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Sammanfattning

Bakgrund

april 1995 beslutade regeringenI strategi för samhällets samladeom en
åtgärder ekonomiskaden brottsligheten skr. 1994/952217, bet.mot
1994/ 95:JuU25, rskr. 1994/95:412. En de frågor uppmärksam-av som

i strateginmades behovet ökad forskning ekonomiskvar av om
brottslighet. I demia del anfördes bl.a. samhällets kunskapsnivå näratt
det gäller den ekonomiska brottsligheten måste höjas. förutskickadesDet
också särskild utredare skulle tillkallas för forskningbe-överatt atten se
hovet.

Utredarens uppdrag alltså varithar behovet forskningöveratt se av
ekonomisk brottslighet. Syftet med har varit få framöversynen attom

förslagkonkreta hur denna forskning organiserasbör för attom
varaktigt tillgodosekunna samhällets behov kunskaper det gällernärav

effektivisera insatserna den ekonomiska brottsligheten.att mot

Allmänt ekonomisk brottslighet forskningsområdeom som

Någon allmänt definitionvedertagen begreppet ekonomisk brottslighetav
finns inte.för närvarande I avsnitt 6.1 därför gjortshar avgränsningen

forskningsområdet. Avgränsningen kan i innebäradrag sägasav grova
ekobrottsforskningen huvudsakligen inriktas påbör regelöverträdelseratt

direkt eller indirekt medför förutsättningarna för bedrivandeattsom av
ekonomisk verksamhet rubbas otillbörligt sätt.ett

råderDet betydande enighet ekonomiskaden brottslighetenatten om
allvarligt samhällsproblem. ocksåFör närvarandeutgör görsett stora

ansträngningar från sidasamhällets för minska brottslighet.dennaatt
Samtidigt kunskapen den ekonomiska brottslighetens omfattning,är om
former och konsekvenser mycket bristfällig. Inom för utredningenramen

inventeringhar gjorts den forskning ekonomisk brottsligheten av om
bedrivits vid svenska universitet årenoch högskolor under 1990som -

Inventeringen1995. bilden påtagligt forskningsom-försummatettger av
råde. Under den angivna tidsperioden har det endast förekommit några
enstaka forskningsprojekt med denna inriktning. Enligt min mening kan
det bakgrund härav inte råda någon tvekan det angelägna imot attom
få till stånd långsiktig kunskapsutveckling på detta område.en

Frågan, varför ekobrottsforskningen så påtagligt eftersatt i Sverige,är
idiskuteras avsnitt 6.3. Det konstateras ekobrottsforskningens ringaatt
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omfattning delvis hänger med kriminalvetenskapligadenattsamman
forskningen allmänt blygsam omfattning i Sverige.är Andrasett av
viktiga förklaringsfaktorer den ekonomiska brottslighetensär komplexa
karaktär, bl.a. ställer krav mångvetenskapligt samarbete, ochettsom

underlåtenhet vidtastatsmakternas verkningsfulla åtgärder i syfteatt att
få till stånd långsiktigt inriktad ekobrottsforskning.en

Grundläggande krav

kapitel vissaI 7 grundläggande krav bör ställas denanges som
framtida ekobrottsforskningen. Till början långsiktigskall denen ge en
kunskapsutveckling kompetensförsörjning.och Detta krav talar för att

i liggatyngdpunkten verksamheten bör s.k. riktad grundforskning.
alltsåDet gäller bygga kunskapsreservoar bättregöratt upp en som oss

lösa såväl framtida området.rustade nuvarande problematt som
sådan grundforskningFörekomsten avgörande betydelse förärav en av

möjligheterna bedriva effektiv tillämpad forskning ochatt etten
utvecklingsarbete. långsiktigfruktbart En satsning ekobrotts-en

forskning sålunda nödvändighet, framtidatorde det behovetvara en om
vetenskaplig utbildningmed och kompetens inom dettapersonerav

område skall kunna tillgodoses. hindrar naturligtvis inteDet sagda att
inom organisatoriskadet föräven ett stort utrymmesamma ramar ges

forskning.tillämpad
Ekobrottsforskningen skall vidare hög vetenskaplig kvalitetvara av

Även till kvalitetsaspektenoch Samhällsrelevant. med hänsyn detär av
vikt långsiktighet. Risken för dålig kvalitet vidmed uppenbarär en
ensidig satsning forskning syftar till lösa dagsaktuellaattsom
problem.

också angeläget forskningen får sådan utformningDet är att atten
försörjasforskningsfältet kan med högt kvalificerade forskare. För att

rekryteringsmöjligheterna skall bli goda viktigtdet verksamhetenär att
inriktningfår uppläggning och forskarnasmedöverensstämmeren som

innebärambitioner och behov. Detta måste förutsättningardet skapasatt
för dynamisk och kreativ forskningsmiljö och det bör finnasatten
möjligheter vetenskaplig karriär inom området. liggerI dettagöraatt

krav verksamheten inte alltför begränsadbl.a. ärattett av om-
fattning.

internationella informationsutbytet viktigt inslag i allDet är ett
forskningsverksamhet. fortgående internationaliseringenDen av

kapitalströmmarna informations-näringslivet och tillsammans medutgör
teknologins genombrott omständigheter det särskilt angelägetgörsom

ekobrottsforskningen internationellt orienterad.just äratt
systematisk kunskapsutveckling område fordrar slutligenEn detta

olikakan forskare inom radsamarbete etableras mellanatt ett en
företagsekonomi, nationalekonomi, Straffrätt, associa-discipliner, t.ex.

kriminologi, rättssociologitionsrätt, Skatterätt, förvaltningsrätt, och
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datavetenskap. Det följaktligen grundläggande kravär ekobrotts-ett att
forskningen organiseras i former främjar sådant mångvetenskap-ettsom
ligt samarbete.

Ekobrottsforskningens organisation

bakgrund angivnaMot de kraven jaghar olika tänkbaraövervägtav nyss
organisationsmodeller. Som tidigare intressettalar få till ståndnämnts att

långsiktig kunskapsutveckling för satsning bör på riktadgörasatten en
grundforskning. Denna forskning i första hand uppgift förärtyp av en

Ävenuniversitet och högskolor. från rekryterings- och kunskapssprid-
ningssynpunkt finns det fördelar vinna med ekobrottsforsk-att att ge
ningen högskoleanknytning. Behovet långsiktig kunskapsutveck-en av en
ling ocksåtalar för forskningsresurserna koncentreras till någon elleratt
några få miljöer. En forskningsenhet måste ha viss minsta storlek fören

kunna fungera effektivt möjligheteroch ha utvecklas tillatt att en
forskningsmiljö med rekryteringspotential forskningsom-gör atten som
rådet försörjaskan med kvalificerade forskare.

Förutsättningarna för fruktbart kunskapsutbyte mellan forskareatt ett
från olika discipliner skall komma till stånd sig enligt min bedömningter

de deltagande forskarna samlokaliseras. Man kangynnsammast,som om
principhär tänka sig i två modeller. Antingen kan inrätta institutettman

eller för ekobrottsforskning, eller också kan tillföracentrum man en
befintlig institution den kompetens behövs för allsidig belysningsom en

den ekonomiska brottsligheten. gjortJag har bedömningen attav
institut/ centrum-modellen flest Minhar fördelar. slutsats har alltså blivit

i satsningen ekobrottsforskningtyngdpunkten bör läggas påatt att
sådanskapa enhet.en

Jag funnit övervägande skäl talar för för ekobrotts-att att ett centrum
forskning inrättas vidbör Uppsala universitet. Mitt förslag innebär
följaktligen Uppsala universitet tillförs medel för uppbyggnadenatt av

sådant Organisationen omfatta minst åtta disputeradebörett centrum.
inom olikaforskare relevanta discipliner lika mångaoch doktorandtjän-

ster.
Ekobrottsforskningen bör emellertid inte koncentreras enbart till

Stockholm-Uppsalaområdet. Professorerna 0 BertilP Träskman och
Gandemo har utarbetat plan för sådan forskning vid Lunds universi-en

innebärPlanen vissa institutioner tillförs för inrättandetmedeltet. att av
forskartjänster inriktningmed på forskning ekonomisk brottslighetom

särskild forskningsgruppoch avsedd fungera förbindelse-att atten som
länk mellan forskarna bildas. Genom vid sidan "huvudsatsningen"att av

ekobrottsforskning viduppbyggnaden för Uppsalaett centrumav
universitet ställa medel till förfogande för genomförandet dennaäven av

tillvaraplan, kan den området finns vidkompetens Lundstaman som
universitet. Samtidigt kan rimlig avvägning intressetmellanen av
vetenskaplig konkurrens och behovet koncentrera resursinsatsernaattav
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åstadkommas. föreslårJag följaktligen Lunds universitet tillförsävenatt
för forskningmedel ekonomisk brottslighet. Medlen bör utrymmeom ge

inrättandetför forskarassistenttjänster och lika många doktorand-treav
tjänster.

Lämpligen bör utvärdering verksamheterna vid bådadeen av
universiteten genomföras efter fem år.

Forsknings- och utredningsarbete inriktat på dagsaktuella problem

Tillämpad forskning bör i betydande utsträckning kunna utföras inom
den föreslagna forskningsorganisationen. Utrednings- och utvärderings-

iarbete bör däremot första hand utföras inom för den myndighetramen
eller det företag i fråga.har behov arbetet En möjlighetsom av annan

BRÅregeringen uppdrar Brottsförebyggande rådet utföraär att att
satsningarbetet. En ekobrottsforskning enligt förordade linjernade

till myndigheters,bör kunna leda företags och andra behovatt organs av
sådanakompetent personal för uppgifter kan tillgodoses.

Kunskapsspridningen och dialogen med avnämarna

I första hand faller för informera forskningen och dessansvaret att om
resultat den enskilde forskaren institution forskningenoch den där

BRÄ:sbedrivs. ingårDet emellertid också i uppgifter spridaatt
BRÅkrirninalvetenskapligakännedom forskningsresultat. kommerom

alltså ha viktig uppgift det förmedla informationgällernäratt atten om
BRÅforskningsresultaten. föreslås också få för beredaansvaret att

tillfälle diskuteraforskare och ekobrottsforskningensavnämare att
BRÅinriktning. Detta kan lämpligen ske anordnar regel-attgenom

återkommandebundet konferenser för forskare och avnämare.

Resursfrágoma

förAnslagsramen fullt utbyggt för ekobrottsforskning vidett center
universitetUppsala kan beräknas till 9,7 miljoner kronor i 1996 års

penningvärde. måsteMan emellertid här räkna med detatt tar ett par
år bygga verksamheten. Jag har beräknat böratt att centretupp ges en

miljoneranslagsram 4,6 för det första året och denna därefter börattom
höjas till 7,6 miljoner därpå följande året. Frånkronor för det och med

tredje verksamhetsåretdet bör kunna räkna med fullt utbyggdman en
organisation.

Även föreslagna satsningen vid universitetdet gäller den Lundsnär
vissbör räkna med uppbyggnadsfas. För det första verksamhets-man en

året till miljoner Frånkan kostnaden här beräknas 2 kronor. och med
verksamhetsåret idet andra bör samtliga tjänster Lund kunna vara

årliga till miljonerbesatta, Den kostnaden kan då beräknas 3,3 kronor.
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BakgrundA

Utredningsuppdraget1

Dir. jag forskningEnligt direktiven 1995: 143 skall behovetöverse av
Målet förslagekonomisk brottslighet. med framöversynen är attom

varaktigtomfattning, inriktning organisation forskning,och somavom
effektiviseratillgodoser samhällets behov kunskaper det gällernär attav

ekonomiska brottsligheten.insatserna denmot
framgårDirektiven i sin helhet bilagaav

Utredningsarbetet påbörjades i december 1995. Inom förramen upp-
inventering genomförts ekobrottsforskninghar dendraget somen av

1995.bedrivits vid universitet högskolor under åren 1990svenska och -
till ekobrottsforskningVidare uppgifter ansökningar medelhar om om

ifrån forskningsfinansiärer relevantainhämtats de bedömtssom vara
sammanhanget.

gång samråd myndigheter iarbetets har skett med ochUnder organ
diskussioneri direktiven. Härutöver harenlighet med vad som anges

enskildaförts med rad forskare.en
ekobrottsforskningen i Danmark och NorgeFör informeraatt oss om

ijag Krirninalistisk Institut Köbenhamn,och sekreteraren besökthar
Ökokrim Institutt for kriminologi, båda i Oslo, Handelshöysko-och samt

studiebesök vidi Sandvika, Jag har vidare gjort Thelen BI Norge. ett
Crime i Virginia, USA.National White Collar Center Richmond,
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2 Ekonomisk brottslighet

2.1 Vad ekonomisk brottslighetär

Uttrycket ekonomisk brottslighet har alltsedan mitten 1970-talet ingåttav
i den kriminalpolitiska vokabulären. Någongängse allmänt vedertagen
definition begreppet föreligger emellertid fortfarande inte. I detav
följande lämnas kortfattad redogörelse för några de definitioneren av

har tillämpats i det kriminalpolitiska arbetet och i forsknings-som
sammanhang.

Justitieutskottet beskrev i början 1980-talet begreppet ekonomiskav
brottslighet följande bet. 1980/8l:JuU 21 6 f..sätt s.

Begreppet ekonomisk brottslighet intehar någon strikt straffrättslig
avgränsning, och det finns olika uppfattningar innebördenom av
begreppet. Under uttrycket ekonomisk brottslighet radryms en
företeelser skilda slag.av

Enligt den beskrivning begreppet de brottsbekämpandeav som
myndigheterna, dvs. i första polis-hand åklagarmyndigheterna,och

bör tillanvänder ekonomisk brottslighet räknas först och främst sådan
kriminalitet har ekonomisk vinning direkt motiv. Härutöversom som
skall brottsligheten för betraktas ekonomisk kriminalitet haatt som en
kontinuerlig karaktär, bedrivas systematiskt och förövassättett
inom för näringsverksamhet i sig inte kriminaliseradärramen som

i enskildadet fallet själva grunden för kriminelladeutgörmen som
handlingarna.

De ekonomiska brotten ofta kvalificerad i denartanses avvara
meningen de enskilda brotten har omfattning, röratt stor stora
samhälleliga värden eller drabbar enskilda. Brotten iärgrupper av

svåraregel beivra.uppdaga och Som exempel vad brukaratt som
tillhänföras ekonomisk brottslighet i avsedd meninghär kan nämnas

brott skattebedrägeri, valutabrott, bedrägerier och gäldenärsbrott.som
Till den ekonomiska brottsligheten inte höra den s.k.anses

organiserade brottsligheten. Med organiserad brottslighet iavses
allmänhet sådana brott vissa narkotikabrott, koppleri igrövresom
form organiserad prostitution, organiserad häleriverksamhet ochav
illegalt spel och spritutskänkning i klubbverksamhet.

Ekonomisk brottslighet inte heller omfatta förmögenhetsbrottanses
traditionellt slag begås enskilda brottenattutanav som av personer
någothar samband med näringsverksamhet.
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inriktningenbetydelse fördefinition begreppet komDenna att storav
ekonomiska brottsligheten genomför-dendet reformarbete mot somav

Kommissionenföljande åren. Nämnas kanunder dedes närmast att mot
anslötekonomisk brottslighet avgränsade sitt arbete sätt näraett som

Ekonomiskdefinition kommissionens slutbetänkandetill utskottets se
iSverige SOU 23 ff. och det den s.k.brottslighet i 1984:15 atts.

Justitieutskottetsriktlinjepropositionen 1984/85:32 uttaladesprop. att
vägledning för det fortsattadefinition i borde kunna tjänastort sett som

definition anammades5 f.. Utskottets ävenreformarbetet prop. avs.
forskare och debattörer.delen

ekonomisk brottslighetdefinition harbetydligt vidare begreppetEn av
EnligtTiedemann. dennatyske forskaren Klausformulerats denav

brottsligt beteendeekonomisk brottslighet sådantdefinition är vars
ekonomiskalivetekonomiska eller deteller hotar deteffekter stör

individers intresseninte enstakasådant det endast ärsätt attsystemet
brottslighet skall betecknavissFörberörs. attatt somvarasom

begås inomalltså densådan Tiedemann varkenekonomisk kräver att
kontinuerlig ochdennäringsverksamhet ellerför ärattramen en
något kravinte hellersystematisk till sin karaktär. Han uppställer att

tillräckligtviss omfattning. Detskallenskilda brottet ärdet attvara av
till aktuellasamtliga hänförliga deneffekten brottden sammantagna av
i definitionen.kvalificerade slagdetbrottstypen är angessomav

innebärekonomisk brottslighetavgränsning begreppetTiedemanns attav
hänföra tillinteomfatta mängd brott ärdet kommer attatt somen

formuleradeJustitieutskottetbrottslighet enligt denekonomisk av
skattebedrägerierförsäkringskassebedrägerier ochdefinitionen, bl.a.

framföralltforskare detprivatpersoner. Bland svenskabegångna ärav
tillämpatforskning konsekventi sinMagnussonDan merasom

brottslighetEkonomiskdefinition Dan Magnusson,Tiedemanns se t.ex.
Pia Wikström,Stockholm 1983, och Dan Magnussoni Sverige

BRÅ-ekonomisk brottslighetEn studie iSkatterevision i sju branscher,
1992:2.PM

vetenskapligt bruk hardefinition avsedd förEn presenterats avannan
EkonominsO Träskman,O Träslqnan se Pstraffrättsprofessorn P

använder1977:25. Hani i Norden, NU Bkriminalitet, Straffesysteme
handlingardärmedekonomins kriminalitet ochbeteckningen somavser

grundförutsättning försociala förtroendekränker det är ensom
inteframhåller det härnäringsverksamhet. Träskmanutövandet attav

straffrättsliga Han pekarfråga överträdelserenbart är normer.avom
sammanhanget,intresse iandra ärtre avav normer somgrupper

lagstiftningenofficiellai dennäringslivetsnämligen egna normer,
karaktärlagnormer änsanktionerade sedvanenormer samt annanav

alltså reglerasnäringsverksamhetEftersom utövandetstraffnormer. av
videnligt Träskmanstraffrättsliga, bördeandra änäven mannormerav
tillgranskningeninteekonomins kriminalitet begränsaundersökningar av

legala brottsbegreppet,faller inom dethandlingaromfatta endastatt som
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handlingardvs. straffbelagda i lag. Träskman förordarär attsom man
i utgår frånstället sociologiskt brottsbegrepp, inkluderarävenett som

normstridigaandra handlingar.
Riksdagens revisorer ibeslöt november 1992 granskninggöraatt en
samhällets insatser den ekonomiska brottsligheten. Granskningenmotav

iredovisades ekonomiskaDen brottsligheten och rättssam-rapporten
hället l993/ 94.6. I revisorerna inriktat sighar brottslighetrapporten

utnyttjar företagsformen. Revisorernas avgränsning innebär attsom man
till ekonomisk brottslighet hänför begås ibrott elleräven som genom

inte bedriver näringsverksamhet egentlig mening.företag i Vidaresom
revisorerna särskilt tillde ekonomisk brottslighet ocksånämner att

subventionsbedrägeri,räknar s.k. där företag tillskansar sig statliga
inte till. Revisorernabidrag de har uppställer inte några kravrättsom

brottsligheten systematiskskall eller särskilt omfattande föratt vara
den skall ekonomisk brottslighet.att anses som

Frågan, vad ekonomisk brottslighet, har underutgöraom som senare
tid behandlats i regeringens skrivelse l994/95:2l7 Samladeäven
åtgärder den ekonomiska brottsligheten. Efter redovisatha denmot att
definition Justitieutskottet formulerade i början 1980-talet anförsom av
regeringen skrivelsen 5 f.:s.

Utvecklingen gått ocksåhar därhän andra former straffbaraatt av
handlingar in i ekonomiska brottsligheten.kan räknas den En ny
definition intekunnat godtas alla har dock formulerats.ännusom av

ekonomiskaKlart den brottsligheten kan på många olikaär att utse
alltid begås i närings-Det handlar ofta inte brottsätt. men om som

verksamhet. Andra slag ekonomisk brottslighet kan t.ex.av vara
olagliga transaktioner med värdepapper dyl.el.pengar, som en

På områdetföretagare. det förefallergör utan attperson vara
brottsligheten olikaunder snabb utveckling. Också formeratt vara av
bidragsfusk, särskilt näringsverksamhet, ii intresseär samman-av
hanget.

inslag yrkeskriminella tidigareEtt sigär ännytt att mer ger
ekonomisk brottslighet tjänaflera brott.sättett attsom av pengar

många finns kopplingar ekonomisk brottslighetI fall mellan och
kriminalitet, exempelvis narkotikabrottslighet vålds-ochannan

brottslighet. också praktisktDet förekommer företagett tagetatt
ekonomisk brottslighet.uteslutande används täckmantel försom en

Här kan brottet själva affärsidén.säga ärattman

regeringens skrivelse vidare ekonomiska brottslig-I konstateras denatt
straffrättsligt ofta fallerheten under bestämmelser borgenärsbrott,om

uppbördslagstiftningen, ocksåskattebrott eller brott andramot attmen
straffbestämmelser i specialstraffrätten kan blibrottsbalken eller

Avslutningsvis framhålls miljöbrottslighet i det häraktuella. ävenatt
sammanhanget kan räknas till den ekonomiska brottsligheten.

Vid internationell jämförelse visar sig begreppetdet snart atten
ekonomisk brottslighet white cime, economic crime, délinquancecollar
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daffaires, olika i olikaetc. länder. USAavgränsas I detsätt är
exempelvis vanligt vidarbetar med relativt definition,att man en som
omfattar företeelser försök påverka lagstiftare och beslutsfattareattsom

för uppnå fördelar inte tillkommerför del andraatt egen som grupper
i samhället.

Som framgått den redovisning jag här lämnat, ekonomiskärav som
brottslighet inte något entydigt såbegrepp. Det fastmer det finnsär att

variation frågamycket i vad olika författare och läggerstor omen organ
tvetydighetin i detta begrepp. Denna i begreppsapparaten medför stora

svårigheter vid iden redogörelse det följande skall lämnas försom
till mittbakgrunden arbete. Det svenska material, funnits till-som

gängligt, ibaseras huvudsak den bestämning begreppetav som
Justitieutskottet gjorde år 1981 ovan. I de följandese närmast
avsnitten, beskriva utvecklingnuläget och den lettattsom avser som

till situation, jag därför hänföra mig tillfram dagens kommer dennaatt
definition. ställningstagande visat sig nödvändigtDetta har inte minst
därför vi i väsentliga avseenden saknar kunskaper många deatt om av

vidare Frågan,skulle ha omfattats brottsbegrepp. vadbrott ettsom av
forskning ekonomisk lämpligenbrottslighet bör omfatta, kommer jagom

i avsnitt 6.1.behandlaatt

Åtgärder2.2 ekonomisk brottslighetmot en-
historikkort

till Eko-kommissionen2.2.1 Från AMOB

1970-talet ekonomiska brottsligheten föremål förUnder blev den ett
intensivt kriminalpolitiskt intresse såväl i internationellt.Sverige som

fart början kring årsskiftetDen svenska debatten företeelsen mednärtog
1974/75 uppmärksammades massmedia i serie Debattenreportage.av en

till omfattande utredningsarbete myndighetsnivå.ledde ett
RikspolisstyrelsenHösten 1976 tillsatte arbetsgrupp organise-moten

brottslighet uppgiftrad AMOB. Arbetsgruppens utreda hur detattvar
ekonomiskapolisiära arbetet med den organiserade och brottsligheten

lämpligen borde bedrivas. I maj 1977 presenterade AMOB rapporten
Organiserad ekonomisk brottslighet i Sverige åtgärdsförslag.och ett-

brottslighetbakgrund kartläggning denna lade arbets-Mot av en av
sikte åstadkomma lämpligafram antal förslagett tog attgruppen som

lösningar inom polisen former förorganisatoriska och förbättrade
myndigheter.samarbetet mellan polisen och andra berörda I rapporten

polisut-diskuterade också specialiseradarbetsgruppen behovet av en
bildning. Vidare framhöll i lagstiftningdet angelägna denatt somman

i föremål för övergripandebetydelse sammanhanget blevvar av en
granskning.
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AMOB:s förslag kom få betydelse för de följande årensatt stor
successiva utbyggnad den polisiära organisationen för ekobrottsbe-av
kämpning regionalamed ekorotlar. Rapporten ledde också till att

BRÅregeringen i december 1977 Brottsförebyggande rådet igav
uppdrag lagstiftningen organiseradöver och ekonomiskatt motse
brottslighet.

Översynsarbetet inleddes kring årsskiftet 1977/78 och resulterade i 25
promemorior med förslag till författningsändringar, organisatoriska

Åtskilligaförändringar, dessa förslag ledde till lagändringar.m.m. av
BRÅåtgärderSom exempel vidtogs efter frånförslag kansom

avskaffandet möjligheten till s.k. fattiglikvidation enligtnämnas av
aktiebolagslagen, införandet lagstadgat auktoriseradkrav ellerettav
godkänd revisor i alla aktiebolag, upphävandet de särskilda ätalsförut-av
sättningarna vid bokföringsbrott och införandet särskild straffskalaav en

fall bokföringsbrott.för grova av
BRÅVåren 1982 återkallade regeringen tilluppdraget och inrättade

interdepartementali stället samrådsgrupp i regeringskansliet meden
uppgift leda arbetet den ekonomiska brottsligheten. Hösten 1982att mot
tillsattes särskild kommission ekonomisk brottslighet, den s.k.moten
Eko-kommissionen. Kommissionens uppgifter mycket omfattande,var

innefattadebl.a. de lägga fram förslag till behövliga lagstiftningsåt-att
gärder på de skatte- och näringsrättsliga, de arbetsrättsliga och de straff-

processrättsliga områdena. Kommissionenoch förutsattes arbeta snabbt
fick utredningsresurser till sittoch förfogande. När kommissionenstora

i 1984 sittavslutade arbete med slutbetänkandet Ekonomiskmars
brottslighet i Sverige SOU 1984: 15 hade den till regeringen överlämnat
sammanlagt 30 betänkanden, promemorior, skrivelser.ochrapporter

Många Eko-kommissionens förslag visade sig kontroversiellaav vara
ledde till häftigoch debatt. Flera förslagen kom emellertid läggasattav

lagstiftningsâtgärder.till grund för Sålunda infördes bl.a. den s.k. råd-
givarlagen lagen 1985:354 förbud yrkesmässig rådgivning imotom
vissa fall, m.m., reglerna företagsbot i 36 kap. brottsbalken samtom
bestämmelser i rättegångsbalken innebar mål medstörreattsom
anknytning till ekonomisk brottslighet företrädesvis skulle handläggas

vissa tingsrättervid tingsrätter fick möjlighetoch dessa i sådanaatt att
mål låta ekonomiska eller skatterättsliga frågor ingå i rättenexperter

särskilda ledamöter. Nämnas skall med kon-att systemetsom en
centration de s.k. eko-brottmålen till vissa tingsrätter frånavskaffadesav

julioch med den 1 1990 samtidigt möjligheten förstärka rättensattsom
sammansättning ekonomiskmed eller skatterättslig expertis utvidgades
till samtliga tingsrätter.gällaatt

Vissa Eko-kommissionens förslag kom dock huvud inteöver tagetav
till för lagstiftning.läggas grund Det gäller det i betänkandetatt t.ex.

Näringstillstånd SOU 1984:8 tillframlagda förslaget ramlag meden
möjligheter för regeringen införa krav näringstillstånd i branscheratt

särskilt för ekonomisk brottslighet. Däremot träddeär utsattasom en ny
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lag näringsförbud i kraft juliden 1 1986 SFS 1986:436. Dennaom
innebar utvidgning institutetlag, näringsförbud, påbyggdesom en av

förslag Näringsförbudskommittén hade lagt fram i betänkandetett som
Näringsförbud SOU 1984:59.

Våren 1985 riksdagen riktlinjerbeslutade för framtidadet arbetetom
ekonomisk brottslighet i enlighet med vad regeringen föreslagithademot

riktlinjepropositioneni den s.k. prop. 1984/85:32, 1984/85:JuUbet.
28, rskr 1984/852270. Riktlinjerna sikte dels den allmännatog upp-

rättsligabyggnaden och administrativa dels Straffrätt-detsystem,av
sliga förfarandet. När gäller åtgärder på först områdetdet det nämnda
betonades bl.a. vikten för seriös näringsverksamhet,stöd enkelhet,av
kontrollpolitisk vid lagstiftningsreformermedvetenhet och samordning

olika ocksåmellan regelsystem. Det framhölls frivillig självsaneringatt
näringslivetinom föredra framför överordnad samhälleligattvar

normbildning Vid framtidaoch kontroll. det reformarbetet avseende det
straffrättsliga förfarandet skulle särskild uppmärksamhet bl.a.ägnas
åtgärder i syfte främja rättsligt förfarandesnabbare ochatt ett
utvecklandet effektiva samarbetsformer mellan myndigheterdeav som

i med ekonomisk brottslighet. Vidare påtalades intressetkommer kontakt
samordning och förenkling de straffbestämmelser somav av avser

ekonomisk brottslighet åtgärder förbehovet förbättrasamt attav
utbildningen inomoch kompetensen hos befattningshavare rättsväsendet.

Reformarbetet år2.2.2 under senare

Vid mitten 1980-talet hade den ekonomiska brottsligheten alltså ståttav
i för den kriminalpolitiska tioårsperiod.debatten undercentrum en

varit mångaReformarbetet hade omfattande och berört skilda rättsområ-
Såväl polisen åklagarväsendet exekutionsväsen-den. och skatte- ochsom

tillförts särskilda åtgärder ekonomiskadet hade för denmotresurser
brottsligheten. Under hälften 1980-talet emellertidmattadessenare av
intresset för brottslighet påtagligt. kriminalpolitiska frågordenna Andra

i fokus. särskilde regeringen tillsattkom Den statssekreterare hadesom
för leda arbetet den ekonomiska brottsligheten lämnadeatt mot
regeringskansliet fick ingen Myndighetsresurserna påoch komersättare.
vissa håll delvis i anspråk ändamål. vidför andra Antalet utredareatt tas

minskadepolisens ekorotlar samtidigt arbetsbelastningen ökade ochsom
ärendebalanserna växte.

1990-talet intresset ekonomiska brottsligheten återUnder har för den
Bankkriser flera oseriösa skalbolagsaf-ökat. och brottshärvor medstora
bidrog till myndigheternas svårig-färer fästa uppmärksamhetenatt

situationen. år årbemästra Under såväl 1991 1992heter att som
Justitieutskottet offentliga expertutfrâgningar ekonomiskanordnade om

brottslighet. Efter första Utfrågningen förordade i sittden utskottet av
tillkännagivanderiksdagen godkända betänkande behovetett om av en

åtgärderna ekonomiska brottslighetenden bet.översyn motav
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Riksdagens1990/91:2l4. Efter beslut uppdrog23, rskr1990/91:JuU
i samråd medRiksåklagaren och Rikspolisstyrelsenregeringen att

föreslå åtgärder. Den s.k.ochkartlägga problemenRiksskatteverket
RÅ/RPS-rapporten, fåi januari 1992, kompresenterades att storsom

reformarbetet.för det fortsattabetydelse
Över år höjts påtagligtaktivitetsnivån underhuvud hartaget senare

Regeringenekonomiska brottsligheten.åtgärder dendet gällernär mot
uppbördslag-skattebrottslagen,initierat bl.a.har översynert.ex. av

ocksåbörnäringsförbud. Nämnasreglernastiftningen och sam-om
två projektenför deolika myndigheter inomarbetet mellan ramen

RÅSOP, undersökningar i ärendenspecialoperation förRiksåklagarens
kreditin-brottslighet riktad banker ochekonomiskkvalificerad motom

Riksskatteverketför Riksåklagaren ochRubicon,stitut, och gemen-en
rutiner vidförbättradeuppgift åstadkommamedarbetsgrupp attsam

initiativPå Justitieutskottetskonkurser.brottsutredningar i samband med
operativ enhetFinanspolisen,vidare år 1993 utgörinrättades som en

spaning för uppdagauppgift bedrivamedRikspolisstyrelseninom attatt
1991/92:JuU 23, rskr.penningtvätt bet.i samband med s.k.brott

l991/92:230.
ekonomiskkvalificeradbekämpningeneffektiviseral syfte att av

Riks-Riksåklagaren,i april 1994regeringenbrottslighet uppdrog
till fördjupatförslagRiksskatteverket utarbetaochpolisstyrelsen ettatt

skatteförvaltning m.fl.åklagare, polis,nivå mellancentralsamarbete
brottslig-ekonomiskRiksenhetenresulterade iUtredningsarbetet motatt

såREKO uppbyggti juli 1995. sättREKO inrättades ärhet att
Rikskriminalpolisens ekorotelmål,speciellaStatsåklagarmyndigheten för

exekutionsväsendet harskatteförvaltningen ochexpertis frånsamt
överåklagaren vidledningundersamverkarsamlokaliserats och av
Riksåklagarenmål be-frågastatsåklagarmyndigheten i de somom

brottslighetekonomiskmål kvalificeradi första handstämmer, somom
anknytning ellernationellutbredning eller ärnationellhar som av

sin omfattning ellertillmål med hänsynprincipiell natur samt avsom
åklagarmyndighetervid deinte handläggasskäl börannat som annars

handlägga dem.skulle haft att
olikatillförtsockså ekonomiskaår harUnder stora resursersenare

brottsligheten. Förekonomiskabekämpning denförmyndigheter av
miljoner inomregeringen 50 kronor1994/95 öronmärktebudgetåret

kriminalpolisverk-kvalificeradeutveckling denförpolisens anslag av
Vidare beslutadebrottslighet.ekonomiskavseendebl.a.samheten,

förmiljoner kronorpolisen 52tillföradärutöverriksdagen attom
för utvecklanivåhöjande tillskott1994/95 s.k.budgetåret attettsom

Äklagarväsendet tillfördesekonomiska brottsligheten.denkampen mot
Vidareekoåklagare.anställning 30budgetår förmedel av nyasamma

utbyggnadförskatteförvaltningen betydandetillfördes avenresurser
Även det sketttullväsendet harexekutions- ochinomskattekontrollen.

ekonomisk brottslighet.åtgärderprioritering motaven
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Samhällets insatser den ekonomiska brottsligheten har också varitmot
föremål för riksdagens revisorers granskning. Revisorernas iakttagelser
och slutsatser redovisades i Den ekonomiska brottsligheten ochrapporten
rättssamhället 1993/94.6. Rapporten remissbehandlades. Revisorerna
presenterade därefter sina förslag till riksdagen 1994/ 95 :RR4 angående
insatser den ekonomiska brottsligheten.mot

Revisorernas förslag avsåg åtgärder inom brett fält; de sikte påett tog
såväl förebyggande åtgärder det brottsutredande arbetet, densom
rättsliga proceduren och regeringens styrningsamlade kampen motav
den ekonomiska brottsligheten. Under hänvisning till vad regeringen
dåmera givithade till känna innehållet i sin kommande strategiom mot
ekonomisk brottslighet beslutade riksdagen i december 1994 inteatt
vidta några åtgärder i anledning revisorernas förslag bet. 1994/95:av
JuU 1994/951144.rskr

Uppgiften samordna regeringens åtgärder den ekonomiskaatt mot
brottsligheten ankommer på justitieministern. I december 1994 inrättade
regeringen särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet, regeringensen
ekobrottsberedning, med uppgift biträda justitieministern med dennaatt
samordning. Ordföranden i beredningen politisktär utsedd. I övrigt
medverkar företrädare för Justitiedepartementet, Finansdepartementet
och Näringsdepartementet. I mån behov medverkar andraävenav
departementen i beredningens arbete. Beredningen hör organisatoriskt
till Justitiedepartementet.

förstaEn uppgift för ekobrottsberedningen blev utarbeta strategiatt en
för samhällets samlade åtgärder den ekonomiska brottsligheten.mot
Strategin, lades fram i regeringens skrivelse 1994/95:2l7 Samladesom
åtgärder den ekonomiska brottsligheten, omfattar mängd åtgärdermot en
på olika områden. Syftet påtagligt minskaär den ekonomiskaatt
brottsligheten kraftig förstärkning samhällets samladegenom en av
insatser sådan kriminalitet. Bl.a. skall enligt strategin effektivise-mot en
ring åstadkommas det gäller förebygga,när upptäcka utreda ochatt samt
lagföra ekonomisk brottslighet. Vidare innebär strategin ökadatt en
tonvikt skall läggas det förebyggande arbetet. Särskild vikt skall
läggas vid samordna berörda myndigheters prioriteringar ochatt att
utveckla myndigheternas samarbete höja kunskaperna ochsamt att
myndighetskompetensen i fråga ekonomisk brottslighet. I strateginom
betonas också näringslivet måste iökat kampen denatt ta ett motansvar
ekonomiska brottsligheten. Härutöver innefattar strategin bl.a. följande
åtgärder:

förstärkt skattekontroll och förenklad skattelagstiftning-
förbättrad myndighetsstruktur-
affärsetik, internkontroll och affärskontroll inom näringslivet-

kontrollaktioner från myndigheternagemensamma-
snabbare utredning och process-
effektivare rutiner i samband med konkurs-
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förbättrad lagstiftning bolagsstyrelser, revisorerom m.m.-
uppföljning bankkrisenav-
sanering branscherutsattaav-
kontroll i samband med tillståndsgivning m.m.-
effektivare lagstiftning penningtvättom-
effektivare sanktionsregler-
aktivt internationellt samarbete, bl.a. inom EU-
ökad forskning-
information till allmänheten-
effektivare styrning och uppföljning myndigheternas verksamhetav-

Vid riksdagsbehandlingen ställde sig Justitieutskottet bakom regeringens
planerade åtgärder och hemställde regeringsskrivelsen skulle läggasatt
till handlingarna. Riksdagen beslutade i enlighet därmed bet. 1994/95:
JuU 25, rskr. 1994/952412.

långEn rad åtgärder för strategins genomförande har redan vidtagits,
bl.a. har flertal utredningar tillsatts. Utredningen ekobrotts-ett om
forskning dessa. Nämnasär kan vidare ekobrottsberedningen,atten av

led i arbetet med utreda ekobrottsbekämpningens framtidaett attsom
struktur, i sin Effektivare ekobrottsbekämpning Ds 1996:1rapport
bl.a. har föreslagit myndighet, Ekobrottsmyndigheten, skallatt en ny
inrättas. Myndigheten skall enligt förslaget för åklagar- ochsvara
polisuppgifter rörande den kvalificerade ekobrottslighetenmest samt

nationellt samordnings-utgöra och i fråga ekonomiskexpertorgan om
brottslighet. Ekobrottsmyndigheten beräknas inledningsvis få en
personalstyrka 450 anställda. Myndighetens anslagsram för ett
budgetår beräknas till 230 miljoner kronor.
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3 Forskning ekonomisk brottslighetom

3.1 tidigareDen ekobrottsforskningen, m.m.

Forskning ekonomisk brottslighet,I Eko-k0mmissio-rapporten om som
överlämnade till regeringen i september 1983, konstateradenen

kommissionen inte fanns någon självständigdet forsknings-svenskatt
tradition ekonomiskdet gäller brottslighet. Någon egentlig föränd-när
ring i intedetta hänseende har inträtt år förflutitunder de sedansom

forskningendess. Den svenska ekonomisk brottslighet har varitom av
begränsad omfattning och kunskapen området outvecklad. Denär
förteckning krirninalvetenskapligt intressanta svenska doktorsav-över
handlingar särskildeden utredaren, f.d. statssekreteraren, docentensom
Ola Nyquist presenterade i betänkandet Kriminologisk krirninalpoli-och

forskning SOU 1992:80 itisk talande detta hänseende. 78Av deär
avhandlingar förteckningen omfattar det bara tvâärsom som mera
specifikt ekonomiskbehandlar brottslighet Joachim Vogel, Aspirationer,
möjligheter och skattemoral En rättssociologisk undersökning av-
deklaranter, och Dan Magnusson, Konkurser ekonomisk brottslig-och
het.

forskning förekommit kringDen allt den ekonomiskatrotssom
brottsligheten har i anmärkningsvärt utsträckning bedrivits utanförstor

BRÅuniversiteten. 1970-Under och 80-talen kom spela centralatt en
BRÅi sammanhanget. Som framgått i avsnitt 2.2 utförderoll från

årsskiftet till våren1977/78 1982 regeringens uppdrag översynen av
lagstiftningen organiserad och ekonomisk brottslighet. Samtidigtmot

BRÄprioriterade ekonomisk brottslighet i sin forskningsverksam-även
BRÅ-forskningSom exempel på dennahet. kan nämnas rapporterna

BRÅKonkurser och ekonomisk brottslighet Rapport 1978:1 och
BRÅbrottslighet vidEkonomisk import och 1981:2,Rapportexport

båda förstnämnda övrigtDan Magnusson. Den förmotsvararav
tillsammans med Konkurser och ekonomisk brottslighet- litteraturstu-en

BRÅdie sammanfattning PM 1979:2 den tidigare nämndaoch
doktorsavhandlingen.

BRÅ:sFrån sida gjordes också vissa ansträngningar för initieraatt
forskning ekonomisk brottslighet vid universitet och högskolor, bl.a.om

i februari ekonomisk brottslighetanordnade 1979 konferensman en om
forskare, politiker för olika berördaför samt representanter sam-
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BRÅhällsorgan och massmedia Ekonomiskse brottslighet Rapport
1979: 1.

I Eko-kommissionens uppgifter ingick hurövervägaatt man genom
forskningsinsatser fåskulle kunna bättre kunskaper den ekonomiskaom
brottslighetens former, arbetsmetoder utbredningoch effektensamt om

vidtagna åtgärder. Kommissionen behandlade denna del uppdragetav av
i Forskning ekonomiskden nämnda brottslighet.rapportenovan om

Kommissionen intelade fram några konkreta förslag beträffande
forskningen vid universitet Anledningen härtilloch högskolor. delsvar

inte ansåg det önskvärt denna forsk-delnärmareatt att styraman av
ningen, sig möjlighetdels menade sakna de avvägningargöraatt attman

forskningsområden måste tillandra i sådantgentemot ettsom samman-
Kommissionenhang. framhöll emellertid det fanns behov ökadatt av en

forskning ekonomiskaden brottsligheten. Man pekade också på vissaom
problem menade beaktas i det fortsatta forsknings-bordesom man

inompolitiska arbetet universitet och högskolor, bl.a. problemet med att
förutsättningar för tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Kommis-skapa

vidare i tillsionen betonade hänsyn detta sammanhang borde deatt tas
utbildningsbehov speciellt för juridik- ekonomistude-fanns ochsom

väsentlig förutsättningrande; för dessa behov skulle kunnaatten
tillgodoses enligt kommissionen fanns forskningdet ochattvar en
kunskapsbildning kring ekonomisk brottslighet vid universiteten.

problemorienterade forskningen inom olikaNär det gäller den
myndigheter kommissionen föreslå någonfann det saknades skälatt att

organisatorisk existerade. äter-den redan Detänannan ram som
sådan forskningkommande behovet borde planeras och genomförasav

BRÅ.i samarbete med
vissaKommissionen menade emellertid det fanns forskningsbehovatt

inte kunde förväntas bli tillgodosedda inom önskvärd tid sigsom vare
fria universitetden forskningen vid och högskolor ellergenom genom

åtgärdsinriktade utredningsarbetet vid myndig-det löpande och berörda
det kriminalpolitiska arbetet ekonomiskaheter. För denatt mot

brottsligheten skulle kunna effektiviseras det enligt kommissionen tillvar
intresse vissabörjan få tillgång till kunskaper grund-att aven av

få teoretisk genomlysningforskningskaraktär. Dels gällde det att en av
systematik möjliggjordeproblemet med begreppsapparat ochen en som

uppspaltning ekonomiska brottsligheten praktiskt in-den deen av
kategorierna. intresseDels det det genomfördesatttressanta var av en

empirisk både helhetsbildövergripande kartläggning densom gav en av
möjligt jämföra olikaekonomiska brottsligheten gjorde detoch att

i forskningendelområden skilda aspekter. Tyngdpunkten borde dockur
problemorienteradeenligt kommissionens uppfattning ligga den delen

särskild utvärdering åtgärdssystemet.då med inriktningoch aven
organisa-Efter diskuterat för med olika tänkbaraha och nackdelaratt

erforderliga forskningentionsalternativ föreslog kommissionen denatt
ändamålet inomutföras för bildad arbetsgruppskulle genom en
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regeringskansliet. Arbetsgruppen skulle enligt förslaget bestå av sex
kvalificerade forskare arbetade i Av dessa skulleteam.som en vara
samhällsforskare kriminologimed specialitet och ha huvud-som som
saklig uppgift planera och leda arbetet. En forskarna skulleatt annan av

nationalekonom. Dennes uppgift skulle utreda de olikavara attvara
ekonomiska frågor sammanhänger med denna brottslighet,som t.ex.
brottslighetens ekonomiska omfattning, effekter i form skattebortfallav
eller omfördelning skattebördan, effekter marknaden, konkurrens-av
förhållanden Vidare föreslogs i arbetsgruppen ingå kvalificeradeetc. tre
utredare med erfarenhet såväl forskning praktiskt åtgärdsarbeteav som

området. Uppgiften för dessa skulle bli olikautvärdera delaratt av
åtgärdssystemet. Man tänkte sig här dessa utredare skulle haatt en av

sådan bakgrund han kunde granska de brottsspanande ochatten
brottsutredande verksamheterna. En dessa skulle kunna sigtaannan av

granskningen den företagsekonomiska, skatterättsliga och fiskalaan av
delen, medan den tredje skulle kvalificerad jurist med godavara en
kunskaper i specialstraffrätt och straffprocessuella frågor. Slutligen
skulle i ingå kvalificerat vetenskapligt biträde medettgruppen sam-
hällsvetenskaplig/ekonomisk kompetens.

Forskargruppens arbete skulle enligt kommissionens förslag bedrivas
enligt förhand uppställd plan och pågå år.under treen

riktlinjepropositionenIden s.k. prop. 1984/85232 32 f. förklarades.
justitieministern han delade Eko-kommissionens synpunkter i frågaatt

forskningen ekonomisk brottslighet vid universitet och hög-om om
skolor. Han ställde sig också bakom vad kommissionen hade anfört
beträffande den forskning och utredningsverksamhet bedrivs inomsom

för olika myndigheters verksamhet. Vad gäller kommissionensramen
förslag, vissa de angelägna forskningsuppgifterna skulleatt mestav tas

i särskilt forsknings- och utvärderingsprojekt, förklaradeettupp
justitieministern han avsåg frågan uppdragatt att ta ettsenare upp om

BRÅtill för sådant projekt i huvudsaklig överensstämmel-att ettansvara
med vad kommissionen hade föreslagit. I december 1984 beslötse

BRÅregeringen i överensstämmelse härmed uppdra genomföraatt att
sådant projekt. Regeringen valde alltså något annorlundaett en

organisatorisk lösning den kommissionenän hade förordar.som
Projektet skulle enligt beslutet påbörjas januariden 19851 och vara
avslutat före utgången 1987.av

anslutningI till detta forsknings- och utvärderingsprojekt påbörja-att
BRÅanordnade ides samarbete med Justitiedepartementet in-en

ternationell forskarkonferens ekonomisk brottslighet se Economicom
BRÅCrime for future research l8.No Vidreportprograms-

konferensen diskuterades bl.a. vilka forskningsinsatser framstodsom
särskilt angelägna. Tanken konferensen skulle tjänaattsom var som

BRÅ-projektet.inspiration och vägledning inför inomarbetet
Den forskning inombedrevs för detta projekt resulteradesom ramen

i följande Leif G W Persson, Kampen Eko-brotten, Delrapporter. mot



ekonomisk brottslighet SOU 1996:84Forskning30 om

BRÅ Forskning Hans-GunnarPolisen 1986:3, Axberger, Eko-brott,
rättspolitisk utvärdering lagstift-och Eko-domstolar, EnEko-lagar av

BRÅ Forskning 1988:3, Wibe,Eko-brotten Sörenningen mot
BRÅbrottslighetSamhällsekonomiska på ekonomisk PMaspekter

Holmquist, brottslige företagaren Myt ellerCarin Den1990:2 och -
BRÅ 1990:2.sanning rapport

utvärderingstudie utgjorde verksam-Leif G W PerssonsMedan en av
arbeteHans-Gunnar Axbergersvid polisens ekorotlar, kanheten

Eko-kommissionens lagförslagkritisk granskningbeskrivas avsom en
Wibe studeradelagstiftningsåtgärder föranledde. Sörendessaoch de som

ekonomiska brottslighetenuppfattning den ochallmänhetensfrämst om
frånbrottslighet företagarperspek-Carin Holmquist undersökte denna ett

tiv.
utvärderingsprojektetsärskilda forsknings- ochSamtidigt detmed

BRÅ:s ordinarie verksamhet vissinomockså förbedrevs ramen
brottslighet. Dan Magnussonsforskning ekonomisk Här kan nämnasom

i med företagskon-ekonomisk brottslighet sambandundersökning av
ekonomiskochåren 1982 1983 Företagskonkurserunder ochkurser

BRÅ undersökning1985:1 forskaresbrottslighet ochrapport samme
oegentlighetertill Sverige Fel ochbrottslighet vid importekonomiskav

BRÅ Även begränsadel987:2. deltulldeklarationer Rapporti en mer
BRÅ tiden, Larshär aktuellapublicerades under denarbeten t.ex.av

BRÅ 1986:5.litteraturstudie PMBranschundersökningar, EnDolmén,
BRÄ:s slutligenregi bedrivna forskningen skallidet gäller denNär

brottslighetekonomiskbranschstudier avseendedenämnas som
BRÅ genomföra Dan19864 september uppdrogregeringen den att

studieSkatterevision i sju branscher, EnPia Wikström,Magnusson
BRÅ 1992:21.brottslighet PMi ekonomisk

1970-ekobrottsforskningen underdel den svenskabetydandeEn av
BRÅ. Avslutningsvis dockalltså inom börutfördes1980-talenoch

forskningsinsatser dettainte viktigadet helt saknaserinras attom
i olikavid universitetsåvälområde gjorda i andra sammanhang, som

monografi GäldenärsbrottenMadeleine Löfmarcksregi.myndigheters
RSV Rapportstudie Sveriges sektorIngemar Hanssonsoch svarta

får räcka exempel.1984:5 här som

ekobrottsforskningårens3.2 De senaste

inventering gjorts denmitt utredningsuppdrag harförInom avenramen
universitet högskolorochekobrottsforskning bedrivits vid svenskasom

hjälpgenomförts medinventeringen har1990 1995.årenunder av en-
högskoleinstitutioneruniversitets- ochtillställts deenkät somsom

i samråd medskettUrvalet harbedriva relevant verksamhet.bedömts
BRÅ. framgår bilagasändlistanochEnkätformuläret av
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tillfrågade institutionernaAv de följandehar forskningangett att om
ekonomisk brottslighet bedrivits vid institutionen tidsperiodenunder i
fråga.

Handelshögskolan i Stockholm. Skattefusk, etiken bakom olika-
i finansvärlden.beteenden

Institutionen för företagsekonomi vid universitetet i Umeå. Etik inom-
affärslivet.

Juridiska institutionen vid universitet.Lunds Valutabrott, bidragsbe--
drägeri, brottslighet,datarelaterad revisorns förroll kontroll av
ekonomisk kriminalitet.

Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Forskningspro--
jektet Ekonomisk brottslighet samhällsproblem med förhinder.ett-

Sociologiska institutionen vid universitet.Lunds Brott riktade mot-
socialförsäkringssystemet, det allmänna rättsmedvetandet, m.m.

Ekonomisk-historiska institutionen vid universitetStockholms i sitthar
förklarat det inte förekommit någon forskning primärtattsvar som

ekonomiskfokuserat brottslighet, vissa aspekter sådanmot attmen av
brottslighet idock har berörts studier, idel bl.a. kommandeen en
doktorsavhandling Karl Gratzer, Småföretagandets villkor, Auto-

l900-talet. Kriminologiskaunder institutionen vidmatrestauranger
universitetStockholms har institutionens forskningsanknutnaangett att

verksamhet avseende ekobrott utgjortshar doktorandkurs år 1993av en
antal s.k. trebetygsuppsatser.samt ett

Kriminologiska institutionen, Handelshögskolan i Stockholm och
Internationella handelshögskolan i Jönköping ihar sina ävensvar
redovisat forskningsprojekt inte har kunnat realiseras eller avslutassom

bristgrund ekonomiskaav resurser.
frånEnkätsvaren de fem institutioner vid vilka det förekommit

forskning ekobrott från kriminologiska institutionen ochsamtom svaren
Internationella handelshögskolan återges i bilaga

BRÅAv redogörelsen i föregående avsnitt framgåtthar speladeatt en
central roll det gäller ekobrottsforskningen under 1970- och 1980-när
talen. Under de åren har det emellertid inte bedrivits någonsenaste

BRÅ:s Ävensådan forskning i regi. i övrigt tycks det svårt attvara
finna myndigheterexempel eller universitets-andra utanföratt organ
och högskolesfären sig ekobrottsforskning under denägnat senaste
femårsperioden. En del den forskning Kommittén för utvärderingav som

skattereformen initierade kan dock räknas hit. Det gäller exempelvisav
Håkan Malmers och Annika studiePerssons Skattereformens effekter

Åkedriftskostnader,skattesystemets skatteplanering och skattefusk samt
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Tengblads studie Beräkning ekonomi och skatteundandragandetsvartav
Åkei Sverige 1980 1990 Håkan Annikase Malmer, Persson-ÅrhundradetsTengblad, skattereform, Effekter skattesystemets

driftskostnader, skatteplanering och skattefusk, Stockholm 1994.
regeringenI sammanhanget bör den 30 1995även nämnas att mars

BRÅ planera genomföra utbildnings-uppdrog och och informa-att
tionsinsatser beträffande ekonomisk brottslighet. liggerI detta uppdrag
också bredda informationsunderlaget, exempelvis forskningatt genom

utvärdering olikaoch rörande företeelser har samband med densom
brottsligheten.ekonomiska

Sammanfattningsvis forskningenkan konstateras den svenskaatt om
ekonomisk brottslighet åren 1990 1995 varitunder har mycketav-

omfattning. Några forskningsinsatsernabegränsad försök samordnaatt
området inte gjorts. intehar I det perspektivet det förvånandeär att

den ekonomiska brottsligheten fortfarande framstårkunskapen om som
outvecklad.

Internationell utblick3.3

3.3.1 Danmark

BRÅi 1982artikel Brottsutvecklingen, Lägesrapport Rapportl en
forskningen ekonomisk1982:4 behandlade Dan Magnusson om

i Sammanfattningsvisbrottslighet Danmark, Finland och Norge.
våra nordiskakaraktäriserade han forskningen i grannländer som

fragmentarisk pionjärbetonad.och
År 1987 tillträdde Greve vid Handelshögskolan iVagn Köbenhamnen

professur i revision särskild inriktning på ekonomisknyinrättad med
forskningen brottslighet fickbrottslighet. Att ekonomisk detta sättom

inte till någon påtagliginstitutionell hemvist ledde emellertid meraen
förändring i fråga forskningens omfattning; den danska ekobrotts-om

enligtforskningen omfattning. Detta beroddeförblev mycket blygsamav
på svårigheternainte bristande ekonomiskaVagn Greve utanresurser

ämnesområdet. Särskilt svårt visade detintressera forskare föratt unga
Vagn Grevesig rekrytera kompetenta ekonomer. attatt menar envara
inte ekonomiskanledning härtill i uppfattarekonomkretsarär att man

från attraktivt ämnesområde.brottslighet karriärsynpunktettsom
till lektorat iProfessuren vid handelshögskolan omvandlades ett

handelshögskolan förmed Vagn Greve år 1992 lämnadesamband attatt
universitet.vidtillträda professur i Straffrätt Köbenhamnsen

årenekobrottsforskning inte heller under deför tycksIntresset senaste
likartad iförändring. Situationen dengenomgått någonha ärstörre

Sverige. Forskningen alltså starkt begränsad.är
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3.3.2 Norge

Norge det enda nordiskaär land i vilket under tidman senare mera
planlagt gripit sig uppgiften initiera forskning ekonomiskattan om

Årbrottslighet. 1991 startade Norges råd for anvendt samfunnsforskning
NORAS forskningsprogram ekonomisk brottslighet. Sedanett deom
norska forskningsråden slagits drivs isamman programmetnumera
Norges forskningsråds, område for Kultur samfunn, regi.og

Efter vissa förberedande kontakter mellan för NORASrepresentanter
forskarvärldenoch kallade NORAS i juni 1990 till överläggningar

rörande behovet forskningsprogram ekonomisk brottslighet.ettav om
I dessa överläggningar deltog för rad avnämarintres-representanter en

Det visade sig det förelåg bred enighet det angelägna iattsen. en attom
få till stånd ökad forskning den ekonomiska brottslighetensen om
omfattning och orsaker åtgärder sådan brottslighet.samt motom
NORAS ombads utveckla forskningsprogram för dettaatt ett eget
ändamål. Som följd dessa överläggningar tillskrev NORAS ochen av
Riksadvokatembetet Finans- Justitiedepartementenaoch igemensamt

bådasaken. De departementena stödde tanken forsk-att starta ett
ningsprogram. Från departementshåll framhöll det angelägetattman var

inriktades produktion kunskap i möjligasteatt programmet av som
mån tillkan läggas grund för konkreta åtgärder i syfte förebygga ochatt
begränsa den ekonomiska brottsligheten.

särskildEn programkommitté med koordinerande, strategiska och
styrande uppgifter inrättades för tillvarata NORAS intressen iatt
sammanhanget. Programkommittén för forskningsprogram-är gemensam

ekonomisk brottslighet och forskningsprogrammet ett annatom som
benämns "Det pengesamfundet". Kommittén har dessutomnye en
rådgivande roll i forskningsprogram skatteekonomi. En tankeett ärom
här dessa programområden hänger och det angelägetatt ärattsamman

skapar förutsättningar för utbyte erfarenheter mellan deatt ettman av
olika Programkommittén består sju medlemmarprogrammen. av som

Ökokrim,centrala avnämarintressen, nämligen Finans-representerar
departementet, Justitiedepartementet, Närings- och energidepartementet,
Förbrukerrådet den norska motsvarigheten till Konsumentverket,

KRÄD BRÅ.Kredittillsynet och den norska motsvarigheten till
I syfte få till stånd klar åtskillnad mellan den överordnadeatt en

strategiska styrningsnivån och forskarnivån inrättades det också en
projektgrupp inom forskningsprogrammet. Projektgruppen består av

fyra projektledare. Dess uppgift främst ledaärprogrammets att
genomförandet konkreta forskningsprojekt inom de områdenav som
programkommittén lagt fast komma med förslag i frågasamt att om
framtida projekt vidareutvecklingenoch Projektgruppenprogrammet.av
förvaltar projektmedel enligt de delegationsbeslut forskningsrådetsom
och programkommittén meddelar.
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programkommitténs ordinariealltså inte iProjektledarna deltar
programkommitténsdialog mellanfåsammanträden. För näraatt en

särskildai ställetprojektgruppen harochmedlemmar arrangeratman
sammanträden.gemensamma

undvikaförorganisationsformen valdes bl.a.beskrivnaDen att attnu
verksamheten och därmeddirekt i styrningenengageradesforskarna av

ifrågasättas. Det haropartiskhet kundei situationer där derasförsattes
organisationsformsvaghet med dennaframhållitsemellertid attsom en

inte alltid har fungeratolika nivåernamellan deinformationsflödet
forsknings-erfarit inom Norgesocksåtillfredsställande. Jag har att man

med i dessaövergå till modellråd för närvarande överväger att en en
såväl avnämarintressentraditionell därsammanhang styrgrupp,mera

representerade.från forskarsamhället ärpersonersom
NORASforskningenförI det attantogs angavs enavsomprogram

kanbättre kunskapmålsättning utvecklaövergripande är att somen
liksom vidregelverkutformningen sanktions- ochvidanvändas av

politiken. Vidareekonomiskaallmännautformningen den attangavsav
ekonomiskaöversikt densikteforskningen skulle överattta enge

mekanismerochdess formerbrottsligheten i Norge, klarlägga samtatt
kontrollera ochförebygga,kan ägnadeanvisa åtgärder attatt varasom

brottslighet.dennareducera
1994, prioriteradesfas, 1992förstaforskningsprogrammetsUnder -

problemområden.följande

avgiftsundandragandeochSkatte-

revisionsområdetochräkenskaps-Konkurser,

värdepappersområdetfinans- ochUtvecklingen

problemställningarstraffrättsligaRättsvetenskapliga och4.

ekonomiskabegränsadetill såvälMed hänsyn programmets resurser som
kompetensutvecklinglångsiktiginriktningen behovetochvaldaden av en

följande fyratillprogramverksamhetenkoncentreravalde attman
miljöer.

nzeringsforskning, SNF-Bergensamfunns- ochStiftelsen for-

SandvikaBl,Handelshöyskolen-

Universitetet i Oslokriminologi,Institutt for-

Universitetet istrafferett,Avdelningen foroffentligInstitutt for rett,-
Oslo
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har utarbetats för perioden 1995 1999. DeEtt utvaldanytt program -
från fortsättningsvismiljöerna första fas skall ha denävenprogrammets

i Påpekas miljömässigacentrala rollen verksamheten. bör denatt
koncentrationen inte från miljöerdock utesluter forskare andra knytsatt

programverksamheten för enskilda projekt. Så hartill t.ex. programmet
Universite-två år finansierat projekt vid Institutt for privatrett,under ett

i Oslo.tet
perioden 1999 programkommittén prioriteraFör 1995 har valt att-

problemområden.följande

avgiftsundandragandeSkatte- och

revisionsomrädetRäkenskaps- och

Finans- värdepappersmarknadenoch

Datakriminalitet4.

organiserad ekonomisk brottslighet tvättningGråzoner mellan och -
av pengar

Åtal ekonomisk brottslighetkontroll i samband medoch

Korruption

forskningsråd ipubliceras fortlöpande NorgesForskningsresultaten av
trettiotal utkommit.särskild skriftserie. Hittills har drygtett rapporteren

frånfinansierats medelhar alltsedanProgrammet starten genom
tidigareJustitiedepartementena. forskningsråd,och NorgesFinans-

årenockså bidragit år 1992 och 1994NORAS, har med medel under -
sammanlagt 3år 1996 har beviljats anslag med1996. För programmet

bidrar miljonermiljoner kronor. Justitiedepartementet med 1,5norska
forsk-miljon och NorgesFinansdepartementet med l kronorkronor,

kanningsråd med 500 000 kronor. I sammanhanget noteras att program-
till 4,5nödvändigt anslagen ökaskommittén har bedömt det attsom

fåår för skall avseddmiljoner kronornorska att programmetper
forsknings-utnyttja de fyraslagkraft och för skall kunnaatt man

optimalttillgängliga på semiljöerna personalresurseroch sättett
Ökonomisk kriminalitet, Oslo 1994.Programnotat,

inom harVid mina med forskare verksammakontakter programmet
uppfattningen verksamheten hargenomgående uttryck fördessa attgett

blivit följdenplaneringshorisontbegränsadedenhämmats attsom avav
betonar starkt behovetettåriga anslagsramar. Manhar arbetat medman

framförhållning.kontinuitet ochökadav
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3.3.3 Storbritannien

Storbritannien bedrivsI forskning ekonomisk brottslighet bl.a. vidom
The Institute of Advanced Legal Studies, institut knutet tillär ettsom
University of London. Institutet fungerar för såvälett centersom
nationell internationell forskning.som

År 1988 inrättades i Cambridge The Center for International
Documentation Organised Economicand Crime CIDOEC.on
CIDOEC:s uppgift fungera katalysator det internationel-är att som en

planet forskning åtgärderdet gäller rörandenär ekonomisk ochmot
organiserad brottslighet. CIDOEC organiserar forskningsprojekt och

konferenser och workshops i världen. Underruntarrangerar om senare
år sighar i arbete utbildnings-även och utvärde-centret engagerat av

Östeuropa.ringskaraktär i Central- och CIDOEC publicerar tidskriften
Journal of Financial Crime.The
CambridgeI vidare år tillbaka årligtsedan 14 ettarrangeras sympo-

sium ekonomisk brottslighet, The InternationalAnnual Symposiumom
Economic Crime, med deltagare från antal länder. Iett storton

symposiet, vanligen pågår tid,under veckas deltar såväl forskaresom en
beslutsfattare och arbetar praktiskt åtgärdermed motsom personer som

ekonomisk brottslighet.
ocksåNämnas kan det finns möjligheter studera gränsöverskri-att att

brottslighet inomdande för masters-utbildningeni kriminologi vidramen
universitetet i Cambridge.

3.3.4 USA

långsiktigaDen forskningen ekonomisk brottslighet sker vidom
universiteten. Något egentligt för forskningen finns inte ochcenter

finns inte någondärför det heller långsiktig planering. 1992Undermera
inrättades emellertid NationalThe White Collar Crime Center i
Richmond, Virginia. Vid detta finns särskilt forsknings- ochcenter ett
utbildningsinstitut. Avsikten bilda forsknings-med detär att snaraste ett

för långsiktig forskning vid West Virginia University.centrum mera
Universitetsutbildning ekonomisk brottslighet vid flertalettom ges
universitet och omfattar cirka två års högskolestudier. Avsikten är att
inom de åren masters-utbildning specialiserad inärmaste starta en
ekonomisk kriminalitet.

Även sådet länge inte finns något universitet med särskiltännu ettom
forskningför ekonomisk kriminalitet finns någradetcentrum om

universitet forskningen särskilt livaktig. inte minstdär Detta gällerär
UniversityYale New Haven, Connecticut, University ofävenmen

Californien forskning.Berkley har beaktansvärden
Även i USA finns många olika uppfattningardet vad skallom som

till ekonomisk brottslighet. Edwinhänföras H. Sutherland betonar i sin
definition brottslingen tonvikten ioch lägger brott yrkesverksamhet
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med högt anseende socialoch hög James Colemanstatus.personerav
hänför till ekonomisk brottslighet lagbrott begångna ellerav personer

under utövandet legitim verksamhet.grupper av personer av en annars
Enligt andra vidare definitioner hänförs till ekonomisk brottslighet t.ex.

påverkan lagstiftare eller beslutsfattare föräven för delattav egen
uppnå fördelar andra erhåller.som grupper

Det finns inte någon officiell statistik kan bildsom ge en av om-
fattningen den ekonomiska brottsligheten i USA. Ett skäl till detta ärav

inte finns någondet allmänt definitionaccepterad vad skallatt av som
hänföras till denna brottslighet. Därtill kommer svårigheten skiljaatt

"ordinära"mellan förmögenhetsbrott och ekonomisk brottslighet. Ett
antal organisationer främst privata emellertid inriktadeärstort att- -

olikamotverka former brottslighet i USA brukar räknasav som som
sådan.ekonomisk Det kan gälla bedrägerier riktade in-äldre,t.ex. mot

sideraffärer aktiemarknaden eller trafikförsäkringsbedrägerier. Dessa
inom sina respektive områden beräkningar omfattningengörorgan av av

den ekonomiska brottsligheten.
Någon säkrare beräkning den ekonomiska brottslighetensav om-

fattning finns alltså inte. Man har emellertid omfattningenskattat av
bedrägerierna till miljarder7 kronor dagen. Mellan 8 och 12t.ex. om

utgifterna trafikförsäkringenför beräknas orsakadeprocent av vara av
ekonomisk brottslighet.

Åtgärder syftar till förebygga ekonomisk brottslighet harattsom
årenunder de fått allt prioritet. Tilltron tillhögre straffrättsli-senare en

polisiäraoch Utvecklingsarbetetmedel har däremot minskat. gårga
därför i finnahög grad andra ökandevägar mötaut att att en
ekonomisk brottslighet. Det inte minstgäller brott med utnyttjande av

ÄvenInternet eller andra kommunikationskanaler. medel fört.ex. att
hindra stölder software har hög prioritet. Utvecklingsarbetet förav en

hindra tvättning prioriterat område.äratt svarta ett annatav pengar
Regeringen hjälpmed The National Institute of Justice varjegör av

år prioriteringslista angelägen ekobrottsforskning. I denöverupp en
utsträckning kongressen beviljar universitetmedel sedan ochges
enskilda forskare möjlighet finansieringansöka forskningspro-att om av
jekt inom de prioriterade områdena.
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Kunskapsläget4

Inledningl

brottslighetenekonomiska ärenighet denbetydanderåderDet attomen
i avsnittredogörelsenframgåttSomsamhällsproblem.allvarligt avett

från samhälletsansträngningarocksånärvarandeför2.2.2 görs stora
egentligenhur mycketbrottslighet. Menminska dennasida för vetatt

och konsekven-omfattning, formerbrottslighetensekonomiskadenom
området varitpåforskningenavsnitt 3.2 harivi konstateratser Som

finns detmig bekantomfattning. Såvitt jag harbegränsadmycketav
någratillförlitligt underlag förundersökningnågoninte ettgert.ex. som

ekonomiskaomfattningen denbeträffandeslutsatsernärmare av
brottslig-ekonomiskakunskaperna denSverige. Attibrottsligheten om

framgå med all önskvärdfragmentarisk karaktär tordeheten är av
lämnaskunskapslägetöversiktliga redogörelse förtydlighet den somav

rad viktiga formersålundamedförKunskapsbristenföljande.i det att en
gälleri redogörelsen. Detbrottslighet inte alls berörsekonomisk t.ex.av

betalningssystemen,internationellatillanknytning dekriminalitet med
EU:s sub-korruption, brottpenningtvätt,medi samband motbrott

utnyttjandemiljöbrott,investeringsbedrägerier,ventionssystem, av
stölderbedrägligt syfteiinformationssystemandraoch samtInternet av

brottslighet.datorrelateradsoftware och annan

omfattningbrottslighetensekonomiskaDen4.2

statistikenVad4.2.1 säger

efterlagfördabrott,statistik anmäldaförvissofinns överDet personer
statistik begränsatdock dennaskälAv flerahuvudbrott är meraetc. av

sammanhang.i dettaintresse
brottslighet inteekonomiskförekommerdet första ettFör som

statistik på debyggerkrirninalstatistiken. Dennaofficiellai denbegrepp
frågaalltså härDetförekommande brottstyperna. ärstrafflagstiftningeni

brottslighetekonomisk ärsystematik. Begreppetjuridiskom en
"översättas"vidarelåter sig intesociologiskt ochemellertid utansnarast

mening. Ikriminalstatistikensochstrafflagstiftningensitill brottstyper
ianvändbarofficiella statistiken ärutsträckning denvilken samman-
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hanget naturligtvis avhängigtär hur definierar begreppet ekonomiskman
brottslighet. Med förhållandevis vid definition det slag Klausen av som
Tiedemann förespråkar se avsnitt 2.1 torde samtliga skattebedrä-t.ex.
gerier tillräkna ekobrotten. När samtliga gärningar hänförligaattvara
till viss brottstyp detta kommer omfattassätt begreppeten att av
ekonomisk brottslighet blir naturligtvis den officiella statistiken avseende
denna brottstyp betydligt intressantare. De definitionergenast av
begreppet ekonomisk brottslighet hittills varit förhärskande isom
Sverige, dvs. Justitieutskottets definition från år 1981 riksdagensoch
revisorers definition i Den ekonomiska brottsligheten ochrapporten
samhället 1993/946, har dock varit betydligt se avsnittsnävare 2.1.
Om utgår från någon dessa definitionersnävare den officiellaärman av
kriminalstatistiken inte till mycket ledning det gäller bilda signär att en
uppfattning den ekonomiska brottslighetens omfattning.om

I den myndighetsinterna statistiken hos polis- och åklagarväsendena
finns dock uppgifter specifikt sikte på ekonomisktarsom mera
brottslighet. Regeringens ekobrottsberedning har i Effektivarerapporten
ekobrottsbekämpning Ds 1996:1 vissa sådana uppgifterpresenterat
rapporten 119 ff.. Av den redovisade statistiken för polisenss.
ekobrottsärenden, dvs. ärenden ekonomisk brottslighet vidom som
anmälningstillfället har kräva specialistkompetens vid hand-ansetts
läggningen, framgår inflödet anmälningar gällert.ex. att av som
ekonomisk brottslighet har fördubblatsnästan under treårsperioden
1992/93 1994/95, från 2 946 till 5 846 amnälningar. Ekonomisk-
brottslighet definieras i Rikspolisstyrelsens allmänna råd beträffande
spaning och utredning ekonomisk brottslighet FAP 423-1av attgenom

hänvisning till Justitieutskottets tidigaregörs nämnda definition seen
avsnitt 2.1. Enligt vad ekobrottsberedningen tillämpas dockuppger
definitionen i praktiken något olika vid skilda ekorotlar.

Att statistiska uppgifter har mycket begränsat värde det gällernärett
få uppfattning den ekonomiska brottslighetens omfattningatt ären om

emellertid inte enbart betingat statistiken i allmänhet inte byggerattav
de definitionernagängse begreppet ekonomisk brottslighet. Härtillav

kommer de problem alltid förknippadeär med beskrivaatt denattsom
faktiska brottsligheten med utgångspunkt från registerdata typiskt ärsett

uttalade vid ekonomisk brottslighet vid traditionell för-änmer mer
mögenhetsbrottslighet.

Generellt gäller endast mindre del de brott begåssett att en av som
kommer till polisens kännedom. Kvoten mellan den faktiska och den
registrerade brottsligheten brukar benämnas mörkertalet. Detta varierar

olikamellan brott beroende främst skillnader i frågatyper av om
upptäcktsrisk och anmälningsbenägenhet. Utmärkande för många former

ekobrott det saknasär enskild målsägande någothar motivattav en som
anmäla brottet. Det vidaretorde inte ovanligt företagatt elleratt ettvara
bank, för denna brott inte vill bristerblotta iutsatts typen som av

säkerhetsrutiner eller bli föremål för negativ publicitet och därför
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underlåter polisanmälan. Vidgöra ekonomisk brottslighet kommeratt
följaktligen statistiska uppgifter avseende anmälda brott i högreänatt

vidgrad brottslighetän uttryck för de kontrollerandeannan vara mer
myndigheternas Verksamhetsinriktning, och effektivitet föränresurser
den faktiska brottslighetens omfattning.

Statistik avseende begångnaantalet brott inte heller alltidär ett
rättvisande mått den samlade brottslighetens allvar. Inom samma
brottstyp kan såväl mindre allvarliga brott brott avseenderymmas som
betydande värden. Dessa skillnader framgår inte alltid det sättav
vilket brotten redovisas i statistiken. principI kan alltså viss typen av
brottslighet elakartade former denna förändring åter-anta utan attmer
speglas i statistiken.

Sammanfattningsvis kan konstateras det knappast möjligtäratt att
bilda sig någon uppfattningnärmare den ekonomiska brottslighetensom
omfattning del den statistik för närvarande finnsatt tagenom av som
tillgänglig.

4.2.2 Några beräkningar skatteundandragandet,av m.m.

olikaI rad sammanhang har försök gjorts beräkna skatteundandra-atten
gandets storlek. AMOB se avsnitt 2.2 redovisade i Organise-rapporten
rad och ekonomisk brottslighet i Sverige skattning den grövreen av
systematiska skattebrottslighet förövades inom för olikasom ramen
ekonomiska verksamheter. Skattningen byggde polisanmälda
skattebrott under 1976. I de upptäckta fallen sådana skattebrott hadeav
belopp i storleksordningen 500 000l miljoner kronor undanhållits från-
beskattning. Utifrån vissa antaganden upptäcktsrisken vid denna typom

brottslighet den faktiska brottsligheten avsåg beloppantog attav man
imellan fem och tjugo miljarder kronor.

I Eko-kommissionens slutbetänkande Ekonomisk brottslighet i Sverige
SOU 1984: 15 presenterades också "kvalificerad gissning" avseendeen
omfattningen det skatteundandragandeav attsom var anse som
ekonomisk brottslighet enligt kommissionens definition, för övrigtsom
knöt till Justitieutskottets definition från år 1981 se avsnitt 2.1.an
Kommissionen korn till resultatet "en försiktigt hållen skattning"att av
denna brottslighets omfattning uttryckt i skattemåttet och i för årpengar
1983 resultatet 16 20 miljarder kronor hade undanhållits frånattgav -
beskattning och skattebortfallet uppgick till 11 14 miljarder kronor.att -

Eko-kommissionens beräkning har kritiseratssedermera Hans-av
Gunnar Axberger främst den grunden det saknades tillräckligtatt ett
empiriskt underlag för kommissionens slutsatser se Eko-brott,rapporten
Eko-lagar och Eko-domstolar. En rättspolitisk utvärdering lagstift-av

BRÅningen ekonomisk brottslighet Forskning l988:3.mot
Såväl AMOB:s Eko-kommissionens skattningar siktetogsom

skatteundandragande ekonomisk brottslighet. Om däremotgenom man
till det totala skatteundandragandet i Sverige finns det flera exempelser
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sådannationalekonomiska metoder. Enundersökningar utförda med
inkomstanvändningjämföra hushållssektornsgårmetod attut

från nationalräkenskapernainkomsterna enligt datainklusive de svarta
i inkomstdeklarationerfaktisktinkomster harmed de rapporteratssom

i princip betraktasSkillnaden häremellan kanföretagsbokföring.och
redovisats till skatte-inkomst inte harmått dengrovtett somsom

myndigheterna.
nationalräkenskaps-skatteundandragandet baseratBeräkningar av

två tillfällen. Den första under-genomförts vidi Sverigehardata
perioden1984 ochårgjordes Ingmar Hanssonsökningen avserav

RSV RapportSveriges sektorHansson,1970 1981 Ingmar svarta-
utvärdering skattereformenKommittén förPå1984:5. uppdrag avav

är1980 1991 gjortsperiodenberäkning för1991 har1990 en ny --
ÅkeÅke ekonomiBeräkning ochTengblad,Tengblad1993 svartavav

Annikai Håkan Malmer,1991,i Sverige 1980skatteundandragande -
ÅrhundradetsÅke Effekterskattereform,Tengblad,Persson

skattefusk Stock-skatteplanering ochdriftskostnader,skattesystemets
1994.holm

såidentisk dockinte heltsektornAvgränsningen den ärsvarta omav
Beräkningarna tyderbåda studierna.i dei drag densamma attstora

varit relativttidsperioderna harde studeradesektorn underden svarta
den totala5fallande ochellerkonstant procentmotsvaratsvagt ca av

undersökning kan deEnligt Tengbladsbruttonationalprodukten BNP.
vilkettill 67 miljarder kronor,beräknasför år 1991inkomsternasvarta

national-hjälpTengblad har medBNP.4,6 procent avmotsvarar av
oredovisade kapitalinkomster.beräkningockså gjorträkenskaperna aven

förknippad medberäkningframhåller dock denna ärHan storatt
för år 1991, dvs.oredovisade inkomsternaDe totaltosäkerhet. svarta

ochi formkapitalinkomsteroredovisade räntainkomster plus av
uppgå tillberäkning 71frånutgångspunkt dennaskulle medutdelningar,

BNP.vilket 4,9miljarder, är procent av
skatteundandra-hurexakt beräknainte möjligtDet är stortatt mera

intedetberor bl.a.oredovisade inkomsterna. Detpå degandet attär
på priservilka effekterfastställaempiriskt underlag förfinns något att

till beskattadfrån obeskattadöverflyttninghypotetiskoch volymer en
denfinns dock skälfå.verksamhet skulle Det att svartaatt anta

andra priseromfattning och mediskettskulle haverksamheten annanen
hypotetisk beräkninggjortTengblad harvarit beskattad.hadeden enom

beräkningstekniska antagandetfrån detutgångspunktmed attrent
sådan skatteunderla-volymminskningprisökning ärkonstellationen att-

beräknats för dendet belopp100öka medskulle procent somget av
skatteundan-i totaltresulteraberäkning skulleDennasektorn. ettsvarta
understrykerTengblad46 miljarder kronor.år 1991dragande ca

siffra.osäkermycketdettadock äratt en
baserasframhållas kalkyleri sammanhangetskallDet att som

skatteundan-fångarendasti nationalräkenskapernahushållssektorn upp
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oredovisadedragande inkomster i anslutning till densom avser
produktiva verksamheten oredovisade och utdelningar. Fuskräntorsamt
i samband med redovisningen skattepliktiga reavinster ingår däremotav
inte. Inte heller innefattas skatteundandragande i inkomsternafall där är

redovisadekorrekt medan avdragen felaktiga.är
utgångspunktTengblad har med från materialet i nationalräkenskaper-

gjortockså beräkning momsfusket. nationalräkenskapernaIna en av
kalkyleras produktflödet från produktion import tilloch olika slag av
användning. i detaljeradDetta sker form i de s.k. input-output-räkenska-

vilka innehåller balanser för 300 olika slag produkter. Förperna, ca av
och dessa kalkyleras b1.a. den del värdet ochvar en av av av varor

tjänster för konsumtion har jämförtTengblad detutgörsom moms.
enligt nationalräkenskapernakalkylerade totala momsbeloppet med det

faktiskt inbetalats ibelopp samband med momsuppbörden. För årsom
uppgick mått1991 momsdiskrepansen med detta till 21,6 miljarder

kronor.
ekonominEn metod för beräkna den byggeratt svartaannan

uppgifter inkomster livsmedelskonsumtion olikadeklarerade och förom
socio-ekonomiska i StorbritannienMetoden, utvecklatsgrupper. som av

C. Pissarides och G. Weber, har nyligen tillämpats påforskarna A.
Mikael Apel Mikael Apel, Expenditure-Basedsvenska data Anav

Evasion in Sweden, Reform EvaluationEstimate of Tax Tax Report No.
utgår från Statistiska centralbyråns1994. Studien under-Uppsalal

Hushållens utgifter 1988. inhåller uppgiftersökning HUT för HUTom
sammansättning disponibla inkomster för olikautgifternas och typerom

gjort jämförelsehushåll. Apel har mellan löntagar- och företagar-enav
jordbrukarna. ihushåll, dock med uteslutande Därefter har hanav en

oredovisade inkomsternastatistisk analys skattat storleken de hosav
egenföretagarhushållen. Enligt skattning oredovisadedenna skulle dessa

uppgå till disponiblainkomster 20 egenföretagarnasprocentca av
förknippad sådaninkomster. Metoden dock med osäkerhetanses vara en

inte alltför långtgående faktiskabör dra slutsatser detatt man om
Håkan Annikaskattefusket hos egenföretagarna se Malmer, Persson,

Skattereformens effekter skattesystemets driftskostnader, skatteplane-
Åke294, i Håkan Annika Perssonring och skattefusk, Malmer,s.

Århundradets skattereform, EffekterTengblad, skattesystemets
skatteplanering skattefusk Stockholm 1994.driftskostnader, och

också skatteundandragandet,Det finns flera andra metoder studeraatt
beräkningar ekonomin, såsom vissaintervjumetoder, för delart.ex. av

beräkningarverksamheter, baseradebranscher eller samt pen-
Sverige. emellertidSamtliga har i Deningmängden. dessa använts anses

vid uppskattningar det totala skatteundan-mycket osäkra resultat avge
skattemyndigheternas årligaresultatetdragandet. Inte heller kan av

härtillsådana uppskattningar. Det främsta skäletrevisioner användas för
selektivt,inte slumpmässigtskattemyndigheternas urval skerär utanatt

revisionsarbetet.maximera effektiviteten i Under demed tanke att
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årenallra har dock, vid sidan den planmässiga kontrollensenaste man av
skatteinbetalarnade största och den s.k. urvalskontrollen, börjatävenav

arbeta med vissa undersökningar där helt slumpmässigtgör ettman
skattskyldigaurval blir föremål för särskilt granskning.av som noggrann

finns emellertidDet flera skäl till uppräkning revisions-att en av
inte lämpligresultatet metod för uppskatta detär totala skatteun-atten

dandragandet, bl.a. den omständigheten vissa former skatteundan-att av
inte gårdragande upptäcka vid revision.att ens en

finns iDet skäl detta sammanhang understryka skatteundandra-att att
integande detsamma ekonomisk brottslighet. Deär metodersom som

exemplifierats särskiljer inte mellan straffbara och ursäktliga fel.ovan
Även fel inte straffbara skattebrottär kommer alltså med.som som
Vidare omfattar undersökningarna privatpersoners skattefusk, vilket inte

definitioneringår i de begreppet ekonomisk brottslighet varitav som
Ådominerande i Sverige. sidanandra innefattar ekonomisk brottslighet

långt ifrån alltid skattebrott. De definitionerna begreppetgängse av
ekonomisk brottslighet alltså gång och vidareär snävare änsamma

omfattasvad uttryck "den sektorn" liknande.ellersvartasom av som
Slutligen finns det studierantal behandlar förekomstenett som av

ekonomisk brottslighet i vissa begränsade sammanhang. Här kanmer
exempelvis Dan studieMagnussons Företagskonkursernämnas och

BRÅekonomisk brottslighet Rapport 1985:1, avsåg slump-ettsom
mässigt 100urval konkurser beslutade år 1983, forskaresav samme
undersökning Fel oegentligheteroch i tulldeklarationer, Om ekonomisk

BRÅbrottslighet vid import till Sverige Rapport 1987:2, i vilken han
kartläggning den totala mängden begångna fel vid import tillgör en av

Sverige under år, Carin Holmquists studie taxeringsrevisioner iett av
årenVästerbotten 1981 1985, vilken ingår i brottsligeDenrapporten-

BRÅföretagaren. Myt eller sanning 1990:2,Rapport Dansamt
Magnussons och Pia Wikströms undersökning iSkatterevision sju

BRÅbranscher. En studie i ekonomisk brottslighet PM 1992:2.

4.3 Den ekonomiska brottslighetens former,
skadeverkningar, m.m.

frågaI kunskapsläget beträffande ekonomiska brottslighetensdenom
former skall här endast konstateras det finns flera exemplifierandeatt
framställningar se Dan MarknadensMagnusson, sabotörert.ex.
Stockholm 1995, systematiska empiriska kartläggningar årattmen

sällsynta.mer
det gäller konsekvenserna den ekonomiska brottslighetenNär av
framhållasbrukar denna brottslighet, de omedelbara skadorutöveratt

kan drabba borgenärer, anställda, konsumenter och det allmänna,som
också till konkurrensförhållanden snedvrids, tilliten tillleder att att
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affärspartners och medarbetare undergrävs, affärsetiken förflackas,att
effektiviteten minskar med sänkt produktion och konsumtionatt som

följd, "träffsäkerheten" i fördelningspolitiken försämras,att att
skattemoralen undergrävs och respekten för bidragssystemen minskar.att

råder någonDet knappast tvekan utbredd ekonomiskattom en
brottslighet kan upphov till skador denna Vetenskapligaart.ge av
studier klarlägger skadebilden vid olikanärmare ekono-typersom av
misk brottslighet Likasåsaknas dock. saknas studier belyser varförsom
vissa sig ekonomisk brottslighet medan likaägnar andra medpersoner

möjligheter begå sådanagoda brott avhåller sig från detta.att
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Organisation5 och finansiering

Universitet5.1 och högskolor

5.1. 1 Allmänt

framgåttSom i avsnitt 3.2 har jag vid min inventering de senasteav
årens ekobrottsforskning funnit några projekt.endast enstaka relevanta

följaktligen möjligtknappast i detta sammanhang iDet är att resonera
institutionell hemvist eller liknande. Om till determer av man ser

perspektiv förståelsenkunskaper och betydelse för denärsom av av
ekonomiska brottsligheten, emellertid uppenbart i Sverigedet detär att
finns lång universitets- högskoleinstitutioner inom vilkarad ochen
forskning ekonomisk brottslighet i och för sig hade kunnat haom en
naturlig Sändlista upprättades i samband med denplats. Den som nyss
nämnda inventeringen bilaga 2 här uppfattning vilkase ger en om
institutioner åsyftas. Det kan finnas skäl understryka ävenatt attsom

ekonomiska kriminalvetenskapligadiscipliner de ochandra än är av
intresse i sammanhanget.

Kriminologiska institutionen vid universitet5.1.2 Stockholms

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet landets endaär
institution för kriminologi. Det kan därför finnas skäl här lämnaatt
några uppgifter institution.korta dennaom

År 1964 inrättades professur i kriminologiallmän delad mellan deen
samhällsvetenskapliga juridiska fakulteterna vid Stockholmsoch

års organisatoriskauniversitet. Vid 1964 universitetsreform fördes
Årkrirninologiämnet till Sociologiskaden institutionen. 1970 blev

kriminologi självständigt samhällsvetenskapligavid denallmän ämneett
universitetets inrättandetfakulteten och 1987 beslutade styrelse om av

krirninologisk institution.självständigen
i års forskningsproposition 1992/932170Efter förslag 1993 prop.

universitet förriksdagen tillföra Stockholms medelbeslutade att
kriminalvetenskapliga forskningen. Ytterligareförstärkning den enav

inrättasi kriminologi har därmed kunnat och underprofessur är
tillsättning.

vid krirninologiskabåda professurerna finns för närvarandeUtöver de
forskarassistenttjänst,institutionen två universitetslektorat, enen
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universitetsadjunkt halvtidstjänst ordinarie doktorandtjänst.och Denen
administrativa personalen två deltidsanställda. Härtill kommerutgörs av

antal doktorander till institutionenknutna olikaär forsk-ett som genom
ningsprojekt. Sammanlagt 24 vid institutionen.anställdaär personer

registreradeAntalet studerande vid institutionens grundutbildning
uppgår till Institutionen450. har 24 forskarstuderande. Ingen dessaca av
bedriver forskning ekonomisk brottslighet. Som framgått i avsnittom
3.2 inte heller under åren 1990 1995 bedrivits någon egentlighar -
sådan forskning vid institutionen. forskningsanknutnaDen verksamheten

period inskränkt sig tillavseende ekobrott har under denna dokto-en
år 1993 antal s.k. trebetygsuppsatser.randkurs samt ett

5.1.3 kriminalvetenskapliga nätverket vidDet Lunds
universitet

universitet tillförtsSedan år 1993 har Lunds medel för förstärkningäven
kriminalvetenskapliga forskningen. anslag harden Detta delsanväntsav

inrättandet doktorandtjänst i sociologi med inriktningför motav en
kriminalvetenskap, dels för täcka kostnader för doktorandkurseratt samt

kriminalpolitiskaseminarier och gästföreläsningar anordnade detför av
sociologiska institutionenutvecklats bas.nätverk har med den somsom

olikainformell ledningsgrupp med förNätverket har representanteren
discipliner. ingår i denna företrädare förFör närvarande grupp

rättshistoria, nationalekonomi, sociologisocialantropologi, Straffrätt, och
historia.

konventionellaambition inte enbart plats förEn uttalad är att ge
traditionkriminologiska studier verka inom bredareävenutan en av

"avvikande-forskning"
.

intern seminarieverk-bjuda in gästföreläsare ochGenom att genom
höja de deltagandenätverket för kompetensen hossamhet arbetar att

också till stimulera och rekryteraforskarna. Verksamheten syftar att nya
forskare och studenter.

BRÅ5.2 Brottsförebyggande rådet

BRÅ år Avsikten rådet skulleinrättades 1974. utgöra ettattvar
BRÅregeringen. skulle samordnamyndighetssamordnande underorgan

utredningar ochenskildas insatser brottsamhällets och samtmot genom
frånkriminalpolitiska utvecklingsarbetet. Redaninitiativ i detmedverka

forskning vid rådet. Så harbörjan omfattandebedrevs även ex-en
forskningen ekonomisksvenskaempelvis betydande del den omaven

BRÅ:s regi avsnitt 3.1.brottslighet utförts i se
1992/93: 170 regeringenforskningspropositionårs prop.I 1993 tog

BRÅ:s regeringensframtida Som underlag förfrågan roll.omupp
Kriminologiskbetänkandet ochi låg främstställningstaganden denna del
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kriminalpolitisk forskning SOU 1992:80, i vilket regeringenen av
tillkallad särskild utredare, f.d. statssekreteraren 01a Nyquist, redovisa-

sinde behovet sådanöversyn forskning.av av
forskningspropostionenI anförde regeringen prop. 76 atts.

tyngdpunkten och därmed vad grundforskning borderesurserna avser
koncentreras till universitet och högskolor. linjel härmed föreslog
regeringen Stockholms universitet skulle ekonomiska förut-att ges
sättningar inrätta högre forskartjänster inom den kriminalveten-att

Ävenskapliga forskningen. Lunds universitet föreslogs få förresurser
utveckling sådan forskning. För den samlade forskningen påattav ge

kriminalvetenskapligadet området bättre förutsättningar utvecklasatt
BRÅ:spositivt föreslog regeringen vidaresätt delett att en av resurser -

fyra miljoner kronor under treårsperiod skulle föras tillöveren -
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet HSFR för tillstöd
kriminalvetenskaplig forskning.

BRÅ enligtborde, regeringenvad vidare anförde, utvecklas till ett
kvalificerat i kriminalpolitiska frågor under regeringen.expertorgan

BRÅRegeringen konstaterade detta innebar fick delvis rollatt att en ny
i fråga utvecklingsarbete, utvärdering tillämpadoch forskning. Be-om
träffande denna roll anförde regeringen följande prop. 77.nya s

BRÅFörutom i sin framtida roll skall fokusera på utveckling ochatt
utvärdering inom det kriminalpolitiska fältet skall rådet i fortsätt-även
ningen sammanställa och förmedla för rådets verksamhetsområde
relevant information kriminalvetenskaplig forskning till myndig-om
heter, andra organisationer och enskilda. Det därför viktigtär att
rådet följer den forskning inomsker universitet ochnoggrant som
högskolor vidoch andra sektorsorgan. En betydelsefullänannan mer

iuppgift framtiden under regeringenär för övergripandeatt ansvara
utredningar och analyser samhällets insatsersamlade inom detav
kriminalpolitiska fältet och därigenom underlag för statsmakternasge
kriminalpolitiska åtgärder.

bakgrundMot huvudansvaret för det praktiska brottsförebyggandeattav
liggerarbetet polisen, ansåg regeringen vidare det naturligtatt attvar

polisen i framtiden också för samordningenstörre detog ett ansvar av
brottsförebyggande åtgärderna. Därmed kunde enligt regeringensman
uppfattning avskaffa den särskilda samverkansdelegation ingick isom
BRÅ:s organisation.

BRÅ:sRegeringen ansåg också vetenskapliga delegation skulleatt
avvecklas och vetenskapligersättas nämnd. Den vetenskapligaav en
delegationens arbete hade kommit koncentreras främst till uppgiftenatt

bidrag till enskilda för forskning och utredning. I och medatt ge att
HSFR erhöll medel för tillstöd kriminalvetenskaplig forskning fanns det

BRÅ:sinte längre behov sådanadela bidrag försorg.att utav genom
föreslagnaDen vetenskapliga nämnden skulle bestå företrädare förav

olika ämnesområden har betydelse rådets I BRA:sför verksamhet.som
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enligt regeringenframtida roll kunde det, vad anförde, värdefulltvara
tillgång till vetenskaplig inom sådanfanns kompetens nämnd.detatt en

också skulle fungeraVidare framhölls denna nämnd kunnaatt som en
universitetenforskningen inom och högskolorna.förbindelselänk med

instämde i regeringens uppfattning bet.l992/93:JuU30,Riksdagen
framgår1992/931395. inriktningen verksamhetenDenrskr. av avnya

rådet,förordningen 1993:669 med instruktion för Brottsförebyggande
kraft juli 1993.trädde i den lsom

BRÄ:s fråndärefter förskjutits grundläggandeverksamhet har
utvärderingforskning till tillämpad forskning, och analys.långsiktig mer

BRÅ officiellajuli fått beställaransvaret för denFrån 1994 harden 1
ikriminalstatistiken förordningen 1994:1061 ändring för-se om

instruktion för Brottsförebyggande rådet.1993:669 medordningen
BRÅ rådet generaldirektör.i 30 anställda. Chef för desshar dag ärca

BRÄ:s består nio generaldirektörenhögst ledamöter,styrelse av
informations-rådet två rådgivandeTill knutetmedräknad. är organ: en

vetenskaplig Informa-framgått, nämnd.delegation och, redansom en
informationsin-uppgifter de frågortionsdelegationens beredaär att om

enskildamyndigheter ellermed andraärsatser gemensammasom
informationsprojekt ochfrågor utvärderingorganisationer samt avom
vetenskapligahänskjuts till Beträffande den nämndenden.annat som

vägledningbidra med råd ochinstruktionen 7 § den skalli attanges
utvecklingsverksamhet och verka för dennaforsknings- ochi rådets att

behandlavetenskaplig Vidare nämnden skallbedrivs på grund. sägs att
ochvetenskaplig inriktning i forsknings-metodik ochfrågor nyaom

utvärderingi projektarbeten ochutvecklingsprojekt frågor etiksamt om
kriminalve-forskningssamverkaniockså förNämnden skall verkam.m.

olika ämnesområden.tenskapliga frågor mellan
BRÅ till denföregående fram dessframgått det hadeSom att nyaav

bidrag tilli juli 1993 bl.a. delainstruktionen trädde kraft den l att ut
juni 1993tidsperioden 1990 30forskning. Under denkriminologisk -

BRÅ forskning ekonomisk brottslighet.inga bidrag tillbeviljade om
sådant bidrag.tidsperioden i fråga ansökanavslogUnder man en om

iforskningsprojekt förskingring bankmedelAnsökan gällde ett avom
Ghana.

forskningsenhetRikspolisstyrelsens5.3

BRÅ myndigheter FoU-verksamhetytterligare någrabedriverFörutom
finnaskriminalvetenskapliga sammanhang kan detfältet. I dettadet

forskningsenhet.Rikspolisstyrelsensskäl kort omnämnaatt
ibörjade successivt byggas ochpolisforskningensvenskaDen att upp

vidnovember 1985 inrättadesforskartjänster i den 1tvåmed ämnetatt
särskild forsk-1988 finns detFrån den 1 oktoberPolishögskolan. en

rikspolischefenRikspolisstyrelsen direkt undervidningsenhet men
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lokaliserad till Polishögskolan. Enheten består idag professor ochav en
ytterligare fyra disputerade forskare. Härtill kommer nio forskningsassis-

anställda för olika forskningsprojekt.ärtenter, som
Rikspolisstyrelsens forskningsenhet har företrädesvis bedrivit

tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet. Vid inventeringden av
ekobrottsforskningen i Sverige jag genomfört, förklarade frånsom man
forskningsenhetens sida inte bedrivithade någon forskningatt man om
ekonomisk brottslighet under tidperiodden undersökningen avsågsom
1990 1995.-

Avslutningsvis skall inomarbetsgrupp Justitiedeparte-nämnas att en
för närvarande rekrytering utbildningoch poliserövermentet ser av

Ju95/3005. promemorianI Rekrytering grundutbildningoch poliserav
1996:Ds 11 har arbetsgruppen redovisat tillförslag förändringar i fråga

polisutbildningenden grundläggande rekryteringen tilloch poliská-om
innebärFörslagen bl.a. polisutbildningen skall omfatta delar.att treren.

inledande studieåret,Det motsvarande 40 högskolepoäng, föreslås bli
förlagt till den allmänna högskolan omfatta studieroch i juridik,
beteendevetenskap och kommunikation. Resterande delar polisut-av
bildningen polisiär basutbildning månader påbygg-tre samten om-
nadskurser sammanlagt fyra månader iskall ske Polishögskolansom -
regi. Liksom i polisutbildningendag skall enligt förslaget avslutas med
praktiktjänstgöring vid polismyndighet. sittI fortsatta arbete har
arbetsgruppen bl.a. föreslå organisatorisk lösning det gällernäratt en
Polishögskolan ligger linjei med den verksamhet arbets-som som

föreslår bedrivasskall där. Det ingår också i arbetsgruppensgruppen
uppdrag belysa hur sambanden mellan den rättsväsendeanlcnutnaatt
forskning bedrivs olika håll, vid Rikspolsstyrelsensbl.a.som
forskningsenhet, skall kunna utvecklas och stärkas. Arbetsgruppens
fortsatta alltsåarbete kommer framtidaberöra den verksamheten vidatt
Rikspolisstyrelsens forskningsenhet.

Finansiering,5.4 m.m.

5.4.1 Allmänt finansiering forskning vid universitetom av
och högskolor

SverigeI utförs den helt övervägande delen den offentligt finansi-av
forskningenerade vid universitet statliga frnasie-och högskolor. Den

ringen denna forskning främst fakultetsanslag, bidragskerav genom
från forskningsråden och medel från olika sektorsorgan. i

De samlade för forskningsverksamhetmedlen högskolans har ökat i
kontinuerligt mittenalltsedan 1980-talet. Mellan budgetårenstort sett av

1984/85 och 1994/95 forskningsmedlen sålundahar ökat med drygt 60
i penningvärde. Sistnämndafast budgetår uppgick tillde drygtprocent

15 miljarder En ökningkronor. del denna destor externaav avser
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medlen. Dessa har ökat 94med medan ökningen de s.k.procent, av
basanslagen vid 36stannat procent.

forskningsresurser,Fasta basanslag, utgår för närvarande till tolv
universitet ioch högskolor form fakultetsanslag. Till medicinskaav

utgårfakulteterna dessutom basanslag i form tillanslag kliniskav
forskning. Det riksdagen regeringens förslagär beslutarsom om
anslag till de olika fakultetsområdena för och dessa tolvvar en av
högskoleenheter. En del fakultetsanslagen används, efter beslut frånav
högskolestyrelserna, för ändamål. Styrelsernas möjlighetergemensamma

flytta frånmedel fakultetsområde tillöver emellertidäratt ett ett annat
starkt begränsade. Huvuddelen basanslagen disponeras alltsåav av

innebärfakulteterna. Det sagda frågan, hur omfattanade fastaatt
forskningsresurser varje fakultet skall ha, regering ochavgörs av
riksdag.

Fakultetsanslagen kan finansiera institutionelladen försägas basen
såväl fakultetens forskning externfinansieradeden verksam-egen som

och forskarutbildningen.heten
Från julioch med den l 1993 enskildadet den fakulteten självär som

mångahur professurer den skall ha och dessa professurersavgör
inriktning. Tidigare det riksdagen förslag regeringenvar som av
inrättade professurer, något i hög grad styrde den interna för-som
delningen fakultetsanslagen. Fakulteterna alltsåhar på detta fåttsättav

väsentligt självständighetÖkad vad gäller användningen fakultets-en av
anslagen.

Det forskningsstödet bådeomfattar statliga medel och medelexterna
stiftelser,från företag och utländska eller internationella organisationer.

budgetåretUnder 1994/95 finansierade forskningsråd och sektorsorgan
vardera 12 högskolans samlade forskning.procentca av

någon månI finansieras högskolans forskning frånmed medeläven
fonder. För närvarande dessa medel dock mindreutgör 1änegna

de samlade för forskning forskarutbildning.ochprocent av resurserna
bedrivsInom högskolan också viss uppdragsforskning. Högskolan agerar

i falldessa uppdragstagare. Uppdragsforskningen harsom en ren en
sådan omfattning den drygt 4 högskolans totalaatt motsvarar procent av
forskning och forskarutbildning.

5.4.2 Forskningsrådsorganisationen

Forskningsråden intar i Sverige positioncentral i fråga finansi-en om
eringen grundläggande forskning. Detta gäller det krirninal-ävenav
vetenskapliga fältet Kriminologiskse och kriminalpolitisk forskning

1992:80SOU 76 ff.. Det därför finnas ikan skäl det följandeatts.
någralämna uppgifter rådenden verksamhet bedriver.om som

Det svenska forskningsrådssystemet började byggas under 1940-upp
talet. Den nuvarande ordningen i mångt och mycket resultatär ett av en
år 1977 genomförd omorganisation de traditionella råden. Dåav
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skapades Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet HSFR,
Medicinska forskningsrådet MFR och Naturvetenskapliga forsknings-
rådet NFR. Samtidigt tillkom Forskningsrådsnämnden FRN.

utbildningsdepartementetUnder finns Teknikvetenskapli-ävennumera
forskningsrådet TFR. När det gäller vetenskaplig rymdforskningga

fungerar Rymdstyrelsen forskningsråd. Det finns ocksåett ettsom par
forskningsråd utanför Utbildningsdepartementets ansvarsområde,
nämligen Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR under Socialdeparte-

Skogs- jordbruketsoch och forskningsråd SJFR undermentet
StiftelsenJordbruksdepartementet. Riksbankens Jubileumsfond RJ, som

självständig stiftelse, jämställasbrukar ofta med de statliga forsk-är en
ningsråden.

Forskningsråden traditionellt såarbetar inbjuder tillsätt att man
ansökningar inom rådets hela ansvarsområde och fördelar tillgängligade

efter kvalitetsbedömning forskningsprojektmedlen de för vilkaen av
förekommermedel sökts. Det emellertid också statsmakterna ställeratt

särskilda vissa ändamålavsedda för till rådens förfogande ellerresurser
regeringen föreskriver mindre rådsanslagendelar skallatt att av

användas för särskilt angivna forskningsområden. Råden kan självaäven
välja prioritera forskning inom något visst område.att

Ansökningarna bedöms i första utifrån inomvetenskapligahand
kriterier. Bedömningarna bygger granskningar utförs andrasom av
forskare inom området.verksamma det aktuella Några forskningsråd
arbetar härutöver med relevanskriterier motiverade frånäven sam-
hälleliga utgångspunkter.

administativa hanteringenFör underlätta den och säkerställa denatt
vetenskapliga bedömningen det gäller ansökningar, påberoendenär som
sin vetenskapliga inriktning givits till forskningsfinansiäränmer en

forskningsfinansiärerseller berör flera ansvarsområden, forsknings-har
råden samarbetsnämnd. ingickI denna under budgetåret 1994/95en
Arbetsmiljöfonden, FRN, HSFR, NFR, MFR, SJFR, Styrelsen för u-
landsforskning, TFR och Cancerfonden.

Forskningsfinansieringsutredningenhar i sitt slutbetänkande Forskning
och SOU 1996:29 föreslagit forskningsrådenbl.a. skallattpengar

tillsammanföras myndighet, i förslaget Forsknings-benämnden
rådsstyrelsen. Tanken råden i fortsättningen själv-skallär ävenatt
ständigt besluta det operativa forskningsstödet Forsknings-medanom
rådsstyrelsen övergripande forskningspolitiskaskall föransvara mer
frågor. Enligt förslaget skall anslagen för forskningsrådsverksamheten
anvisas till Forskningsrådsstyrelsen för forskningsområdenanslagsom
humaniora/samhällsvetenskap, medicin, teknik inaturvetenskap och
stället för anslag till forskningsråden.separatasom
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Forskningsrådsnämnden FRN

FRN har enligt den för rådet instruktionengällande förordningen
l988:1201 med instruktion för Forskningsrådsnämnden till uppgift att

initiativ till och stödja forskning främst inom områdenta ärsom
frånangelägna samhällets Därvidsynpunkt. skall nämnden beakta

behovet mångvetenskapligochtvär- forskning. Bland de uppgifterav
åvilarkonkret FRN kan främjanämnas samordning ochattsom mer

samarbete mellan forskningsråden inom Social-, Utbildnings-, Jordbruks-
Näringsdepartementensoch verksamhetsområden, främja samarbetetatt

forskningsråden, åmellan sidan, och andra myndigheter ochena organ,
å andra sidan, i frågor initiativ till forskning, vetenskapligsom avser
bedömning forskning eller finansiering forskning, fördelaattav av

till forskningmedel och därmed sammanhängande verksamhet, att
främja jämställdhets-, kvinno- och genusforskning främjasamt att
internationellt forskningssamarbete sådana områden där detta inte

myndighet.ankommer annan
FRN består ordförande sjuttonoch andra ledamöter. Regeringenav en

ordföranden och tio andra ledamöter, medan HSFR, MFR, NFR,utser
SFR, TFR, SJFR Närings- teknikutvecklingsverketoch NUTEKsamt

vardera ledamot. Ledamöterna för år möjlighetmedutser utses treen
till förlängning för ytterligare treårsperiod.en

För budgetåret 1994/95 anvisades 88 miljonerFRN kronor huvud-
sakligen för forskningsändamål.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet HSFR

forskningsrådenAv under Utbildningsdepartementet främsttorde det
HSFR intresse i förevarandeär sammanhang.vara som av

Allmänt gäller enligt förordningen 1988:1198 med instruktion för
forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde att

främjadessa skall och stödja vetenskapligt betydelsefull forskning 2 §.
förordningensI 3 § vilka uppgifter särskilt åvilar råden. Avanges som

denna bestämmelse framgår råden, fördelautöver medel tillatt att
forskning och därmed sammanhängande verksamhet, bl.a. skall under-

vilkasöka forskningsbehov inomangelägna olika forsknings-är ochsom
samhällsområden, redovisa resultaten dessa undersökningar samt taav
initiativ till och främja forskning behövs för tillgodose sådanaattsom
behov. HSFR alltsåhar fullgöra uppgifterdessa inom områdenaatt
humaniora, religionsvetenskap, samhällsvetenskap och rättsvetenskap.
Rådet ocksåstöder tvärvetenskaplig forskning överskrider gränsernasom
till discipliner inom forskningsrådsandra områden.

För HSFR och övriga forskningsråd Utbildningsdepartementetunder
Åter-regeringen ordförande och de övriga ledamöterna.utser tre av

stående sju ledamöter forskarsamhället väljsochrepresenterar av en
elektorsförsamling, ledamöter i sin utsedda berördaärturvars av
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år. LedamotMandatperioden för ledamöternafakultetskollegier. är tre
mandatperioder i följd.tvåförfår inte änutses mer

miljoner kronor1994/95 anvisades HSFR 213budgetåretFör
föregåendeforskningsändamål. framgått i detSomhuvudsakligen för

forskningsproposition 1992/93: 170i års prop.förslag 1993efterbeslöts
BRÅ tillfrån HSFRår skulle förasmiljoner underkronor över4 treatt

kriminalvetenskaplig forskning.tillstödför

forskningsrådet SFRSoda/vetenskapliga

forskningsocialdå Delegationen förår 1990 ochSFR tillkom ersatte
Rådet ligger inom Socialdepar-invandrarforskning.Delegationen föroch

stödjauppgift främja ochverksamhetsområde. Dess är atttementets
socialvetenskapligaforskning inom detgrundforskning tillämpadoch

forskning forsknings-information ochförverkaområdet attsamt att om
ansvarsområde sprids.rådetsinomresultat

forsknings-motsvarandeSFR uppbyggtOrganisatoriskt sättär som
Utbildningsdepartementet.råden under

projektarbetetill egentligt ochbåde projektbidragSFR arbetar med
forsknings-till byggaprogramstöd, syftarlångsiktigt att uppsommer

socialpolitik ochinriktat allmänForskningsstödetmiljöer. är mot
familj, handikapp, äldre,ochsocialtjänst, barnsocialförsäkring,

missbruk.etniska relationermigration ochinternationell samt
budgetåretuppgickverksamhetför SFR:sDen totala kostnaden

miljoner1994/95 97 kronor.till närmare

Jubileumsfond RJStiftelsen Riksbankens

donationår 1962grundadesRJ fristående stiftelseär genom ensomen
främja under-ändamål ochStiftelsen tillfrån Riksbank. harSveriges att

forskning. l stadgarnavetenskapligstödja till Sverige anknuten anges
vilkas medelsbehovforskningsområden,företräde skallbl.a. att ges

specielltmedelfondensså tillgodoseddaväl sätt,inte är annat att
forskningsprojektlångsiktigastödja ochföranvändasskall samtatt stora

kraftiga insatser,snabba ochforskningsuppgifter, kräveratt somnya
skall uppmärksammas.särskilt

År miljarder1,5 kronortill RJ donerariksdagen1993 beslöt att av
forskning. Stiftelsenskulturvetenskapligtillför stödlöntagarfondsmedel

till miljarder1994/95 3,7vid årsskiftetuppgickförmögenhettotala
kronor.

enskildatillprojektanslagforskning i formkvalificeradstöderRJ av
stiftelsen.hosanslagvilka ansöktforskargrupperellerforskare om

samhällsveten-företrädevissttillkomst harRJAlltsedan gettsett:s
bidragbl.a.forskning. RJ harorienteradhumanistisktoch gettskapligt

betänkandetforskningsprojekt sekriminalvetenskapligaradtill en
891992:80,SOUforskningkriminalpolitiskKriminologisk och s.
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Av de medel RJ utdelade under 1994 gick 50närmare tillsom procent
samhällsvetenskapliga projekt, 20 till humaniora och återstodenprocent
till medicinsk, naturvetenskaplig och teknisk forskning. Totalt beviljade
RJ under 1994 185 projektanslag och därutöver reseanslag, lönekost-
nadstillägg på tillsammans 85,4 miljoner kronor.m.m.

RJ har styrelse bestående tolv ledamöter, väljsen av som av
riksdagen. Sex styrelseledamöterna skall företrädare förav vara
riksdagen. Av de övriga ledamöterna skall fyra företrädare för olikavara
vetenskapliga discipliner tvåoch besitta särskild sakkunskap i förmögen-
hetsförvaltning.

Det styrelsen fattarär beslut frånanslag stiftelsen. Inkomnasom om
ansökningar har dessförinnan bedömts och prioriterats i eller fleraen
beredningsgrupper. I och dessa ingår styrelsens ledamöter ochvar en av
suppleanter utomstående, såväl nationella internationella,samt som
vetenskapliga I regel har ansökningarna dessutom bedömtsexperter. av

eller flera sakkunniga.externaen
Varje ansökan bedöms i första hand i jämförelse med internationell

standard och såväl inomvetenskapliga kriterier relevanskriteri-mot som
För ansökningar avseende den kulturvetenskapliga donationener.

tillämpas särskilda bedömningskriterier.
Inom vissa områden, RJ bedömer angelägna intesom som men

tillräckligt uppmärksammade, tillsätter stiftelsen ibland särskilda s.k.
områdesgrupper. Deras uppgift kartlägga forskningsbehovär ochatt
stimulera till vetenskaplig forskning och till informationsutbyte.
Områdesgrupperna består forskare från discipliner betydelse förav av
området företrädare för i sammanhanget viktiga samhällsintressen.samt
Områdesgruppens verksamhet avslutas vunnitnär tillräckligman
uppmärksamhet från forskarhåll eller från de myndigheter harsom

för tillförs området i fråga. Underatt permanentaansvar resurser senare
år har RJ haft områdesgrupper bl.a. för komparativ forskning om
samhällsförändringar och för forskning riksdagens funktion ochom
arbetsformer.

5.4.3 Några andra forskningsfinansiärer

Sektorsorgan

Med begreppet sektorsorgan statliga myndigheter medavses ett
nationellt för viss samhällssektor. Ofta inkluderar dettaansvar en ansvar
kunskapsutvecklingen inom sektorni fråga. En rad dessa myndigheterav
förfogar statliga FoU-medelöver för användning.även Somextern

i någraexempel sådana sektorsorganstörre kan Närings-nämnas och
teknikutvecklingsverket NUTEK, Rådet för arbetslivsforskning,
Naturvårdsverket, SIDA och Byggforskningsrådet.

Det inte lätt bildaär sig uppfattning i vilken utsträckningatt en om
det finns sektorsmedel i och för sig skulle kunna användas försom
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forskning ekonomisk brottslighet. Det står dock klart det i dagom att
inte finns något sektorsorgan särskilt uppmärksammar kunskaps-som
utvecklingen på detta område.

Stiftelser inrättade med löntagarfondsmedel

I samband med löntagarfonderna avvecklades överfördesatt betydande
belopp till stöd för forskning och forskarutbidning. Sju stiftelser
inrättades med uppgift finansiera olika insatser på dessa områden.att
Dessa Stiftelsen för forskningär inom områden med anknytning till
Östersjöregionen Östeuropa,och Stiftelsen för internationalisering av
högre utbildning och forskning, Stiftelsen för Internationella institutet för
industriell miljöekonomi vid Lunds universitet, Stiftelsen för kunskaps-
och kompetensutveckling, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för strategisk forskning Stiftelsen för vård- och allergi-samt
forskning.

Med hänsyn till stiftelsernas ändamål torde de med undantagett
knappast någon betydelse för den framtida ekobrottsforskningen.

Östersjöstiftelsen.Undantaget denär s.k. Denna stiftelses ändamål är att
stödja forskning och utbildning inom områden med anknytning till
Östersjöregionen Östeuropaoch vid struktur för högre utbildningen ny
i södra Stockholmsregionen begränsningar till vissa discipliner. Iutan
Östersjösamarbetet har åtgärder ekonomisk brottslighet medmot

Östeuropaanknytning till hög prioritet. Detta ocksåtorde innebäragetts
Östersjöstiftelsenmedel kan komma anslåsatt för forskningattur om

sådan kriminalitet.

5.4.4 Medel till ekobrottsforskning

I syfte klargöra vilka villkor i dag gäller för bedrivandetatt som av
ekobrottsforskning har jag inhämtat uppgifter bidrag till sådan forsk-om
ning från några forskningsfinansiärer jag bedömt relevanta isom vara
sammanhanget. Uppgifterna, ansökningar beviljats ellersom avser som
avslagits årenunder 1990 1995, har inhämtats med hjälp enkät.av en-
Enkätformuläret och sändlistan framgår bilagaav

FRN, HSFR och NFR har sig bifallit ellerangett att man vare
avslagit någon ansökan bidrag till forskning ekonomiskom om
brottslighet under perioden 1990 1995. Inte heller SFR har under tiden-

år 1995 haft någonpröva ansökan bidragt.o.m. till forskningatt om om
BRÅekonomisk brottslighet. har, framgått i avsnitt 5.2, prövatsom en

anökan bidrag till sådan forskning. Ansökan avslogs. RJ har inteom
besvarat enkäten.
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övervägandenB och förslag

6 Allmänt ekonomisk brottslighetom

forskningsområdesom

6.1 Avgränsningen forskningsområdetav

Enligt direktiven ingår i mittdet uppdrag fram konkretläggaatt ett
tillförslag hur den framtida forskningen ekonomisk brottslighet börom

organiseras i för effektivt tillgodose forsknings-kunnasättstort att ett
i avsnittbehoven. Av redogörelsen 2.1 har framgått det för närvaran-att

inte finns någon definitionde allmänt vedertagen begreppet ekono-av
misk brottslighet. En första uppgift blir ändamålsenligdärför göraatt en
avgränsning forskningsområdet. naturligtvis iSyftet härmed förstaärav
hand åstadkomma lämplig styrning resursinsatserna. Av-att en av
gränsningen får emellertid frågan forskningenbetydelse för huräven
lämpligen bör organiseras. Samtidigt alltså finnsdet behovettsom av

forskningsinsatserna i viss riktning, emellertiddet angelägetäratt styra
undvika forskningsområdet definieras så detaljerat kunskaps-att att att

utvecklingen hämmas. Det bör också framhållas i dettadetatt samman-
inte frågahang sig åstadkomma någon generell lösningär attom vare

på definitionsproblemet tillhandahålla begreppsbildningeller att somen
så precis den kan användas i forskningsarbete. Vadkonkret detär att

i relativtgäller endast drag teckna konturerna detär att grova av
forskningsfält mina förslag sikte på.tarsom

Jag vill understryka mitt ställningstagande på intet sätt utgöratt ett
frånavståndstagande de definitioner tidigare Dessa haranvänts.som

emellertid i allmänhet utformats praktiskt syfte ofta förmed ett att-
i administrativt Naturligtvis måsteanvändas sammanhang.närmast

bliutgångspunkten annorlunda syftet kontur tillär ettattom ge
forskningsområde. i ligger inrymtRedan begreppet forskning en

i fråga vilka forskning till.osäkerhetsfaktor okända fält kan ledaom en
forskningeninternationella också anledning inteDen aspekten att geger

inriktning hårt nationella utgångspunkter.problem ochstyrssom aven
Forskningsområdet till vinningskrirninalitetbör början omfatta somen

innefattarbegås inom för näringsverksamhet eller som annarsramen en
ekonomiskutnyttjande bolagsformen former föreller andra legalaett av

fråga exempelvis skattebedrägerier,verksamhet. Det kan här vara om
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uppbördsbrott, subventionsbedrägerier,s.k. kreditbedrägerier, miljö-
brott eller arbetsmiljöbrott.

Många dessa brott har det de näringsidkarenkangemensamt, attav ge
i fråga konkurrensfördel; begå denna brott kan hanatt typen genom av

ikomma bättre läge konkurrent iakttar gällandeän regler.ett en som
Enligt min bedömning skulle det emellertid inte ändamålsenligtvara
begränsa forskningsfältet till den nämnda brottsligheten. Det finnsatt nu

flera former brottslighet det från forskningssynpunkt börav som vara
fruktbart behandla i detta sammanhang någonde haratt oavsett om
"företagsanknytning" eller Detta gäller svindleri, borgenärs-t.ex.

olagligabrott, transaktioner med värdepapper dylikt,ellerpengar,
kvalificerade förskingrings- bedrägeribrott inomoch den finansiella

vissasektorn, former vinningsbrottmutbrott, utförsav som genom
dataintrång liknande,eller brott med utnyttjande nationella ochav
internationella informationssystem Internet, informationsmanipula-typ-
tioner utnyttjandemed telefon och datorer se Icove, Segert.ex. t.ex.av

Storch, Computer Crime, 1995, brott med anknytning till devon
internationella betalningsströmmarna kvalificerade förfalsknings-samt
brott finansiella instrument ellerstatspapper, annatsom avser pengar,
sådant. Ekonomiska brott med utgångspunkt i olikheter olikamellan
länders regelsystem måste också ingå i begreppet ekonomisk brottslighet.

För många de nämnda brottstyperna gäller de, fårdeattav nu om en
viss utbredning, hotar undergräva tilltron till legala institut äratt som av
central betydelse för ekonomiskaden samfärdseln.

Det bör särskilt framhållas brott kan skada det ekonomiskaatt som
självfallet inte begås inom näringslivet. Forskningen måstebarasystemet

också kunna uppmärksamma förhållanden inom olika samhälleligat.ex.
Föreningar, stiftelser, också inomkan komma fallaattorgan. m.m.

för forskningsområdet.ramen
internationellaDen också nödvändigtaspekten det inte läggagör att

hinderformella för forskningen. En gränsdragning skullesnäv t.ex.
hinder jämförandekunna lägga för studier. I föränderligt samhälleett

också internationella utblickar möjlighet i förväg belysa föränd-attger
ringar kanske i skede kan komma få betydelse i vårtett attsom senare

Inte minst forskningland. betydelse för de lege ferenda-övervägandenav
kan här sällan värde.vara av

Det sagda innebär ekobrottsforskningen enligt min meningatt
huvudsakligen bör inriktas på direkt indirektregelöverträdelser ellersom
medför förutsättningarna för bedrivande ekonomisk verksamhetatt av

otillbörligtrubbas sätt.ett
fråga iEn sammanhanget huruvida bör bunden detär man vara av

formella forskningenbrottsbegreppet eller bör kunnaävenom avse
förfaranden inte formellt Som jag finnsbrott. det detutgörsom ser

skäl forskningsområdet tillstarka begränsa endast brottmot att att avse
i formell mening. En sådan avgränsning skulle sannolikt begränsa
möjligheterna få olika alternativa kontrollstrategier belysta. Detatt
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framstår också olämpligt forskningsområdet skall kunnaattsom
förändras enbart den anledningen såsom vid införandetattav man, av
konkurrenslagen l993:20, väljer på visst område övergå frånatt ett ett

med straffsanktionerade bestämmelser tillsystem medett system
sanktionsavgifter. I föränderligt samhälle måste vidare räknaett man
med andra förfaranden de kriminaliseradeän redan kanäratt som
komma framstå straffvärda. Det förhållandet förfarandet inteatt attsom

kriminaliserat bör naturligtvis i sådantär fall inte något hinderutgöra
det till föremål för forskning inomgörs de här diskuterademot att

Någon begränsning forskningsområdet med hänsyn tillramarna. av
huruvida visst förfarande straffbelagt eller inteär bör alltså inteett
uppställas.

6.2 Forskningsbehovet

Den i avsnitt 3.2 redovisade inventeringen ekobrottsforskningen iav
Sverige under år tillsammans genomgångenmed i kapitel 4senare ger

kunskapsläget bilden starkt försurnmat forskningsområde. Våraettav av
påkunskaper området ytterligt begränsade och fragmentariska.är Det

exempelvis i dag inte möjligtär med stöd vetenskapliga under-att av
sökningar bilda sig ungefärlig uppfattning den ekonomiskaens en om
brottslighetens omfattning. Det står dock klart denna brottslighetatt

allvarligt samhällsproblem.utgör Allt tyder de ekonomiskaett att
skador samhället, näringslivet enskilda åsamkasoch densom genom
ekonomiska brottsligheten vida överstiger de skador följer densom av
traditionella förmögenhetsbrottsligheten. Härtill kommer denatt
ekonomiska brottsligheten allt tilldöma leder rad indirektaattav en
skador, på sikt kan så allvarliga, snedvridnat.ex.som vara nog
konkurrensförhâllanden, minskad tillit till affärspartners och medarbetare

minskad respekt för grundläggande iregler samhället.samt
Som framgått redogörelsen i avsnitt 2.2.2 har den ekonomiskaav

brottsligheten under den tiden intressebetydande frånägnatssenaste ett
statsmakternas sida förslagoch åtgärderrad syftar till attom en som
kraftigt förstärka insatsersamhällets den ekonomiska brottslighetenmot

under beredning eller har redan Självfalletär genomförts. detär
synnerligen besvärande i detta omfattande reformarbete endastatt man
i mycket begränsad utsträckning kan stödja sig på vetenskapligt grundade
kunskaper insikter.och

Behovet kunskaper den ekonomiska brottsligheten alltsåärav om
omfattande. Kunskaperna bristfälligamycket såväl vadär gäller den
ekonomiska brottslighetens omfattning och struktur vad gällersom

tillorsakerna olika former ekonomisk brottslighet, brottslighetensav
konsekvenser och effekterna olika kontrollåtgärder.av

finnasDet kan skäl understryka intedet endast statsmakternaäratt att
behöver bättre underlag sinaför åtgärder. Som framhållits iettsom
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direktiven kvalificerat kunskapsunderlag förutsättningär förävenett en
näringslivet skall kunna spela aktiv roll i fråga förebyggaatt atten om

ekonomiska brott. ligger ocksåDet värde i bredare allmänhetett att en
kunskaper ekonomiska brottslighetenshar goda den former ochom

skadeverkningar. En iökad medvetenhet dessa hänseenden kan antas
främja offentligaden debatten och leda till ökad förståelse för deen

Ökadeåtgärder måste vidtas ekonomiskaden brottslighet.motsom
ocksåkunskaper kan tänkas leda till benägenheten vidta olikaatt att

åtgärderbrottsförebyggande ökar hos företag enskilda.ochtyper av
enligtMot bakgrund det anförda kan det min mening inte rådaav

någon tvekan det angelägna i få till stånd långsiktig kunskaps-attom en
utveckling område. finner jagdetta För del det närmastegen
obegripligt från sida inte tidigaresamhällets redan vidtagitatt man
åtgärder i detta syfte.

Varför ekobrottsforskningen6.3 eftersattär

ytterstekobrottsforskningens omfattningDen svenska blygsamma
alltså området.kontrasterar skarpt samhällets behov kunskapmot av

Varför bristande proportionalitet Hur sigdenna kommer det att
forskningen ekonomisk brottslighet så påtagligt försummadärom

sig frågeställning till börjanNär denna kan detnärmarman en vara
lämpligt försöka ekobrottsforskningen i krirninalveten-störreatt ettse
skapligt Vilka förutsättningar försammanhang. gäller allmänt sett
krirninalvetenskaplig forskning i Sverige

Frågor brott och brottsbekämpning visserligen betydandeettom ges
i massmedias nyhetsrapportering förefaller ocksåochutrymme engagera

samhällsområdenVid jämförelsebredare allmänhet. med andraenen
kriminalpolitiken tillhörmåste dock konstatera knappast deatt merman

politiskaprioriterade områdena. frågor står iAndra för detcentrum
intresset. förhållande återspeglas i omfattningenDetta deav resurser

krirninalvetenskaplig forskning jämförtavdelas för medsom annan sam-
forskning. Kriminologisk kriminalpolitiskhällsstödd I betänkandet och

forskning SOU 1992:80 särskildekonstaterade den utredaren, f.d.
Nyquist, budgetåretstatssekreteraren Ola de medel 1991/92att som

krirninalvetenskaplig forsknings- utvecklingsverk-disponerades för och
disponeradessamhet motsvarade 0,2 de medel totaltprocent settav som

sektorsforskningen. Ola Nyquists förslaghögskolan och leddeav
visserligen till viss förstärkning den krirninalvetenskapligaen av

Bilden forskning område relativt lågforskningen. denna medettav som
prioritet inte förändrats på någotkan dock ha avgörandesägas sätt.

naturligtvis ha varit anmärkningsvärtMot denna bakgrund skulle det
ekonomiska varit föremåljust den brottsligheten hade för en merom

forskning.omfattande
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viktigEn förklaring till ekobrottsforskningens ringa omfattningannan
hänger med den ekonomiska brottslighetens komplexa karaktär.samman

systematiskEn kunskapsutveckling inom detta forskningsområde fordrar
samarbete mellan forskare inom olikarad discipliner,ett t.ex.en

företagsekonomi, nationalekonomi, Straffrätt, associationsrätt, Skatterätt,
förvaltningsrätt, datavetenskap, kriminologi och rättssociologi.

alltså mångvetenskapligtDet krävs samarbete i vissaoch styckenett
kanske tvärvetenskaplig dvs.även sammansmältningansats,en en av
teorier och metoder från olika discipliner. Erfarenhetsmässigt ställs
forskning sinhar utgångpunkt i problemställningar tvärs översom
disciplingränserna inför särskilda problem det finansieringgäller ochnär
rekrytering forskare. Särskilt uttalade naturligtvis dessa problemärav
för den utpräglat tvärvetenskapliga forskningen se Forskningsfinan-
sieringsutredningens Samverkansmönster i svensk forsknings-rapport
finansiering SOU 1996:2 41 ff. och utredningens slutbetänkandes.
Forskning och SOU 1996:29 281 ff..pengar s.

Finansieringsproblemensammanhänger disciplinöverskridandemed att
forskning från början inte tillgånghar till etablerade forskare kansom
fungera granskare forskningsprojektde för vilka medel söks ochsom av

det dröjer innan inomvetenskapligade kvalitetskriterierna äratt
färdigutvecklade på området i fråga. Något naturligt tenderarsom nog

leda till denna forskning ofta bedöms lägreatt att typ av vara av
inomvetenskaplig kvalitet. Vissa ansträngningar för främja tvärveten-att
skaplig forskning visserligen inom forskningsrådssystemet, integörs
minst FRN. I första hand sker dock forskningsrådens fördelningav av
medel just efter bedömning inomvetenskapliga grunder s.k.en genom
peer-review, dvs granskning andra forskare verksamma området.av

Att den disciplinöverskridande forskningen de nämndaav nyss
inomvetenskapligorsakerna ofta bedöms lägre kvalitet kan ocksåvara av

leda till sådan forskning betraktas mindre meriterande vidatt som
tjänstetillsättningar. Medvetenheten svårigheterde kan föreliggaom som

det gäller få till disciplinöverskridandeanslagnär forskning och denatt
omständigheten forskningens meritvärde kanske betraktasatt som
tveksamt kan förmodas bidra till ekonomisk brottslighet inte sigatt ter

särskilt attraktivt forskningsområde för exempelvis företags-ettsom en
ekonom eller jurist associationsrättmed specialitet.en som

Även förhållandetdet ekobrottsforskningen i Sverige saknaratt en
naturlig institutionell hemvist kan bidra till rekryteringssvårigheter-antas

finnsDet knappast något exempel på forskning saknarattna. en som
institutionell hemvist får prioriterad ställning. iDetta gäller allraen
högsta grad för forskningen ekonomisk brottslighet. för,Denom som

tidigarejag har redovisat, tillvaro.tynande En huvudfråga i mitten
fortsatta arbete måste därför bli ekobrottsforskningen in-att ge en
stitutionell tillhörighet.

Till det sagda kommer den omständigheten ekonomiskattnu
brottslighet framstår relativt svårforskat område. Detta berorettsom
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delvis på omständigheter svårtdet upptäcka,gör äratt attsamma som
beivrautreda och ekonomiska brott. Det brottsliga förfarandet oftaär

komplicerat brottslighetenoch riktar sig någonsällan enskildmot
målsägande intressehar anmäla brottet eller lämnaattsom av annars
upplysningar i Empiriskasaken. data torde alltså många gånger vara
svåråtkomliga. Något knappast forskningsområdet attraktivare.görsom

Det inte förvåna forskningsområde,är ägnat där deatt att ett ovan
svårigheternanämnda svårtkan ha attrahera kvalificerademöter, att

forskare i sådant antal samhällets kunskapsbehov kan tillgodoses. Jagatt
finner för självklartdet del det aktiva insatserkrävs frånattegen

sida,samhällets det skall möjligt få till stånd långsiktigadenattom vara
kunskapsutveckling önskvärd.ärsom

Som framgått redogörelseni avsnitt initiativ3.1 har de hittillsav som
BRÄ:stagits på området i inskränkt sig till från sidastort sett att man

årunder antal 1970- och l980-talen prioriterade ekonomiskett
brottslighet i sin forskningsverksamhet till årregeringen 1984samt att

BRÅ tidenuppdrog under 1985 1987 genomföra forsknings-att ett-
utvärderingsprojektoch ekonomisk brottslighet. särskiltVad gällerom

sistnämnda projektet ambitionendet kan konstateras med hjälpatt attvar
liten forskare tidsperiodunder starkt begränsad bedrivaav en grupp en

forskningsarbete inriktat fylla de akuta kunskapsluckorna.ett att mest
Avsikten alltså inte få till stånd någon långsiktig kunskaps-var mer
utveckling. efterhand vi också tidigareI kan konstatera deatt ansatserna
inte lett till ekobrottsforskningen fått i Sverige.har fotfäste Det ståratt
alltså klart reformarbetet måste helt inriktninghaatt en annan om
långsiktiga effekter skall uppnås. Jag vill därför redan betona,här att
kortsiktiga visserligen opinionsmässigas.k. krafttag kan vinsterge men

objektivade effekterna sådana åtgärder blir mycket begränsade.att av

6.4 Ekobrottsforskningens inriktning

Som jag redan tidigare framhållit finns påtagligtdet mycket behovett av
såväl långsiktig forskning, delvis grundforskningskaraktär,mera av sorr.

forskning,tillämpad ofta skall tillgodose olika aktuella samhälls-en som
sådana i varje tidsskede definierasbehov dessa myndigheter ochav

inte ingå i mitt någraandra Det kan uppdrag närmareattorgan. anses ge
anvisningar för forskning inriktas. frågahur denna skall I denom
långsiktiga forskningen självklarhet ligger i dennadet detär atten
forsknings måste forskningsmiljö därden utformas den dennatur att av

få sin inspiration. inte möjligt eller lämpligt härskall Det hellerär att
gå in olika tillämpandedet akuta kunskapsbehovet hosnärmare

avsnitt vill jag emellertid försöka uppdateringmyndigheter. I detta ge en
diskussion forskningsin-för vidarekunskapsläget och grund omav en en

riktningen.
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BRÅ:siRedan Economic Crime for futurerapport programs-BRÅresearch 18 finnsNo emellertid djupgående diskussionreport en
tänkbar forskningsinriktning. I detta betänkande jaghar försökt föraom

åsiktsutbytet vidare professor Knut Sveri i uppdragatt attgenom ge
utforma titeln Krirninologisk forskningrapport, gettsen som om
brottslighet inom näringslivet s.k. ekonomisk brottslighet och annan
manschettbrottslighet bilaga 4. Vidare har professorerna Bertil
Gandemo och P O Träskman till utredningen bl.a. uttalat följande om

lämplig inriktning forskningen.en av

Enligt vår uppfattning kan inom för de ekobrottsdefinitio-man ramen
åtminstone följande tyngdpunktsområdenanvänts förner som ange

forskningen:

forskning ekonomiskaa "vardagsbrott", svartjobb;t.ex.om

b forskning internationell eller gränsöverskridande organiseradom
brottslighet, internationell narkotikahandel;t.ex.

forskningc brottslighet inom näringsliv företagsverksamhet.ochom

Enligt vår mening behovet forskning klart inom områdenaär störstav
b och Det behovet nationell forskninggod vistörstac. av en menar

finns inom område Dådet det gäller forskning denatt c. om
internationella organiserade brottsligheten finns det redan resultatnu

grundläggande krirninologiska undersökningar i flera länder. Detav
nationella behovet kan härvid uppfyllas ganska väl sådangenom
uppföljande forskning sker inom internationelltför ettsom ramen
kriminologiskt samarbete.

iTyngdpunkten den ekobrottsforskning vår plan i förstasom
ligger alltsåhand gäller, i forskning inom hjälpbrott eller medom av

bolag eller andra former för ekonomisk Forskningenverksamhet.
inriktas alltså dels något "näringslivetskan kallas kriminalitet"som

på någotoch dels kan kallas "kriminell näringsverksamhet".som
Det för bägge dessa former brottslighet är attgemensamma av

alltid anknytning tillden har bolag eller liknande formett en annan
bedrivande lagligför ekonomisk verksamhet. Brottslighetenav

a brott begås inom bolag eller andra kollektivautgörs av som
för ekonomiskenheter verksamhet i samband ekonomiskmed

i sigverksamhet och för legal, eller b brott begås iärsom av som
vinningssyfte hjälp kollektivamed bolag och andra enheter, ellerav

består ic brott produktion, distribution "illegalaetc.av som av
produkter" hjälpmed bolag och andra godkändatyperav av
ekonomiska sammanslutningar.

forskningenMed tanke betyder detta den förutsätteratt en
sådan helhetssyn överskrider traditionella juridiska, ekonomiskasom

områdesgränser.och samhällsvetenskapliga
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Tidigare forskningsresultat antyder finns vissa nyckelområdendetatt
för den ekonomiska brottsligheten. Vi detta motiveraratt attanser

särskilt brottsligheten i samband med konkurser, momsbe-man ser
drägerier och skattebrott i fåmansförtag och bolag inom kon-stora

Då det gäller konkursbrotten finns särskilddet anledning attcerner.
undersöka de "planerade konkurserna" möjligheteroch de detsom
finns förhindra dem. Vi också finnsdet anledningatt att attanser
forska sådana "små" oegentligheter, sker inom bolagsettom som
löpande verksamhet och kan tillutvecklassammantagnasom
betydande brottslighet. Som exempel bokföringsbrottkan ochnämnas
sådan "kreativ redovisning " ägnad vilseleda både bolagetsär attsom

därigenomsamarbetspartner och allmänheten, och kanägare, som
upptakten till olika former "kollektiva bedrägerier".vara av

Ekonomiska oegentligheter förtroendevalda och anställdaav
inom kommunala och statliga något uppmärksammatsärorgan som
på tid. inom ideella organisationer,Aven bl.a. inom idrotts-senare

ekonomisk brottslighet förekommit. visarrörelsen, har Dessa exempel
relativt perspektiv ekonomisk brottslighet sannoliktbrett äratt ett

nödvändigt.
Vi också forskning bedrivas brottstillfälles-bordeattanser om

då ekonomiska Vilka möjligheterstrukturen det gäller de brotten.
finns det förebygga ekobrott eliminera antalet brottstill-att attgenom

Vilka åtgärder dåfällen, och hur kan detta ske förutsätts dett.ex.
etablering förhindra "brottsligagäller företag för företag"attattav

uppstår, hur kan förhindra subventionssvindel säker-man genom
hetskontroller vid fördelning ekonomiska stöd, kanhurav man
utveckla redovisnings- och kontrollrutiner så ekonomisk brottslig-att

försvåras etc. Hur kan barriärer förhindrarhet byggaman upp som
den internationella organiserade brottsligheten "maffiatyp"att tarav

lagliga ekonomiska verksamheten Vi ocksåden detöver attanser
finns anledning förstärka forskningen undervisningenochatt om
affärsetik och affärsmoral.

självklartDet väsentlig del forskningen skall gällaär att en av
brottstillfällesstrukturen brottslighetskontrollen i internatio-och ett
nellt perspektiv. Det uppenbar svaghet i den rådandeär t.ex. en
regleringen internationella inom straffrättensdet samarbetet ochatt
straffprocessrättens område huvudsakligen inriktat brottnästan är
begångna fysiska Overlag krävs det omfattandeav personer. en
forskningsinsats på område "bolagsstraffrätt",det kan kallassom
alltså forskning frågor straffrättsliga alternativtgäller detom som
administrativa för sammanslutningar.bolag och andraansvaret

vill jag vikten forskningen internatio-För del betona attegen av ges en
inriktning. internationella betalningsströmmarna förnell De är t.ex.

Kriminalitet anknytningnärvarande i det helt outforskade. mednärmaste
hittills inte någontill internationella FN EU haroch gettsorgan som

prioritet. måste också ekonomiska värdenDet uppmärksammas att stora
olika samhälleliga Stöldhanteras kommun ocht.ex. stat, organ. avav

datainformation begångna utnyttjande Internetoch brott med årt.ex.av
särskiltexempel beträffande vilka det angelägetbrottstyper är attnya

vidareforskningen försöker hålla jämna utvecklingen. Detmed ärsteg
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enligt min mening viktigt olika systemfrågor beaktas. Den in-att
ternationella aspekten måste det möjligt utvärderagöra alternativaatt
handlingsmönster. Det finns således enligt min uppfattning anledningall

med erfarenhet från den allmänna kriminologins ofta ensidigaatt
kringfokusering påföljdsfrågor forskningen ekonomisk brottslig-ge om
verklighetsförankradhet inriktning.en mer

BRÅmåste iDet fortsättningen ankomma påäven denutgöraatt
kunskapsbank, där forskare och beslutsfattare för erfarenhetsutbytemöts

BRÅinriktningen forskningen. Det ankommer också föraattom av
BRÅinformation forskningsresultaten. uppgifterDessa har redanut om

i finnsnuläget och det därför inte någon anledning lägga särskildaatt
förslag i denna del.
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Grundläggande7 krav

Långsiktig kunskapsutveckling och7.1 kompe-
tensförsörjning

Forsknings- och utvecklingsverksamheten traditionbrukar delasav upp
grundforskning,i tillämpad forskning utvecklingsarbete.och Med

grundforskning härvid experimentellt teoretiskteller arbeteettavses som
huvudsakligen någonutförs för förvärva kunskap bestämdatt utanny

tillämpning i sikte. Ibland, såsom i Frascati-manualenden s.k. The
of scientific and technological activities; Proposedmeasurement

practice for experimentalstandards of research and develop-surveys
skiljerOECD 1993, grundforskning och riktadment, man ren

grundforskning. Med förra forskning utförs fördet begreppet somavses
främja utvecklingen kunskap, någon efter långsiktigsträvanatt utanav

ekonomisk social ansträngningareller och förgörsnytta utan att att
tillämpa praktiska tillresultaten problem eller överföra resultaten

för tillämpning. Riktad grundforskningsektorer har deras ärsom ansvar
enligt forskning utförs förväntanmanualen med den kommerattsom en

lösningbred kunskapsbas kan grund förutgöraatt ge en som en av
framtidakända eller förväntade, nuvarande eller problem. Den

tillämpade forskningen skiljer sig från grundforskningen denattgenom
utförs praktiskt mål i sikte. Utvecklings-med bestämt eller syfteett

slutligen, innebär systematiskt metodiskt utnyttjandearbete, ochett av
befintliga forskningsresultat, vetenskaplig kunskap idéer föroch attnya

för förbättraskapa produkter, eller eller redansystern attnya processer
existerande sådana.

framhållas utvecklingen inom forskningen inneburitDet brukar haratt
mellan olika FoU-aktiviteterna ofta inte sådegränserna äratt numera

entydiga. många gångerNy kunskap och produkter skapasnya genom
Ävendynamisk i vilken överskrids.dessa gränseren process om

distinktionen mellan grundforskning, tillämpad forskning och utveck-
alltså inte bildlingsarbete helt rättvisande hur kunskapger aven

i praktisk tillämpning, den dock ha sittproduceras och kanomsätts
i anvisa organisa-värde sammanhang detta, där det gällerett attsom en

framtida Frågan, itionsmodell för forskning. tyngdpunktenom
forskning,ligga den eller andra formenverksamheten skall avena

organisationsmodell.har nämligen relevans för valet Allmäntstor settav
inriktning grundforskningkan på tala för förlägga verksam-sägas atten
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inomheten universitets- och högskolesfåren, medan uttaladen mer
inriktning på tillämpad forskning medför andra lösningar kan framståatt

ändamålsenliga.som mer
mina direktivI talas det den åsyftade forskningen dels skallattom ge

långsiktig kunskapsuppbyggnad kring området ekonomisk brottslig-en
het, dels skall bidrakunna till det underlag statsmakterna, myndig-som

näringslivetheterna och behöver för vidtakunna lämpliga ochatt
effektiva åtgärder för minska möjligheterna begå ekonomiskaatt att
brott. Kravet långsiktig kunskapsuppbygnad talar förnärmast atten
verksamhetens tyngdpunkt bör ligga grundforskning, medan
önskemålet beslutsunderlag för myndighetsåtgärder kanske kanom m.m.
tyckas för inriktningtala tillämpad forskning.moten

finns ingenDet dock anledning uppfatta direktivens formuleringaratt
uttryck för motstridiga önskemål. Tvärtom finns det starktettsom ett

inbördes samband mellan förekomsten grundforskning möjlig-ochav
bedrivaheterna effektiv tillämpad forskning och fruktbartatt etten

utvecklingsarbete. Motivet för samhället skallatt satsa resurser
forskning ekonomisk brottslighet givetvis främst de resultatär attom en
sådan forskning avkastar kan förmodas bidra till effektiviseraatt
samhällets åtgärder sådan brottslighet. Det emellertid minär över-mot
tygelse det nyttoperspektiväven snävt strategiskt riktigtäratt ett attur
i första hand på bygga grundforskning ekonomisksatsa att upp en om
brottslighet. jagVad har i åtanke då vadär närmast med densom ovan
redovisade terminologin benämns riktad grundforskning.

Som jag det gäller det skapa kunskapsreservoar görattser en som oss
bättre rustade lösa framtida problem på området. En sådan kunskaps-att
uppbyggnad kan inte komma till stånd inhemsk grundforskning.utan en
Grundforskningen och dess resultat förutsättningen för såvälär den
tillämpade forskningen utvecklingsarbetet. Försummas grund-som
forskningen försämras också förutsättningarna för FoU. Redan detannan
förhållandet, det omöjligt förutsägaär exakt vilken kunskapatt att som
kan komma behövas för lösa morgondagens problem, starktatt äratt ett

ensidig satsning forskning huvudsakligenargument ärmot en som
inriktad på snabbt lösa dagsaktuella problem. De negativa erfaren-att
heterna från 1980-talets forsknings- och utvärderingsprojekt talar också
starkt för nödvändigheten långsiktigt perspektiv.ettav mer

En avgörande förutsättning för det skall möjligt tillgodoseatt attvara
tillämpadbehovet forskning och utvecklingsarbete naturligtvisär attav

finnsdet tillgång till tillräckligt antal vetenskapligmedett personer
utbildning och kompetens. Det alltså viktigt forskningsområdetär att ter
sig attraktivt för presumtiva forskare. Något till början fordrarsom en

ekobrottsforskningen sådana organisatoriska välatt attges ramar en
fungerande vetenskaplig miljö kan byggas I detta ligger bl.a. kravupp.
på långsiktighet och verksamheten inte alltför begränsadatt ges en
omfattning, den bör möjligheter till vetenskaplig karriär. Dett.ex. ärge
också viktigt ekobrottsforskningen allmänt bedöms hålla högatt
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inomvetenskaplig kvalitet tillmätsoch den högt meritvärde vidatt ett
Äventjänstetillsättningar. det anförda talar för tyngdpunkten iattnu

ligga grundforskning.verksamheten bör
Vid mina kontakter olika myndigheter, i sinmed verksamhet harsom
hantera frågor ekonomisk brottslighet, framkommithar det detatt attom

på flera håll finns behov kunna anlita med vetenska-ett attav personer
plig utbildning området, för utvecklingsarbete utvärdering-ellert.ex.

åtgärder ekonomisk brottslighet. iDetta behov kan dag intemotavar
kompetensbristen enligt mintillgodoses. Den nuvarande kan bedömning

mångt följd från sidai och mycket samhälletsattses som en av man
långsiktiga investering i kunskap seriösförsummat dengöraatt som en

grundforskning innebär.satsning
sådan satsningförordar alltså Detta hindrarJag görs.att en nu

naturligtvis inte inom organisatoriskadet ävenatt stortsamma ramar ges
tillämpad forskning. utrednings-för Renodlat eller utvärde-utrymme

i inom för respektiveringsarbete bör däremot första hand utföras ramen
BRÅ. sådan ordning liggermyndighets verksamhet eller anförtros En

BRÅi linje med den roll har. Förekomstenväl numerasom av en
kvalificeradelångsiktigt inriktad forskning, förmår dra till sigattsom

BRÅmöjligtforskare, bör det för och andra myndighetergöra attunga
krävs för uppgifter.rekrytera den personal dessasom

Vetenskaplig kvalitet7.2 och samhällsrelevans

vetenskaplig vetenskaplig kvalitetall verksamhet eftersträvas högI en
Vetenskaplig kvalitet med begreppoch relevans. har göraatt som

generaliserbarhet, tillförlitlighet, stringens originalitet. Forskningensoch
forskningsresultatens användbarhet.relevans hänger medsamman

måste alltid utgå frånRelevansbedömningar analys behovet denen av av
kunskap forskningensom genererar.

finns inbördes samband mellan kvalitets-Det uppenbart detär att ett
till med kvalitetoch relevansbegreppen. Ibland används och ettsom

i vilket relevansaspekterna innefattas seöverordnat begrepp, även t.ex.
Forskningsfinansieringsutredningens slutbetänkande Forskning och

också inom-SOU 1996:29 268. Man brukar tala ochompengar s.
inomvetenskaplig dåutomvetenskaplig Med relevansrelevans. avses

inomvetenskapligaforskningens för kunskaps-frågan betydelse denom
kvalitets-något naturligtvis medutvecklingen, hänger närasom samman

terminologiUtomvetenskaplig med dennarelevansaspekten. motsvarar
frågaockså samhällsrelevans. Här detvad brukar benämnas är omsom

vetenskapliga.iforskningens användbarhet andra sammanhang deän
inriktning dessforskningen sådanFrågan gäller harnärmast attom en

vissnågoninomförutses få betydelse för verksamhetenresultat kan sam-
kvaliteteninomvetenskapligagrundforskningVid denhällssektor. ärren
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det helt centrala. Vid andra former forskning måste det vetenskapligaav
kvalitetskravet kompletteras med krav samhällsrelevans.ett

finnsDet inte anledning här försöka preciseranärmare vad kravetatt
inomvetenskaplighög kvalitet bör innebära för ekobrottsforskningens

vidkommande. Den bedömningar i principkan bara inomgörastypen av
forskarsamhället. villJag emellertid framhålla det med hänsynävenatt
till kvalitetsaspekten vikt långsiktighetmed vidär ansträngningarnaav

få till stånd forskning området. SverigeI ekonomiskäratt en
brottslighet i dag outvecklat forskningsområde. Det tid byggaett tar att

kompetensen. Risken dåligför kvalitet viduppenbar ensidigärupp en
satsning forskning syftar till lösa dagsaktuella problem.attsom

Från kvalitetssynpunkt vidaredet angeläget förmårär att attman
rekrytera med vetenskaplig kompetens kan ledastorpersoner som upp-

forskningsområdet.byggnaden alltså inteDet bör komma i fråga attav
satsningenbegränsa ekobrottsforskning till inrättandet antalettav

doktorandtjänster eller liknande. Verksamheten bör ledas forskareav
med professorskompetens, sitt sinochsom genom engagemang

i forskningsarbetetmedverkan förmår borga för den höga vetenskap-att
liga kvaliteten.

vetenskapligaI alla självklarhetsammanhang det verksam-är atten
inomvetenskapligahetens kvalitet måste internationella mått.medmätas

naturligtvis såDetta mycket dåangeläget det, i detta fall,är mera som
fråga bygga forskningsverksamhet med inriktningär attom upp en en

inte etablerad i det svenska forskarsamhället.ännu ärsom
förutsättningEn för forskarna skall kunna påkravetmötaatt

samhällsrelevans och bidra till kunskapsutvecklingen området är att
förmår fångade de frågeställningar intresse frånäratt upp som av

avnämarsynpunkt. Det gäller därför skapa för fort-att ett systern en
dialoglöpande mellan forskare och Jag vill emellertidavnämare.

viktenunderstryka denna kommunikation i sådanasker organisato-attav
riska former forskningens självständighet och oberoende inteatt

Vid forskningsverksamhet har karaktären grund-äventyras. som av
forskning självklarhetdet forskarna skall frihetär att garanteras storen
vid val problemställningar, metoder och tolkningar data. Det kanav av
alltså inte bli fråga avnämarintressena bestämmandeatt ettom ge

BRÅsådanainflytande i frågor. i föregåendeJag har det redan antytt att
bör kunna ha uppgift i detta avsnittsammanhang. I 9.4 skall jagen

fråganbehandla hur kontakten forskarnamellan ochnärmare avnämarna
lämpligen kan arrangeras.

7.3 Goda rekryteringsmöjligheter

minaI direktiv framhålls i forskningen får sådandet angelägna att en
utformning forskningsfältet försörjaskan med högt kvalificeradeatt
forskare.
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avsnittI 7.2 har jag redan kort berört rekryteringsfrågan. Det
avgörande jag detär verksamheten får uppläggning ochattsom ser en
inriktning med forskarnas ambitioneröverensstämmer och behov.som
Det viktigt förmår utveckla dynamiskär och kreativt.ex. att man en
forskningsmiljö, för forskaresär vetenskapligasom gynnsam yngre
skolning. Som jag tidigare har innebär detta bl.a.nämnt det krävsatt en
långsiktighet och forskningsmiljön inte får så liten denatt attvara
underskrider "kritisk massa" för effektiv verksamhet. Ofta nämnsen en
siffror 6 forskare i7 detta sammanhang. God tillgång till tekniskasom -
hjälpmedel, bibliotek och sekreterarhjälp bidrar också till göraatt
forskningsmiljön attraktiv. Av betydelse för rekryteringsmöjlig-stor
heterna vidare finnsdet möjligheterär vetenskaplig karriärgöraatt att

Äveninom området. denna fråga naturligtvis avhängig omfattningenär
den svenska ekobrottsforskningen.av
Från rekryteringssynpunkt också viktigtdetär ekobrottsforsk-att

ningen sådana organisatoriska former blir synlig.den En tydligattges
identitet det lättare uppmärksamma presumtivagör forskareatt unga
forskningsfältet. Av skäl det angeläget ekobrottsforsk-är attsamma
ningen förs i såväl grundutbildningen forskarutbildningen. Detut som
finns goda skäl det i framtiden också kommer finnasatt anta att att ett
behov inom för vissa universitetsutbildningar, jurist-att t.ex.av ramen
och ekonomutbildningarna, möjlighet till viss specialisering frågorge

ekonomisk brottslighet.om

7.4 internationellaDen aspekten

Det internationella informationsutbytet viktigt inslag i forsk-allär ett
ningsverksamhet. Det ligger i sakens sådant utbyte fordrarnatur att ett

det finns nationell kompetens området i fråga. En följdatt atten av
ekobrottsforskningen i dag i Sverige försummat forskningsfältutgör ett

våra kontakter med den internationellaär forskningsfronten mycketäratt
begränsade. Detta inverkar negativt våra möjligheter "ta hem" ochatt
tillgodogöra den kunskap området produceras i andra länder.oss som
För kunna del internationelladen kunskapsutvecklingen måsteatt av
vi alltså i Sverige få till stånd forskning håller internationellen som
klass och internationellt orienterad.ärsom

Även andra skäl talar för vi inhemskabör relatera den forskningen till
forskningden i världen i övrigt. Internationelläger konkurrenssom rum

och granskning avgörande för möjligheternaär betydelset.ex. attav
kvalitetenkontrollera den nationella forskningen.

fortgåendeDen internationaliseringen näringslivet kapital-ochav
tillsammans informationsteknologinsmedströmmarna utgör genombrott

ytterligare för den framtida ekobrottsforskningenargument att ge en
internationell inriktning.uttalat Sveriges medlemskap i EU och de

europeiska integrationssträvandena har exempelvis inneburit gräns-att
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överskridande ekonomisk brottslighet riktadeoch brott EU:smot
intressen kommit framstårfinansiella i fokus och angelägnasom

forskningsfält.
alltsåfinns goda skäl för medveten satsning in-Det göraatt en

ternationellt forskningssamarbete. också önskvärtDet svenskaär att
publicerar sina i internationella vetenskapligaekobrottsforskare resultat

tidskrifter i internationella utvecklingenoch deltar den debatten rörande
och teorier. Ett stimulera uppbyggnadenmetoder kon-sätt attav av

mellan och utländska forskare skulle ocksåtaktnäten svenska kunna vara
återkommande internationellai Sverige anordna konferenseratt om

ekobrottsforskning.

mångvetenskapligt samarbete7.5 Ett

avsnitt 6.3 fordrar systematiskjag redan tidigare konstaterat seSom en
fråga ekonomiska brottslighetenkunskapsutveckling i den att ettom

inom rad olika discipliner.kan etableras mellan forskaresamarbete en
sålundaallsidig belysning brottslighet behövs metoderdennaFör aven

företagsekonomi nationalekonomifrån såväl ochoch kunskaper som
förvaltningsrätt, krirninologi,associationsrätt,Straffrätt, Skatterätt,

informationsteknologiskarättssociologi och datavetenskap. Den
särskiltutvecklingen finns skäl betona behovetdetgör attatt av

område. finns anledning räkna medinom Det alldettakompetens att att
informationsteknologiska inommanipuleringar kort kommersystemav

iverkligt ekobrottssamman-framstå de centrala problemenatt ettsom av
framtida ekobrottsforskningen skall kunnasvenskaFör denhang. att

satsningi utveckling det angelägetfölja med denna är att en
början tillförs kvalifice-forskningsområdet fråninnefattar detta redanatt

informationsteknologisk expertis.rad
alltså organiseras iekobrottsforskningen måste formerframtidaDen

följaktli-mångvetenskapligt samarbete. Detfrämjar fruktbart ärettsom
Organisationsformlämplig förhuvuduppgift för mig anvisaatt enengen

sådant samarbete.ett
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8 Organisationsmodeller

8.1 Organisatoriska utgångspunkter

kapitelI 7 har jag diskuterat några grundläggande krav måste ställassom
på den framtida svenska ekobrottsforskningen. Till början skall denen

långsiktig kunskapsutveckling kompetensförsörjning.och Vidarege en
skall den hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans havara av samt

sådan utformning forskningsfältet kan försörjas med högtatten
kvalificerade forskare. Det också väsentligt internationelltär den äratt
orienterad. Dessa får självfalletkrav betydelse för valet organisa-av
tionsmodell.

Som allmän utgångspunkt vid valet Organisationsform gälleren av
vidare den grundläggande forskningen i huvudsak bör bedrivas inomatt
högskolan.

Den centrala frågan vid utformandet organisationen dockmest ärav
hur bäst tillgodoser behovet mångvetenskapligt samarbete. Iettman av

följandedet skall jag redovisa några tänkbara former för sådant
samarbete.

8.2 Nätverksmodeller

Det för dessa modeller de forskare deltar iär attgemensamma som
samarbetet fortsätter sinha verksamhet förlagd till sina "moderinsti-att
tutioner". Någon samlokalisering sker alltså inte. Nätverk kan vara

nationellalokala, eller internationella.

8.2.1 Förstärkning befintliga miljöer inriktningmedav
samverkan

möjlighetEn skulle kunna tillföra några strategiskt valdaattvara
institutioner särskilda för ekobrottsforskning med det uttaladeresurser
syftet institutionerna i fråga skall etablera samarbete dennaatt ett runt
forskning. Man skulle exempelvis kunna tillföra Krirninologiska in-
stitutionen vid Stockholms universitet medel möjligtdet vidgör attsom
institutionen inrätta professur med särskild inriktning ekonomisken
brottslighet forskarassistenttjänst och doktorandtjänster.samt etten par
Samtidigt skulle motsvarande satsningar i andra miljöer,göras ett par
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förslagsvis vid någon juridiskalandets fakulteter vid någonochav
företagsekonomisk institution. Den utformningen samarbetetnärmare av
liksom forskningsteman fickvalet sedan ankomma på de utvaldaav
institutionerna. Sannolikt det dock lämpligast någon dessaattvore av
fick huvudansvaret för koordinationen samarbetet tilldeladesochav
särskilda medel härför. Inget borde hindra enstaka forskare i andraatt
miljöer till för tid, såknöts nätverket kortare eller längre befannsom
lämpligt.

förutsättningEn för det skisserade ärett arrangemang som nu
finns frånnaturligtvis det intresse de tilltänkta institutionernasettatt

Vidare antingen isida. krävs det dessa redan utgångsläget besitteratt
erforderlig vetenskaplig på områdetkompetens eller det framståratt som

lång uppbyggnadsperiodmöjligt under inte alltför rekrytera demiaatt en
håll.från annat

Öronmärkta forskningsråd8.2.2 medel hos ett

föregående avsnitt innebär vissai diskuterade modellenDen att
institutioner tillförs fasta forskningsresurser. En skullevägnya annan

i tillföra ekobrottsforskningen rörligastället Dettaatt resurser.vara
sådan forskningkunna ske medel avdelade förskulle attgenom

något forskningsråd, exempelvis HSFR. Entilldelades FRN eller annan
ändamål tillmöjlighet skulle donera medel för detta RJ. För attattvara

mångvetenskapliga till ståndönskvärda samverkan skall kommaden
forskningsfmansiären i fråga inrättarkrävastorde här störreettatt

till sådantematiskt samverkan.uppmuntrarprogram som
möjlighetsådant forskare i hela landetEtt skulle attprogram ge

projektñnansiering. Om inom för demia modellansöka ramenom man
koncentration till vissa forskningsmiljöer skullevill åstadkomma enen

anknytning till särskildaför projekt meddel medlen kunna avsättasav
sådan lösning innebära vi närmade den norskamiljöer. En skulle att oss

jämför avsnitt 3.3.2.modellen
naturligtmodell den angivna det förI är att ansvareten som nu

utvärderingen forskningen anförtros finansi-uppföljningen och detav
forskningsrådet.erande

frågani uppmärksammakan finnas skäl detta sammanhangDet att om
till sin forskning.möjligheter erhålla bidragforskares attyngre

policy innebära doktorander kanForskningsrådens nuvarande torde att
finansiera sin forskning inom förfå svårigheter ettatt ramen program

i forskningsråds regi.drivs ettsom
beskrivnakombineraockså denGivetvis det tänkbartär att nu

tilldelning fasta forskningsresurser för ekobrotts-modellen med en av
forskning.
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8.3 Centrum instituteller

Ett mångvetenskapligt forskningssamarbete ocksåkan fastare formerges
dem kännetecknar nätverksmodellerna. En möjlighet sålundaän ärsom
inrätta forskningsinstitut eller Gemensamt för dessaatt ett ett centrum.

Ävenbåda modeller forskare från olika discipliner samlokaliseras.är att
i fysisk bemärkelse skapas alltså mångvetenskaplig forsknings-rent en
miljö.

Institutet den Organisationsform har den institutiona-är högstasom
liseringsgraden. Det karaktär och självständigär utgörpermanentav en
enhet med styrelse och stadgar. Regelmässigt finns detegen egna en
särskild tjänst föreståndare inrättad vid institut. Ett institut kanettsom
antingen helt fristående eller inordnat i universitets ellerettvara vara en

organisation.högskolas Ett välkänt exempel organisations-den senare
modellen Institutet för social forskning SOFI, inordnatär iärsom

universitet.Stockholms
Centrumbildningar kan något varierande institutionaliserings-vara av

grad. Ett regelmässigt inrättat för långsiktiga satsningar,ärcentrum men
inte definition karaktär institut.är permanenta ettper av samma som

institutI eller för ekobrottsforskning skulle detett centrum vara
möjligt forskaresamla inom de discipliner behövs för allsidigatt som en
vetenskaplig belysning ekonomiska brottsligheten.den Mot bakgrundav

tidigarevad detta behov torde här ha räknasagts attsomav om man
med organisation åtta nio seniorforskaremed och ungefär likaen -
många doktorandtjänster. Verksamheten vid institut eller börett centrum

fleraledas eller forskare med professorskompetens.av en
förutsättning inrättandetEn för institut eller ärett ett centrum attav

i miljödet kan etableras där det i utgångsläget finnsredanen personer
erforderligmed kompetens beredda idelta uppbyggnadenär attsom av

verksamheten.
Självfallet det också möjligt kombinera tanken institutär att ett

eller för ekobrottsforskning med nätverksmodell.ett centrum en
Institutet dåeller skulle kunna bas för nätverkutgöracentret ett som

vid institutionerinfattade andra verksamma enskilda forskare inriktade
ekobrottsforskning.

8.4 forskningsmiljöEn mångvetenskaplig inom
för befintlig institutionramen en

näraliggande alternativ till inrättaEtt regelrätt elleratt centrumett
institut för ekobrottsforskning skulle kunna skapa mäng-attvara en
vetenskaplig forskningsmiljö inom någon existerandeförramen
universitetsinstitution vid någoneller myndighet. Den vetenskapliga
kompetens behövs för allsidig ekobrottsforskning skullesom en
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exempelvis tillföras någon juridiskakunna landets eller företags-av
ekonomiska institutioner, krirninologiska institutionen vid Stockholms
universitet eller Handelshögskolan i Stockholm. Alternativt skulle

inom disciplinerforskare relevanta kunna samlokaliseras vid någon
BRÅ,myndighet utanför högskolan, Rikspolisstyrelsens forsknings-t.ex.

enhet eller den Regeringens ekobrottsberedning föreslagna Ekobrotts-av
sistnämndamyndigheten. Dessa alternativ rimmar dock mindre väl med

i föregåendevad det grundläggande forskning isagts attsom om
huvudsak bör bedrivas inom högskolan.
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9 Utredarens förslag

9.1 Hur bör på ekobrotts-stora satsasresurser

forskning

I det föregående avsnittse 6.2 jaghar framhållit ekobrottsforsk-att
ningen i Sverige starkt försummadär och forskningsbehovet följaktli-att

Ävenmycket omfattande.är bristen kunskap påtaglig,ärgen om
råder det dock knappast någon tvekan den ekonomiska brottslig-attom
heten i dag och svårbemästratutgör problem. Mot bakgrundett stort
härav och med hänsyn till de förändringar tillfállesstrukturenav som
internationaliseringen näringslivet i kombination med informa-deav
tionsteknologiska landvinningarna allt döma leder till, kan det frånattav
samhällelig synpunkt sig angeläget storskalig satsning påsett te att en
ekobrottsforskning genomförs med det snaraste.

stårDet emellertid klart uppbyggnaden den svenska ekobrotts-att av
forskningen måste ske successivt. Risken för inte skall förmåatt attman
upprätthålla nödvändiga krav vetenskaplig kvalitet skulle alltförvara

vid hastig uppbyggnad. finnsDet helt enkelt inte tillräckligtstor en
många forskare med erforderlig kompetens omedelbart tillgängliga.

rådandeDe begränsningarna i fråga personella sätterom resurser
alltså sin prägel på de förslag jag lägger ifram det följande. Vadsom
det gäller bästaär utnyttja den kompetenssätt finnsattnu som
tillgänglig för därigenom lägga grunden för framtida slagkraftigatt en
svensk ekobrottsforskning. Med villdetta jag ha mycket talar försagt att

ekobrottsforskningen i framtiden bör ha klart omfattningatt större änen
vad omedelbart följer mina förslag. Enligt min bedömning detärsom av
dock nödvändigt börja nivå bakgrund de problematt moten som av

följer med den ekonomiska brottsligheten kanske kan sig blygsamsom te
i jämförelse med vad på forskning inom många andrasatsassom
samhällsområden.
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Ekobrottsforskningens organisation9.2

ekobrottsforskning vid univer-för Uppsala9.2.1 Ett centrum
sitet

redovisade organisationsmodellerna givetvis sinai kapitel 8 harDe
jag isärskilda för- och nackdelar. Till början skall konstateras atten

få till stånd långsiktigavsnitt funnit intresset7.1 har att att enav
satsning forskningkunskapsutveckling talar för bör görasatt en som

grundforskning. forskningriktad Dennahar karaktären ärtypav av
Ävenuppgift universitet fördelar frånprimärt för och högskolor. deen

förknippaderekryterings- kunskapsspridningssynpunkt medoch ärsom
forskarutbildningen självklart knytas till den grund-kansättettatt

forskning förs i denforskningen området och dennaläggande att ut
ekobrottsforskningengrundutbildningen förakademiska skälutgör att ge

iEnligt min mening alltså inte kommahögskoleanknytning. bör deten
självständigt institut utanförsig inrätta helt högskole-fråga att ettvare

någon myndig-för ekobrottsforskning vidsfáren skapa enheteller att en
BRÅ Ekobrottsmyndigheten.föreslagnasåsom eller denhet,

också förlångsiktig kunskapsutveckling kan talaBehovet sägasav en
någon några få miljöer.forskningsresurserna koncentreras till elleratt

fungeramåste viss minsta storlek för kunnaforskningsenhet haEn atten
forskningsmiljö medeffektivt möjligheter utvecklas tilloch ha att en en

forskningsområdetförrekryteringspotential borgar ävenattsom
försörjas med kvalificerade forskare.framgent kan

medkoncentration dettamedNackdelen är attresursernaen av
i forskarsam-begränsning konkurrensennödvändighet innebär en av

kringkraftsamlingtill det uttalade behovethället. Med hänsyn av en
medekobrottsforskningen jag bedömningen fördelarnadockgör att en

modellsatsning i detta fall nackdelarna. Enkoncentrerad överväger som
ekobrottsforskning ställsforskningsrådsmedel öronmärkta förinnebär att

framstår inteinom landet därmedtill förfogande för forskare hela som
bli i skede,Möjligen sådan modell aktuelllämplig. kan närett senareen

fått vissi Sverige ochekobrottsforskningen väl har blivit etablerad en
omfattning.

anknytning tillsatsning alltså genomföras medkoncentrerad börEn
böruniversitet. Frågannågot eller några är närmast resursernaomnu

vilkautgångspunkt frånbefintliga institutioner, valda mednågratillföras
belysningnödvändiga allsidigperspektiv förochmetoder är avensom

från relevantabrottsligheten, forskare deekonomiska ellerden om
antingensamlokaliseras,disciplinerna i stället bör att ettgenom

någonekobrottsforskning ellerför skapasinstitut/centrum attgenom
erfordras.befintlig institution tillförs den kompetensredan som

mellanfruktbart utbyteorganisationsmodell kanIngen ettgarantera att
till stånd. mångt ochdiscipliner verkligen Ifrån olika kommerforskare

personkeminhärvidlag beroendeutfallet stämmer.mycket är attav
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Förutsättningarna för sådant utbyte framstår dock enligt minett
bedömning de deltagande forskarna verksam-ärsom gynnsammare om

i lokaler, med allt innebärvad det dagligama gemensamma av
informella kontakter, deän verksamma vidär olika institutioner.om
Från denna synpunkt alltsåhar modell innebär samlokalise-sett en som
ring försteg. Vid satsning på olika skilda institutionerett kan deten
vidare svårt rimligmed resursinsats få tillgång till hela detattvara en
spektrum kunskaper erfordras. En modell, innebärav som attsom
många de deltagande forskarna inriktningenärav motensamma om
ekobrottsforskning institutionden där de verksamma, framstårär inte

ändamålsenlig.som
Det anförda talar enligt min mening för samlokalisering deatt en av

involverade forskarna föredra.är När det sedan gäller väljaatt att
mellan alternativet inrätta institut/centrum eller byggaatt ett att ut en
befintlig institution, kan det till början konstateras det knappast äratten
möjligt med utgångspunkt från pågående forskning tillgängligaelleratt
forskningsresurser bedömningen någongöra befintlig institution äratt

eller mindre given för sådan satsning. Det alltså inte möjligtärmer en
i denna begränsade mening bygga på befintlig forskningsmiljö.att Jagen

har därför svårt det skulle några direkta fördelar för-att attse vara
knippade med alternativet bygga befintlig institution. Tvärtomatt ut en
kan detta alternativ innebära risk för ekobrottsforskningenatten
"inplanteras" i miljö där den med hänsyn till förhärskande forsk-en
ningstraditioner blir främmande inslag, något knappast skulleett som

uppbyggnaden ekobrottsforskningen. Den självständigagagna av mera
ställning ekobrottsforskningen skulle inrättandetsom ettgenom av
institut eller alltså frånkan denna synpunkt föredra.centrum sett attvara

Ett institut eller har vidare den fördelen synliggördetcentrum att
ekobrottsforskningen. tydligEn "adress" fördel från rekryterings-är en
synpunkt och innebär dessutom utländska forskare får lättareatt att
identifiera forskningsmiljön.

Sammantaget finner jag institut/centrum-modellen sådanaharatt
fördelar tyngdpunkten i satsningen på ekobrottsforskning bör läggasatt

sådanskapa enhet.att en
När det sedan frågan,gäller denna enhet bör placeras, detärvar en

självklar utgångspunkt uppbyggnaden institut eller föratt ett centrumav
ekobrottsforskning måste harmoniera internamed prioriteringar och
övergripande policy vid universitetet eller ihögskolan fråga. Redan det
förhållandet universiteten och högskolorna har betydande frihetatt atten
besluta sin interna organisation innebär tanken på inrättaatt attom ett
institut eller måste väl förankrad vid det tilltänktacentrum vara
lärosätet. Vidare det, jag tidigare påpekat,är nödvändigt idetattsom
den lokala miljön finns med erforderlig kompetens ärpersoner som
beredda sig i uppbyggnaden verksamheten. Detatt ärengagera av

realistisktknappast enbart bygga nyrekryteringar från andraatt
miljöer.
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möjligheternavetenskaplig ochTillgången på relevant kompetens att
biblioteksresurserbefintliga kontaktnät ochfördel gördra attav

någotlokaliseras tillmin bedömning börenligtverksamheten av
exempelvis enbartStockholm. Deti Uppsala, Lund elleruniversiteten är
kombinationenerforderligafinner denuniversitetvid dessa avsom man

datavetenskaplig kompe-beteendevetenskaplig ochekonomisk,juridisk,
tens.

jag,universitet vid denför dessa harmed företrädareEfter kontakter
fråga, funnituniversiteten imåste mellanVägninggrannlaga görassom

ekobrottsforskning i linjeförskäl tala förövervägande att ett centrum
Förutsättningarna förtill Uppsala.förespråkar förläggasjag börmed vad

universitet sigvid Uppsalasådan verksamhetbygga teratt upp en
iprofilerat sigjuridiska fakulteten har därDenmycket engynnsamma.

med starksärskilt intresse i sammanhanget,riktning är ensom av
krediträtt ochassociationsrätt, Skatterätt,i Straffrätt,ställning ex-

miljörätt.i företagsrätt ochsärskilda professurermedekutionsrätt, samt
Även erforderligtillgången övrig kompetens,det gällernär ex-

nationalekonomi datavetenskap,ochföretagsekonomi,empelvis inom
lokaliseringsort.lämpligframstår Uppsala som en

visat sig finnasi harvidare det Uppsalasärskild betydelseAv är att
vetenskaplig kompe-föreståndare med högrekryteramöjligheter att en

bygga verksamheten.sig uppgiftenbereddaär attatt ta upptens, ansom
till Stockholmslokalisera verksamheteniförmån för ställetTill att

viktigatillanföras närheten avnämaremöjligen kunnauniversitet skulle
BRÅsåsomkrirninalvetenskapliga fältet,dettill andra aktöreroch

universitet. Avståndetinstitutionen vid Stockholmskrirninologiskaoch
så betydande dettadock knappastoch UppsalaStockholm ärmellan att

Tvärtomplacering i Uppsala.självständigtnågotutgör argument mot en
i präglarstockholmsdominans dagfördel denkan det att somvara en

ytterligareintei Sverigekrirninalvetenskapliga forskningenden
mycket väl ledaStockholmetablering utanförPå sikt kanförstärks. en

utbredningfår bredare bas ochekobrottsforskningen störretill att enen
tillhade koncentreratsblivit falletskullevadän resursernaomsom

ekobrottsforsk-nämligen förutsesuniversitet. Det kanStockholms att
sprida sigi Sverige, kommerblivit etableradväl hardenningen, när att
särskildaföremål förföreslås blimiljöer detill andra än som nu

ekonomiskadenligger till handssatsningar. Det nära anta attatt
i miljöerdeuppmärksammasi hand kommerdå förstabrottsligheten att
studiumvetenskapligtinriktadi dagredandär är ett avman

krirninologiska in-vid denfrämsti samhället, dvs.brottsligheten
framstår tveksamtuniversitet. Detvid Stockholmsstitutionen merasom

spridning frånmotsvarandemedräknaskulle kunna enmanom
krirninalveten-där deninstitutioneruniversitet tillStockholms orter

väletablerad.inte såforskningen i dagskapliga är
universitetföreslår jag Uppsalaanfördabakgrund detMot attav

forskningföruppbyggnadenförmedeltillförs centrumett omav
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ekonomisk brottslighet. Resurserna bör för organisationutrymmege en
minst åtta disputerade forskare inom disciplinerrelevanta ochom

ungefär lika många doktorandtjänster erforderligt administrativtsamt
biträde. avsnitt 9.5 återkommer jagI till resursfrågan.

tidigare framhållitJag har redan det angelägna i långsiktigatt en
satsning ekobrottsforskningen. Detta ibehöver och för siggörsnu

innebärainte det föreslagna frånredanatt centret start garanteras en mer
eller mindre existens. emellertid tidDet byggapermanent tar att upp en
god forskningsmiljö. För satsning detta slag skallatt en av vara
meningsfull bör ambitionen därför fortgåden skall underattvara en
relativt lång tidsperiod, enligt min bedömning minst tio tolv år.-
Lämpligen bör dock utvärdering vid forsknings-verksamhetenen av

genomföras efter fem år. för utvärderingenAnsvaret skullecentret
Forskningsrådsnämndenkunna anförtros eller Humanistisk-samhällsve-

tenskapliga forskningsrådet.
uppgift för universitetDet Uppsala besluta hurär att centreten om

organiserat.skall Här skall endast anmärkas det kanattvara vara
lämpligt till beståendedet knyts referensgruppatt centret en av

viddekanerna de berörda fakulteterna någonnärmast samt representant
praktiska rättslivet.för det

Forskartjänsterna vid bör förenade med viss begränsadcentret vara
undervisningsskyldighet. Det tidigare framhållits väsentligt, inteär som
minst från rekryteringssynpunkt, forskningen förs i såväl grundut-att ut
bildningen forskarutbildningen. Av särskilt intresse studeran-är attsom

kan möjlighet inom för organiserade projekt skriva sinade attges ramen
examensarbeten i ekonomisk brottslighet.ämnen rörsom

9.2.2 forskningsgrupp ekobrottsforskning vidEn för Lunds
universitet

iTyngdpunkten satsningen på ekobrottsforskning bör alltså enligt min
mening läggas inrättandet för sådan forskning vidett centrumav
Uppsala universitet. emellertid inte inteDärmed det kanär sagt att

samtidigtfinnas skäl andra modeller. Härigenom skullepröva ävenatt
nämligen ökade möjligheter tillvara kompetens områdetdenatt tages

finns tillgänglig. Det kan vidare vetenskaplig konkur-antas attsom en
olika forskningsmiljöer kvalitetmellan främjar vetenskaplig ochrens

produktivitet. Samtidigt ligger det, jag tidigare framhållit,redan ettsom
intresse i ekobrottsforskning inte spridsdeatt satsasresurser som

innebär forskningsenheterna blir små förför kunnasättett att attsom
bedömningen satsningenfungera effektivt. Jag ekobrotts-gör att

forskning tvåi rimligen måste inskränkas till högstnuläget att avse
miljöer. föreslagna satsningen vid universitet skulleUtöver den Uppsala

alltså i fråga något mindre satsning idet kunna komma göraatt en
ytterligare någon miljö sig särskilt för ekobrotts-tersom gynnsam
forskning.
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intresse iAv detta sammanhang särskilt den plan förär ekobrotts-
forskning vid Lunds universitet professorn i Straffrätt OP Träsk-som

och professorn i företagsekonomi Bertil Gandemo hargemensamtman
utarbetat.

Planen innebär vissa institutioner tillförs medel för inrättandetatt av
forskartjänster inriktningmed på forskning ekonomisk brottslighetom

särskildoch forskningsgrupp bildas. Gruppen avseddäratt atten
fungera förbindelselänk mellan de forskare engageradeärsom en som
i ekobrottsforskningen. Forskningen förutsätts enligt planen bedrivas vid
juridiska institutionen företagsekonomiskaoch institutionen i visssamt

vidmån sociologiska institutionen och denäven rättssociologiska
avdelningen där. Träskman och Gandemo har förklarat sig villiga att

föreslagna forskningsgruppen.leda den
När det gäller forskningsorganisationen vidare i planen bl.a.sägs

följande.

Det uppenbart förstärkning forskningenär ekonomiskatt en av om
brottslighet förutsätter den nuvarande verksamheten byggs Detatt ut.

möjligtinte omallokera existerande till forskningenär att resurser om
ekonomisk brottslighet i sådan omfattning krävs för byggaatten som

till tillfredsställandedenna nivå. För uppnå tillräckligtut atten en
nivå på forskningen förutsätts sådanahög det forskare kanatt nya

anställas på heltid kan genomföra forskningsprojekten. Dessasom
forskare kan doktorander sådanaeller forskare nyligenvara unga som
doktorerat och önskar fortsätta med forskarbana. De professoreren
och lektorer redan finns inom de berörda institutionerna harsom nu
inte möjligheter genomföra så omfattande forskningspro-att ensamma
jekt ekonomisk brottslighet förutsätts. Dessa har emellertidom som

naturlig roll projekthandledare för och ansvariga försomen
tvärvetenskapliga forskarkurser.

viktigtDet inse forskningsmiljögod inte kanär att att en
jorden tillfredsställandeEn miljö förstampas natt.upp ur en

forskning ekonomisk brottslighet kan bara skapasom genom en
tillräcklig integration med den övriga undervisnings- och forsknings-

bedrivsverksamhet vid institutionerna.de berörda Det förutsättssom
bland de specialkurser ingår i grundutbildningent.ex. att man som

ekonomiskhar kurser gäller brottslighet och det också ordnasattsom
speciella forskarkurser för doktorander intresserade dettaärsom av

En tillräckligt rekryteringbred bas för forskare kanämne. av unga
uppnåsbara detta sätt.

framhålls också måsteI planen forskningsgruppen organiseras påatt
sådant forskning integreras forskningsverksamhetdess med densätt att

EU understöder och bekostar i EU:s medlemsländer.som
När det gäller forskningens omfattning uppskattar Träskman och

Gandemo det krävs minst fem forskare kan tillknytas verksam-att att
på heltid, till tillfredsställan-heten denna skall kunna byggasom upp en

nivå.de
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Enligt min mening finns det all anledning tillvara den kompetensatt ta
på området Träskrnan och Gandemo besitter. Genom vid sidansom att

"huvudsatsningen" på uppbyggnaden för ekobrotts-av ett centrumav
forskning vid Uppsala universitet ställa medel tilläven förfogande för
genomförandet Träskmans och Gandemos plan vidareskulle rimligav en
avvägning mellan intresset vetenskaplig konkurrens och behovetav av

koncentrera resursinsatserna åstadkommas. Jag föreslår följaktligenatt
Lunds universitet tillförsäven medel för forskning ekonomiskatt om

brottslighet. Medlen bör för inrättandet forskaras-utrymme trege av
sistenttjänster och lika många doktorandtjänster. Resursfrågorna
behandlas i avsnitt 9.5.närmare

De förordade forskartjänsterna vid Lunds universitet bör, liksom
motsvarande tjänster vid för ekobrottsforskning vid Uppsalacentret
universitet, förenade vissmed undervisningsskyldighet. Vidare börvara

ekobrottsforskningen vidäven Lunds universitet utvärderas när
verksamheten har pågått under fem år.

9.3 Forsknings- och utredningsarbete inriktat på
dagsaktuella problem

Som jag tidigare framhållit se avsnitt finnsl det starkt sambandett
mellan förekomsten grundforskning möjligheternaoch bedrivaattav en
effektiv tillämpad forskning och fruktbart utvecklingsarbete. Enett
pågående långsiktig forskning och fungerandeväl forskningsmiljö ären

avgörande betydelse för möjligheten rekrytera kvalificeradeattav
forskare till området och därmed också för tillgången på vetenskapligt
skolade kan för projekt sikteäven påpersoner tarsom engageras som

lösa dagsaktuella problem. En satsning ekobrottsforskningatt mer
enligt de här förordade linjerna bör leda till myndigheters, företagsatt
och andra behov kompetent personal för såväl tillämpadorgans av
forskning utrednings- och utvärderingsarbete tillgodoses.kansom

Tillämpad forskning bör ibetydande utsträckning kunna utföras inom
för den mig föreslagna forskningsorganisationen. Man kan härramen av

tänka sig myndigheter och andra få vissönskar forskning utfördatt som
ställer tillmedel förfogande för detta ändamål, varefter forskarna i
konkurrens med varandra får inkomma projektförslag.med Ett alternativ
till denna "upphandlingsmodell" naturligtvis den efterfrågarär att som
forskningen anställer eller flera forskare för genomförandeten av
projektet fråga.i För del tredje möjlighetär uppdrarstatens atten man

BRÅ genomföra projektet. När det gäller uppgifter utrednings-att av
och utvärderingskaraktär idet första två sistnämndaär hand de
alternativen kan bli aktuella. Denna arbete inte uppgiftärtypsom av en

universitetsforskningen.för
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För myndigheternas behov tillämpad forskning och utvecklings-att av
arbete skall kunna tillgodoses det emellertid inte tillräckligtär att
tillgången god vetenskapligt utbildade Myndigheternaär personer.
måste också ha ekonomiska möjligheter anlita dessa. I den månatt
myndigheterna bedriver någon FoU-verksamhet områdedetta sker det
i ofta inomdag för den ordinarie verksamheten. Det alltsåärramen
vanligt myndigheterna saknar särskilda medel för FoU. Detatt avsatta

emellertid troligt myndigheterna kommer kännaär ökat behovatt att ett
FoU-insatser i takt med allt krav ställs effektiva åtgärderstörreattav

ekonomisk brottslighet. framtidenI kan det därför finnas skälmot att
inte samtliga myndigheteröverväga de centrala verksammaärom som

området tillförsbör särskilda medel för FoU.

9.4 Kunskapsspridningen och dialogen med av-
nämarna

akademiska forskarvärldenI den uppfattas sedan åtgärderlänge för att
informera bedrivnaden forskningen och integre-dess resultatom som en

forskningsarbetet.rad del Denna uppfattning kommer också tillav
i §uttryck 2 andra stycket högskolelagen 1992:1434, där det attanges

i forskningdet och utvecklingsarbete ingår sprida kännedomatt om
verksamheten hur sådana kunskaper och erfarenheter harsamt om som
vunnits i verksamheten skall kunna tillämpas. Självfallet det synnerli-är

angeläget de framtidaresultat den svenska ekobrotts-attgen som
forskning förs vidareavkastar såväl till forskarvärldeni övrigt tillsom
myndigheter och andra avnämare.

I första hand faller för informera forskningen denansvaret att om
enskilde forskaren och institution forskningenden där bedrivs. Det
behöver knappast framhållas det önskvärt forskaredeäratt att som

sig ekobrottsforskning publicerar sina resultat i in-ägnar och
utländska vetenskapliga tidskrifter deltar i debatten densamt om

brottsligheten.ekonomiska vidareDet torde lämpligt i fallatt vartvara
det förordade för ekobrottsforskning vid Uppsala universitetcentret

skriftserie i vilken forskningsresultaten fortlöpandestartar en egen
publiceras.

spridaAtt kännedom kriminalvetenskapliga forskningsresultat ärom
BRÅ:semellertid också huvuduppgifter. Enligt förordningenen av

1993:669 med instruktion för rådet rådetBrottsförebyggande skall bl.a.
från forsknings-, utvecklings- och informationsprojektut rapporterge

andra sprida rådetssammanställa och för verksamhets-sättsamt
område relevant information krirninalvetenskaplig forskning ochom

BRÅbrottsförebyggande åtgärder. följaktligenkommer spelaatt en
central roll det gäller förmedla ekobrottsforskningens resultat tillnär att
olika inte minst till dem befinner sig utanför forskarvärl-grupper, som
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opinionsbildare denpolitiker och andra beslutsfattare,såsomden, samt
allmänheten.bredare

lämpligen börFrågan, kontakterna medhur avnämarna arrangeras,
förmedlingentill enbartemellertid inte reduceraskan att avavse

också viktigt i detta sammanhangforskningsresultaten. Det är att
fråninformation vadbehovuppmärksamma forskarnas om somav

forskningsupp-angelägnarelevanta ochsynpunkt åravnämarnas sett
informationsutbyte mellanfå till ståndalltsågifter. Det gäller ettatt

viktframhållit i avsnitt 7.2 detSom jagoch ärforskare avnämare. av
organisatoriska formerförsiggår i sådanakommunikationdenna attatt

alltsåinte Det kansjälvständighet oberoendeforskningens och äventyras.
något bestämmandeavnämarintressenai frågainte komma att ge

områdetforskningen skallgrundläggandehur deninflytande över
bedrivas.

lämpligastmin meningenligtFrån synpunkt detdenna är att ettsett
forskningsinriktningen skapas utanförmeningsutbytetförforum om

BRÅ viktigharhögskoleorganisationen. Som konstaterats ennyss
forskningsresultaten.informationuppgift gäller förmedladetnär att om

uppgiftenmening till handsenligt min ävenligger ärDet närmast attatt
forskningensdiskuteratillfälleochbereda forskare avnämare att

BRÅBRÅ. erfarenhetomfattandefinnsinriktning anförtros Inom aven
olikaforskarvärlden ochförbindelselänk mellanfungera av-att som

BRÄ:s organisation, medkrirninalpolitiska fältet.detnämargrupper
ocksåvetenskaplig nämnd, välinformationsdelegation och ärenen

BRÅ anordnarlämplig ordning kanuppgiften. Enföravpassad attvara
politiker ochkonferenser däråterkommanderegelbundet representanter

ekobrottsforskningentillfälle diskuteraför andra avnämargrupper attges
Sådana konferenser börområdet.verksammaforskaremed de ärsom

minst gång året.hållas en om

Resursfrågorna9.5

Uppsala skallmitt förslag bl.a.avsnitt 9.2 innebärframgått iSom att
förinrättamöjligt därdettillföras medel gör ett centrumattsom

åtta disputerade forskareminstekonomisk brottslighet medforskning om
doktorandtjänster. Enlika mångadiscipliner ocholika relevantainom av

Denne bör haföreståndare förforskarna bördisputeradede centret.vara
år kommerfrån inomställning. utgår detJagprofessors attettatt par

vidnågon professurytterligareförutsättningar inrättaförfinnas att
nödvändig.visa sigocksåsådan åtgärd kommeroch attattcentret en

kunnandetill sig breda utgördra dethärigenom kanEndast centret som
forskningsorganisationframgång.förutsättning för Förabsolut avenen

9,7anslagsramomfattning kan beräknasskisseradehärden om caen
penningvärde.i 1996 årsmiljoner kronor
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Det emellertidär uppenbart organisation detta slag mästeatt en av
byggas successivt, nödvändiga kvalitetskrav skall kunnaupp om
upprätthållas. Vi har tidigare berört denna fråga i avsnitt 9.1. Vissa
centrala discipliner bör dock helst finnas representerade redan från
början. Det gäller i första hand Straffrätt, företagsekonomi och datave-
tenskap. Det givetvis ocksåär angeläget kvalificerad föreståndareatt en
kan knytas till möjligt. En ambition bör vidarecentret snarast attvara

under första verksamhetsåret besätter hälften doktorandtjånster-man av
En del verksamhetskostnader, såsom kostnader för lokaler, finns detna.

anledning räkna med fullt frånredan Andra kostnader,att ut start. t.ex.
för kontorsmaterial, konferenser, symposier, seminarier, resor,
representation publicering böcker och andra skrifter, torde blisamt av
förhållandevis blygsamma under det första verksamhetsåret för sedanatt
öka successivt allteftersom organisationen byggs och forskningenut
börjar avkasta resultat. Självfallet har räkna med vissa initialin-attman
vesteringar det gällernär datorer och maskinell utrustning.annan

Jag beräknar bör anslagsram 4,6 miljoneratt centret ges en om
kronor för det första verksamhetsåret och denna därefter bör höjasatt
till 7,6 miljoner kronor för det därpå följande âret. Från och med det
tredje verksamhetsåret bör kunna räkna med fullt utbyggdman en
organisation.

Den föreslagna satsningen vid Lunds universitet tänktär att ge
för inrättandet forskarassistenttjänster och lika mångautrymme treav

doktorandtjänster. Kostnaderna härför kan beräknas till 3,3 miljonerca
kronor. Hänsyn dåhar tagits till lokalkostnader diverseoch kringkost-

Ävennader. måstehär räkna med uppbyggnadsfas. För detman en
första verksamhetsåret bör anslaget till ekobrottsforskning vid Lunds
universitet därför begränsas till 2 miljoner kronor. Från och med det
andra verksamhetsåret bör samtliga tjänster kunna besatta.vara

Bakgrunden till mitt utredningsuppdrag och de här framlagda
förslagen denär svenska forskningen ekonomisk brottslighet föratt om
närvarande synnerligen begränsadär omfattning jämför avsnitt 3.2.av

följaktligenDet inte möjligtär finansiera förslagen iatt att tagenom
anspråk redan avdelade för sådan forskning.är Någraresurser som
sådana finns helt enkelt inte. En möjlighet naturligtvisär göraatt
omprioriteringar inom de i dag gäller för det statliga stödetramar som
till forskningen i De statliga anslagen till forsknings- ochstort.
utvecklingsverksamhet uppgick under budgetåret 1994/95 till samman-
lagt 18,5 miljarder kronornärmare se Statistisk årsbok för Sverige 96,
tabell 447. För mig det uppenbart inomår det sådan anslagsramatt en
måste riktigt forskningen ekonomisk brottslighet detattvara ge om
mycket begränsade jag här föreslagit. Som jag detutrymme som ser
måste finansieringsfrågan få sin lösning i övergripande forsk-ett mer
ningspolitiskt sammanhang. Jag lägger därför inte fram något förslag om
hur omprioritering anslagen skulle kunna ske. Med tillhänsynen av att
det kriminalvetenskapliga forskningsfältet allmänt ekonomisktärsett



SOU 1996:84 Utredarens förslag 89

eftersatt bör det emellertid inte komma i fråga till någon delatt
finansiera ekobrottsforskningen omfördela medel redanattgenom som
i går tilldag kriminalvetenskaplig forskning.
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Kommittédirektiv

Forskning ekonomisk brottslighetom

1995:143Dir.

vidBeslut regeringssammanträde 16den november 1995

Sammanfattning uppdragetav

särskild tillkallas förEn utredare behovet forskningöveratt se av om
ekonomisk brottslighet. Målet med få till ståndöversynen är att
forskning kan bidra till effektivisera kampen ekonomiskatt motsom
brottslighet.

utgångenUtredarens arbete skall slutfört före april 1996.vara av

Bakgrund

Regeringen 1995har den 20 april beslutat strategi för samhälletsom en
åtgärder ekonomisk brottslighetsamlade skr. l994/95:217.mot

Strategin redovisats riksdagen,har för inte hade något erinraattsom
regeringen anfört 1994/95:JuU25,vad bet. rslu. 1994/95:412.mot

Strategin innehåller åtgärdsprogrambrett för kraftigt förstärkaett att
samhällets samlade åtgärder ekonomisk brottslighet. Syftet medmot
åtgärderna påtagligt minska ekonomiska brottsligheten.denär att

strategin anförs utvecklingI bl.a. skall ske det gällernäratt atten
ekonomisk brottslighet.förebygga, upptäcka, utreda och lagföra Ett ökat

måste näringslivet särskiltläggas det gäller det förebyg-näransvar
ekonomisk brottslighet.gande arbetet mot

huvudfrågorna i strateginEn gäller ökad forskning ekonomiskav om
brottslighet. I denna del anförs bl.a. samhällets kunskapsnivå detnäratt

ekonomiska brottsligheten måste höjas.gäller den
kunskaperna otillräckliga exempelvis den ekonomiskaI dag är om

brottslighetens former, konsekvenser internationella förgreningar.och
olikaheller vi så mycket vi skulle önska effektenInte vet som om av

kontroller åtgärder från samhällets sida.slag och andraav
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För framtiden behövs det betydligt bättre underlag för samhälletett att
fortlöpande skall följakunna utvecklingen ekonomisk brottslighet ochav
efter hand in lämpliga effektiva motåtgärder.ochsätta

inteDet bara statsmakterna behöver bättreär underlag förettsom
åtgärder.sina För näringslivet skall kunna spela aktiv i frågarollatt en

förebygga ekonomisk brottslighet givetviskrävs också tillgång tillattom
kvalificerat kunskapsunderlag. Också allmänheten ställer krav påett en

aktuell och informationsäker hur den ekonomiska brottslighetenom
förändras och utvecklas.

Regeringens strategi innebär forskningen den ekonomiskaatt om
brottsligheten måsteskall öka. En ordning skapas för varaktigtatt
tillgodose behovet forskning inom område.dettaav

strategin anförs regeringen tillkallaI särskild utredareatt attavser en
för behovet forskning ekonomisk brottslighet.överatt se av om

Uppdraget

Målet skall få fram förslag omfattning,med översynen attvara om
inriktning organisation forskning, varaktigt tillgodoseroch av som
samhällets behov kunskaper gäller effektivisera insatsernadetnär attav

ekonomiska brottsligheten. Forskningenden skall således kunnamot
myndigheternabidra till det underlag statsmakterna, och näringsli-som

vidta lämpliga effektiva åtgärderbehöver för kunna och förvet att att
möjligheterna begå sådan brottslighet.minska Konsekvensernaatt av

näringslivets ökade internationalisering Sveriges ioch medlemskap EU
Forskningen inriktasskall beaktas. skall utvärderingkunnaäven mot av

insatser gjorts ekonomiskde redan eller brottslighet.görs motsom som
Forskningen långsiktig kring områdetskall kunskapsuppbyggnadge en
ekonomisk brottslighet. vetenskaplig kvalitetDen skall hög ochvara av
samhällsrelevans.

till framtidaUtredaren skall lägga fram konkret förslag hur denett
forskningen ekonomisk brottslighet organiseras i för påbör stort attom

effektivt tillgodose forskningsbehoven.kunna Det angelägetsätt ärett
forskningen får sådan utformning forskningsfältdetta kanatt atten

försörjas kvalificerademed högt forskare. Härvid skall övervägas om
forskningen lämpligen till institutionerbör koncentreras eller flera ien

optimal forskningsmiljö. tvärvetenskapligsyfte skapa Behovetatt en av
forskning beaktas.skall

Övriga frågor

forskningsråd, universitetsamråda med de sektorsorgan,Utredaren bör
forskninghögskolor berörs det gäller ekono-och närmast när omsom

misk brottslighet. Samråd också med de berördabör ske närmast
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myndigheterna, såsom Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Brotts-
förebyggande rådet, Riksskatteverket, Finansinspektionen, Generaltull-
styrelsen och Konkurrensverket. Utredaren bör vidare samråda med den

inomarbetsgrupp Justitiedepartementet tillhar uppgift överattsom se
rekrytering och utbildning poliser Ju95/3005. Härutöver börav
utredaren samråda med företrädare för näringslivet.

Redovisning uppdragetav m.m.

För utredaren gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare prövningenrörande offentliga åtaganden dir.av
1994:23 redovisningen regionalpolitiska konsekvenser dir.samt av
1992:50 jämställdhetspolitiskaoch konsekvenser dir. 1994:124.av

Översynen skall redovisas före utgången april 1996.av

Justitiedepartementet
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Enkätundersökning ekobrottsforskningom

vid svenska universitet och högskolor

Inom för utredningen har inventering gjorts den ekobrotts-ramen en av
forskning bedrivits vid svenska universitet högskoloroch årenundersom
1990 1995. Inventeringen har genomförts hjälpmed enkät,av en som-
tillställts de universitets- och högskoleinstitutioner bedömts bedrivasom
relevant verksamhet Rikspolisstyrelsens forskningsenhet. Urvaletsamt

ihar skett samråd med Brottsförebyggande rådet.
Enkätformulärets innehåll under nedan.1 En förteckningpresenteras

finnsöver under 2 nedan. Under 3 nedan återges frånmottagarna svaren
fem institutionerde har det angivnaunder den tids-uppgett attsom

perioden bedrivits forskning ekonomisk brottslighet vid institutionen.om
Där också från de institutioner har detpresenteras angett attsvaren som
förekommit tilltänkta forskningsprojekt inte har kunnat realiseras.att

1 Forrnuläret

Enkätformuläret hade följande innehåll.

Utredningen ekobrottsforskning Ju 1995:12 har till uppgiftom att
behovet forskningöver ekonomisk brottslighet. I syftese attav om

skapa underlag för våra ställningstaganden försöker vi klarläggaett
vilka förutsättningar för närvarande gäller för bedrivandetsom av
sådan forskning. Vi skulle tacksamma Ni kunde bistå ivara om oss
detta arbete besvara följande frågor.attgenom

1 Har det under åren 1990 1995 bedrivits någon forskning om-
ekonomisk brottslighet vid institutionEr

Om förekommit,det kortange
a vad forskningsprojekten närmare avsett,

huruvidab det sig grundforskning eller tillämpad forskning,rört om
c eller vilka bedrivit forskningen,vem som
d projekten pågåravslutade eller förär närvarande,om

respektivee projektbudgets omfattning och hur forskningen har
finansierats,
f hur forskningsresultaten har avhandlingar, böcker,presenterats
tidskriftsartiklar, seminarier, etc..
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projekt inteförekommit något påbörjat har kunnatOm det att
därtill.orsakenslutföras, kortange

förekommit vid institutionenåren 1990 1995det under2 Har att-
ekonomisk brottslighet inteforskningsprojekt haravseendetilltänkta

fråga ekonomiska ellerbrister irealiseras grundkunnat omav
resurserpersonella

tilltänkta projektenförekommit, vad dekortOm det avsett samtange
bestått.hindrenvari närmare

entydigt. Enligt denbrottslighet inteekonomiskBegreppet är
brottsligheten för1980-talet skulleunderdefinition gängsesom var

ekonomisk sådanbetraktasatt som
motiv,vinning direktekonomiskha som- siginte inäringsverksamhetinom för ärförövas somenramen-

kriminella gärningarnaför degrundenkriminaliserad utgörmen som
samt

enskildameningen brottenkvalificerad i de ården storatt avvara-
samhälleliga värden eller drabbaromfattning, rör stora grupper av

enskilda.

straffbaraformervissa andrainte ovanligtdetNumera ävenär att av
brottslighet. Någonekonomiskhandlingar betecknas ny, merasom

inte formulerats.definition har dockaccepteradallmänt ännu
för-skede användai utredandeför dettaVi har attstannat en

ekono-forskning skallhållandevis vid definition. För att anses avse
till börjandenna enkätbrottslighet vid besvarandetmisk bör enav

ekonomisk vinningbrottsligheten harstuderadefordras denatt som
begås inom förbrottslighetenmotiv. bör krävasHärutöver att ramen

utnyttjandeinnefattarellernäringsverksamhet ett avannarsen
företagsanknytning,sådanhaden,företagsformen eller utan attatt

i frågagällerde reglerstraffbelagd överträdelseutgör omsomaven
värdepappertransaktioner medavgifter, bidrag ellerskatter, pengar,

kontinuerliga ochskallpå brottendylikt. Något kraveller att vara
heller bör detinte uppstållas. Intesin börsystematiska till karaktär

skallsärskilt omfattande. Detenskilda brottende ärkrävas att
miljöbrottinnebär brottstyperdefinitionenframhållas ävenattatt som

ekonomiska brott.räknaarbetsmiljöbrott kanoch att somvara
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2 Sändlistan

Enkäten tillställdes följande institutioner. markeratsInstitutioner som
intemed har inkommit med svar.

Centrum för invandrarforskning
Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet
Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet
Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet
Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Dalarna

iHögskolan Borås
Högskolan i Gävle/Sandviken

iHögskolan Halmstad
iHögskolan Kalmar

Högskolan i Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Karlstad
Högskolan i Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Högskolan i Växjö

ÖrebroHögskolan i
Institutet för datorstödd företagsledning, Stockholms universitet
Institutet internationellför ekonomi, Stockholms universitet
Institutet för social forskning, Stockholms universitet
Institutionen för arbetsvetenskap, Högskolan i Luleå
Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
Institutionen för freds- konfliktforskning,och Uppsala universitet
Institutionen för freds- utvecklingsforskning,och Göteborgs universitet
Institutionen för företagsekonomi, Umeå universitet
Institutionen för företags- och förvaltningsutveckling, Mitthögskolan
Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet
Institutionen för handelsrätt, Uppsala universitet
Institutionen för informatik, Lunds universitet
Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet
Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs
universitet
Institutionen för kultur- och samhällsvetenskap, Linköpings universitet
Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet
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universitetInstitutionen för pedagogik, Göteborgs
pedagogik psykologi, Linköpings universitetInstitutionen för och

MitthögskolanInstitutionen för samhällsvetenskap,
universitetInstitutionen för socialt arbete, Göteborgs

universitetsocialt StockholmsInstitutionen för arbete,
universitettillämpad psykologi, LundsInstitutionen för

universitettillämpad psykologi, UppsalaInstitutionen för
universitetInstitutionen östeuropastudier, Uppsalaför

i JönköpingInternationella handelshögskolan
universitetJuridiska institutionen, Lunds

institutionen, universitetJuridiska Stockholms
institutionen, universitetJuridiska Uppsala

universitetinstitutionen, StockholmsKriminologiska
universitetinstitutionen, GöteborgsKulturgeografiska

institutionen, universitetKulturgeografiska Uppsala
universitetinstitutionen, LinköpingsMatematiska

Mälardalens högskola
universitetinstitutionen, GöteborgsNationalekonomiska

instituionen, universitetNationalekonomiska Lunds
universitetNationalekonomiska institutionen, Stockholms

universitetNationalekonomiska institutionen, Uppsala
universitetPedagogiska institutionen, Lunds

universitetPedagogiska institutionen, Stockholms
universitetinstitutionen, UmeåPedagogiska

universitetinstitutionen, UppsalaPedagogiska
universitetinstitutionen, GöteborgsPsykologiska

universitetinstitutionen, LundsPsykologiska
universitetinstitutionen, StockholmsPsykologiska

universitetinstitutionen, UmeåPsykologiska
universitetinstitutionen, UppsalaPsykologiska
Polishögskolanforskningsenhet,Rikspolisstyrelsens

universitetinstitutionen, GöteborgsRättsvetenskapliga
universitetinstitutionen, UmeåRättsvetenskapliga

universitetinstitutitonen, StockholmsSocialantropologiska
universitetinstitutionen, GöteborgsSociologiska

universitetinstitutionen, LundsSociologiska
universitetStockholmsSociologiska institutionen,

Umeå universitetSociologiska institutionen,
universitetinstitutionen, UppsalaSociologiska
universitetinstitutionen, GöteborgsStatistiska

universitetStatistiska institutionen, Lunds
universitetStatistiska institutionen, Stockhoms

Umeå universitetStatistiska institutionen,
universitetStatistiska institutionen, Uppsala

universitetinstitutionen, GöteborgsStatsvetenskapliga
universitetinstitutionen,Statsvetenskapliga Lunds
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Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Stiftelsen Institutet framtidsstudierför
Stockholms för forskning offentlig sektor SCOREcentrum om

3 Några särskiltenkätsvar intresseav

Handelshögskolan i Stockholm

RichardTf professor Wahlund har för Handelshögskolans i Stockholm
räkning följandeavgett svar.

Om forskning bedrivits 1990-1995:l som

Projekt 1:

Avsikt: vilkena Att undersöka betydelse skatter och förändringar
häri i samband med skatteomläggning har inkomsttagares inkl.en
egenföretagares skattefuskande förklaraallmäntsamt att rent
skattefuskande bland människor.

Grundforskningb i huvudsak praktiskt tillämpbaramed slutsat-men
ser.

Richardc Forskare: Wahlund

d Avslutat.

Finansierades med från Riksbankens Jubileumsfonde anslag RJ. Ca
miljon1 kronor under år.antalett

f Presentation: doktorsavhandling, licentiat,1 för ekonomiel uppsats
expertutredning för Finansdepartementet bok 101 andrasamt ca

konferensuppsatser artiklar i vetenskapliga tidskrifterochrapporter,
journals.och

Projekt 2.-

Avsikt: beskriva olikaa Att och förklara etiken bakom beteenden i
många ekonomisk brottslighetfall i fmansvärlden.

forskning.b Tillämpad

Bergkvist, Richard Karl-Erikc Forskare: Lars Wahlund och Wärne-
ryd.

d Avslutat.
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Finansieradese med frånanslag Stockholms Fondbörs Jubileumsfond
och Svenska Fondhandlarföreningens Understödsfond förmedlat av
SNS: l50.000:- totalt.ca

f Presentation: för ekonomie licentiatexamen, bokuppsatsen en
SNS och antal konferensuppsatser artiklar.ochett

Projekt

Avsikt:a Att studera skattefuskbeteenden och -attityder samt
skatteuppfattningar bland människor i Sverige 16 35 år, iyngre -
synnerhet egenföretagare, och detta tiden underöver skatteom-en
läggning.

Grundforskningb i huvudsak praktisktmed tillämpbara slutsat-men
ser.

Richardc Wahlund assistentermed Lars Bergkvist Sofieoch
Westerstrand.

d avslutat har inga för detta.pengar

e Jag kunde använda vissa begränsade allmänna forskningsanslag för
forskning i ekonomisk psykologi från Johnson-stiftelsen för att
genomföra själva datainsamlingen en enkätstudie församt en
assistent tillsammans migmed arbeta med materialet under vissatt
tid, arbetet har slutrapporterats slut,att togmen pga pengarna
assistenten fick jobberbjudande från näringslivet hon kundeett som

nej till jagoch hade fulltsäga med andra åtaganden. Fleraupp
och artiklar befinner sig samtidigt i slutskedet för-rapporter av

färdigande. Vi kunde använda totalt 200.000:- jag förtrorca
datainsamling, tilllön assistent och alla kostnader institutionensom
påför projekt.

f konferensrapportEn har Samtidigt det inte mycketärpresenterats.
arbete krävs för ytterligareavsluta några rapporter/artik-attmer som

lar. Detta projekt fortsättning tidigare projektettvar en som
iresulterade för ekonomie licentiatexamen.uppsatsen

Anledningen till projektet inte slutförts har delvis angivits underatt
punkt e Den övergripande orsaken dock vi inte erhöllär attovan.
några forskningsanslag specifikt för studie.denna Jag ansåg det dock
viktigt själva datainsamlingen genomfördes vid tidpunkt,rättatt
nämligen årexakt efter tidigare motsvarande datainsamlingtre en
före skatteomläggningen och mitt under densenaste senaste
skatteomläggningen.
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Tidigare projekt

Under 1980-talet bedrev vi förutom nämnda flera olikaovan
forskningsprojekt skattefuskande publicerades i ochrapporterom som
vetenskapliga journals.

realiserade2 forskningsprojekt

licentiatexamenl Efter för BergkvistLars och boken i projekt 2
gick huvudhandledaren professor Karl-Erik Wärneryd, iovan

pension. Detta samtidigt forskningsanslagmed inte erhöllsatt nya
gjorde Bergkvist beslöt i näringslivet istället, vilketatt att ut var
beklagligt eftersom han lovande forskarbegåvning.var en

2 Projekt 3 har inte kunnat slutföras forskningsanslagovan pga
härför erhållits undertecknad måst sig sådantägnasamt attpga
för vilket anslag erhållits.

En till3 ansökan RJ för kunna ytterligare datainsamlinggöraatt en
i slutet/efter den skatteomläggningen och därefter slutförasenaste
projektet människors -attityderskattefuskbeteenden och fickom yngre
avslag.

4 En till Försäkringsbolagensansökan branschorganisation för att
studera försäkringsbedrägerier avbröt vi eftersom det inte fanns
tillräckliga medel. genomföra enkätstudierAtt kostar.

Institutionen för företagsekonomi vid Umeå universitet Handelshö
lan i Umeå

Ulrica Nylén, civilekonom i företagsekonomi,och doktorand harärsom
i från institutionen företagsekonomi Umeåför vid universitetsvaret

följande.anfört

Någon direkta ekobrottsforskning har inte förekommit sedan Carin
Holmquist sittavslutade uppdrag Brottsförebyggande Rådet, vilket

1990avrapporterades se nedan under Den studien handlande om
ekonomiskakartlägga den brottsligheten företagsperspektiv.att ettur

Min forskning möjligen näraliggande,kan betraktasegen som men
vidare område: etiska frågor och problem inom näringslivet.ettavser

avhandlingsarbete tillDet har syfte teoretiskt ochär ett attsom
empiriskt utveckla etiskt perspektiv på företags relationer med olikaett
aktörer. Ett delsyfte empiriskt begrepp förutveckla grundadeär att
etiska förhållningssätt dvs i företaghur medarbetare ochmöter-

etiska ihanterar problem företagens dagliga verksamhet och relatera
förhållningssätt tilldessa den kontextuella bakgrunden dvs till olika

marknadsförhållandenverksamheter, företagsstorlekar, osv.



102 Bilaga 2 SOU 1996:84

Forskningen dels enkätundersökning bland 240utgörs av en ca
svenska företagsledare deras attityder till ekonomisk brottslighetom

etiska frågor,och dels fallstudie i två företag där de vardagligaav en
etiska problemen och hantera dessa studeras.sättet att

Forskningenb syftar till kunskapsutveckling såväl teoretiskt som
praktiskt och har därför inte någon renodlad karaktär med avseende

grundforskning tillämpad forskning, inriktningen liggermen-
sistnämnda.detnärmare

Forskningen bedrivits civilekonom Ulrica Nylén,c har doktorandav
företagsekonomi handledningi sedan 1987, under professorav

Holmquist.Carin

d Projektet under avslutande. Disputation kommer ske underär att
1996.

Projektet finansierats doktorandtjänste har med och med externa
forskningsstipendier från Bankforslcningsinstitutet, Torsten och Ragnar

stiftelserSöderbergs Tore Browaldhs stiftelse.samt

Carin Holmquists tidigare forskningf har "Denpresenterats
brottslige företagaren eller sanning" BRA-Rapport 1990:2.myt-

mitt avhandlingsarbete, enkätstudien, iEn del presenteradesav
människan FE-Publikationer"Företaget och moralen." 1992: 134. En-

publicerats i artikel ikätresultaten har Journal Businessäven en
Ethics: "Humanitarian Versus Organizational Morality", 1995:977-
986, i samlingsvolym: "A of Ethical Views SwedishStudy ofsamt en
Business iLeaders", Mahoney, Vallance, E. eds Business
Ethics 19922102-113.in New Europe,a

Dessutom har forskningsprojektet vid internationellapresenterats
forskningskonferenser institutionsinterna seminarier.och

Internationella handelshögskolan i Jönköping

Professor InternationellaDan Magnusson har för handelshögskolans
räkning därvid inte förekommitbesvarat enkäten och förklarat det haratt
någon forskning ekonomisk brottslighet vid handelshögskolan,om men

haft planer sådan forskning. Dessa planer hardäremot haratt man
emellertid inte realiseras på bristande ekonomiskakumiat grund av

Han har anfört:resurser.

stiftelserVi har sökt hos alla tänkbara fonder och hossamtpengar
brottslighetför projekt penningtvätt och ekonomiskdepartement om

i Vidare vi för undersöka densamband med konkurser. har sökt att
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vi nioinlämnade 9Under 1994/95ekonomiska brottslighetens offer.
samtliga.fick avslagansökningar och

Lunds universitetinstitutionen vidJuridiska

universitet i sittharinstitutionen vid LundsJuridiska angettsvar
följande.

Åren ekonomiskgällerforskningviss1990-1995 har somen
Amnesmässigt harJuridiska institutionen.bedrivits vidbrottslighet

till straffrätten,varit förlagdhuvudsakligenforskningdenna men
också behandlatsekobrott harför kontrollenbetydelsefrågor med av

följande forskning kanSärskilt nämnas:inom handelsrätten.

Örnemark grund-1980-taletgenomförde underHansenHelén en- publicera-Forskningsresultatenforskning kring valutabrott.läggande
Valutabrott och1985 ochLundtvå Om valutabrotten,i böckerdes

OrnemarkHelénEfter detta har1989.Stockholmförverkande,
forskningsprojektbidragbedrägeri. DettakringforskatHansen av-

jurisblev doktorOrnemark Hansenårislutades att engenom
1995.Bidragsbedrägeri Stockholmavhandling med titeln

Örnemark institutionensfinansieratsforskning harHansens genom
vid institutionen.lektorvarit doktorand ochmedel. Hon haregna

forskningprojekt1980-taletpåbörjade underSilvanderJan ett om- publicerade hanresultat dettabrottslighet. Somdatarelaterad ett av
ekonomiskdatorrelateradtiteln "Data- ochundersökning med1991 en

forskningenfortsatthar han1991. Efter dettabrottslighet" Lund
manuskript till doktorsav-färdigtEtti straffrätt.doktorand ensom

föreligger.brott"datarelateradeochtiteln "Om dator-handling med
år.disputera dettasannolikt Silvander kommerDet är attatt

titelnavhandling medår 1986 pådisputeradeMobergKrister en- 1986.StockholmSekretessOberoende, Ansvar,"Bolagsrevisorn.
sedanvid institutionen, hardocent och lektorMoberg,Krister ärsom

Det kanrevisorns roll.utredningar gällandeförvarit bldess expert a
forskargruppför denordförandesärskilt hannämnas att som avvar

genomföraår 1987fick i uppdragjustitieministrarnanordiskade att
kriminalitet.ekonomiskför kontrollrevisorns rollprojektett avom

utrednings-nordiskai denpubliceradesForskningsprojektets resultat
brottslig-ekonomisk"Revisorn ochmed titeln1992:18,serien, Nord

het".

tidigare harräskmanOle Tytterligare Perkan nämnasDet att som
professortillträddeKöpenhamnHelsingfors ochprofessor ivarit som

Träskman harOleuniversitet 1.7.1995. Pervid Lundsstraffrätti
1970-talet.mittenkriminalitet sedanekonomiskkringforskat av
miljöbrott-forskningsärskilt medsysslat1990-talet har hanUnder om

justitie-nordiskadei den arbetsgruppmedlemslighet. Han somvar
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ministrarna tillsatte år 1987 med uppdrag genomföra projektatt ett
miljöbrott i Norden. Projektet resulterade i utredningom en som

publicerades i den nordiska utredningsserien, Nord 1991:2, titelnmed
"Forurensning straff nordisk studium".etog -

Han deltog också i forskningsprojekt miljöbrottett genomför-om som
des vid Max-Planck-institutet för utländsk och internationell Straffrätt
i Freiburg, Tyskland. Forskningsprojektets resultat publicerades i en

"Umweltstrafrecht den nordischen Ländern"rapport Beträge und
Materialien dem Max-Planck-Institut für ausländisches und in-aus
ternationales Strafrecht Freiburg, Band S 45, Freiburg im Breisgau
1994. Han därtill lärobok i miljöstraffrätt, "Miljöbrottutgav ochen
miljöbrottslighet" Helsingfors 1992.

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet

Kriminologiska institutionen har i sitt anfört följande.svar

Fråga I gällde huruvida det under åren 1990-95 bedrivits någon
forskning ekonomisk brottslighet vid institutionen.om

Svar till fråga Ekobrottsforskning har under perioden 1990-95
bedrivits i mycket begränsad omfattning. Huvudskälet till detta har
varit problem finansiering dennastora forskning.att typav av
Området har heller inte uppfattats speciellt prioriterat ifrånsom
statsmakterna eller forskningsråden.av

Den forskningsanknutna verksamhet bedrivits vid institutionensom
har varit doktorandkurs ekobrott 1993 15 doktoranderatt ge en om

handledning påbyggnadsuppsatserantal "3-betygsuppsat-samt ettav
ser". Dan Magnusson har i egenskap externlärare vid institutio-av
nen haft huvudansvaret för denna verksamhet.

Fråga 2 gällde huruvida det vid institutionen förekommit tilltänktaatt
forskningprojekt avseende ekonomisk brottslighet inte har kunnat
realiserats på grund brister ifråga ekonomiska eller personellaav om
resurser.

Svar till fråga Ett försök gjordes ifrån institutionens sida 1993 att
vissastudera aspekter finanskrisen. Docenten Leif Lenke sigvändeav

till bankstödsnämnden Odd Engström och erbjöd sig i samarbeteatt
med andra, vidtalade, forskare igångsätta forskningsprojekt förett att
belysa finanskrisen krirninologisk/sociologisk synvinkel.ur en

Engström ställde sig mycket positiv hänvisade i sin till denturmen
statlige utredaren, Jan Wallander.Denne visade emellertid inget
intresse för någon forskning föreslagen art.av
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Ytterligare ofinansierat projekt har gällt doktoranden Staffanett
Litzéns projektförslag "Ekonomisk brottslighet krirninologiskoch
teori". Institutionen hade under 1995 vissa överskottsmedel som
kunde finansiera forskning. Litzén drabbades emellertid olyckaav en
hösten 1995. vårenUnder 1996, Litzén återinträdde tjänst,inär var

intemedlen längre tillgängliga.

Litzén projekt syftade till dra riktlinjer för vetenskaplig grund-att upp
forskning ekobrott och knyta den svenska forskningen närmareattom
till internationellade strömningarna på området. Enligt institutionens
mening har tidigare i Sverige varit alltför inriktadesnävtansatser
deskriptiva s.k. "bransch-studier" variteller teknisk-juridiskav ren

Den vi ifrån kriminologiska institutionen försökernatur. ansats som
iställetverka för har byggt centrala sociologiska/kriminologiska

teorier och modeller.

För analysen finanskrisen föreslog vi inriktning studeraattav en
bl.a. kontrollstrukturen nätverksstrukturen och eventuellasamt
företags-subkulturer inom de berörda sektorerna krisen. Manmest av

vidareskulle jämförelser med amerikanskagöra bl.a. den "Savings
and Loans"-krisen och studera vilka handlingarkonkreta blevsom
föremål för rättsligt intresse. Dessutom skulle belysa ojfersitua-man
tionen och också sociologisk "legitimitetskris-teori". Rättssys-testa en

legitimitet naturligtvis intresse icentralt sammanhanget.ärtemets ett

villkor för studienEtt viss finansiering l-2 doktorander. Attvar av
studien inte finnakunde finansiering berodde på forsknings-attannan
råden inte finansierar doktorandtjänster. Sådana tjänster rådenanser

universiteten skall finansiera.att

Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet

Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet har i sitt anförtsvar
följande.

Vid Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, bedriver fil. dr.
Sven-Ake Lindgren julisedan 1 1994 forskningsprojekt med titelnett
"Ekonomisk brottslighet samhällsproblem med förhinder".ett-
Forskningsprojektet, treårigt, finansieras Riksbankensärsom av
jubileumsfond dnr. 94-0300202. Projektet har årsbudget påen
420.000 kr. Sedan juli 1995 bedriver Lindgrenl projektet inom

för sin tjänst forskarassistent i sociologi. Projektet kanramen som
sammanfattas så här:

Ekonomisk brottslighet har alltsedan den började uppmärksammas i
mitten 1970-talet varit konfliktladdad fråga. Skiljaktigheter ochav en
motsättningar har handlat problemdeñnitionen, rättsliggörandet,om
riktade åtgärder, resursfördelningen, förändringar företagandetsav
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rättssäkerhetsfrågor. Projektets beskrivavillkor syfte ochärsamt att
kring brottskategori härigenomförklara kontroversen denna och ettge

i tillfrågan varför detta "kontliktbrott" "konsensus-motsatssvar -
så svårt få varaktigt samhällsproblem.brott" etableratär att ettsom-

konfliktanalys frilägganärliggande syfte dennaEtt är att genom
påkriminalpolitikens bestämningsfaktorer med avseende denna

till förståelsenHärigenom lämnas bidragbrottstyp. ett av en mer
varigenom olikaproblematik: ökad kunskap de förloppgenerell om

bidrar tillmissförhållanden samhällsproblem ökadetableras ensom
styrningsprocesserförståelse kommunikations-, pâverkans- ochdeav

problemformuleringmoderna välfärdsstatenskännetecknar densom
uppnås till-prioriteringsmekanismer. Syftetpolitiskaoch genom

betoningar:teoretisk distinktaämpningen modell med tre enav en
gruppkonfliktperspektiv ekologiskochkonstruktionistisk ansats, ett en

empiriska materialetDetmodell inriktad relevanta sarnhällsarenor.
såväl otryckta källor ochtrycktadokumentdatautgörs somav

via intervjuer. Forskningsprojektet utformasmuntlig information som
designolika analysenheter. Dennafallstudie innefattande flertaletten

deskriptiv statistik och nätverksana-såväl kvantitativ metodomfattar
innehållsmässig dokumentanalys ochkvalitativ metodlys som

indelat i fyra faserintervjuer. Genomförandetfokuserade är
skriftlig utformningdatainsamling, bearbetning, analys,omfattande

Projektet 1994-07-01 och avslutasrapportering. beräknasoch starta
1997-06-30.

tillockså knutenvåren 1996 kommer doktorandFr.o.m. att varaen
fråge-fördjupad analysprojektet, med uppgift genomföraatt aven

ñnans- bankkrisen under 1990-taletsställningar aktualiserade ochav
år.inledande

inte Iforskningsresultat från projektet harNågra ännu presenterats.
seminariumLindgren projektet vidapril 1994 presenterade ett

i aprili Stockholm ochKriminalpolitiska sällskapetarrangerat av
seminariumresultatredovisning vidförsta ske1996 kommer ettatten
Krirninalve-institutionen i detvid Sociologiska Lund, arrangerat av

universitet. Resultaten kommertenskapliga nätverket inom Lunds
artiklar, forskningsrapporter ochi vetenskapligasedan presenterasatt

monograñer,sammanfattandeavslutningsvis i formäven av mer
doktorsavhandling.förhoppningsvis i form envarav en av

vid Lunds universitetSociologiska institutionen

i sittuniversitet har enkätsvarinstitutitonen vid LundsSociologiska
följande.angett

vidområdet bedrivitsanknytning till harprojekt medFöljande
1990-95.universitet undersociologiska institutionen; Lunds
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crime: cultural praxis" kort"White collarScott Baretta uppsats,a
sidanmaterialinsamling skett vidviss harfortsatt annatavmen

huvudprojekt

ÅkerströmMalin "Det allmänna rättsmedvetan-ErikssonAnnika och
där bilderempirisk granskning". Enteoretisk ochdet rapporten-

diskuteras.ekonomisk brottslighettraditionell ochkring

socialförsäkringarnaprojekt brottAntoinette. l flera harHetzler, mot
sådana problempågår kartläggningnärvarandeFördiskuterats. aven

debiteringaroch tandläkaresdär bl läkaresi Malmöhus län, a
granskas.

kortaredärSociologisk studie konkurserAnn-Mari Sellerberg, ettav
aktivitet. pågåendebrottsligdelavsnitt diskuterar konkurs som

projekt
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Enkätundersökning finansieringom av

ekobrottsforskning

syfte vilkaI klargöra villkor gäller för bedrivandet ekobrotts-att som av
forskning har utredningen inhämtat uppgifter bidrag till sådanom
forskning från några forskningsfiansiärer, bedömts relevantasom vara
i sammanhanget. Uppgifterna har inhämtats enkät. Enkät-genom en
formuläret innehöll följande frågor och anvisningar.

Ni1 Har under åren 1990 1995 anslag till forskning ekono-gett om-
misk brottslighet

Om förekommit,det kort forskningsprojektvad dessa närmareange
anslagens omfattning.avsett samt

2 Ni årenHar under 1990 1995 avslagit någon framställning om-
medel till forskning ekonomisk brottslighetom

Om det förekommit, kort vad dessa framställningar närmareange
för forskning varför medel inte beviljats.avsett samt

Enkätformuläret i övrigt utformat motsvarande det isättvar som
bilaga 2 presenterade formuläret.

Enkäten tillställdes följande forskningsfinansiärer.

Forskningsrådsnämnden
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Naturvetenskapliga forskningsrådet
Socialvetenskapliga forskningsrådet
Riksbankens Jubileumsfond
Brottsförebyggande rådet

Forskningsrådsnämnden, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-
rådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet och Socialvetenskapliga forsk-
ningsrådet har sig bifallit avslagit någonellerangett att man vare

bidrag till forskningansökan ekonomisk brottslighet.om om
Brottsförebyggande rådet fick instruktion den juli 19831 seen ny

förordningen 1993 :669 instruktionmed för Brottsförebyggande rådet.
Dessförinnan ingick i rådetsdet uppgifter bidrag tilldelaatt ut
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30 juni 1993forskning. tidsperioden 1990 denkrirninologisk Under -
forskningrådet inga bidrag tillbeviljade Brottsförebyggande om

till sådan forskningbrottslighet. medelEn ansökanekonomisk om
förskingringforskningsprojektavsågAnsökanavslogs. ett om av

i Ghana.bankmedel
inte enkäten.Jubileumsfond har besvaratRiksbankens
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Kriminologisk forskning brott inomom

näringslivet s.k. ekonomisk brottslighet
och manschettbrottslighetannan

Professor emeritus Knut Sveriav

Några allmänna utvecklingslinjer

Europeisk kriminologi dominerades från början 1800-talet fram tillav
omkring 1950 krirninalbiologin, dvs biologiskt-medicinsktettav av

Brottslighet ansågstänkande. huvudsakligen fenomen, hadeettvara som
rasegenskaperl.sin förklaring i ärftliga faktorer dåligaoch Deyttersta

människor, "riktiga"betecknades de brottslingarna,som som var
mindervärdiga, omoraliska varelser tillhörande samhällets underklass.

själva verket ansåg individerna påI högre stod samhällsste-attman,
desto högre deras moraliska brottslingarhalt. Att söka efter igen var

borgar- och högrestånden sålunda någotinte föll kriminal-gärnavar som
biologerna in. kriminalpolitiskaDe dessa krirninologerprogram som
rekommenderade ihade huvudsak följande innehåll. Dels det mångavar

sig tillanslöt tidens rashygieniska ideer vilka hade huvudtes,som som
uppgift eugeniska förhindra kriminellamed medelstatensatt att attvar

sigoch asociala Och ansågreproducerade dels att statenpersoner man
hade och skyldighet tvångsvårda brottslingar till vilkarätt ävenatt

lösdrivare speciellthörde och barn och ungdom visadesom- -
"brottsliga tendenser" eller från "moraliskt mindervärda"kom hem. I

1 dominerandeDen svenska kriminologen under första hälften 1900-taletav
Olof Kinberg. Han skriver i sin till många språk boköversattavar

"Aktuella kriminalitetsproblem" 1930 "vid alla de socialt viktigasteatt
formerna kriminalitet de psykopatologiska orsakskomplexens betydelseav

dominerande", s.13.är

Se Kinberg 351-67. kriminalbiologisk forskning och dessOm svensks.
inverkan krirninalpolitiken Quarsell, Utan och vilja,Roger, vettse
Carlssons Bokförlag, Sthlm. 1993. Kinberg rättvisa vill jagFör ävenatt ge
anföra han år publicerade1935 elementär inledning till kriminologinatt en
med titeln "Varför bli människor brottsliga" där han tillägger sociala
faktorer betydande vikt. Se nedan 12.även not
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enlighet inrättades olikamed detta institutioner tvångsvårdförtyper av -
allt ifrån cellfángelser arbetsinrättningaroch till barnhem och upp-
fostringsanstalter.

Krirninalbiologins främsta förespråkare ifanns Mellaneuropa, dåoch
speciellt i Tyskland där den från 1920-talet kom tjäna nazismensatt
idéer och övermänniskor. Sedan efter Tysklandsom ras man samman-

1945 vilka ofattbara lidandenbrott upptäckte dessa läror påförtsom
miljontals människor såblev det naturligt kriminalbiologinattnog -
åtminstone i sin form kraftigt förlorade imest extrema status.-

Inte heller utanför Europa före världskrigetandra inomvar man
krirninologin särskilt intresserad brottsligheten i de högre socialklas-av

När amerikanen Hill höll anförande "kriminella kapitalis-serna. ett om
ter" IPPC första kongress i London 1872 åsyftade han med detta

professionellabegrepp hälare, dvs skrothandlare blev förmögna påsom
varor3. amerikanske sociologenköpa stulna Intressantare denäratt upp

1907 faktiskt affärsbrottslingenE.A. Ross presenteradesom som en
"psykologisk krirninoid" karakteriserad intehantyp, attegen av

sina handlingar brottsliga omgivninguppfattar och hans hellerattsom
detinte iakttagelse det finns anledning uppmärksamma.gör atten som-

sociologins relativt ställningAllmänt kan dock konstateras, starkareatt
ii USA den etablerad vetenskap där redan slutet förravar en av-

gjorde krirninologernaårhundradet det naturligt, blevävenatt mer-
intresserade samhällsförhållandenas för brottslighetenbetydelse deänav
europeiska kollegerna.

förändringen i kriminologernas följaktligenDen uppstodsynsättstora
världskriget tvåi USA och kom till Europa efter andra attgenom

akademiska discipliner introducerades, nämligen kriminalso-delvis nya
kriminalbiologinciologin rättssociologin. till hävdaroch I motsats

kriminalsociologin, primärt sociala, ekonomiskadet samhällesäratt ett
människorpsykologiska förhållanden medför förövar brott.och attsom

inte givet, brottsligheten tilldärmed längre koncentreradDet ärär att en
iviss människor den kan förekomma alla samhällsklasserutangrupp -

högrestånden. Samtidigt tilldrog sig rättssociolo-inom borgar- ochäven
betydligt intresse inom progressiva juridiska fakulteterna.gin de mer

juristerna tidigare frågat sig lagreglerna faktiskMedan sällan hur
tillämpasi kunde förfungerade fick handen metodman nu en som

3 International Penal andDeliberations of theSe Negley K. Teeters,
Philadelphia 1949.Temple university Bookstore,Penitentiag Congresses,

4 Collar Crime Geis,Nytryckt i WhiteSin and Society, KapE.A. Ross,
1977.G., Meier, Eds., The Free Press, N.Y.R.F.
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empiriska studier sådana problem bl.a. frågan lagen ärav av om-
fattig5.densamma för rik försom

För dessa discipliner sålunda brottslighet,är d.v.s. överträdelsernya
de regler förskriver, inte nödvändigtvis något abnormt ellerstatenav

uttryck för lagöverträdarna drivs någon abnorm drift. Alla elleratt av -
praktiskt brottsligaalla handlingar företeelsernormalaärtaget -
förövade ganska normala människor. Med sådant kommersynsättettav

rikta blicken denäven brottslighet tidigareatt mot typman av som man
glömt bort, nämligen brottsligheten hos mellan- och överklassen.

Nu givetvisdet ingen alldelesär upptäckt lagöverträdelserattny
faktiskt förekommer bland affärsmänäven och det brukar betecknassom

"samhällets högre skikt Men i kraft sin maktposition ochsom av var -
inom dessa kretsar i ståndär släta och betalaöveratt tystaman ner,-

för beträffande sådanttystnaden helt vadsätt än ärett amiat som
fallet för befolkningen. I historiskt perspektiv har emellertidresten ettav

imycket ändrats dessa avseenden under de åren.150 Inte minstsenaste
tryckfrihetenhar och med denna den fria kraftigt beskuritpressen

brottslighethögreståndens möjligheter till ned olikaatt tysta typer av
Den förste kriminolog, systematiskt sig med attsom mer grep an

studera brottsligheten inom affärsvärlden, amerikanen Sutherlandvar
fenomen7.1940 myntade "white crime"collar detta sinItermensom

klassiska studie från 1949 presenterade han resultatet granskningav en
70 amerikanska företag och fann, de hade inte mindre änstora attav

980 domstolsutslag sig olikaför överträdelser 158emot typer av varav
Överträdelsernautfärdade straffdomstolar. omfattade olikaradav en

skum praxis från bedrägerier till brott kristidsbe-typer motav rena-
stämmelser och trustlagstiftningen. Sutherland visar dessutom 60att

företagen i genomsnitthade 4 domar, dvs. det fannsprocent attav en
återfallsbrottsligheta.betydande

förstaDen svenska undersökning torde Torgny Segerstedt, Avara
Research into the General ofSense Justice Theoria 1949, s.323-338.

Glimtar från "skandalpressens" avslöjanden finnar i Strindbergs Rödaman
1879. I USA förekom omkring 1900 journalisterrummet gruppen som

kallade sig för "Muckrakers" och kraftigt gick in för avslöjaattsom
skojeri bland affärs- och ämbetsmän. Någon systematisk svensk studie av
liknande nyttig verksamhet har jag inte kunnat hitta.

7 Sutherland, Edwin H., White Collar Crime. American Sociological
Review, Febr 1940. Nämnas bör dock den amerikanske kriminologenatt
Albert Morris 1935 talade "Criminals oföppet the upperworld"om
Nytryckt i White Collar Crime, Ed.G.Geis, N.Y.l968.

8 Sutherland, Edwin H., White Collar Crime. N.Y. 1949.
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fick positivtSutherlands arbeten mycket emottagande blandett
amerikanska kriminologer tilloch ledde omfattande forsknings-en

givetvis kritiskaverksamhet. Men fanns det Sålunda gjordeäven röster.
invändningen Sutherlandnågra den formella hade fel, hannär ävenatt

civilrättsligbetecknade överträdelser endast eller för-som var av
"brott"°valtningsmässig invändning knappast kanart tassomsom en-

uppfattningen, oförsvarligtpå allvar. Detsamma gäller det äratt att
för olagligtseriöst hävda samhällets de döms haäventoppar attatt om-

några miljoner skattemedel jämförabeslag medlagt är attav -
brottslingar.vanliga

sitt pionjärarbete studierSutherland presenterade har otalSedan ett av
crime" publicerats i USA blivit"white collar och harämnet en egen

kriminologisk disciplin. så har skett, inte egendomligtAtt är om man
måste sig förde metoder, använda kommabetänker, attatt som man av

livet, givetvis traditio-in annorlunda det gällerproblemen är än när
förstå intrikata ekonomiska transaktioner,brottslighet. För denell att

i förbindelse brottslighet,ofta förekommer med denna typ avsom
vanliga kriminologenkunskaper den saknar.fordras som

iför brottslighet inom näringslivet kan Västeuropa daterasIntresset
1970.omkring sammanföll inspirerades den kulturellatill Det och av

då med tyngdpunktekonomiska revolt västvärldenoch översveptesom
ideologiskvänsterradikala Ur synpunkt dessainom studentgrupper. var

fråninspirerade mindre diffusa tankar hämtadeellerrörelser av mer
från konfliktteoretikerMao, utmärktaMarx och även sommen

ÄvenDahrendorf. kriminologernaChambliss, Coser och de svenska

9 Nytryckt GeisWho the criminal 1947. iT.ex. Paul Tappan,
Meier, op.cit.

° Criminology,Vold exempel på detta i Theoretical N.Y.George B. ger
1958.

" manchettbrottslighetenförsta svenskar intresserade sig fördeEn somav
publik faktiskt Kinberg.introducerade Sutherland för nordiskoch varsom

seminariumhan internationellt kriminologiskt i1953 arrangerade ett
föreläsningdär han själv bl.a. bidrog med SeStockholm ämnet.omen

före sin tid:brottslingen Norstedts 1954. Han tydligenSamhället och var
medpublicerad Europarådet så 1970l ett egetsentrapport somaven

Nils Christie med titelnSkandinavisk kriminologi författatavsnitt avom
finns inget ekonomisktrends in criminological researchCurrent om

eller manchettbrottslighet.brottslighet

Motsättning och konflikt. Wahlström och Wid-Chambliss, William J.,
publikationer på engelska. Coser,strand, Sthlm. 1977 samt raden

Dahrendorf, Ralph, TowardSocial konflikt, Aldus 1956,Lewis, a
Conflicts, Wallace, Sociological Theory,of Social i W.L.,Theory

1969.London
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kom givetvis påverkas och detta borde ha lett till fördjupningatt en av
det teoretiska fundamentet för svensk krirninologi, så blev knappastmen
fallet då de flesta krirninologer föredrog leka marxister i ställetattyngre

verkligheten.för sig studeraägna Tyvärr ledde detta tillatt att
ställning.problem kom allmänt försvaga kriminologinsattsom

I stället politikerna initiativet. När Brottsförebyggandeöver Rådettog
inrättades 1974 fråndetta början politiskt neutralt och dennavar

BRÅinriktning hade beslutade prioriteraäven när "ekonomiskattman
brottslighet" i sitt forskningsprogram 1977. Men samtidigt uppdrog den

BRÅdå sittande borgerliga regeringen inventeringgöra ochatt en
lagstiftningen. Därmed politiseringenöversyn fråganav ettvar av
BRÅsfaktum ioch styrelse sökte socialdemokratiskade ledamöterna att

BRÅsåterta initiativet. Sålunda insisterade de vid tillfälle,ett att
samtliga forskningsresurser alltså de redan utdelats tilläven som-
forskare universiteten skulle ställas till förfogande för undersök--
ningar kapitalisternas brottslighet. "Kampen" dennamot typav av
brottslighet blev viktigt slagord i striden väljarna inför valen 1979ett om
och 1982.

Även inom Rikspolisstyrelsen intresserad få sin delattvar man av av
kakan. Sedan inrättadesstyrelsen 1965 varithade den jakt efter
krirninalpolitiska områden, där den kunde manifestera sin hegemoni
inom krirninalpolitik.svensk Initiativet till hand "brottspreven-att ta om

BRÅtionen" hade gått förlorat inrättades styrelsensnär protester mot-
detta konkurrerande inrättadesämbetsverk lämnades bifall. I sinatt utan

efter områden fastnadesträvan naturligt vid tvådenya man nog som
tilldragit sig massmedialt politisktstörst och intresse, nämligen
ekonomisk brottslighet narkotikabrottslighetoch den definieradsenare-

"organiserad brottslighet" därför felaktigtatt antog, attsom man
narkotika fördes in i landet distribueradesoch välorganiseradestora,av
organisationer finansierade välsituerade ekonomiska brottslingar. Iav

utredningden ekonomisk och organiserad brottslighet från 1977 denom
s.k. AMOB-utredningen framlades Rikspolisstyrelsen presente-som av
rades dessa uppfattningar tillsammans förslag till åtgärder.med Ut-ett
redningen ledde då också till polisen fick resursförstärkningar. Värreatt

emellertid definitionerde påståendenoch framfördes iattvar som
utredningen fick politiker och massmedia till sig "veta" någotatt tro om
omfattningen och skadeverkningarna denna brottslighet. Itypav av
själva verket saknade emellertid de flesta påståendendessa verklig-av

min kritiskaSe artikel Ideologi och empiri i kriminologin i Svensk irätt
omvandling Studier tillägnade Hilding Eek m.fl., Norstedt, Sthlm 1976.

En doktorsavhandling såg dock dagens ljus: Holmberg, Stina, Mot
monogolisering NO:s verksamhet under 25 år. Norstedt 1981. Detta
torde den enda doktorsavhandlingen i ekonomisk brottslighetämnetvara
i Sverige.
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gissningarhetsanknytning och till del hopkok denettstorvar av av
sociolog, Rikspolisstyrelsen kriminologiskanvändes expert.som av som

gick till politikerna Rikspolisstyrelsen finnsHur det ochnär övertog
straffrättsdocenten Hans-Gunnar i kritiskredovisat Axbergerav en

1988.från kriminologisk synvinkel sorglig läsning,Detanalys är en ur
krirninalpolitiska bli,visar, hur den debatten kan detnärextremsom

empiriskt hållbart diskussionen. påverkarunderlag för Dettasaknas ett
lagstiftningen praktiska inomgivetvis så väl det arbetet desom
dömande enda försvar kan anförasverkställande och Det somorganen.

såväl politiker polisledningansvarigt krirninologiskt hållfrån är, att som
verklighetenhjälpa till reda hurointresserade medatt att tavar av

"initierade gissningar",såg presenterades derasDe expertut. som av
omfattningen riskernafarhågor och vidbekräftade deras värsta om

brottslighet stöd för ständigtekonomisk och dem därmed strängaregav
massmedia.lagstiftning, och välvilligt inställdamera resurser

2. Lärdomar

forskningen ekonomiskdra för lärdomar hur denVad kan av omman nu
brottsligheten hitintills behandlatshar

viktigt sigförsta det ha klart för medFör det är att att ett par-
forskning inom området "ekonomisk brottslig-någon riktigundantag -

bedrivits i Sverige. Undantagenaldrig harhet" representeras av
rättssociologen Dan Magnusson.kriminologen Stina Holmberg och

doktorsavhandling till visa hur konkurrensbe-syftarHolmbergs att
effektiv ineffektiv kontrollmyn-gränsningslagen fungerar och hur eller

är. vidMagnusson anställddigheten näringsombudsmannen är--
empirisktrådet forskare försöktBrottsförebyggande och den endeär som

faktiskt "ekonomisk brottslighet" med avseendepå vadreda ärta som
branscher.irnporttull inom speciellakonkurser, och skattefuskt.ex.

ekonomiska felaktigheter tyder på omfattan-visst finner hanOch som en
sannolika småantalet ellerbrottslighet, det detde smärreär storamen

hittar tillfredsställerdominerar. något fall hanhelt Knappastbrott som
ekonomisk brottslighet" sigdefinition " detpolitikernas rörtermenav -
kvalificerade" "stora"särskilt ellerbrott rörsällan är somom som

verkligen leta efterdetta, " de försökvärden". Axberger säger att attom

BRÅ-5 Eko-domstolarEko-brott Eko-lagar ochAxberger, Hans-Gunnar,
forskning 1988:3.

3 Ref. 15notse

7 flertal och böcker, sålundahar publiceratDan Magnusson ett rapporter om
BRÅ forskn.brottslighet vid import ochekonomisk rapportexport

BRÅ 1985:1 tulldekla-vid företagskonkurser forskn. ,1982:2, rapport
BRÅ m.flforskn. 1987:2,rationer rapport
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gjorts,EKO-brott nämligen Dan Magnussons undersökningar,som
pekar EKO-brott i justitieutskottets mening knappastsnarast att

Äförekommer alls" På motsvarande underkänner Axberger samtligasätt
övriga spekulativa beräkningar storleken den "svarta ekonomin"av

"kvalificerade gissningar" återfinns såväloch de i AMOB-rapportensom
i EKO-brottskommissionens frånfrån 1977 slutbetänkande 1984.som

konklusion i tvåHans de data dessaär, att presenteras rapportersom -
ligger till politikernas uppfattningaroch därmed grund för densom om

gissningar.ekonomiska brottsligheten endast lösautgöres av-
lilla genomgång insatser inom områdetDenna svenska kanav

följande politiskt-sammanfattas Den förstasätt: ansatsen var
ideologiskt till vänsterradikala idéer förankringbunden och saknade helt

empiriskt då intei kunnande. Den hade heller mycket med vetenskap att
Ävengöra. Rikspolisstyrelsens AMOB-utredningden andra ansatsen -

Kommissionen ekonomiskden s.k. brottslighetoch motsenare var-
funktionell polisens socialdemokratins synpunkter.uppenbart ur resp.

vetenskapligabeklagliga dessa utredningar sig vilaDet är, sägeratt
kriminologiskai själva verket saknas. Den tredjefakta ansatsensom

hittar vi forskare försökt hur den ekonomiskahos de redaatt tasom
ochfaktiskt faktiskt fungerar.brottsligheten hur kontrollapparatenutser

emellertidkritik, ligger i det här anförts, betyderDen harsom som
politiska blivit EKO-brotts-inte de beslut har resultatetatt t.ex.som av

någotkommissionens utredningar behöver "felaktiga". Huruvida årvara
politisk synvinkel inget huruvida"rätt" eller "fel" har medgöraattur

vetenskaplig synvinkel.något "sant" eller "osant"är ur

18 Axberger, op.cit. 5.40.

9 efter genomgången "fakta denAxberger, op.cit. 49. Hans slutords. av om
ekonomiska brottsligheten" värd citeras: "För forskningens integritetär att

faller föroch anseende det viktigt den enskilde forskaren inteär att
frestelsen siffra det inte finns någon Verklighetennäratt attge en ge.

inte siffran åtminstone inte den verklighet siffran sigpåverkas utav ger
litet kunde påverka spannmåletsför gälla, lika Lysenkos teseratt som

tankarna hans politiska uppdrags-hur mycket behagadeänarvsmassa -
tillhandahålla "forskningsresultat"givare. längden det meningslöstI är att

sådant inte mycket det kan skadligt".vet rentav varaom man om;

20 sålunda: det oftaSjälv karakteriserade jag denna riktning är en
chockerande upplevelse under vetenskap denmötaatt typnanm avav

förekomma ideologiskt betonad kriminologibevisföring kan i delensom
ideologiska synpunkteridag. enig kan i många deHur änman vara somav

står det i alla fall klart, måste slå vakt vissaframförs, att man om
inteminimikrav för vad skall betecknas "vetenskap". Görsom mansom

riskerar misskreditera hela den kriminologiska verksamhetendet, attman
empiri, op.cit,Sveri, Ideologi och s.551.
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Något Kriminologi vetenskapom som

"Vetenskap" mångtydigt 0rd uppenbart har olika innebördär ett som
beroende vilka behandlas. Linnés klassificeringämnenav som av
växtligheten vill väl knappast någon förneka vetenskap,är men en

sysselsättningmotsvarande med knappar och hyskor allmäntanses
knappologin.tillhöra Och den juridiska forskarens intellektuella

i sin studiekammaresträvande försöka utifrån givna premisseratt att
söka sammanhang och enhetligt innehåll i lagar och sedvänjor harge

tillvägagångssättuppenbart andra marinbiologens arbete hjälpän medatt
analysera utbredningen vissa alger i Laholms-vattenprover arterav av

bukten. Endast påkraven problemens svårhetsgrad anständigaoch regler
för logisk slutledning tycks förena dessa olika vetenskaper.

Vad beträffar kriminologin tillhör denna olika vetenskapliga dis-
cipliner, eller sinaden hämtar vetenskapliga tekniker ochsnarare:
teorier från andra, grundläggande, vetenskapliga discipliner.mer

blir, vi får tvåResultatet huvudsakliga sinskolor denatt tarena-
utgångspunkt i den brottsliga individen psykologisk eller psykiatriskur
synvinkel, medan den andra söker förklara brottsligt beteende ettsom
resultat samhällets individensoch anpassningsförmåganormsystemav
till Om mellan dessa tvådetta. skolor motsatsförhållande börettman ser

något sådant intedet understrykas, finns så mycket mellan denatt
vanliga psykologin sociologin,och två disciplinermellan dessamen mer
å sidan renlärigaoch de biologerna å sidan biologerandra dvs. deena -

mänskligthävdar beteende fullständigt dominerat deärattsom av
medfödda De kommer inte iomhandlas detattgenerna. senare mer
följande.

Karakteristiskt för de två kriminologiska riktningarna bådadeär, att
supplerar varandra. Ett från alltidexempel den aktuella debatten om
ungdomsbrottsligheten vill illustrera detta. vanligast förekommandeDen
brottsbalksbrottsligheten tillgreppsbrott skadegörelse sinaoch harär som
högsta frekvenser mellan 12-13 och 17-18 år. Detta vikan läraär, av
kriminalsociologerna, relativt fenomen har medgöraett nytt attsom

industrialiseringsamhällets urbanisering vilketoch medför helten annan
livssituation tonåringarför dagens vad fallet för knappt 50än som var

lönsammam.år "dåsedan barn Men samtidigt behöver vi ut-var
vecklingspsykologernas tonåringarnas reaktioner,kunskaper om
gruppbildningar frigöringsbehov förståoch för varför deras beteendeatt
i så utsträckning blir prylinriktat destruktivt.ellerstor

21 Strindberg, Svenska öden och del 3.äventyr

22 titeln läsvärd bok Olsson, Då barn lönsamma.Detta Larsär en av var
Om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några
svenska industrier under 1800- och början 1900-talet. Tiden, Stockholmav
1980.
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Gemensamt för dessa två ömsesidigt beroende kriminologityper av
Ävenbåda empirisktde inriktade. detta begrepp svårfångatär är äratt

till sin innebörd, vad jag här åsyftar enbart, söker efterär attmen man
fakta i den verklighet där problem finns. Enligt min åsikt dettaärens

krirninologiskaden del den verksamheten kangör attav som man
använda ordet "vetenskap" kriminologin. Utan empiri ingenom
kriminologisk vetenskap.

I likhet empiriskt orienterademed andra vetenskaper kan inomman
kriminologin arbeta deskriptivtmed beskrivande teoretiskteller
förklarande syfte.

Under de 50 åren gjorthar betydande framsteg detnärsenaste man
data.gäller omfattningen kvaliteten på våraoch deskriptiva Detta gäller

givetvis krirninalstatistiska informationer polisens verksamhet,även om
åklagarnas beslut och hur påföljdssystemet tillämpas och hur detom om

återfallen.ligger till med Rent allmänt kan detsäga, ärattman nog
den deskriptiva kriminologin i dagsläget betydelse förär störstsom av

kriminalpolitiska försörjerden debatten den debattörerna medattgenom
pålitliga fakta. En sak sig politiker massmediaellerär attannan vare

fakta.sigalltid bryr reda dessaatt taom
De deskriptiva studierna emellertid viktighar funktion.även en amian

tjänarDe fundament för de teoretiska undersökningarna. Ju bättresom
deskriptiv insikt socialthar problem, desto större ärettman om
sannolikheten för finna teori tillkan bra förklaringatt man en av

i varjeproblemet. Det fall klart, teorier brottsligheten,är äratt om som
utifrån ikonstruerade tyckande bas fakta, sällan visar sig tålarent utan

empirisk efterprövning.

23 åsyftar först och främst den svenska officiella kriminalstatistiken sådanJag
den fram till 1993 hur blir för den övergåttden sedan tillansvaretvar nu

ÄvenBrottsförebyggande rådet återstår systematiskase. undersökning-att
befolkningenbrottslighetens fördelningar i och offerstudier tillhör deavar

värdefulla bidragen till den deskriptiva kriminologin.mest

2 den vanliga kriminalstatistiken märks den nyligen mycketUtöver
förbättrade OfficiellaKriminalvårdens statistik.

25 mitt intryck detta ofta har samband med fakta inte alltidDet är att att
in i politisk åsikt eller stöd politisk kampanj ellerpassar en ger en -

vad gäller massmedia de inte tillräckligt sensationella.äratt
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4. Definition forskningsområdetav

Utgångspunkten för den framtida kriminologiska forskningen inom det
område inombrott näringslivet och manschettbrottslighetrör börsom
rimligen erkänna, vi med undantag för Magnussons ochatt attvara -
Holmbergs undersökningar tillräckliga deskriptivasaknar data för att-

vikunna har elementär översikt hursäga, dennaöveratt ens en
brottslighet sig skyldig till den och hurgörut, storaser vem som
skadeverkningarna Det första nöden följaktligenär. är är attsom av
börja med denna kartläggning.

Men här träffar definitionsproblemet. Frågan huruvidaärman
några de definitioner idag sådan utformninganvänds har attav som en

för krirninologiska ändamålde kan användas de använda ärmest-
gjorda för tillfredsställa politiska ändamål. specielltEtt problematt rent
finns i förhållandet,dessutom det det ofta tycks svårtatt att vetavara
huruvida ekonomiskt faktisktförfarande brottsligt ellerärett ens

handlingar,klandervärt. Man har ofta kanske alltför ofta sett att- -
i massmedia tillbetecknas ekonomiska brott leder åtalstora attsom som

till frikännandeläggs ned eller i domstol.
jag inte definition vetenskapsteoretisktNu kanatt settanser en vara

i själva mindre"rätt" eller "fel", den kan verket endast ellervara mer
Skiljer sig från åsyftasanvändbar. den för mycket det med densom

definitionen svårt bli förstådd."gängse" kan det Men saknar denattvara
blir vetenskapligtkonturer den oanvändbar för bruk. Termenhelt

sätt."ekonomisk brottslighet" försökt definiera olika Dehar man
i dominerande definitionerna justitieutskot-två svensk debatt torde vara
definition från 1980/81 ekobrottkommissionens från 1984.ochtets

två definitioner på två bådaDessa sammanfaller punkter, de är överens
sig vinningskriminalitetdet skall och det skall skeröra attatt omom

näringslivet. uppfattningarna isär. Justiti-inom Men tycksannars
systematisktinkluderar endast sådant bedrivs ocheutskottet som

kontinuerligt, "samhälleliga" värden eller drabbarrör stora gruppersom
enskilda, ifråga regel" skall svåraoch begär brottenäven att varaav

beivra. Kommissionen å sin sida ha slopat kravetupptäcka och tycksatt
systematik,på kontinuitet och vilket torde betyda, enstakaävenatt en

å sidan måsteskattebedrägeri inkluderas. Men andra detföretagsägares
inom sinordentlig för kommissionen skall beakta detkapett attvara

definition åtminstone måste "brottsbelopp"antyder det ettatt varaman-
ekonomisk brottslighet.miljon för kallaspå halv kronor kunnaatten

definitio-sådana till preciseringar dessaDet klart försök görär attatt
forskningsplaneringen. bör endastinte läggas till grund för Manbörner

forskningenhandlingar börexempel vilkadem typer av somse som
draVad i stället böruppmärksamhet. göra ärägna att upp en ramman

26 dessa definitioner.1984:15, 21-27 översiktI SOU övers. ges en
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forskningensför inriktning. Som jag det, bör denna vid.ser ram vara
Och inom denna bör forskarna själva ha möjlighet närmareattram
precisera sina arbetsområden denna frihet blir det inte längre talutan-

akademisk forskning, beställt utredningsarbete.om men mera om
Fördelen med vid dessutom den, då lätt inkluderaär kanatten ram man

fenomen säkerligen kommer idyka framtiden kanskeattnya som upp -
speciellt vårmed tanke integration i Europa.

Karakteristiskt för de ovannämnda definitionerna deär att som en
följd sina politiska utgångspunkter riktar sig brottsligheten inommotav

alldeles bestämd sektor det svenska klassamhället. Det ären av
företagarna och bland dessa helst storföretagarna skall sättassom- -

missköterde sig. Politiskt detta säkerligenär försett opportuntom
stunden, det tvivelaktigt det siktär längre förståndigtär attmen om

riktaendast samhällets klander för ekonomisk misskötsamhet håll.ett
varjeI fall inombör för diskuteradeden forskningsin-man ramen

riktningen inkludera andra formeräven för misshushållning med
samhällets gemensamma resurser.

jag åsyftarVad i första hand den brottslighet,är tyckssom numera
vanlig inom offentligaden förvaltningen,rätt nämligen attvara personer

i chefsbefattning inom landsting, kommuner och ämbetsverk tycksstat,
sig ha till speciella fördelar allt ifrån förrätt skattemedel byggdaanse -
inreddaoch representationsvillor och till dyrbarasommarstugor

utlandsresor för inhandladeoch statsmedel festkläder. Egendomliga och
för ledningen lönande transaktioner liknande slag tycks ävenav
förekomma i olika bolag inrättade och kontrolleradeär stat,som av
kommun eller landsting. På liknande intetycks fackförbundsätt ellerens
andra löntagarorganisationer fria från smitta,motsvarande vilketvara

välgörenhetsorganisationer.kan drabbatyvärr även rena
Principiellt jag, samtliga här omhandlade brottsligaattanser

beteenden bör inkluderade i ramdefinition. Denna definitionvara en
omfattar därmed dels brott med vinstsyfte förövade led iettsom
näringsverksamhet någon anställd eller någon ägarintresse,med delsav

förövade i vinstsyfte riktadebrott offentliga någondet offentligtmot av
anställd, i vinstsyfteoch dels brott förövade någon med anknytningav
till organisationer offentligthar stöd eller verksamhet helt vilarsom vars
på allmänt förtroende.

vida definitionDenna torde ha den fördelen, möjlig-den öppnaratt
för forskningheter borde kunna tillfredsställa fraktionerallaen som som

intresserade idagdet kallas "ekonomisk brottslighet".är av som
Samtidigt definitionenhar den fördelen, den inte begränsar forsk-att

27 Svenska och svenska och kvinnor varje år bidrag tillmänstaten storager
olika biständs- och välgörenhetsprojekt. Att personligen berika sig genom

förskingra medel från denna verksamhet torde tillhöra detatt mest
skarnliga inom den ekonomiska brottsligheten.
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ningsområdet till någon människorenstaka förhandgrupp av som
speciellt ipekas klandervärda. Men och det kärnpunktenärut som -

i likartade handlingar,definitionen den omfattar själva verket vars-
barn de företagsledare,förövare andas ärär oavsett omsamma -

statsråd, landshövdingar, generaldirektörer eller kommunal-bankchefer,
råd.

Systematik5.

påpekats deskriptiva kartläggningar forskningtidigare denSom är typ av
behövligbehövs dels därför dessa kan stadga denmest att gesom -

kriminalpolitiska debatten, för bra faktaunderlag äratt ettmestmen en
formuleringar teorier, ligga till grund förförutsättning för kanav som

hjälpa förklaraundersökningar experiment, kanoch attosssom
systematisktifråga. Frågan skall kunnabrottsligheten hurär mannu,

alltid,undersökningarna risk finnsvid deskriptivatillväga de att-
dominera krirninolo-allför denna data helt kommerbehovet atttyp av

teoretiskaså inte blir plats förforskning inom området detgisk att
studier.

forskningsuppgifter skall här inte talas,prioriteringar konkretaOm av
skall förde forskareemedan detta bör överlämnas ansvarasom

så omsättningshastigheten förförhåller sigverksamheten. Det även att
massmediakriminalpolitiker och mycketintresseravad tycks ärsom

alltidforskningen harpå förhand kanvarför det sägas, attstor, som en-
följdhinna Som detta böraldrig kan med.betydande tröghet aven-

"aktuella" debattenvid sina prioriteringar inte den s.k.forskarna ägna
uppmärksamhet.alltför stor

utgåsystematisera grundelement,skall deNär ämnarsom manman
utgångspunktkriminolog sinnaturligt förifrån, det kanskeär att taen
brottslingar"våra "ekonomiskaVilka brott deti brottskatalogen. är som

"manschettbrottslingar" egentligen föröva I ochvåra kan tänkasoch
finnsnågon straffbestämmelsesamtliga innehållerlagrummed att som

data i stånd leta depå med lite besvärlagrade bör rättattvaraman
vilkaintresse. Samtidigt kankanbrottstyper avman sesom vara av

lagföringstyp, kön ochfaktiskt tillämpats,bestämmelser,dessa samtsom
lagföringstyp koncentreraBeträffande kanålder för de lagförda. man

åtalsunderlåtelserfall ochi första avdömdauppmärksamheten hand

28 fanns frånStatistiska Centralbyrån,Meddelanden, utgivenStatistiskaI av
Brottslagrum,fram publikation1970-talet till 1992början en egenav

ansvarsbestämmelsertillämpadeuppgifter samtligadels innehöll omsom
aktuellaii detsamtliga lagbestämmelserdels lista använtsöver somen

fortsatt publicerasHuruvida denna publikation kommer näråret. att nu
migansvarigt för kriminalstatistikenBrottsförebyggande rådet har blivit är

obekant.
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strafföreläggande torde indikera relativt mindre allvarlig brottslighet.
sedan behandlas på olika vis, vidareDessa domar kan kan t.exman

inhämta flera data databasen exempelvisoch bortsortera allaur som
inte dömts till fängelse och inte har aktuella brottstypendensom som

eller kan rekvirera samtliga eller stickprov domarnahuvudbrott man av
granskning.för Genom detta förfarande skulle kunnanärmare man-

få realistisk bild brottslighet givetvishur denna Man harut.en av ser
möjlighet vidare arkivgranskning följa såväl olikadeäven att genom

fallen de brott eventuella brottskarriä-övertygadeom personernassom
rer.

ordentlig databas på grundval dessa undersök-Lägger man upp en av
startâr framtiden vilkaningar, användbart för ihar även ett attman se

brottslighet.förändringar sker med denna typsom av
undersökningarHuruvida finns möjligheter till den doldadet av

någrabrottsligheten tvivelaktigt i varje fall harkan omvara mer man-
precision. vanliga tillvägagångssättet, nämligenkrav Detstörre att

representativa stickprov befolkningen, sådanaintervjuer med hargöra av
Möjligenjag förbigår i tystnad. kanuppenbara svagheter detatt man
undersökningarnågra fall in pâ livet motsvarandekomma avgenom

potentiella brottsoffer. det sig brottsoffretsMen rör om en urom
någonsynvinkel hederlig transaktion, blivit luraddär vederbörande

sig,förväntaeller värdefull egendom, kanstörre attsumma pengar man
finns polisen. ä sidan brottsoffretbrottet redan anmält hos Om andra --

visstetransaktionsjälv tjäna hanhade hoppats att pengar en var
itroligt händelsenolaglig, det knappast han berättarär att om en

intervju.
då från samhällsvetaredå och utmärktaMan läser rapporter som

"participant i olika olagliga verksamheter.deltagit observers"som
emellertid svårt tillämpa dennaBeklagligtvis torde det mycket attvara

jagbrottsligheten lika litemetod för den här aktuella attsom anser,-
initiativ tillforskaren självkan rekommendera, göraattatt tarman

utnyttja självfallet intervjuerpolisiära undersökningar. Vad bör ärman
brottslingar. givande,med "kända" Detta kan mycket men manvara

29 har motsvarande syfte.statistisk databasl Tyskland har somman en egen
tyska justitiemini-den Deutschen Juristentag" beslöt dePå initiativ "49av

rättsväsendetsdatabas och beordrade alla1973 inrätta dennaattstrama
informationer. Bearbet-domstolar skicka in specificeradeoch attorgan

vidkriminologiska avdelningenmaterialet överlät till denningen av man
Strafrecht,und intemationalesMax-Planck-Institut für ausländisches

Bundesweite ErfassungLiebl, Karlhans, DieFreiburg i.Br. Se von
Ergebnisse undWirtschaftsstraftaten einheitlichen Gesichtspunkten.nach

i.Br.1984.für die bis 1981, FreiburgAnalysen Jahre 1974

tillståndgäller fåförutser givetvis svårigheter detJag när att attstora
sådant personregister.inrätta ett
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måste följa vissa regler, exempelvis rörande skyddet för vederbörandes
integritet, och måsta akta sig för ikomma beroendeförhållan-att ettman

till brottslingen.de
Till deskriptiva studietypernade bör situationel-räknas den s.k.även

uppgiftla, beskriva systematisera faktiskaoch de omständig-är attvars
förelåg,heter, brottet eller brotten förövades. En denärsom av

vanligaste ekonomiska, brottsliga handlingarna inom den ekonomiska
brottsligheten förskingringtorde skattemedel e1.dyl. En analysvara av

ekonomiska situationden företaget och företagsledaren befann sig iav
utgångspunkt för klassificeringar olika villkan skeenden ofta detge av -

säkerligen så företagaren försökt "rädda" företaget frånattvara en
likviditetskris endast sig "lånat"och ha skattemedlen. Vid andraanser
tillfällen kan företagarens enda syfte med hela affärsverksamheten ha
varit vinstsnabb lägga beslag de anställdas ochgöraatt atten genom
företagets skattemedel, han varit skyldig vidarebefordra tillattsom
skattemyndigheten. Man kan detta enkla exempel detattav se,
uppenbarligen finnas olika motiv ligger tillkan helt grund försom
brotten

Brottslingen

Frågan lagöverträdarnas motiv till frågeställ-leder osökt överom en ny
ning, nämligen huruvida finns några speciella psykologiskadet
karakteristika brottslingar. Frågan varit till ihos dessa har debattuppe
såväl amerikansk kriminologi. empiriska undersökningarnatysk Desom

inte många. Sålunda jag hittat sin utgångspunkthar endastär taren som
i någon teori psykopatologisk personlighet inteoch lyckatsom som-

väl.särskilt
Från USA refereras till undersökningar.kan Den rörett par ena

världskriget. Konklusionensvartabörshandlare under andra beträffande
personlighet "egocentriska, emotionellt instabila,deras de harär, äratt

mindervärdighetskånslor, till människornegativ attityd andra desamt att

3 Armand: Die Persönlichkeit des Verbrechers in weissenMergen, Kragen.
Probleme im Gespräch, IV: Wirtschaftskriminalität. Bern, Frankfurt 1972.

kortfattatHär redovisas resultatet undersökning 48 personerav en av
64 år dömda för "Wirtschaftskriminalität" medmellan 38 och bl.a. hjälp-

Rorschachtest. konkluderaResultatet svårtolkat och Mergen tycksärav
finnasmed det inte torde någon enhetlig personlighetstyp bland detatt
Ävenundersökta klientelet.- Kinberg Samhället och brottslingen. op.cit

understryker personlighetens för manschettbrottsligheten i älvabetydelse
verket syftet med hans kritisera Sutherland för hanatt attvar paper
negligerar denna faktor i allmänna orsaksteorin "differentiellden om

huvudförklaringassociation" till alla brottslighet.typersom av
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intressenm.sin personliga framgång före nationens Dettasätter år
inte speciellt intressanta påpekanden.

värde amerikanska undersökningar,Av de lämnarstörre är som
personlighetsproblemen sidan och koncentrerar sig på brottslingens

reaktioner. amerikanskroll och I studie 133 förskingrare fannen av
inbördes faktorer i praktiskt tagitberoende närvarandeatt treman, var

uppkommit finansiellt likvidi-alla fallen. För det första hade det ett
förtetsproblem vederbörande, och detta problem "non-sharable" ivar

meningen, inte själv-den vederbörande förlust ochatt statusutan av
respekt kunde dela det med någon sig sina chefer, sinannan vare-
familj sinaeller För det andra fanns insikt problemetvänner. atten om

låta sig tillgrepp frånskulle kunna lösas medel företaget ochgenom av
insikt låta Och tredjehur detta skulle kunna sig för detgöras.om
förelåg psykologiska mekanismer neutraliseradeolika skuldkänslorsom

själv.ursäktade handlingen inför gärningsmannenoch
handlingar, beskrivs angivnaDe de här tyckssätten,typer av som

något förlåtande sig. Och visst fallet och detha kan detta äröver vara -
å sidan intekanske i det övervägande antalet. Men andra utesluter dessa

frågan givetvisteorier mycket allvarliga och hänsynslösa brott vadär-
Ärtillskälet det uppkomna "non-sharable problem". detärsom

självförvållade spekulationer i miljonklassen, livspelskulder eller ett
långt existerande sådanresurser Oavsett bakgrunden ellerutöver ärom
långt oskyldig, så de teoretiska till vidkan ansatserna nyttamer vara
analyserna

skadeverkningar brottsofferproblem-

handlingarnaBrottsoffren och de brottsliga uppkomnaderas genom
kriminologiskt område, tilldragit sigproblemen harär stortett som

decenniet viktimologi.internationellt intresse under det senaste
till offren måste följaktligen hög prioritet i det framtidaHänsynet ges en

kriminaliteten.studiet den här omhandladeav
brottslighet enbart iI allmänhet beräknas skadorna denna typav av

massmediaotroliga med ioch det ärpengar summor som man opererar-
politisktden politiska säkerligenoch debatten. Detta är opportunt, men

32 1952. norske sociologenClinard, M.B., The Black Market. N.J. Den
genomförde intervjundersökning med 70-talVilhelm Aubert 1949 etten

lagstiftningenaffärsmän på den då existerandenorska deras omom syn
nordiskt Supplementmaximalpriser och ransonering. Den intressantettger

undersökningar. Aubert, Priskontrolltill Clinard och Cresseys Se V., og
rettsoppfatninger irasjonering. Stensil. Oslo 1949 och Statsdirigering og

Oslo 1964 i Statsø-det private naeringsliv i Likhet rett,Pax, ävenog
konomisk Tidskrift 1951.

33 Donald Other Peoples Money. N.Y. 1953.Cressey, R.,
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nationalekonomer seriöstde har sysslat med problemet för-ärsom
finns riskersiktigare i sina uttalanden. Och samtidigt det med denna

något ensidiga koncentration till visar sig,Dels det folk flestattpengar.
massmediavad har berätta faller förgärna gärnatror attsom som- -

illafrestelsen alla sysslar med affärer eller produktion.att tro om om
givetvis möjligt, detta berättigat, detDet dock knappastär ärär att men

troligt hela det svenska näringslivet skulle så moralisktatt vara
undermåligt. Den politiskt styrda utredningsverksamheten beträffande
ekonomisk brottslighet mångahar dock lyckats hos medborgare skapaatt

föreställningen så i förbindelse givetvisden fallet. Det dennaär äratt
utomordentligt viktigt få insikt hur ekonomiskabättreatt storaom

faktiskt olagliga ekonomiskaförluster uppkommer trans-som genom
aktioner. intresseOch givetvis det betydligt söka redaatt tavore av

går till lyxkonsumtion i Västindien ellerdevägentarvart pengarna om-
vita" återgår till investeringar iSchweiz de "tvättas ocheller om

Sverige.
olika brottsoffer faktisktMan borde söka reda huräven ta typer av

brottslighet hitintills i huvudsak ha nöjt sigberörs denna tycksav man-
offren olika olagligamed räkna de tänkbara för hand-att typerupp av

lingar, informationer undanhållnadet gäller medel detnär ärmen om
praktiskt enbart räknas offer.taget staten som som

emellertid viktigt, tillDet hän andra skadeverk-är ävenatt man ser
i förbindelse nämligen delsningar, uppkommer med dessa brott, desom

stat-individ,förtroendeklyftor kan uppkomma i relationen dels desom
korruption ligger så sigrisker för snubblande när rörnärasom pengar

nyligen blivit föremålolika problem förkontroll. Dessa harutan en-
undersökning i olikaomfattande Tyskland där med metoder studeratman

förhållandena inom såväl offentlig privat verksamhet och där detsom
aktuella.vilkadiskuteras för prevention kanprogram som vara

34 aldrig riktigt förstått talet "samhälleliga förluster" i förbindelseJag har om
sådana brott består i själva värdet föremålmed pengar,typer attav som

blir frånstulen minfaktiskt endast går från hand till Om jagen en arman.
den tillnågon själv börjar använda den eller säljerdator av som som

försäkringsbolagså blir det förlust för mig eller mittnågon annan en --
så datorn finns inom landets brottet ingenlänge gränser representerarmen

ekonomiska"samhällelig" ekonomisk förlust. Brukar inte iman samman-
hang skilja på "individ","stat" och "samhälle"

35 Exempelvis i Ekobrottskommissionen slutbetänkande SOU 1984: 15 80.s.

36 oderVahlenkamp, Korruption hinnehmenWerner Knauss, Ina, -
handeln Bundeskriminalamt -Forschungsreihe, Band 33. Wiesbaden 1995
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otvivelaktigt värde undersöka, hurdessutomDet attstortavvore
"muckrakerm förtroendepåverkat medborgarnasharrollpressens som

offentligtskiktet inom ämbetsverk ochstyrande kommun,för det stat,
moraliskidag resultatTror folk detstyrda bolag. ettatt som av en-

inflytande ochmakt,möjligt för dem, harförslappning är pengar,som-
för sitt företag Anserpersonliga eller fördelarsig till fördelarmutaatt

korruption i Sverigeomfattande risk fördet finnsatt enm.a.0.man
offentliganaturligt i den verksamhetenfinns ledKorruption ettsom

sigi dessa länder"Smörjning" riskerarmånga länder. Utani vareman
i för passansökannågon plats könnågot miljonkontrakt ellerfåatt en -

harunder bordetpris, den betalar störstasittallt har mestsommen
genomgående varit för-viI Sverige harfå fördel.chansen att en -

handlingar, idaguppenbarligen finns detskonade för dessa enmen
så villslapphet","moraliskberedskap eller änmentalstörre manom

Många tjänstemän ochår högreför nâgra sedan.falletvad varsom
för den äldrehäpnadsväckandegirighetvisarchefer ärsomprov en

oftast tycksförvånande det röragenerationen. Det är,år attmestsom
samtidigt detdettarelativtsig blygsamma är somsummor, menom

chefnämligen välbetaldOmframstår bekymmersamma.det mest ensom
tjäna några kronorplanmässigt förslagen föruppträdakan tusenatt

skulledå sig han eller honkunna tänkaskullehur attextra, reageraman
privatfrämjamiljoner i förerbjudandedet kom att ettmutaett omom

intresse
förvaltningimoralen svenskinträffat medundersöka vad harAtt som

sigsköterfölja hurviktig uppgift. Och ärsvår,är att manuppen men
iförvaltasmiljoner skallalla deminst viktigt med tankeinte som

EU.frånbidrag

perspektivkomparativaHistoriska och

kriminologiskadjuplodandesamtidigtbredaste,Den mest an-men
ekonomiskhistoria framför alltanknytning till ochgreppsvinkeln har
undersöka,akademiska studierdessa ärhistoria. Syftet med atttyper av

isamhällssystemeller flerafinns mellansamband detvilka ett
skyddadeoch lagsystemendynamisk förändring och de norm-av

tvåproblemställningarsådanametodiskt sigintressena. Man kan ta an

37 Se not

w "vänskapskorruption" tordeskulle kallaVadvarje fall inomI staten. man
kommunförvaltningama.förekommit inomdock alltid ha

ff.401op.cit.och Knaussi Vahlenkamprisk påpekasDenna även s

för-beträffandesaker skerunderligaverkar detRedan idag attsom
jordbruksstödet.delningen av
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olika antingen historiskt-kronologisktsätt, eller komparativt. Jag skall-
i följandedet kortfattat söka beskriva jagvad med detta.menar

För mig verkar det naturligt med beskrivningar detatt starta av som
karakteristiskt för olikaär ekonomiska för olika "eko-system, typer av

nomier". Det sålunda inteär 150 år sedanän de flestamer som
människor i vårt land levde praktiskt enbart med dentaget typ av
ekonomi brukar kallas "självhushåll", samtidigt fannssom men en
detaljstyrning näringslivet i intresse och då speciellt i städernastatensav

privilegiesystem.sinamed Först industrialiseringensmed uppkomst
blev det emellertid egentligen möjligt från sida ochatt statens styra
bestämma inriktningenöver hela ekonomin. Vilka principer, som

liggaskall till grund för denna styrning har varit och fortsatt denär
viktigaste politiska frågan.

Av dessa kan först liberalistiskadenämnassystem mönstersystemen
från 1800-talet, har kommit spela så roll för världensatt storsom en
industrinationer. Tankegången inte alls skall blanda sigatt statenvar
i näringslivet. Detta sköter sig bäst individen själv blir det grund-om
läggande elementet. Systemet vill följd individernassom en av egen
egoism ha harmonisk anpassningsförmåga. Och därmed skulle helaen

fördelar.samhället uppnå maximala Liberalismens motpol kan väl-
kommunismen. I det individen bortkoppladär ochsystemetanses vara -

i likhet med totalitäraandra fascism och nazism detärsystem som -
nationen i högsätet. Individensätts blir bricka, livsom styrsen vars av
det bestämmer. Västeuropas demokratier tycks uppenbarligenstaten
ligga mitt emellan dessa ytterpunkter och har sökt behålla respekten för
individens rättigheter samtidigt de även delarstyr storasom av
ekonomin. iLängst liberaladen riktningen ligger troligen de kapitalis-
tiskt orienterade USA och Japan.staterna

Dessa mycket elementära tankar leder till några intressanta frågeställ-
ningar. Vi självhushållets tid ledde till vissavet att att typer av
handlingar rörande ekonomiska förhållanden blev kriminaliserade -
speciellt stöld rånoch överträdelser de ekonomiska reglersamt av som

4 En detaljbeskrivning kronans makt i städerna i Sandberg, Robert,av ges
slottetsI skugga. Stockholm och kronan 1599-1620. Stockholmsmonografi-

utgivna Stockholms stad 1991. Som han påpekar upphörde mycketer av
denna reglering först i vårt sekel.av

42 För Englands del det dessasägs principer fungerade ganska bra underatt
mitten l800-talet. Men måste lägga till de ledde till fullständigattav man
katastrof för den irländska befolkningen under "the famine" 1845-potato
49, emedan de styrande i England utifrån liberalistiskt grundsyn ansågen

förhindradesig hungrande människor gratis Av befolkningatt mat.ge en
9 millioner utvandrade miljoner1,5 medan miljon1 svalt ihjäl. Detta

skedde medan det samtidigt exporterades från Irland. Robert,Kee,mat
Ireland History.A London 1980, 77-102.s.
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skyddade privilegiesamhället. Denna ekonomi ledde sålunda tilltyp av
vissa bestämda intressen, ansågs ha hög prioritet, blev skyddadeatt som

straffbestämmelser.genom
På kan fråga sig vilkasätt handlingar hotarsamma man ettsom

kommunistisk, västeuropeisk demokratisk välfärdsstat elleren ett rent
kapitalistiskt Som jagsamhälle. det finns det enbart vissa rentser
traditionella brottstyper heltär stöld o.dyl. medansom gemensamma
exempelvis skattebrott o.dyl obekanta i kommunistisktär samhälle iett
och med ingen personlig skatt betalas, de kommer å andra sidanatt att
bli helt fundamentala för existensen välfärdsstat, bör rimligenav en men

mindre dominerande för kapitalistisk Det hotet denstat.var stora moten
kommunistiska otvivelaktigt korruptionenutgöres i och medstaten attav

i förstadet hand dennaär kan få erforderlig dynamikgenom som man
samhället.i

Det förefaller mig kombinationer kriminologiskaatt man genom av
ekonomiskt-historiskaoch data iakttagelseroch skulle kunna undersöka

giltighethuruvida här anförda har allmän Och kan,teser man som
anfört, här sig såvälanvända historiskt material från Sverige ochav
Sveriges utveckling, komparativa undersökningar olikasom stater.av

9. Forskningens organisation

I det föregående har jag dels sökt beskriva hur litet har utförtman av
akademisk forskning i Sverige rörande den ekonomiska brottsligheten
och manschettbrottsligheten i allmänhet och dels sökt någraatt ange
viktigare områden för eventuell kommande forskningsverksamhet.en
Det har inte varit min uppgift behandla frågan hur dennaatt om
verksamhet organisatoriskt skulle Men forskningen fåskallut.se om
erforderlig såbredd den omsluter flertal de områden jag berörtatt ett av
bör den ha ganska blandad sammansättning forskare med olikaen av

Ämnenbakgrund. krirninologi med kriminalstatistik special-som som
fält, sociologi rättssociologi, socialpsykologi, juridik inriktningmed
på straff och Skatterätt, företagsekonomi och ekonomisk historia borde
alla sitt kunna sitt bidrag tillsätt bättre förståelsege en av pro-
blemen. Viktigt får tid ochär även medel för internationellaatt man -
speciellt europeiska kontakter.-

43 l kommunistiskt samhälle kan vertikal mobilitet endast skeett genom
partiet eller korruption.genom

44 Frågan eventuella mentalitetsförändringar tid och deras betydelseöverom
för beredskapen föröva brott givetvis svårfångad.är Tänkbara teknikeratt
och metoder tycks emellertid finnas. Se sålunda doktorsavhandlingen av
Arne Jarrick, Psykologisk socialhistoria, Ekonomisk-historiska institutio-

Stockholms universitet, 1985.nen,
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någon existerandejag idag inteOrganisationsform kanVid val seav
naturligt skulle kunnaforskning heltuniversitetsinstitution dennadär

emellertid för sådanuniversitet harin. Vid Stockholms manpassas
tycksinstitutionsformforskning hittattvärvetenskaplig somegenen

exempelvisolika "centra"nämligen bildaväl,fungera rätt attgenom -
invandrarforskning. PåförStillahavsstudier eller CentrumförCentrum

studietbilda Centrum förskulle kunnamotsvarande sätt ett avman
ämnesmässigt intressantaavtal medbrottslighet. Genomekonomisk

från redan väletable-sig stödförsäkrainstitutioner skulle kunna omman
rade forskare.
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