyn till deras begränsade straffregister. 

Sökarna med lågfrekvensprofil var således även den grupp som utan konkurrens, i störst 

utsträckning hade begått grova brott, vilket var i 80.5% av fallen. Motsvarande siffra för 

tillfällessökarna var 52.0%.  
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4.3 Slutsats 

Sökarna med lågfrekvensprofil är till följd av resultatet således den kategori som det ur 

ett samhällsperspektiv är intressant att fokusera såväl framtida forskning som 

brottspreventiva åtgärder på eftersom de inte ligger i samma uppenbara fokus som 

tillfällessökarna gör, vars existens och aktiviteter är förhållandevis välkända hos såväl 

media som politiker och brottsbekämpande myndigheter. Det kan även konstateras att 

det finns intressanta skillnader mellan de olika grupper som undersökts, och kunskapen 

om dessa skillnader kan utgöra grunden för ett riktat proaktivt arbete mot ekonomisk 

brottslighet. 

Efter att ha granskat 454 enskilda fall utifrån Weisburd et al. (2001) 

kategoriseringsmodell blir den samlade bedömningen att tillvägagångssättet att bedöma 

gärningspersoners generella drag med hjälp av bedömningsinstrument likt DISI som 

skapades för studien, har potential att med hjälp av justeringar och ytterligare 

utvärderingar kunna fungera som ett verktyg i fall där en helhetsbild som inte är alltför 

tidskrävande kan vara användbar. Det skulle till exempelvis kunna röra utredningar och 

utvärderingar inom olika instanser inom rättsväsendet där det finns ett behov av att på 

ett strukturerat sätt och med rätt kompetens bilda sig en preliminär uppfattning om en 

dömd persons kriminella identitet. 

  



 57 

5. Referenser 

Akers, R. L. (2009). Social learning and social structure: A general theory of crime 

and deviance. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. 

Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2009). Social Learning Theory. In J. Miller (Ed.), 

21
st
 Century criminology: A reference handbook (pp. 323-332). Thousand Oaks: 

SAGE Publications. 

Aktiebolagslag (2005:551). Hämtad den 9 augusti 2014 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551/ 

Agerberg, M. (2004). Kidnappad hjärna. Lund: Studentlitteratur. 

Agnew, R. (2006). Storylines as a neglected cause of crime. Journal of Research in 

Crime and Delinquency, 43, (2), 119-147. 

Alalehto, T. (2000). The act of economic crime: The logic of dirty business and 

normative restrictions in the swedish restaurant industry. Journal of Scandinavian 

Studies in Criminology and Crime Prevention, 1, (2), 156-177. 

Alalehto, T. (2001). Vad lär vi oss av ekobrottets viktimologi? I L. Appelgren & H. 

Sjögren (Red.), Ekonomisk brottslighet och nationalstatens kontrollmakt (s.351-367). 

Stockholm: Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. 

Alalehto, T. (2002). Fifflarens personlighet. En studie om personlighetsdragets 

betydelse vid ekonomisk brottslighet. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för socialt 

arbete. 

Alalehto, T. (2003). Economic crime: Does personality matter? International Journal 

of Offender Therapy and Comparative Criminology, 47, (3), 335-355. 

Alalehto, T. (2007). Bedrägeriets natur: den ekonomiska brottslighetens ontologiska 

struktur. Visby: Books-on-demand. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551/


 58 

Alalehto, T., & Larsson, D. (2008). Vem är den ekonomiske brottslingen? En 

sociodemografisk profilstudie av 23 länder. I T. Alalehto & D. Larsson (Red.), Den 

ljusskygga ekonomin. Ekonomisk och organiserad brottslighet (s.39-70). Umeå: Umeå 

universitet, Sociologiska institutionen. 

Alalehto, T. (2014). Motiv eller tillfälle eller både och? I T. Alalehto, P. Larsson & L. 

Korsell (Red.). Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader (s.415-426). Lund: 

Studentlitteratur. 

Axberger, H.-G. (1988). Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar. En rättspolitisk 

utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet (BRÅ Forskning, 1988:3). 

Stockholm: Allmänna förlaget. 

Aubert, V. (2014). White-collar crime and social structure. I T. Alalehto, P. Larsson 

& L. Korsell (Red.), Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader (s.163-176). Lund: 

Studentlitteratur. 

Bennett, T., & Holloway, K. (2006). Variations in Drug Users' Accounts of the Connection 

Between Drug Misuse and Crime. Journal of Psychoactive Drugs, 38, (3), 243-254. 

Benson, M. L., & Moore, E. (1992). Are White-Collar and common offenders the 

same? An empirical and theoretical critique of a recently proposed general theory of 

crime. Journal of Research in Crime and Delinquency, 29, (3), 251-272. 

Bergqvist, M. (2000). Ekonomisk Brottslighet - En genomgång av begreppet. 

Stockholm: Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen. Hämtad den 7 

februari 2014 från 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Rapport-Ekonomisk-

brottslighet-SU-2000.pdf 

Borg, E., & Westerlund, J. (2006). Statistik för beteendevetare (2 uppl.). Stockholm: 

Liber AB. 

Braithwaite, J., & Fisse, B. (1988). Preventive Law and Managerial Auditing. 

Managerial Auditing Journal, 3, (1), 17-20. 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Rapport-Ekonomisk-brottslighet-SU-2000.pdf
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Rapport-Ekonomisk-brottslighet-SU-2000.pdf
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Rapport-Ekonomisk-brottslighet-SU-2000.pdf


 59 

BrB 11 kap. Om brott mot borgenärer m.m. Hämtad den 7 februari 2014 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K11 

BRÅ 2002:6. Just in time. Ekobrottslighet inom svensk och norsk 

långtradartransport. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

Brå (2003). Enkätundersökning om ekobrottsförebyggande arbete Januari 2003. 

Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Hämtad den 17 februari 2014 från 

http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800014942/1314091205406/20

03_1_forebygga_ekobrott.pdf 

BRÅ 2004:4. Revisorernas anmälningsskyldighet. Stockholm: Brottsförebyggande 

rådet. 

BRÅ 2008:23. Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet. 

Brå. (2014). Hämtad den 7 februari 2014 från http://www.bra.se/bra/brott-och-

statistik/bedragerier-och-ekobrott.html 

Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine 

activity approach. American Sociological Review, 44, (4), 588-608. 

Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed). 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Collste, G., & Vikinge, L. (2001). Samhällets normer, marknadens moral och den 

ekonomiska brottsligheten. I L. Appelgren & H. Sjögren (Red.), Ekonomisk 

brottslighet och nationalstatens kontrollmakt (s.113-123).  Stockholm: Gidlund i 

samarbete med Riksbankens jubileumsfond. 

Christie, N. (2001). Det idealiska offret. I M. Åkerström & I. Sahlin (Red.), Det 

motspänstiga offret (s.46-60). Lund: Studentlitteratur AB 

Ekbom, T., Engström, G., & Göransson, B. (2011). Människan, brottet, följderna. 

Stockholm: Natur & Kultur 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K11
http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800014942/1314091205406/2003_1_forebygga_ekobrott.pdf
http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800014942/1314091205406/2003_1_forebygga_ekobrott.pdf
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/bedragerier-och-ekobrott.html
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/bedragerier-och-ekobrott.html
http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/bedragerier-och-ekobrott.html


 60 

Ekobrottsmyndigheten. (2004). Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk 

brottslighet - EBM från experiment till långsiktighet. Hämtad den 7 februari 2014 

från 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Attf%C3%B6rebyggaoc

hf%C3%B6rhindraallvarligekonomiskbrottslighet.pdf 

Ekobrottsmyndigheten. (2012). Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012 -

extern version. Hämtad den 7 februari 2014 från 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Underr%C3%A4ttelsebi

ld%202012%20extern.pdf 

Ekobrottsmyndigheten. (2013). Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2013 extern 

version. Hämtad den 7 februari 2014 från 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/EBM%20l%C3%A4ges

bild%202013.pdf 

Ekobrottsmyndigheten. (2014). Hämtad den 7 februari 2014 från 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/ 

Ellingsen, D. (2014). Næringsdrivende som offere for økonomisk kriminalitet. I T. 

Alalehto, P. Larsson & L. Korsell (Red.), Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader 

(s.137-159). Lund: Studentlitteratur. 

Engdahl, O. (2011). White collar crime and informal social control: The case of 

“crisis responders” in the Swedish banking and finance sector. Sociology Mind, 1, 

(2), 81-89. 

Engdahl, O. (2014). White collar crime and informal social control: The case of “crisis 

responders” in the Swedish banking and finance sector. I T. Alalehto, P. Larsson & L. 

Korsell (Red.). Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader (s.273-296). Lund: 

Studentlitteratur 

Estrada, F., Pettersson, T., & Shannon, D. (2012). Crime and criminology in Sweden. 

European Journal of Criminology, 9, (6), 668-688. 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Attf%C3%B6rebyggaochf%C3%B6rhindraallvarligekonomiskbrottslighet.pdf
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Attf%C3%B6rebyggaochf%C3%B6rhindraallvarligekonomiskbrottslighet.pdf
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Attf%C3%B6rebyggaochf%C3%B6rhindraallvarligekonomiskbrottslighet.pdf
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Underr%C3%A4ttelsebild%202012%20extern.pdf
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Underr%C3%A4ttelsebild%202012%20extern.pdf
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/EBM%20l%C3%A4gesbild%202013.pdf
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/EBM%20l%C3%A4gesbild%202013.pdf
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/


 61 

Friedrichs, D. O. (2010). Trusted criminals – White collar crime in contemporary 

society. Wadsworth: Cengage Learning. 

Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford, CA: 

Stanford University Press. 

Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1993). Commentary: Testing The General Theory 

of Crime. Journal of Research in Crime and Delinquency. 30, (1), 47-54. 

Gottfredson, M. R. (2005). Offender classifications and treatment effects in 

developmental criminology: A propensity/ event consideration. The Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, 602, 46-56. 

Gratzer, K. (2001). Konkurs och kriminalitet i ett jämförande perspektiv under 1900-

talet. I L. Appelgren & H. Sjögren (Red.), Ekonomisk brottslighet och 

nationalstatens kontrollmakt (s.233-262). Stockholm: Gidlund i samarbete med 

Riksbankens jubileumsfond. 

Hernandez-Avila, C. A., Burleson J. A., Poling J., Tennen H., Rounsaville B. J., & 

Kranzler, H. R. (2000). Personality and substance use disorders as predictors of 

criminality. Comprehensive Psychiatry, 41, (4), 276-83. 

 
Hirschi, T. (2002). Causes of delinquency. Piscataway, NJ: Transaction publishers. 

Horenczyk, G., & Nisan, M. (1990). Moral balance: The effect of prior behavior on 

decision in moral conflict. British Journal of Social Psychology, 29, 29-42. 

Jacobson, H., Magnusson, D., Romare, J., Sjögren, H., & Thörn Berggren, I. (2012). 

Svart, Grått, Vitt: En lärobok om ekonomisk brottslighet. Lund: Studentlitteratur. 

Kinberg, O. (2014) Kritiska reflexioner över den differentiella associationshypotesen. I 

T. Alalehto, P. Larsson & L. Korsell (Red.). Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader 

(s.177-192). Lund: Studentlitteratur. 

Klenowski, P. M. (2012). “Learning the good with the bad'”: Are occupational white-

collar offenders taught how to neutralize their crimes? Criminal Justice Review, 37, 

(4), 461-477. 



 62 

Korsell, L. (2014). A Theory of selection relating to economic crime. I T. Alalehto, P. 

Larsson & L. Korsell (Red.). Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader (s.193-223). 

Lund: Studentlitteratur 

Lag om näringsförbud (1986:436). Hämtad den 25 februari 2014 från: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-

1986436-om-naringsforbu_sfs-1986-436/ 

Larsson, S. (2001). Effektivare ekobrottsbekämpning i småföretag. I L. Appelgren & 

H. Sjögren (Red.), Ekonomisk brottslighet och nationalstatens kontrollmakt (s.368-

390).  Stockholm: Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. 

Larsson, P., Korsell, L., & Alalehto, T. (2014). Från småfisk till global katastrof. 

Ekonomisk brottslighet på 2000-talet. I T. Alalehto, P. Larsson & L. Korsell (Red.), 

Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader (s.25-50). Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, D., & Alalehto, T. (2013). The reaction towards white collar crime: When 

white collar crime matters. The Open Criminology Journal, 6, 1-9. 

Lindgren, S.-Å. (2002). Economic crime in Sweden: An essentially contested issue. 

Criminal Justice, 2, (4), 363–383. 

Lindmark, E. (2001). Tillämpningen av näringsförbudet – individer och brott. I L. 

Appelgren & H. Sjögren (Red.), Ekonomisk brottslighet och nationalstatens 

kontrollmakt (s.93-110).  Stockholm: Gidlund i samarbete med Riksbankens 

jubileumsfond. 

Messner, S. F., & Rosenfeld, R. (2001). Crime and the american dream. Belmont: 

Wadsworth Publishing Co. 

Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. American Sociological Review, 3, 

(5), 672-682. 

Nelken, D. (2002). White-collar crime. I M. Maguire., R. Morgan & R. Reiner (Ed.), 

The Oxford Handbook of Criminology (pp.844-877). New York: Oxford University 

Press Inc. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1986436-om-naringsforbu_sfs-1986-436/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1986436-om-naringsforbu_sfs-1986-436/


 63 

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using 

IMB SPSS. London: Open University Press. 

Pagano, R. R. (2013). Understanding statistics in the behavioral science. 

Wadsworth: Cengage Learning. 

Paternoster, R., & Simpson, S. (1996). Sanction threats and appeals to morality: 

Testing a rational choice model of corporate crime. Law & Society Review, 30, (3), 

549-583. 

Personuppgiftslagen (1998:204). Hämtad den 7 februari 2014 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/ 

Piquero, N. L. (2012). The only thing we have to fear is fear itself: Investigating the 

relationship between fear of falling and white-collar crime. Crime & Delinquency, 

58, (3), 362 -379. 

Piquero, N. L., & Benson, M. L. (2004). White-collar crime and criminal careers: 

Specifying a trajectory of punctuated situational offending. Journal of Contemporary 

Criminal Justice, 20, (2), 148-165. 

Polismyndigheten i västra Götaland. (2005). Rekrytering till kriminella gäng i 

Göteborg. Göteborg: Polismyndigheten i västra Götaland. Hämtad den 2 november 

2014 från http://polisen.se/Vastra_Gotaland/Aktuellt/Rapporter-och-

publikationer/Rapporter/Publicerat/Vastra-Gotaland/Rekrytering-till-kriminella-

gang/ 

Poortinga, E., Lemmen, C., & Jibson, M. D. (2006). A case control study: White-

collar defendants compared with defendants charged with other nonviolent theft. The 

Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 34, (1), 82–89. 

Ring, J. (2014). Social bakgrund hos skattebrottslingar och stöldbrottslingar. I T. 

Alalehto, P. Larsson & L. Korsell (Red.), Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader 

(s.327-385). Lund: Studentlitteratur 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://polisen.se/Vastra_Gotaland/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat/Vastra-Gotaland/Rekrytering-till-kriminella-gang/
http://polisen.se/Vastra_Gotaland/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat/Vastra-Gotaland/Rekrytering-till-kriminella-gang/
http://polisen.se/Vastra_Gotaland/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat/Vastra-Gotaland/Rekrytering-till-kriminella-gang/


 64 

Rikskriminalpolisen. (2014). En nationell översikt av kriminella nätverk med stor 

påverkan i lokalsamhället. Stockholm: Rikskriminalpolisen. Hämtad den 2 november 

2014 från http://polisen.se/Vastra_Gotaland/Aktuellt/Rapporter-och-

publikationer/Rapporter/Publicerat---Nationellt/Ovriga-

rapporterutredningar/Kriminella-natverk-med-stor-paverkan-i-lokalsamhallet/ 

Sarnecki, J. (2009). Introduktion till kriminologi. Lund: Studentlitteratur. 

Schoepfer, A., Carmichael, S., & Piquero, N. L. (2007). Do perceptions of 

punishment vary between white-collar and street crimes? Journal of Criminal 

Justice, 35, 151–163. 

Shover, N., & Hochstetler, A. (2006). Choosing White-Collar Crime. New York: 

Cambridge University Press. 

Sjögren, H. (2008). "Alla andra gör det..." Om normförskjutningar i relation till ekobrott. 

(Elektronisk version). Tvärsnitt. 

http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr32008/essaallaandragordetomnormforskjutningarire

lationtillekobrott.4.427cb4d511c4bb6e38680003509.html 

Skattebrottslag (1971: 69). Hämtad den 7 februari 2014 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skattebrottslag-197169_sfs-1971-

69/?bet=1971:69 

Skatteverket. (2014a). Skattefelets utveckling I Sverige 2007 – 2012. Solna: 

Skatteverket. 

Skatteverket. (2014b). Omfattningen av svartarbetet. I T. Alalehto, P. Larsson & L. 

Korsell (Red.), Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader (s.103-136). Lund: 

Studentlitteratur. 

Soothill, K., Humphreys, L., & Francis, B. (2012). Middle-class offenders: A 35-year 

follow-up. The British Journal of Criminology, 52, 765–785. 

Stadler, W. A., & Benson, M. L. (2012). Revisiting the guilty mind: The 

neutralization of white-collar crime. Criminal Justice Review, 37, (4), 494 – 511. 

http://polisen.se/Vastra_Gotaland/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat---Nationellt/Ovriga-rapporterutredningar/Kriminella-natverk-med-stor-paverkan-i-lokalsamhallet/
http://polisen.se/Vastra_Gotaland/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat---Nationellt/Ovriga-rapporterutredningar/Kriminella-natverk-med-stor-paverkan-i-lokalsamhallet/
http://polisen.se/Vastra_Gotaland/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat---Nationellt/Ovriga-rapporterutredningar/Kriminella-natverk-med-stor-paverkan-i-lokalsamhallet/
http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr32008/essaallaandragordetomnormforskjutningarirelationtillekobrott.4.427cb4d511c4bb6e38680003509.html
http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr32008/essaallaandragordetomnormforskjutningarirelationtillekobrott.4.427cb4d511c4bb6e38680003509.html
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skattebrottslag-197169_sfs-1971-69/?bet=1971:69
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skattebrottslag-197169_sfs-1971-69/?bet=1971:69
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skattebrottslag-197169_sfs-1971-69/?bet=1971:69
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skattebrottslag-197169_sfs-1971-69/?bet=1971:69


 65 

Strand, S., Holmberg, G., & Söderberg, E. (2009). Den rättspsykiatriska vården. 

Lund: Studentlitteratur. 

Sund, B. (2001). Restaurangbranschens oseriösa marknadskrafter. I L. Appelgren & 

H. Sjögren (Red.), Ekonomisk brottslighet och nationalstatens kontrollmakt (s.330-

350). Stockholm: Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. 

Sutherland, E. H. (1940). White-collar criminality. American Sociological Review, 5, 

(1), 1-12. 

Sutherland, E. H. (1947). Principles of Criminology. (4
th

 ed.). Philadelphia: 

Lippincott. 

Svensson, M. (2008). Sociala normer och regelefterlevnad. Trafiksäkerhetsfrågor ur 

ett rättssociologiskt perspektiv (avhandling för doktorsexamen, Lunds universitet, 

2008). 

Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A Theory of 

Delinquency. American Sociological Review, 22, (6), 664-670. 

Träskman, P.-O. (2014). Ekonomins kriminalitet. I T. Alalehto, P. Larsson & L. Korsell 

(Red.), Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader (s.53-65). Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet 1:2011. God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 

den 31 oktober 2014 från 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1340207445825/God

+forskningssed+2011.1.pdf 

Walters, G. D., & Geyer, M. D. (2004). Criminal thinking and identity in male white-

collar offenders. Criminal Justice and Behavior, 31, (3), 263-281. 

Weisburd, D., Chayet, E. F., & Waring, E. (1989). Beyond general deterrence in 

white collar crime: Empirical evidence and theoretical perspectives. Hämtad den 17 

februari 2014 från https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Photocopy/145153NCJRS.pdf 

Weisburd, D., Chayet, E. F., & Waring, E. (1990). White-collar crime and criminal 

careers: Some preliminary findings. Crime & Delinquency, 36, (3), 342-355. 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1340207445825/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1340207445825/God+forskningssed+2011.1.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Photocopy/145153NCJRS.pdf


 66 

Weisburd, D., Waring, E., & Chayet, E. F. (1993). White Collar Crime and criminal 

Careers: A final report submitted to the national institute of justice. Hämtad den 1 

februari 2014 från https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/145143NCJRS.pdf 

Weisburd, D., Waring, E., & Chayet, E. F. (1994). Specific deterrence in a sample of 

offenders convicted of white collar crimes. Hämtad den 1 februari 2014 från 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/151296NCJRS.pdf 

Weisburd, D., Waring, E., & Chayet, E. F. (1995). Specific deterrence in a sample of 

offenders convicted of white collar crimes. Criminology, 33, (4), 587-605. 

Weisburd, D., Waring, E., & Chayet, E. F. (2001). White collar crime and criminal 

careers. Cambridge: University Press. 

Wibe, S. (2014). Attityder till ekonomisk brottslighet 1988 och 2001. I T. Alalehto, 

P. Larsson & L. Korsell (Red.), Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader (s.145-

159). Lund: Studentlitteratur. 

Wärneryd, K-E., & Walerud, B. (1982). Taxes and economic behavior: Some 

interview data on tax evasion in Sweden. Journal of Economic Psychology, 2, (3), 

187–211. 

 

  

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/145143NCJRS.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/151296NCJRS.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/151296NCJRS.pdf


 67 

6. Bilaga nr. 1 

6.1 Ekobrottslingar: Checklista (EB:CL) 

Lågfrekvensförbrytare (0-2 tidigare domar, brott i form av trafikförseelser eller 

hastighetsöverträdelser inkluderas ej) 

1. Krisreagerare (KR) 

KR.1. Låg frekvens av tidigare kriminella handlingar som lett till fällande dom (0-2 

tidigare domar). 

KR.2. Personen har fram till det aktuella brottet (den dom som ligger till grund för 

bedömningen) levt som i stort sett laglydiga individer. 

KR.3. Någon form av uttalad allvarlig kris (ex. familjerelaterad, sjukdomsrelaterad, eller 

ekonomisk). 

KR.4. Personen har under en längre tid (ca 5 år) eller en mängd tidigare tillfällen haft 

möjligheten att begå brottet (bokföringsbrott eller skattebrott) men valt att ej göra detta. 

KR.5. Avsaknad av dokumenterat eller uttalat missbruk vid tidpunkten för brottet. 

2. Tillfällesgriparna (TG) 

TG.1. Låg frekvens av tidigare kriminella handlingar som lett till fällande dom (0-2 

tidigare domar). 

TG. 2. Det saknas i domen information om att personen tidigare aktivt sökt tillfällen att 

begå, eller att denne har begått, kriminella handlingar som kräver ett direkt uppsåt för att 

inträffa. 

TG.3. Personen har till synes begått brottet till följd av att en, i tid avgränsad, situation 

uppstått till följd av ändrade omständigheter som möjliggör eller motiverar brottet (t.ex. 

att den dömde har bedömt att det pga. ändrade förutsättningar uppstått en chans att 

snabbt och enkelt tjäna stora pengar med relativt liten risk att bli avslöjad). 

3. Sökare med en lågfrekvensprofil. (SLF) 

SLF.1. Faller enligt kriterierna utanför ramarna för KP eller TG. 
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Högfrekvensförbrytare (minst 3 tidigare domar, brott i form av trafikförseelser eller 

hastighetsöverträdelser inkluderas ej) 

4. Tillfällessökarna (TS) 

TS.1. Hög frekvens av tidigare kriminella handlingar som lett till fällande dom (minst 3 

tidigare domar). 

TS.2. Det förekommer i domen information om att personen tidigare aktivt sökt tillfällen 

att begå, eller att denne har begått, kriminella handlingar som kräver ett direkt uppsåt, i 

syfte att dra ekonomisk vinning. 

TS.3. Personen har till synes begått brottet i syfte av uppnå ekonomisk vinning genom 

att systematiskt utnyttja svagheter i kontrollsystemet. Tidigare fällande domar inkluderar 

ekonomisk brottslighet. 

5. Avvikelsessökarna (AS) 

AS.1. Hög frekvens av tidigare kriminella handlingar som lett till fällande dom (minst 3 

tidigare domar). 

AS.2. Det förekommer i domen information om att personens kriminella historik präglas 

av mångfald och variation med hänsyn till tidigare fällande domar. 

AS.3. Tidigare fällande domar består till majoriteten av rubriceringar som ej klassas som 

ekonomisk brottslighet. 
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7. Bilaga nr. 2 

7.1 Ekobrottslingar: Kategoriseringsguide (EB:KG) 
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8. Bilaga nr. 3 

8.1 Ekobrottslingar: Datainsamlingsinstrument (EB:DISI) 

1. Nummer i ekobrottspärmen * 

 
 
2. Ålder * 

 
 
3. Kön * 

 
1 2 

 

Man 
  

Kvinna 

 
4. Brottsrubricering * 

 

 
1 2 = Skattebrott + Bokföringsbrott 3 

 

Skattebrott 
   

Bokföringsbrott 

 
5. Brottsgrad * 

 

 
     1      2 = Normalgraden      3 

 

Ringa 
   

Grov 

 
6. Påföljd * 
 
     1 = Böter             2 = VD            3 = VD + Böter    4 = VD + Sam        5 = Skyddstillsyn     6 = Fängelse 

 
      

 

 
7. Näringsförbud * 

 
1 2 

 

Ja 
  

Nej 

 
8. Ensam i brottet * 

Dömdes endast denna person i detta mål 

 
1 2 

 

Ja 
  

Nej 

 

9. Försvararens ersättning * 

 
 

10. Den dömdes försvarskostnad. * 
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11. Branschtillhörighet * 

 

 
1= Resta 2= Bygg/Anläggning 3 = Hushållsnära 4 = Konsult 5 Handel fordon 6 = Transport  7= Butik 8= Övr. 

 

 
        

 

 
12. Orsaksförklaring. * 

 

 
1 = Hävdar okunskap 2 = Hävdar missförstånd 3 = Hävdar kris 4 = Ingen 

 

 
    

 

 
13. Varit i kontakt med vården * 

 
1 2 

 

Ja 
  

Framgår ej 

 
14. Problem till följd av alkoholkonsumtion * 

 
1 2 

 

Ja 
  

Framgår ej 

 
15. Uppgifter om hantering eller bruk av narkotika * 

 
1 2 

 

Ja 
  

Framgår ej 

 
16. Uppsåt * 

 

 
1 = Oaktsamhet 2 = Likgiltighet 3 = Direkt 

 

 
   

 

 
17. Typ av brottsfrekvens * 

 
1 2 

 

Låg 
  

Hög 

 
18. Antal begångna brott * 

 
 
19. Kategorisering * 

 

 
1 = Krisreagerare 2 = Tillfällesgripare 3 = SLP 4 = Tillfällessökare 5 = Avvikelsesökare 
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9. Bilaga nr. 4 

9.1 Ekobrottslingar: Kodningsnyckel (EB:KN) 

1. Nummer - Löpande numrering för att kunna dubbelkontrollera att respektive dom 

kodats korrekt. 

2. Ålder – Den ålder som den dömde skulle fylla eller hade fyllt det kalenderår som 

rättegången hölls. 

3. Kön - Man eller kvinna? 

4. Brottsrubricering - Rubricering på det eller de brott som renderar i fällande dom i 

det specifika mål som omfattas av domstolsprotokollet som utgör underlag för 

bedömningen. 

5. Brottsgrad - Den grövsta förekommande graden på det, eller något av de brott som 

renderar i fällande dom i det specifika mål som omfattas av domstolsprotokollet som 

utgör underlag för bedömningen. Grovt > Normalgrad > Ringa. 

6. Påföljd - Den påföljd som utdömts i det specifika mål som omfattas av 

domstolsprotokollet som utgör underlag för bedömningen. 

7. Näringsförbud - Döms näringsförbud ut som påföljd i det specifika mål som 

omfattas av domstolsprotokollet som utgör underlag för bedömningen? 

8. Ensam i brottet - Döms ytterligare en eller flera personer kopplat till brottet i det 

specifika mål som omfattas av domstolsprotokollet som utgör underlag för 

bedömningen? Ensam-i-brottet 

9. Försvararens ersättning - Det arvode/ersättning som tillerkänns det juridiska 

ombud som företräder den dömde i det specifika mål som omfattas av 

domstolsprotokollet som utgör underlag för bedömningen. Beloppet anges i SEK. 

Försvarsersättning. 

10. Den dömdes försvarskostnad - Det belopp som den dömde av domstolen åläggs 

att betala till staten som ersättning för kostnader i samband med försvararens arvode i 
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det specifika mål som omfattas av domstolsprotokollet som utgör underlag för 

bedömningen.  Beloppet anges i SEK. Försvarskostnad. 

11. Branschtillhörighet - Den bransch som den dömde verkar i vid tidpunkten för, 

eller i anslutning till det eller något av de brott i det specifika mål som omfattas av 

domstolsprotokollet som utgör underlag för bedömningen. Bransch 

12. Uppsåt enligt domstol - Den högsta förekommande uppsåtsgraden på det, eller 

något av de brott som renderar i fällande dom i det specifika mål som omfattas av 

domstolsprotokollet som utgör underlag för bedömningen. Uppsåtligen > 

Likgiltighet > Oaktsamhet. Oaktsamhetsuppsåt, Likgiltighetsuppsåt, Direktuppsåt. 

13. Orsaksförklaring - Yttrar den dömde tydliga uttalanden om; egen okunskap 

angående gällande lagstiftning som förklaring eller orsak till brottet, missförstånd, 

kris, eller saknas det förklaring till brottet i det specifika mål som omfattas av 

domstolsprotokollet som utgör underlag för bedömningen. Okunskap, Missförstånd, 

Kris, Ingen. 

14. Varit i kontakt med vården - Framgår det att den dömde inom en tidsram på 0-12 

månader innan tidpunkten för, eller i anslutning till det eller något av de brott i det 

specifika mål som omfattas av domstolsprotokollet som utgör underlag för 

bedömningen, varit i kontakt med sjukvården? Med kontakt avses endast fysiska 

möten och omfattar ej mail- eller telefonkontakt. Med sjukvården avses läkare, 

sjuksköterska, psykolog, eller annan klinisk kompetens som kan anses vara likställd 

med dessa. Vårdkontakt. 

15. Problem till följd av alkoholkonsumtion - Framgår det att den dömde inom en 

tidsram på 0-12 månader innan tidpunkten för, eller i anslutning till det eller något av 

de brott i det specifika mål som omfattas av domstolsprotokollet som utgör underlag 

för bedömningen, drabbats av problem till följd av alkoholkonsumtion? Med 

problem avses fysiska eller psykiska besvär, relationsproblem, eller kriminalitet. 

Med alkoholkonsumtion avses sådan mängd, frekvens, eller berusningsgrad att den 

kan bedömas vara ett riskbruk i enlighet med (Agerberg, 2004). Alkoholproblem. 
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16. Bruk eller hantering av narkotika - Framgår det att den dömde någon gång brukat 

ett preparat som vid tidpunkten för brukandet var klassat som narkotika och ej 

erhållits med ett recept utskrivet i den dömdes namn? Narkotikaproblem. 

17. Typ av brottsfrekvens - Lågfrekvent = < 3 tidigare fällande domar. Högfrekvent = 

3 < tidigare fällande domar. Brottsfrekvens. 

18. Antal begångna brott - Antal fällande domar. Brott som är kopplade till varandra 

och begåtts vid samma tidpunkt kommer att räknas som ett brott. Brott som ej kan 

anses ha någon inbördes relation kommer att räknas var för sig. Antal-begångna-

brott. 

19. Kategorisering - Den undergrupp som den dömde bedöms tillhöra efter att en 

helhetsbedömning gjorts med hjälp av CL och faktorer i DISI (se bilaga 1 & 3). 

Kategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 75 

10. Bilaga nr. 5 

10.1 Lagföringar i Sverige för bokförings- och skattebrott 2010-2013. 

Tabell 6 

 
Lagföringar i Sverige för bokförings- och skattebrott mellan åren 2010-2013. 

 
Note. Straff/Åtalsund = Straff- eller åtalsunderlåtelse.  

 

Källa: Brå (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik 2010 2011 2012 2013 

Bokföringsbrott     

Lagförda i riket (Huvudbrott) 1636 1728 1455 1218 

Lagförda av EBM (Huvudbrott) 393 481 383 458 

Fängelse som påföljd (Huvudbrott) 153 166 162 131 

Straff/Åtalsund EBM 1:a kammare 33 43 31 28 

Skattebrott 
    

Lagförda i riket (Huvudbrott) 236 229 189 64 

Lagförda EBM (Huvudbrott) 62 35 20 6 

Fängelse som påföljd (Huvudbrott) 88 82 67 34 

Straff/Åtalsund EBM 1:a kammare 3 11 12 14 
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11. Bilaga nr. 6     

Tabell 7.  

 
Effektvärden och signifikansvärden för skillnadtest gällande olika variabler samt information om vilket test som använts.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Note: B+VD+ST = Böter, Villkorlig dom och Samhällstjänst har slagits ihop och jämförts med fängelse som påföljd. B-grad = Brottsgrad. 

 

 Jämförelser Ålder Kön B-grad Påföljd Näringsf. Ensam Kostnad Orsak Vård Alkohol Narkotika Uppsåt Antalbrott 

 Typ av test T-test  χ2  χ2  χ2  χ2  χ2 Man-W  χ2  χ2  χ2  χ2  χ2 Man-W 

Män vs Kvinnor Ej - Ej 0.205ᵛᵛᵛ Ej Ej Ej Ej Ej 0,104ᶠ Ej 0,201ᵛᵛᵛ 0,12** 

LF-M vs HF-M 0.61ᵈᵈᵈ - 0,266ᵞᵞᵞ 0,490ᵛᵛᵛ 0,285ᵞᵞᵞ Ej 0,18** Ej Ej 0,295ᶠᶠᶠ 0,545ᶠᶠᶠ 0,301ᵛᵛᵛ - 

LF-M vs LF-K 0,33ᵈ - Ej Ej Ej 0,132ᵞ Ej Ej Ej Ej Ej Ej Ej 

    

B+VD 

         
LF vs HF 0,55ᵈᵈᵈ 0,184ᶠᶠᶠ 0,247ᵞᵞᵞ 0,491ᵛᵛᵛ 0,269ᵞᵞᵞ Ej 0,17*** Ej Ej 0,308ᶠᶠᶠ 0,537ᶠᶠᶠ 0,307ᵛᵛᵛ 0,68*** 

LF vs SLP Ej 0,142ᵞᵞ 0.505ᵞᵞᵞ 0,564ᵛᵛᵛ 0,476ᵞᵞᵞ 0,228ᵞᵞᵞ 0,22*** 0,168ᵛ Ej Ej 0,14ᶠ 0,374ᵛᵛᵛ 0,22*** 

SLP vs HF 0,45ᵈᵈ Ej 0,314ᵞᵞᵞ Ej 0,227ᵞᵞ Ej Ej Ej 0,219ᶠ 0,211ᶠ 0,403ᵞᵞᵞ Ej - 

Påföljd B+VD 

   

B+VD+ST 

         
KR vs TG Ej Ej 0,126ᵞ 0,166ᵛ Ej Ej Ej 0,582ᵛᵛᵛ 0,248ᶠᶠᶠ Ej Ej Ej Ej 

KR vs SLP Ej 0,3ᶠᶠᶠ 0,685ᵞᵞᵞ 0,676ᵛᵛᵛ 0,524ᵞᵞᵞ 0,385ᵞᵞᵞ 0,27*** 0,575ᵛᵛᵛ 0,310ᶠᶠᶠ Ej Ej 0,534ᵛᵛᵛ 0,26** 

KR vs TS 0.46ᵈ 0,301ᶠᶠ 0,438ᶠᶠᶠ X 0,390ᶠᶠᶠ Ej Ej X 0,226ᶠ Ej 0,298ᶠ 0,561ᵛᵛᵛ Sig 

KR vs AS 0.83ᵈᵈᵈ 0,342ᶠᶠᶠ 0,428ᶠᶠᶠ 0,572ᵛᵛᵛ 0,284ᶠᶠ 0,246ᵞ 0,035*** X Ej 0,445ᶠᶠᶠ 0,639ᶠᶠᶠ 0,380ᵛᵛᵛ Sig 

TG vs SLP Ej 0,132ᵞ 0,5ᵞᵞᵞ 0,560ᵛᵛᵛ 0,491ᵞᵞᵞ 0,217ᵞᵞᵞ 0,24*** 0,167ᵛ Ej Ej 0,132ᶠ 0,382ᵛᵛᵛ 0,24*** 

TG vs TS 0.28ᵈ 0,126ᶠ 0,181ᶠᶠ X 0,266ᶠᶠᶠ Ej Ej X Ej Ej 0,241ᶠᶠ 0,311ᵛᵛᵛ Sig 

TG vs AS 0.67ᵈᵈᵈ 0,152ᶠᶠ 0,195ᵞᵞ 0,398ᵛᵛᵛ 0,205ᶠᶠᶠ Ej 0,25*** 0,179ᵛ 0,220ᶠᶠᶠ 0,428ᶠᶠᶠ 0,660ᶠᶠᶠ 0,214ᵛᵛᵛ Sig 

SLP vs TS Ej Ej 0,274ᶠᶠ X Ej Ej 0,23* X Ej Ej Ej X Sig 

SLP vs AS 0.60ᵈᵈ Ej 0,312ᵞᵞᵞ X 0,260ᵞᵞ Ej Ej Ej 0,313ᶠᶠᶠ 0,347ᶠᶠᶠ 0,555ᶠᶠᶠ X Sig 

TS vs AS 0.56ᵈ X Ej X Ej Ej 0,37** X Ej 0,377ᶠᶠ 0,413ᶠᶠᶠ X Ej 

KR - M vs K Ej - Ej X Ej Ej Ej X Ej Ej X X Ej 

TG - M vs K 0,63ᵈᵈᵈ - Ej Ej Ej 0,17ᵞ Ej Ej Ej Ej Ej 0,242ᵛᵛᵛ Ej 

SLP - M vs K Ej - Ej X Ej Ej Ej X Ej Ej Ej X Ej 

Meningslös  =     Sig        Sig        Sig         
Phi (Yates)    =     ᵞᵞᵞ          ᵞᵞ            ᵞ 
Cramers V    =     ᵛᵛᵛ          ᵛᵛ           ᵛ 
Cohens' d     =     ᵈᵈᵈ         ᵈᵈ           ᵈ 
Phi (Fisher)  =      ᶠᶠᶠ           ᶠᶠ            ᶠ 
r (Man-W)    =    ***       **          * 
p                    =   ≤ .001   ≤ .01    ≤ .05 
X                    =         Ej T 
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12. Bilaga nr. 7             

Tabell 8.  
 

Översiktstabell för frekvenser samt procentuell andel gällande variabler för de olika grupperna. (N=454). 

 

Note: VD = Villkorlig dom, n = antal i gruppen, % = procentandel av totala gruppstorleken, Bf-brott = Bokföringsbrott, Samtjänst = Samhällstjänst. 

 

 

 
   Totalt   Låg    Hög   KR  TG   SLP  TS  AS Män Kvinnor BfL Variabel-nr 

  (N=454) (n=309) (n=63) (n=62) (n=247) (n=82) (n=25) (n=38) (n=397) (n=57) (n=391) 

  n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %  
Andel män  397  87.4 256 82.8 63 100 46 74.2 210 85.0 78 95.1 25  100 38 100 397  100  0 0.0 334 85.4 3 

Näringsförbud  131 28.9 48 15.5 28 44.4 9 14.5 39 15.8 55 67.1 13 52.0 15 39.5 120 30.2 11 19.3 103 26.3 7 

Ensam   257 56.6 195 63.1 33 53.2 46  74.2 149 60.3 29  35.4 14 56.0 19 50.0 230 57.9 27 47.4 224 57.1 8 

Vården 57 12.6 39 12.6 13 20.6 18 29.0 21 8.5 5 6.1 2  8.0 11 28.0 51 12.8 6  10.5   44 11.3 13 

Alkohol 32  7.0 10 3.2 15 24.2 2 3.2 8 3.2 7 8.5 1 4.0 14 36.8 32 8.1 0 0.0   17 4.3 14 

Narkotika 29  6.4 2 0.6 23 36.5 0 0.0 2 0.8 4 4.9 3 12.0 20 52.6 28 7.1 1 1.8     6  1.5 15 

Skattebrott 46   10.1 37 12.0  5 8.1 2 3.2 35 14.2 4 4.9 3 12.0 2 5.3 40 10.1 6 10.5   41 10.5 4 

Skatte + Bf-brott 193 42.5 134 43.4 28 45.2 29  46.8 105 42.5 31 37.8 12 48.0 16 42.1 164 41.3 29 50.9 165 42.1 4 

Bf-brott 215  47.4 138 44.7 30 47.6 31 50.0 107 43.3 47  57.3 10 40.0 20 52.6 193 48.6 22  38.6 185 47.3 4 

Ringa 5 1.1 5 1.6  0 0.0 3 4.8 2 0.8 0  0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.8 2 3.5     5  1.3 5 

Normal 284 62.6 237 76.7 31 50.0 52 83.9 185 74.9 16  19.5 12 48.0 19 50.0 245 61.7 39  68.4 253 64.5 5 

Grovt 165 36.3 67 21.7 32 50.8 7 11.3 60 24.3 66  80.5 13 52.0 19 50.0 149 37.5 16 28.1 133 34.0 5 

Böter 10 2.2 9 2.9 1 1.6 5 8.1 4 1.6 0  0.0 0 0.0 1 2.6 7 1.8 3 5.3     9 2.3 6 

VD 30 6.6 27 8.7 1 1.6 8 12.9 19  7.7 2  2.4 1 4.0 0 0.0 22 5.5 8 14.0   29  7.4 6 

VD + Böter 163 35.9 146 47.2 9 14.5 34 54.8 112 45.3 8 9.8 1 4.0 8 21.1 140  35.3 23  40.4 154 39.3 6 

VD + Samtjänst 97 21.4 80 25.9 7 11.3 10 16.1 70 28.3 10 12.2 5 20.0 2 5.3 81 20.4 16 28.1   90 23.0 6 

Skyddstillsyn 12 2.6 6 1.9 4 6.5 0 0.0 6 2.4 2 2.4 0 0.0 4 10.5 12  3.0 0 0.0     8 2.0 6 

Fängelse 142 31.3 41 13.3 41 65.1 5 8.1 36 14.6 60 73.2 18 72.0 23 60.5 135 34.0 7 12.3 101 25.8 6 

Restaurang 85 18.7 62 20.1 2 3.2 9 14.5 53 21.5 21 25.6 1 4.0 1 2.6 68 17.1 17 29.8   83 21.2 11 

Bygg/anlägg 121 26.7 74 23.9 28 45.2 15 24.2 59 23.9 19 23.2 12 48.0 16 42.1 109 27.5 12 21.1   93 23.7 11 

Hushållsnära 29 6.4 18 5.8 9 14.5 3 4.8 15 6.1 2 2.4 5 20.0 4 10.5 25 6.3 4 7.0   20 5.1 11 

Konsultfirma 62  13.7 31 11.7 6 9.5 10 16.1 26  10.5 20 24.4 1 4.0 5 13.2 53 13.4 9 15.8   56 14.3 11 

Handel med fordon 11  2.4 4 1.3 4 6.5 2 3.2 2 0.8 3 3.7 1 4.0 3 7.9 11 2.8 0  0.0     7 1.8 11 

Transport 21  4.6 18 5.8 2 3.2 2 3.2 16 6.5 1 1.2 1 4.0 1 2.6 20 5.0 1 1.8   19  4.8 11 

Butiksförs. 30 6.6 25  8.1 3 4.8 10 16.1 15 6.1 2 2.4 1 4.0 2 5.3 25  6.3 5 8.8   27  6.9 11 

Övriga 95 20.9 72 23.3 9 14.5 11 17.7 61 24.7 14  17.1 3 12.0 6 15.8 86 21.7 9 15.8   86  21.9 11 

Okunskap 133 29.3 101 32.7 16 25.8 9 14.5 92 37.2 16 19.5 5 20.0 11 28.9 114 28.7 19 33.3 117 29.8 12 

Missförstånd 164 36.1 96 31.1 30 48.4 7 11.3 89 36.0 38 46.3 13 52.0 17 44.7 142 35.8 22 38.6 134 34.2 12 

Kris 84 18.5 64 20.7 9 14.5 42 67.7 22 8.9 11 13.4 1 4.0 8 21.1 72 18.1 12 21.1   75 19.1 12 

Ingen 73 16.1 48 15.5 8 12.7 4 6.5 44 17.8 17 20.7 6 24.0 2 5.3 69 17.4 4 7.0   65 16.6 12 

Oaktsamhet 120 26.4 105 34.0 9 14.5 25 40.3 80 32.4 6 7.3 0 0.0 9 23.7 97 24.4 23 40.4 111 28.3 16 

Likgiltighet 102 22.5 89 28.8 5 8.1 18 29.0 71 28.7 8 9.8 2 8.0 3 7.9 82 20.7 20 35.1   97  24.7 16 

Direkt 232 51.1 115 37.2 49 77.8 19 30.6 96 38.9 68 82.9 23 92.0 26 68.4 218 54.9 14 24.6 183 46.8 16 
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13. Bilaga nr. 8 

Tabell 9.  

 
Översiktstabell för variablerna ålder, försvarsersättning, den dömdes kostnad, samt antalet begångna brott. (N=454). 
 

 

 
Note. MD = median, M = medelvärde, SD = Standardavvikelse, n = antal i gruppen, Sek = Svenska kronor, Variabel-nr = Det nummer som respektive variabel hade i EB:DISI (se bilaga 3). 

 

 
 

 

 
 

 

Totalt 

(N=454) 

 LF 

(n=309)      

HF 

(n=63) 

KR 

(n=62) 

TG 

(n=247) 

SLP 

(n=82) 

TS 

(n=25) 

AS 

(n=38) 

Män 

(n=397) 

Kvinnor 

(n=57) 

Variabel-nr 

Ålder MD 46 46 43 47.5 46 46 45 38 46 40 2 

Ålder M 45.74 46.56 40.63 48.42 46.58 45.09 43.4 38.82 46.04 43.67 2 

Ålder SD 11.31 11.53 8.16 11.78 11.74 10.6 6.83 8.54 11.25 11.62 2 

Ålder Min-Max 22 - 77 22 - 77 23 - 57 25 - 72 24 - 77 22 - 70 30 - 57 23 - 55 22 - 77 25 - 71 2 

Försvarsers. MD (Sek) 29101 27809 45691  16892.5  25018 80963 48671 45290.5  29963 25581 9 

Försvarsers. M (Sek) 66084.5 59630.5 106140.5  41256 42677 124590.5  122390.5  95450 66134.5  65737.5  9 

Försvarsers. SD (Sek) 114703 106830.5 149820  149921 83898  106018 186839  121132.5  106297 162874.5  9 

Försvarser Min-Max (Sek) 0 - 1 185 989 0 - 1 185 989 0 - 902537 0 - 1 185 989  0 - 1 139 555  0 - 370223 6068 - 902537 0 - 482032 0 - 1 139 555 0 - 1 185 989  9 

Dömdes kostnad. MD (Sek) 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  10 

Dömdes kostnad. M (Sek) 8591 9054.5 5712.5  4611,5  11967.5  3640.5  13246 756 9146  4724.5  10 

Dömdes kostnad. SD (Sek) 57166 61118.5 19243.5  8090 76203  15158.5  29137.5  2499 61049.5  7917 10 

Dömdes kostnad. Min-Max (Sek) 0 - 1 139 555 0 - 1 139 555 0 - 103156 0 - 34643 0 - 1 139 555  0 - 125055 0 - 103156 0 - 12773 0 - 1 139 555  0 - 30802 10 

Antal brott MD 2 2 7 2 1 2 7 6.5 2 2 18 

Antal brott M 3.04 1.77 10.94 1.68 1.65 2.18 10.92 10.95 3.24 1.63 18 

Antal brott SD 4.69 0.93 9.04 0.88 0.84 1.1 7.11 10.2 4.98 0.67 18 

Antal brott Min-Max 1 -> 38 1 -> 7 4 -> 38 1 -> 6 1 -> 7 1 -> 6 4 -> 29 4 -> 38 1 -> 38 1 -> 3 18 
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14. Bilaga nr.9 

 
Tabell 10.  

 
För att kunna åskådliggöra jämförelser mellan SLP och TS och AS så ställdes dessa bredvid varandra och färgkodades ihop med den grupp som hade värden som låg närmast. Som synes är merparten av tabellen mörkgrå vilket indikerar 
att SLP med hänsyn till förekomst ligger betydligt närmare TS än AS. Detta är inte signifikanstester utan syftar enbart till att visa hur grupperna förhåller sig till varandra när frekvenser bryts ner till låg, mellan och hög (förekomst anges 
även i procent). De mörkgråmarkerade siffrorna i vänstra kolumnen visar att SLP gällande specifik variabel ligger till och med längre från AS än vad TS gör. De mörkgråa och ljusgråa värdena i mittersta kolumnen visar att SLP ligger mitt 
emellan och är kodade i den färg de ligger närmast. De ljusgråa värdena i den högra kolumnen visar de variabler där SLP ligger än längre fån TS än vad AS gör. Slutligen visar de turkosmarkerade värdena att de skiljer sig lika mycket eller 
lika lite från såväl TS som AS. Slutresultatet blev 16 för TS, 4 för AS, samt 2 neutrala. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Note.  = Närmast AS, Röd  = Närmast TS och Svart = Förhåller sig lika till båda grupperna. VD = Villkorlig dom, Samtjänst = Samhällstjänst. Mellanbrun

  SLP (n=82)  TS (n=25) SLP  (n=82)  AS (n=38)  SLP (n=82)

Andel män 
 

25 (100.0%) 78 (95.1%) 38 (100.0%)  

Näringsförbud 55 (67.1%) 13 (52.0%)  15 (39.5%)  

Ensam i brottet 
 

14 (56.0%)  19 (50.0%)  29 (35.4%)

Kontakt med vården 5   (6.1%) 2   (8.0%)  11 (28.9%)  
Alkoholproblem 

 
1   (4.0%)  7   (8.5%) 14 (36.8%)  

Narkotikahantering/bruk 4   (4.9%) 3   (12.0%)  20 (52.6%)  

Ringa 
 

0   (0.0%) 0   (0.0%) 0   (0.0%)  

Normalgraden 16 (19.5%) 12 (48.0%)  19 (50.0%)  
Grovt 66 (80.5%) 13 (52.0%)  19 (50.0%)  

Böter 0   (0.0%) 0   (0.0%)  1   (2.6%)  

VD 
 

1   (4.0%) 2   (2.4%) 0   (0.0%)  

VD + Böter 
 

1   (4.0%) 8   (9.8%) 8   (21.1%)  
VD + Samhällstjänst 

 
5   (20.0%)  10 (12.2%) 2   (5.3%)  

Skyddstillsyn 
 

0   (0.0%)  2   (2.4%) 4   (10.5%)  

Fängelse 60 (73.2%) 18 (72.0%)  23 (60.5%)  

Okunskap 16 (19.5%) 5   (20.0%)  11 (28.9%)  
Missförstånd 

 
13 (52.0%) 38 (46.3%) 17 (44.7%)  

Kris 
 

1   (4.0%) 11 (13.4%) 8   (21.1%)  

Ingen 
 

6   (24.0%) 17 (20.7%) 2   (5.3%)  
Oaktsamhet 

 
0   (0.0%) 6   (7.3%) 9   (23.7%)  

Likgiltighet 8   (9.8%) 2   (8.0%)  3   (7.9%)  

Direkt 
 

23 (92.0%) 68 (82.9%) 26 (68.4%)  


