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Sammanfattning

Finansiella offshorecentra, eller skatteparadis som de också kallas i dagligt tal, utvecklades
som ett alternativ till mellankrigstidens hårt reglerade finansiella marknader. Skatteparadisen
har ansetts utgöra räddningen för välbärgades rikedomar genom låga/avsaknad av skatter och
en stark banksekretess, medan andra betraktar dem som platser där brottslingar och terrorister
tillåts tvätta pengar och finansiera sin verksamhet genom förvaringsplats av kapital. Efter
terroristattackerna mot USA den elfte september 2001 tillsammans med stora
företagsskandaler som Enron och Parmalat har ett omfattande internationellt arbete med att
stänga skatteparadis påbörjats med USA som initiativtagande nation.

För att undersöka hur skatteparadisen fungerar och vilka incitament som kan finnas för att
använda skatteparadis har jag ställt frågan: Vilka faktorer kan påverka kapitalflöden till
skatteparadis och vilka konsekvenser kan dessa få?

Vid besvarade av denna fråga har studien syftet att för det första utforma en modell över vilka
faktorer som kan tänkas påverka kapitalflöden till skatteparadis. Därefter ämnar studien
undersöka modellen för att se hur det ser ut i verkligheten.

Med hänsyn till kunskapssynen kritisk rationalism har jag använt en multistrategisk metod,
bestående av intervjuer och fallstudie tillsammans med kvantitativa skattesatser, för att
besvara problemställningen. Studiens problem angreps med ett abduktivt tillvägagångssätt.
Den teoretiska modell som jag har konstruerat, Offshore Financial Center Pricing Model
(OFCPM), behandlar främst tidigare forskning om skatteparadis och ekonomisk brottslighet.
Det empiriska materialet består av tidigare forskningsresultat, intervjuer, fallstudie och olika
länders skattesatser.

Det som framkommit genom studien är att OFCPM:s olika komponenter; (1) skillnaden i
nettoavkastning, (2) en individspecifik nyttonivå för att upptäckt och bestraffad, samt (3) en
individspecifik nyttonivå för förlust av anseende kan i teorin visa hur olika sorters politik kan
påverka användningen av skatteparadis. Modellen visar  även starka band till verkligheten och
kan tillämpas för att se hur olika faktorer kan inverka på individers nyttjande av skatteparadis.
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Kapitel 1 

Kapital skickas till skatteparadisen 
 
 

I detta inledande kapitel introduceras läsaren till den historik och 
bakgrund som denna studie vilar på. Till att börja med presenteras de 
bakomliggande orsaker och problem som undersökningen grundar sig 
på vilket sedan leder till en specifikation av studiens 
problemformulering och dess syfte. Kapitlet behandlar även inom 
vilka ramar undersökningen befinner sig och den valda dispositionen. 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
För hundra år sedan drev fattigdom och nöd mer än en miljon svenskar på flykten. Det 
lockande målet för emigrationen var möjligheterna i Amerika. Amerika var det förlovade 
landet för emigranterna och inga mödor tycktes vara för stora för att nå dit. (jmf. Moberg, 
1965) 
 
Hundra år senare upprepas den stora emigrationsvågen i en narrspegel (Olivecrona, 1984). Nu 
är det de rikaste svenskarna som lämnar landet och inte de fattigaste som fallet var för hundra 
år sedan. De söker sig inte heller till Amerika, utan till fristater där de kan förvalta sina 
förmögenheter utan insyn. Fristaterna betecknas i dagligt tal för skatteparadis och där finner 
de rika sitt förlovade land. Där ser man på deras rikedomar med välvilja. Ingen skattmas 
skriver hotfulla brev, inga kvällstidningar intresserar sig för deras skatter och avdrag. Många 
som använder skatteparadis gör det av den anledningen att de ”skattenivåer man flyr ifrån är 
odemokratiskt höga och upprättade av en illasinnad stat” (Engdahl, 2004:141). De rika flyr 
från länder där deras förmögenheter tas ifrån dem i form av skatter, eller som följande citat så 
precist uttrycker det: 
 

Skatteparadisens motsats är skattehelveten. Sverige anses vara ett av dem. (Wendt, 
Nygren & Danielsson, 1984:19) 

 
Årligen undanhålls stat, landsting och kommuner ansenliga belopp till följd av att de 
skattskyldiga inte korrekt fullgör sin deklarationsskyldighet (jmf. SKV, 2008). 
Skattebortfallet kan i vissa fall förklaras med att de skattskyldiga av slarv eller misstag lämnar 
oriktiga uppgifter beträffande inkomstförhållande i sina deklarationer. I andra sammanhang är 
den felaktiga taxeringen resultatet av att de skattskyldiga medvetet lämnat oriktiga uppgifter i 
deklarationen eller att de underlåtit att deklarera. Till den senare kategorin hör skattebrott i 
form av ekonomisk brottslighet. 
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Länder som betraktas som skatteparadis eller finansiella offshore1-centra, samt 
privatpersoners och företags användande av desamma, har sedan deras uppkomst i slutet av 
1950-talet gått från att ha ansetts vara en suspekt företeelse i den finansiella världens 
periferier till att expandera ordentligt och idag utgöra ett par av de mer väsentliga dragen i den 
finansiella ekonomins globalisering (Sikka, 2003:365). Uppkomsten av finansiella 
offshoremarknader inleddes då företag och privatpersoner identifierade skillnader i olika 
staters lagrum och började utnyttja dessa skillnader för att undkomma regleringar och skatter, 
därav uttrycket skatteparadis. (Engdahl, 2000:11f) Här bör också poängteras att termen 
skatteparadis egentligen består av två delar nämligen engelskans tax haven (skattehamn) och 
safe haven (frihamn). Där den förra syftar till skattefördelar om pengar placeras i staten 
medan den senare avser den sekretess som gör det möjligt för placeraren att undgå att 
hemmalandets motsvarighet till skatteverket får någon som helst insyn i företags eller 
privatpersoners inkomster eller ekonomiska ställning. För att underlätta läsningen kommer 
begreppet skatteparadis att utgöra samlingsnamnet för båda dessa uttryck när de används i den 
löpande texten och de kommer att särskiljas när behov för detta uppkommer.  
 

In essence, the OFC2s charge rents for enabling companies to incorporate and park their 
profits in those jurisdictions. By registering in tax havens, multinationals are able to 
reduce their tax bills/costs and increase profits/dividends and returns to stockholders. 
The host country raises some revenues to finance its local infrastructure. (Sikka, 
2003:391) 

 
Att skatteparadisen till en början ansågs vara kriminella stater för avancerad skatteplanering 
och undanflykter från myndigheternas vetskap är kanske inte helt konstigt. Hur ser då synen 
på skatteparadis ut idag? I takt med avregleringar på nationella och internationella marknader 
har skatteparadisen fått en annan roll. De har vuxit allt mer och lockat till sig mer kapital 
samtidigt som de blivit fler till antalet. Internet och globalisering anses vara två anledningar 
till att skatteparadisen fått en helt annan funktion som också hotar välfärdssamhällen som 
Sverige (Korsell, 2002:7).  
 
Den allmänna uppfattningen av skatteparadisen ändrades också så småningom vilket bidrog 
till att skatteparadisen fick bättre acceptans. Det ansågs fortfarande moraliskt fult att använda 
sig av skatteparadis men i takt med att det blev en allt mer vardaglig företeelse har föraktet 
minskats. Men i takt med globaliseringen bedriver näringslivet alltmer sin verksamhet över 
gränserna och den nationella skattekontrollens förutsättningar försvåras vilket kan leda till 
ökad ekonomisk brottslighet (Korsell, 2002:7). 
 
Efter terroristattackerna mot World Trade Center och Pentagon den elfte september 2001, där 
det framgick att Al-Qaida hade använt sig av skatteparadis, ändrades attityden radikalt 
(Korsell, 2002:7). Idag går EU3, OECD4, FATF5 tillsammans med USA till hårda angrepp för 

                                                 
1 Ordet offshore har företrädelsevis använts för verksamheter inom oljeindustrin och betyder utanför kusten eller 
ute till havs. I finansiella sammanhang har det blivit ett begrepp för valuta som placeras och används utanför det 
land där den har ställningen som reguljärt betalningsmedel. 
2 OFC står för Offshore Financial Center, eller finansiellt offshorecenter. Se appendix 1 för tydligare förklaring. 
3 Europeiska Unionen 
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att sätta press på stater med ogynnsam skattekonkurrens och sekretesslagar. OECD har 
upprättat två listor över länder som klassas som skatteparadis, vita listan där samarbetsvilliga 
skatteparadis finns med och svarta listan där de icke samarbetsvilliga länderna står (OECD, 
1998, 2001 & 2008). Länder på dessa listor har tappat i anseende vilket har bidragit till att 
många av dem har lättat upp sin sekretesslagstiftning, ändrat sin skattepolicy och börjat 
samarbeta med andra nationers myndigheter, främst de stater som har varit med på svarta 
listan har valt att börja samarbeta. 
 
I en rapport från skatteverket (2008) framgår det att kapitalplaceringarna utomlands ökar och 
bedömningen är att dessa ofta inte redovisas, vilket gör att de inte blir beskattade i Sverige. 
Uppskattningsvis försvinner mer än tio miljarder kronor i skatteintäkter varje år på detta sätt 
(SKV, 2008). Många av placeringarna utomlands utgör således ekonomisk brottslighet vad 
gäller planering och undanhållande av skatt vilket framgår av lagstiftningen som anges i 
Skattebrottslag (1971:69). Dessa brott är riktade mot staten, eller det allmänna, eftersom de 
försvunna skatteintäkterna annars skulle ha tillfallit dem. I en välfärdsstat, och ett 
högskattesamhälle, som Sverige betraktas sådana brott som särskilt viktiga (Lindgren, 
2000:130f). Den ekonomiska brottsligheten undergräver stabiliteten i samhället och bidrar till 
illojal konkurrens vilket i sin tur påverkar ekonomins funktionssätt.  Enligt en svensk 
undersökning beräknades den ekonomiska brottsligheten omsätta mellan fem och 20 miljarder 
kronor om året medan den traditionella brottsligheten kostade samhället ungefär 350 miljoner 
kronor på årsbasis (AMOB i Korsell, 2003:15). Denna undersökning stöds också av andra 
efterforskningar som gjorts vid olika tidpunkter och där resultaten har varit att den 
ekonomiska brottsligheten medför ekonomiska skador som vida överstiger den traditionella 
brottsligheten (Korsell, 2003:15). Ett tydligt exempel är 1980-talets bedrägerier mot det 
amerikanska banksystemet där den totala ekonomiska skadan överskred kostnaden av 
samtliga anmälda brott på 18 år. Detta gav upphov till uttrycket ”det bästa sättet att råna en 
bank är att äga en” (Calavita, Tillman & Pontell, 1997:35). Det är alltså stora summor pengar 
det rör sig om. Dock måste här betonas att skattebrott, som denna studie handlar om, endast 
utgör en del av den totala ekonomiska brottsligheten.  

1.1.1 Välfärd eller välställd 
Den svenska välfärdsmodellen innebär ett högt skattetryck vilket också kan anses vara 
modellens svaghet. Ett högt skatteuttag kräver ett brett folkligt stöd för att välfärdsmodellen 
ska överleva på längre sikt. Med detta menas att medborgarna måste känna att de upplever att 
de får tillbaka tillräckligt mycket av de skatter som de betalar in. Detta stöd måste finnas 
representerat i alla samhällsklasser, från arbetare till höginkomsttagare. Eftersom Sverige har 
en progressiv inkomstskatt, där de som tjänar mer betalar en högre procentuell skatt på 
marginalen, kommer höginkomsttagarna bidra med exponentiellt mer skattepengar till det 
offentliga än låginkomsttagarna. Under 1990-talet har en polarisering av åsikterna om 
välfärdssystemet blivit tydligare; låginkomsttagarna har fått en mer positiv bild av systemet 
medan höginkomsttagarna fått en allt mer negativ syn (Persson & Johansson, 2002:32-8).  
 
Skattebasutredningen, vars uppgift har varit att undersöka hur Sverige ska behålla välfärden 
samtidigt som skattebaserna blir alltmer stabila, konstaterade att den största utmaningen är 
                                                                                                                                                         
4 Organisation for Economic Co-operation and Development 
5 Financial Action Task Force 
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den kommande åldersfördelningen där en växande äldre befolkning ska försörjas av en 
mindre andel yrkesaktiva (SOU 2002:47). Utredningen kom fram till att incitamenten för 
skatteundandragande därigenom kommer att öka. Några incitament som förstärker de 
skattskyldigas drivkraft att undvika skatt är bland annat ett högt skattetryck i kombination 
med en heterogen skattelagstiftning. (SOU, 2002:47 sid. 45, 47). 
 
Ur motsättningen mellan samhällets intresse av att finansiera den offentliga verksamheten och 
de enskildas intresse av att till förmån för den egna privatekonomin betala så lite skatt som 
möjligt uppkommer flera försök att påverka skatteunderlaget. Det bör också påpekas att 
termen skatteplanering är diffus och begreppsinnehållet svårbestämt. Det kan i själva verket 
antas att betydelseinnehållet kommit att ändras via media från att avse tämligen 
okomplicerade förfaranden till mer avancerade skatteanpassade transaktioner och 
skatteundvikande (Almendal, 2005:45). 
 
För att belysa den stora skillnaden mellan åsikter kan följande citat hämtas från Lasch som 
menar att skattebetalarna, och då främst eliten (läs de som styr det internationella flödet av 
pengar och information) kommer att göra revolt mot demokratin och välfärdsstaten: 
 

The crisis of public funding is only one indication of the intrinsic weakness of 
organizations that can no longer count on informal, everyday mechanisms of social trust 
and control. The taxpayers’ revolt, although itself informed by an ideology of privatism 
resistant to any kind of civic appeals, at the same time grows out of a well-founded 
suspicion that tax money merely sustains bureaucratic self-aggrandizement. The state is 
clearly overburdened, and nobody has much confidence in its ability to solve the 
problems that needed to be solved. (Lasch, 1995:99f) 

 
Problemet med välfärdsstaten, som Wolfe (i Lasch, 1995:101f) ser det, är att den har förlorat 
sitt ursprungliga syfte, det vill säga att fördela inkomster. Han menar att välfärdsstaten idag, 
och inte minst i Skandinavien, mer inriktar sig på att reglera moraliska förpliktelser än att 
fördela inkomster. Vill människor fortfarande betala skatt om pengarna går till saker som inte 
känns nödvändiga? 
 
En konsekvens som detta kan medföra för Lasch (1995) ett resonemang om. Lasch menar att 
höginkomsttagarna, som bidrar med mer pengar till välfärdssamhället än de får tillbaka, 
kommer att sätta sina barn i privatskolor som inte är kollektivt finansierade. De kommer 
också att söka sig till privat sjukvård och andra handlingar vilket gör att de kommer att 
minska sitt användande av det kollektiva och dra sig mer och mer undan från samhället. När 
de inte längre använder något som samhället erbjuder utan de istället kan få mycket bättre 
genom att betala själva torde också incitamentet att betala skatt minska. De kan då använda 
sig av skatteparadis för att undandra staten pengar och använda dem för att finansiera de 
tjänster de själva önskar. (Lasch, 1995:24f) 
 
Även företag, som antas vara vinstmaximerande och vars främsta mål är att ge avkastning till 
aktieägarna, skulle kunna göra ytterligare större vinster om en del intäkter kan fråntas 
beskattning. IKEA är ett tydligt exempel på detta. Ägarstrukturen är oerhört invecklad och 
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består av fler än 160-170 bolag för att minska insynen i företaget och samtidigt ge möjlighet 
till skattefördelar (Björk, 1998:198).  
 
Det torde således finnas starka incitament för företag och förmögna privatpersoner att 
använda sig av skatteparadis samtidigt som samhället behöver skatteintäkterna för att 
finansiera välfärden och således borde försöka förhindra skatteparadisen. Flera av de mer 
avancerade och våghalsiga skatteuppläggen framstår säkerligen som moraliskt klandervärda 
och stötande för den allmänna rättskänslan. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att dessa 
transaktioner är kriminella eller att de kan föranleda taxeringsåtgärder.  
 
Redogörelse av fakta rörande skatteparadis och finansiella offshorecentra har gjorts och olika 
aspekter om vilka som vinner eller förlorar på skatteplanering har presenterats. Dessa 
resonemang kommer att mer ingående redovisas i kapitel fyra. Följande diskussion om 
problemet kommer att mynna ut i en problemformulering och syftet med denna uppsats.  

1.2 Problemdiskussion 
De bakomliggande faktorerna av användningen av skatteparadis skiljer sig mycket åt, 
detsamma gäller ekonomisk brottslighet. Bland de politiska partierna är det möjligt att utskilja 
konturerna av en vänsterlinje, med betoning på bristande samhällsorientering och 
egenintressets roll och en högerlinje med betoning på högt skattetryck, komplicerade 
regleringar och överdriven kontroll (Lindgren, 2000:136). Denna polarisering av åsikter 
återfinns också hos allmänheten, det är främst de förmögna som är positiva till skatteparadis 
medan tycket för skatteparadisen minskar med personens förmögenhet. 
 
Eftersom ett välfärdssamhälle är uppbyggt på fördelning av inkomster genom skatter är det 
möjligt att skatteparadisen rubbar balansen vilket leder till att fördelningseffekten via skatter 
elimineras och leder till ökade inkomstklyftor nationellt och internationellt. Länder som har 
låg/ingen skatt, vilket är fallet för skatteparadis, borde attrahera mer kapital än länder med 
högre beskattning som till exempel Sverige och de förmögna torde därför ha större incitament 
att flytta sina tillgångar till skatteparadisen. Kan det bli så att skatteparadisen lockar över allt 
kapital till sig och övriga länder blir pressade att sänka sina skatter för att kunna konkurrera 
om kapitalet?  
 
Skatteparadis utgör attraktiva internationella finanscentrum fungerar inte bara som 
internationella finansiella gemenskaper vilka tjänar klienter i olika länder utan också som 
tillflyktsorter för internationella besparingar och pengareserver som vill investera utan 
penning- och valutakontroll. Effektiva interbankmarknader ger möjlighet att enkelt investera 
sparkapital till minimal risk. (Park, 1982:32) 
 
Skatteparadis är eftertraktade av både privatpersoner, företag och brottslingar eftersom de 
erbjuder högre vinster i och med att skattekostnaden försvinner och en minskad insyn från 
myndigheterna. Vad kan det finns för motiv till varför dessa vill utnyttja skatteparadisens 
fördelar jämfört med de risker som detta kan medföra? Detta är en intressant fråga att ställa 
sig för det finns uppenbarligen en klyfta mellan de som använder sig av skatteparadis och de 
som väljer att inte göra det. Varför dessa skillnader? Hur kan argumenten se ut och vilka kan 
de bakomliggande orsakerna vara? Det måste finnas både för- och nackdelar med att använda 
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sig av skatteparadis på samma sätt som det borde finnas för- och nackdelar med att inte 
använda dem. Det går att ställa sig frågan om olika länders skattelagstiftning kan leda till en 
negativ konkurrens. 
 
Brottslighetens karaktär har också förändrats – faktorer som internationalisering, utnyttjande 
av ny datorteknik (IT), anknytningar till organiserad traditionell brottslighet samt kriminella 
koncept och upplägg som säljs och sätts i verket återkommer i beskrivningarna (Lindgren, 
2000:88).  
 
Problemet ligger i dilemmat om individen vill ha en kollektivt finansierad välfärd eller om 
han/hon själv vill vara välbeställd. Det är runt denna problematik denna D-uppsats handlar 
om. Själva undersökningen grundar sig på följande problemformulering.  

1.3 Problemformulering 
Utifrån den ovanstående problembakgrund och efterföljande problemdiskussion mynnar det 
förda resonemanget ut i följande problemformulering: 
 

Vilka faktorer kan påverka kapitalflöden till skatteparadis och vilka konsekvenser 
kan dessa få? 

1.4 Syfte 
Med hänsyn till detta problem definierades studiens syfte: 

Syftet är, för det första, att utforma en modell över vilka faktorer som kan tänkas 
påverka kapitalflöden till skatteparadis. Därefter ämnar studien undersöka 
modellen för att se hur det ser ut i verkligheten. 
 

Utifrån problemställningen och syftet är studiens huvudsakliga mål att bidra till ökad 
förståelse om skatteparadis och finansiella offshorecentra samt hur placerare resonerar när de 
står i valet att placera sitt kapital där eller inte. Mer konkret handlar det om att undersöka och 
skapa förståelse för: 
- Hur skatteparadis/finansiella offshorecentra fungerar. 
- Vilken funktion skatteparadisen har ur ett ekonomiskt perspektiv. 
- Identifiera vilka länder det handlar om och vad som kännetecknar dem. 
- Hur de som använder skatteparadis kan tänkas resonera vid sitt val att nyttja dem.  

1.5 Ämnesval 
Intresset för skatteparadis växte fram när jag läste en bok med titeln Skatteparadis (Engdahl, 
2004). Där togs grundläggande kunskap om vad skatteparadis är, vad som kännetecknar dem 
och hur utnyttjandet av dem kan skapa möjligheter men också hinder för företag och 
privatpersoner. Detta intresse låg i träda under ett par år tills det var dags att välja ett ämne att 
skriva D-uppsats om. Då vaknade intresset på nytt upp och jag kände att detta ville jag skriva 
om.  
 
I tidningar, på televisionens nyheter och på Internet går det ofta att se nyheter om 
skatteparadis. Det kan handla om en förändrad lagstiftning som förenklar eller försvårar för 
människor och företag att använda sig av skatteparadis men också händelser som göra att det 
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kan bli mer gynnsamt att använda dem. Media uppmärksammar även när företag, offentliga 
personer eller privatpersoner som använt sig av skatteparadis blivit misstänkta för skattebrott. 
Oftast skapar detta skandaler med stora rubriker och frågan om skatteparadis och Sveriges 
skattetryck blir åter aktuell. Ämnet har nyligen aktualiserats i och med att en före detta 
bankman sålde en lista på personer som undanhåller tyska staten skatteintäkter i och med att 
de placerat sitt kapital i Liechtenstein (jmf. DI, 080219).  
 
Eftersom skatteparadis är ett relativt outforskat område i vetenskapliga sammanhang anser jag 
det vara intressant att undersöka detta fenomen. Vid litteratursökning fann jag främst en 
doktorsavhandling (Engdahl, 2002), rapporter från Brottsförebyggande rådet och ett antal 
vetenskapliga artiklar. Varför så lite forskning har företagits i ett ämne som är ett så viktigt 
inslag i den moderna globala finansiella marknaden ställer jag mig frågande till. Att få ge mig 
ut på outforskad mark kändes därför som en spännande utmaning och jag har även fått 
möjlighet att tillförskaffa mig kunskaper som inte många besitter.  
 
Att skatteparadis dessutom är en mångmiljardindustri som omsätter stora summor pengar gör 
ämnet än mer intressant då det är en betydande del av den globala ekonomin. I framtiden vill 
jag arbeta på den internationella kapitalmarknaden på ett eller annat sätt och jag hoppas att 
denna uppsats kan öka min kunskap.  
 
För att summera valet av uppsatsämne kan en del nyckelord identifieras som alla grundar sig 
på mitt intresse för internationell finansiell ekonomi. Dessa ledord är: stort personligt och 
medialt intresse, ständigt aktuellt, brett område, mångmiljardindustri samt en möjlighet att 
lämna ett bidrag till forskningen inom ekonomisk vetenskap. 

1.6 Avgränsningar 
Då denna studie avser att undersöka hur skatteparadisen påverkar svenska privatpersoner, 
företag och samhället i allmänhet kommer främst skatter och andra centrala faktorer att 
redovisas och analyseras ur ett svenskt perspektiv. Hur utvecklingen sett ut över tiden 
kommer att presenteras i en internationell aspekt eftersom fler länder än Sverige påverkas av 
skatteparadisen. Där det bedöms vara nödvändigt kommer även exempel från andra länder att 
visas eftersom svensk information om skatteparadis är knapphändig och forskning inom 
området nästintill är obefintlig ur ett svenskt perspektiv.  
 
Vidare måste poängteras att det berörda ämnesområdet är mycket brett och insyn i 
verksamheterna inte alltid är lättillgänglig. Av den anledningen har ytterligare en begränsning 
gjorts genom att undersökningen endast omfattar skatteparadis enligt OECD:s listor eftersom 
det finns mer fakta om dessa länders skatte- och sekretesslagstiftning samt att det rent 
praktiskt skulle bli ett alltför omfattande arbete att studera alla länder i världens lagstiftningar 
och själv sätta upp kriterier för vad som kategoriserar skatteparadis. Sådana undersökningar 
har redan gjorts och jag har i denna undersökning valt att lita på att informationen från dessa 
är korrekt. Begränsningen gjordes för att studien skulle bli mindre omfattande och få en högre 
validitet och reliabilitet. En mer omfattande diskussion om kvalitetskriterierna följer i kapitel 
6, avsnitt 6.5. 
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1.7 Studiens fortsatta disposition 
Hittills har jag redogjort för historik, problembakgrund, problemdiskussion samt 
problemformulering och syftet med uppsatsen. Baskunskap om skatteparadis har redovisats 
och en motivering till varför detta ämne valdes har presenterats. Den fortsatta dispositionen 
för uppsatsen ser huvudsakligen ut som följer: 
 
I kapitel två introduceras läsaren till den kunskapsteoretiska metodologin där det förklaras hur 
författaren uppfattar verkligheten, vilken förförståelse som finns om ämnet och vilken 
kunskapssyn författaren har. Även hur problemformuleringen angreps, ur vilket perspektiv 
detta har skett presenteras och avslutningsvis redogörs för vilken forskningsstrategi som har 
använts. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren insikt i hur den teoretiska metoden som 
denna studie vilar på kan ha bidragit till det resultat som så småningom kommer att redovisas. 
 
Tidigare forskning om ekonomisk brottslighet presenteras i kapitel tre. En introduktion till 
forskningen redogörs med inriktning på vad ekonomisk brottslighet definieras. 
Frågeställningar om vem som är ekobrottsling, vilka konsekvenser ekobrott får och hur de kan 
motverkas kommer diskuteras för att belysa de kriminella riskerna med skatteparadis. 
 
Kapitel fyra skildrar de tidigare forskningsresultat som denna studie främst grundar sig på. 
Läsaren ges här en uppfattning om vad som menas med skatteparadis: Hur definieras 
skatteparadis? Hur och av vilken anledning uppkom de? För vem finns de till, samt vilka är 
deras tillämpningsområden? För att ytterligare klargöra för läsaren vad skatteparadis innebär 
och för att få fler dimensioner av begreppet kommer även en del av den tidigare forskningen 
som har bedrivits på området att presenteras. 
 
Den modell, OFCPM6, som jag konstruerar kommer att sättas ihop i kapitel fem. Där 
redovisas antagandena bakom modellen och hur de olika delarna sitter samman. En analys av 
modellen kommer också att genomföras i syfte att se hur politik, i teorin, kommer att påverka 
antalet som använder sig av skatteparadis.  
 
I det sjätte kapitlet fortsätter beskrivningen av den metod som tillämpats i uppsatsen. Detta 
kapitel kan ses som en påbyggnad av kapitel två med den skillnaden det i detta kapitel 
kommer att skildra hur det praktiska tillvägagångssättet för att besvara problemställningen 
och syftet gått till. Valen och antagandena bakom modellen presenteras såväl som hur den 
kommer att undersökas visas genom en tydlig beskrivning. 
 
Eftersom studien givit upphov till ett omfattande material kommer de empiriska resultaten att 
delas upp och redovisas i tre separata kapitel. I kapitel sju förklaras möjligheter till att få en 
högre avkastning om skatteparadis används. Kapitel åtta handlar om sannolikheten av att bli 
upptäckt och vad som kan hända i dessa fall. I det nionde kapitlet presenteras resultat 
angående individens förhållande till sitt anseende. I slutet av vardera utav dessa kapitel 
kommer en analys göras av kapitlets ämnesområde. 
 

                                                 
6 Offshore Financial Center Pricing Model 
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Det avslutande kapitlet, kapitel tio, besvarar den ställda problemformuleringen och studiens 
syfte. Inledningsvis får läsaren en tillbakablick av problemställningen och syftet varefter en 
diskussion följer kring problemområdet och de resultat som kommit fram i studien. Därefter 
dras slutsatser utifrån denna diskussion. Ett avslutande avsnitt om hur vidare forskning i 
ämnet skulle kunna bedrivas rekommenderas av författaren.  
 
För att underlätta läsningen återfinns tabeller och diagram löpande i texten där det är relevant 
att ge läsaren en överskådlig bild av det presenterade materialet. I annat fall återfinns 
merparten av materialet i appendix. De råmaterial som hela uppsatsen bygger på i form av 
intervjuer, artiklar, hemsidor och andra källor bifogas inte till uppsatsen då omfånget skulle 
bli alltför omfattande och inte tillföra studien något. Om läsaren har funderingar kring detta 
material hänvisas till angivna primär- och sekundärkällor. Skulle intresse för 
intervjuunderlaget av någon anledning uppkomma kan kontakt tas med undertecknad. 
 
Studien är utformad på ett sådant sätt att den ska vara lättförståelig utan att studera appendix. 
Appendix har bifogats för dem som vill studera och verifiera det underlag av data som 
analysen och de dragna slutsatserna bygger på.  

1.7.1 Ordlista och begreppsförklaring 
Löpande i texten möter läsaren också en del begrepp som kan vara svåra att förstå. Dessa 
förklaras grundläggande i den löpande texten men för att underlätta för läsaren finns också en 
sammanställning av dessa i appendix 1. Där finns en sammanställd förteckning över några 
centrala begrepp vilka med fördel kan studeras under läsningens gång då de skapar en bredare 
förståelse för orden. 
 
Några förkortningar redovisas redan nu för att underlätta den kommande läsningen. 
 
EBM – Ekobrottsmyndigheten 
EU – Europeiska Unionen 
FATF – Financial Action Task Force 
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development 
OFC – Offshore Financial Center 
OFCPM - Offshore Financial Center Pricing Model 
PWC – PriceWaterhouse Coopers 
SKV – Skatteverket 
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Kapitel 2 

Vetenskapliga utgångspunkter 
 
 

Intentionen med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse för det 
synsätt och tillvägagångssätt som tillämpats under arbetets gång. Här 
beskrivs författarens förförståelse, den kunskapssyn han har präglats 
av samt de teorier som använts för att genomföra undersökningen. 
Den forskningsstrategi och det angreppssätt som valts med avsikt att 
besvara problemställningen kommer även att redogöras för. 
 
 
 
 

2.1 Ontologiskt ställningstagande 
Hur individer uppfattar verkligheten kan skilja sig mycket från person till person. 
Verklighetsuppfattningen beror bland annat på kunskaper, värderingar och tolkningar men är 
inte endast baserad på sinnesupplevelser, utan formas också utifrån personens tidigare 
erfarenheter. ”Föreställningsramen sätter gränser för vad man ser, hur man tänker och hur 
man agerar”. (Lundahl & Skärvad, 1999:60)  
 
Eftersom individers subjektiva värderingar frambringar olika sanningar för olika personer blir 
följaktligen verkligheten sällan objektiv. Som Max Weber uttryckte sig:  
 

För även kunskapen om de mest säkra påståenden inom vårt teoretiska vetande – till 
exempel inom de exakta naturvetenskaperna eller inom matematiken – är ju också 
produkter av kulturen, liksom förädlingen och förfiningen av samvetet. (Weber, 
1991:101) 

 
I samhällsvetenskapliga forskningssammanhang talas det ofta om två ontologiska extremfall 
som benämns objektivism och konstruktionism. Det ontologiska ställningstagandet som jag 
förhåller mig till är emellertid vare sig en genuin objektivism eller konstruktionism, utan 
snarare en blandning utav dessa. Objektivism är uttryck som säger att sociala företeelser och 
deras betydelse existerar oberoende av sociala aktörer, medan konstruktionism fokuserar på 
att sociala fenomen och deras innebörd är något som de sociala aktörerna kontinuerligt 
skapar. (Bryman & Bell, 2005:33) 
 

Mellan de båda två extremfallen torde det finnas en mängd variationer där forskarens 
ontologiska ställningstagande kan vara av olika proportioner av objektivism och 
konstruktionism. Varför en blandning mellan extremfallen har gjorts är av den anledningen att 
med en renodlad konstruktionism skulle resultatet vara svårtolkat och hela tiden ge olika svar. 
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Hade en ren objektivism istället varit förhållningssättet hade det varit svårt att förklara varför 
olika intressenter ser på skatteparadisen annorlunda. Allt som allt anser jag att det finns en 
objektiv verklighet som i grund och botten har samma förutsättningar för alla, men beroende 
på intressen, information, kultur och behov kommer de sociala aktörerna ta till sig denna 
verklighet, tolka den och därigenom skapa olika bilder av den. Detsamma gäller när fragment 
ur verkligheten observeras, som i detta fall är skatteparadisen. Hur olika personer ser på 
verkligheten grundar sig på vilken förförståelse forskaren eller intressenten har till ämnet, 
vilket leder in på följande avsnitt.  

2.2 Förförståelse 
Förförståelsen, eller de föreställningar som forskaren kan ha till ett område, kan delas upp i 
två huvudsakliga delar; den teoretiska förförståelsen som författaren besitter och den socialt 
grundade förförståelsen (Johansson-Lindfors, 1993:76). Den teoretiska förförståelsen avser 
den kunskap som författaren tillgodogjort sig sedan tidigare och påverkar i mer eller mindre 
utsträckning det förhållningssätt på vilket en forskare resonerar. Den sociala förförståelsen 
beror i synnerhet på skribentens sociala bakgrund vilken skapas bland annat utifrån faktorer 
som uppfostran, erfarenheter, utbildning, intressen etcetera. Dessa två kommer nu mer 
ingående att redogöras för med utgångspunkt i vad som är relevant för denna studie. 

2.2.1 Teoretisk förförståelse 
De tidigare erfarenheter som individer och forskare har, inverkar i mer eller mindre grad på 
hur dessa resonerar. Människor med likartade förkunskaper i samma ämne har en viss tendens 
att se på ett problem på liknande sätt, och därför bearbetar de också problemet med ett snarlikt 
tillvägagångssätt. Ur ett gruppdynamiskt perspektiv kan det sägas att när en grupp människor 
med liknande bakgrund samlas finns det en risk att de börjar tänka som en enda enhet vilket 
leder till att meningen med att vara en grupp av fler individer till stor del går förlorad. Av den 
anledningen bör därför grupper bestående av individer med olika bakgrund och synsätt 
uppmuntras eftersom resultatet då ofta blir belyst från olika synvinklar. (Bolman & Deal, 
1997:121) 
 
Den största delen av författarens teoretiska förförståelsen har erhållits genom kurser inom 
Civilekonomprogrammet vid Umeå School of Business (USBE) vid Umeå universitet. Där 
har bland annat grundläggande juridiska och skattemässiga föreställningar erhållits samt 
lärdom om olika ekonomiska modeller, företags- och nationalekonomiska resonemang och 
teorier gåtts igenom samt även praktisk erfarenhet av kritisk granskning av informationer 
nåtts. Vad gäller juridiska och skattemässiga kunskaper är det främst Handelsrättslig 
översiktskurs med beskattningsrätt. När det gäller finansieringsteorier var det främst under 
kurserna Redovisning C och Financial Management D de mest ingående kunskaperna inom 
studiens ämne förvärvades.  
 
I ovan nämnda kurser har skatteparadis inte haft stort utrymme men ändå givit författaren 
insikter om regelverk, praxis och vilken påverkan skatteparadisen har eller skulle kunna få för 
företag. Eftersom denna studie inte handlar om skattetekniska uträkningar i sig hade 
ytterligare kunskap om skatter troligtvis inte studien berikats av fler kurser inom det området. 
Boken Skatteparadis (Engdahl, 2004), som nämndes i föregående kapitel, har varit en stor 
inspirationskälla och givit kunskap beträffande området. Hur detta kan ha påverkat studien 
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kommer mer ingående att redogöras för i avsnitt 6.6 Källkritik. För övrigt har information om 
området både medvetet och omedvetet inhämtats genom media i form av artiklar i 
dagstidningar, nyhetsinslag på televisionens kanaler samt nyhetskanaler på Internet. Detta 
uppsatsämne var inte bestämt vid tidpunkten för inhämtningen, men informationen kan ändå 
ha påverkat studien då den givit mig möjlighet att gå tillbaka till dessa källor i samband med 
undersökningen. Den mesta informationen som erhållits på detta sätt har varit negativ till 
skatteparadis vilket har uppmärksammats av mig och har därför kritiskt granskats för att inte 
ge några förutfattade meningar i strävan efter ett objektivt förhållningssätt genom hela 
studien. Om det finns kritik riktad mot utnyttjandet av skatteparadisen på grund av att 
individer och företag använder sig av dessa måste det också finnas incitament att använda 
skatteparadisen. Detta resonemang balanserar frågan mellan vad som kan anses vara bra och 
vad som kan vara dåligt, och hjälper till i ambitionen efter ett objektivt förhållningssätt.  
 
För- och nackdelar kan ses beroende på ur vems perspektiv som skatteparadis betraktas. De 
som tjänar pengar på skatteparadisen upplever säkerligen fördelar medan de som förlorar på 
dem med all sannolikhet ser dem som något dåligt. Oftast uppmärksammas skatteparadis 
endast i media när någon individ eller något företag avslöjas med att använda sig av dem men 
fördelarna måste också finnas där. Balansen mellan förespråkarna och kritikerna måste anses 
vara jämn även om kritikerna får betydligt mer utrymme i media. Denna studies uppgift är att 
fördjupa sig i området och förklara vilka incitament som kan finnas för användandet av 
skatteparadis men också vilka risker som detta kan medföra.  

2.2.2 Socialt grundad förförståelse 
Vid sidan om den teoretiska förförståelsen, vilken går att erhålla genom att läsa in sig på 
ämnet, finns också en socialt grundad förförståelse. Denna kan förklaras som att ”Man är inte 
född med ett förhållningssätt till världen” (Johansson-Lindfors, 1993:25) utan detta grundar 
sig snarare i författarens sociala bakgrund med personens erfarenheter, vilka direkt eller 
indirekt påverkar dennes värderingar. Ett problem kan vara att forskaren inte kan påverka den 
socialt grundade förförståelsen eftersom denna snarare är något som denne samlar på sig 
medvetet eller omedvetet. Uppväxten är inte något som forskaren väljer själv, men ändå 
kommer denna att påverka forskarens synsätt betydligt. För att mer ingående förklara vad som 
menas och hur det skulle kunna påverka studien illustreras här ett exempel:  
 

Det som är användbar kunskap för en VD i ett multinationellt företag sammanfaller 
förmodligen i ytterst liten utsträckning med det som är användbar kunskap för en bonde i 
Etiopien. (Danermark et al., 2003:54) 

 
Således har personer med olika sociala bakgrund med all sannolikhet också skilda socialt 
grundade förföreställningar (Johansson-Lindfors, 1993:25f). Om alla människor skulle ha 
identiska förföreställningar, det vill säga vara en homogen grupp, skulle samhället och 
forskningen sakna olika perspektiv att studera problem utifrån vilket sannolikt skulle kunna 
leda till att utvecklingen likriktas. Mångfald i samhället, å andra sidan, anses vara positivt 
eftersom det leder till att människor kan ha olika intressen och specialkunskaper inom många 
olika områden vilket borde kunna leda till att forskningen blir mer mångfacetterad. Med detta 
är det hög tid att redogöra för de sociala grunder som kan ha influerat författarens 
förförståelse till ämnet vilket också kan ha påverkat denna studie och dess resultat. 



 KAPITEL 2 – TEORETISK METOD   

   
WENDELIUS 2008 

17 

 
Wendelius, K. Alvin är uppvuxen i Västerbotten, merparten i Umeå, där han också studerar 
sin åttonde termin på Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Wendelius har en 
Ekonomie kandidatexamen med inriktning mot både redovisning och International Business 
Culture and Communication. Därefter har inriktningen skiftat mot finansiering där nuvarande 
studier är på Magisterprogrammet i finansiering. Utöver de ekonomiska studierna har 
Wendelius viss erfarenhet av skatter och dess effekter via ett förtroendeuppdrag som ledamot 
i Skattenämnden genom Västerbottens landsting.  

2.2.3 Förförståelsens påverkan på studien 
Den socialt grundade förförståelsen bör sannolikt inte påverka studien i större utsträckning 
eftersom skatteparadis inte har varit någon central del av uppväxten, varpå ingen personlig 
uppfattning har bildats om ämnet. Val av metod och angreppssätt bör inte heller påverkas av 
den socialt grundade förförståelsen då den faller sig naturligt av problemformuleringen och 
syftet med studien. Den socialt grundade förförståelsen kan komma att ha inverkan på analys 
och diskussion då dessa är vad forskaren kommit fram till, och som kan tänkas vara av värde 
för studien, med hjälp av tidigare forskning och genomförd undersökning.  
 
Förförståelse innebär att individer kan uppfatta verkligheten olika och detta kan bero på olika 
kunskaper, värderingar och tolkningar samt formas också utifrån tidigare erfarenheter. 
Följaktligen är det viktigt att reflektera och redovisa eventuella förföreställningar som kan ha 
kommit att påverka studien. Genom att identifiera och erkänna vilka förkunskaper, 
värderingar och åsikter som författaren har och sedan separera dem från analysprocessen kan 
de användas på ett sätt som gagnar forskningen och skapar ytterligare trovärdighet att klargöra 
forskarens roll och intressen (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det medför att läsaren får bilda 
sig en egen uppfattning om hur författarens bakgrund kan ha kommit att influera studien. Det 
bör emellertid poängteras att denna studie grundar sig på ett kvalitativt angreppssätt, varpå de 
socialt grundade förföreställningarna torde få en mer väsentlig roll eftersom en sådan 
undersökning och dess resultat är mer lättinfluerad av individuella tolkningar.  
 
Sammantaget bör det påpekas att den förförståelse som författaren har kan ha inverkat på 
studiens utformning och därmed också dess resultat. Detta på grund av att vissa uppfattningar 
om studiens eventuella utfall kan ha funnits med redan från början. I största möjliga mån har 
dessa isolerats, i enlighet med hur vetenskaplig forskning bör bedrivas enligt teorin, men 
medvetenhet om att det är svårt att vara helt objektiv och utan egna värderingar finns.  

2.3 Kunskapssyn 
En vanlig definition av kunskapssyn är det sätt på vilken en individ uppfattar verkligheten och 
vetenskapen (Johansson-Lindfors, 1993:10). Det finns flera olika sätt att se på kunskap vilka 
också har definierats fram genom åren, men vilken av dessa som kan anses vara mer eller 
mindre teoretiskt riktig beror mycket på vilket vetenskapligt synsätt som studien är förankrad 
i. Det förekommer olika slags varianter av kunskapssyn men i stora drag pratas det framförallt 
om två huvudtyper av kunskapssyner i företagsekonomisk forskning, dessa är positivismen 
och hermeneutiken, vilka också är varandras motsatser. (Bryman & Bell, 2005:29f & Kvale, 
2001) Den kunskapsteoretiska utgångspunkt som denna studies författare grundar sig på 
omfattar varken positivismen med sin naturvetenskapliga betoning, eller hermeneutiken där 
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fokus ligger på förståelse och tolkning, fullt ut. Snarare är den valda kunskapssynen ett 
konglomerat av dessa två.  
  
Eftersom förutsättningarna för skatteparadis hela tiden ändras, förändras därmed också 
förutsättningen för forskning inom detta område. På grund av att forskning hela tiden behöver 
revideras och utvecklas i takt med omvärldens förändringar till förmån för en mer aktuell och 
uppdaterad kunskap anser jag att detta synsätt utveckling liknar den kunskapsteori som Karl 
R. Popper förespråkar, nämligen kritisk rationalism, eller falsifikationism som den också 
kallas. Med detta sätt att se på kunskap menar Popper att dagens sanningar inte nödvändigtvis 
måste vara lika med morgondagens sanningar, utan att dessa snarare kan komma att förändras, 
förbättras eller förkastas. Dock betonar Popper att det inte finns någon garanti för att 
vetenskap kommer att göra framsteg i avseendet att vi hela tiden får bättre teorier (Pålsson-
Syll, 2001:19). Jämförligt en hypotes eller ett antagande, testas teorier i syfte att antingen 
styrka eller försvaga dem, men aldrig helt och hållet bevisa dem. (Popper, 1997:30f) Popper 
menade att teorier aldrig gick att verifiera, utan bara falsifiera (Pålsson-Syll, 2001:18). 
 
Poppers kunskapssyn ligger väldigt väl i linje med vad författaren till denna studie anser vara 
en vetenskaplig och god beskrivning av verkligheten. För att mer ingående förklara denna 
kunskapssyn hänvisas Webers text: 
  

[…] vi är av den åsikten, att det aldrig kan vara en empirisk vetenskaps uppgift att 
fastställa bindande normer och ideal, för att därur härleda praktiska recept. […] 
Vetenskapen kan hjälpa den handlande människan till att bli medveten om, att alla 
handlingar – och naturligtvis också de handlingar som man inte utför, alltefter 
omständigheterna – får konsekvenser som innebär ett ställningstagande för vissa bestämda 
värden. Därmed innebär det som regel att man också tar ställning mot andra värden – 
något som man idag har särskilt lätt för att se bort ifrån. Att komma fram till valet, är den 
handlande människans ensak. (Weber 1991:98f) 

 
Utgångspunkten för denna uppsats grundar sig på existerande forskningsresultat och teorier, 
medan fokus ligger på att uppdatera, utveckla och öka kunskapen om ämnet. Strävan efter att 
implementera förbättringsarbetet i vardagen och låta detta prägla hela den vetenskapliga 
forskningen leder till att forskningen alltid är aktuell. Jag tolkar det som att den underliggande 
tanken i Poppers kritiska rationalism är att många små vardagliga förbättringar leder till stora 
framsteg över tiden samtidigt som forskningen ständigt uppdateras.  
 
Vid en studie av ett ämne som detta är det också viktigt att lyfta fram McCloskey (1985) och 
hans teori om ekonomins retorik. Här uppmärksammas den klyfta som existerar mellan bilden 
av vetenskapen och den verkliga vetenskapen. Som alternativ till den positivistiska 
metodologin bör forskaren, istället för att studera vad ekonomerna officiellt säger sig 
metodologiskt göra, studera den inofficiella metod som de använder. Detta uppnås genom att 
studera det språk som forskarna använder sig av för att kommunicera sinsemellan och mot 
offentligheten. Därigenom kommer forskaren att se om ekonomerna försöker nå kunskap om 
sanningen eller snarare använder sig av olika retoriska medel för att försöka överbevisa och 
övertala varandra. (Pålsson-Syll, 2001:26). Denna information kommer att vara vid kännedom 
genomgående i arbetet eftersom subjektiva tolkningar bör elimineras i största utsträckning då 
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det är forskarens mening att i det längsta förhålla sig neutral och objektiv i syfte att öka 
studiens validitet och reliabilitet. 

2.4 Angreppssätt 
Utifrån den kunskapssyn som denna studie bygger på kommer även det metodologiska 
förhållningssättet mellan teori och empiri följa ett likartat betraktelsesätt. Den, i föregående 
kapitel, uppställda problemformuleringen och syfte kommer att kritiskt granskas och prövas i 
avsikt att testa aktuell forskning inom området och bidra till utveckling av densamma. Om det 
empiriska resultatet visar sig vara överensstämmande med den ställda problemformuleringen 
klarar sig teorin. Skulle undersökningen å andra sidan visa på ett motsatt förhållande måste 
något göras åt detta varvid en revidering av teorin eller fler undersökningar kanske behövs, 
vilket överensstämmer med den deduktiva metoden enligt Popper (1997:144f). Denna metod 
kommer också att ligga till grund för den huvudmall som tillvägagångssättet vid utförandet av 
denna undersökning kommer att vila på och kan illustreras i grova lag enligt figur 2.1. 
 

1. Teori 
 

2. Modellbyggande 
 

3. Datainsamling 
 

4. Resultat 
 

5. Modellen bekräftas eller förkastas 
 

6. Teorin revideras 
 
Figur 2.1. Den deduktiva forskningsprocessen. Källa: Bryman & Bell, 2005:23 (egen bearbetning) 
 
Emellertid innehåller deduktionen drag av induktion, det vill säga att teorin är resultatet av en 
forskningsansats, på samma sätt som induktion innehåller drag av deduktion. Den induktiva 
processen innebär följaktligen att forskaren drar generaliserbara slutsatser på basis av 
observationer. Om forskaren väljer att röra sig mellan teori och empiri under studiens gång, 
det vill säga hoppa mellan punkterna i figur 2.1, och successivt låter förståelsen växa fram 
använder sig forskaren av ett abduktivt angreppssätt (Joansson-Lindfors, 1993; jmf. iterativ 
strategi i Bryman & Bell, 2005:23f).  
 
Eftersom skatteparadis är ett så pass föränderligt ämne, där nya fakta och regler kan 
tillkomma med kort varsel, kommer denna studie att utgå från en abduktiv metod med den 
deduktiva strategin som grundmall. Med detta menas att först kommer jag att redogöra för 
teorier, varpå empiriska observationer analyseras i syfte att utveckla och förbättra dessa. Dock 
kommer ny datainsamling och teorisökning att ske när nya intressanta områden dyker upp i 
observationerna vilket leder till att ordningen i figur 2.1 inte kommer att vara linjär. 
 
Allteftersom processen med denna studie fortskrider prövar jag olika källor mot varandra i 
syfte att skapa en förståelse för skatteparadisen och investeringar i desamma. Jag har valt att 
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inte utgå ifrån några hypoteser eller uppfattningar som senare ska ställas mot det insamlade 
undersökningsmaterialet utan väljer istället att skapa min egen modell över hur ett 
investeringsbeslut i skatteparadis kan se ut och hur politik kan föras för att minska 
användningen av skatteparadis. 

2.5 Val av perspektiv 
Utifrån vilket perspektiv en studie genomförs är intressant eftersom det till stor del kan 
förklara varför olika ämnen och faktorer tas upp på det sätt som de gör. Valet av perspektiv i 
denna undersökning föll sig naturligt eftersom detta är en studie inom företagsekonomisk 
vetenskap. Av den anledningen är valet att anta ett perspektiv som grundar sig på företagens 
och privatpersonernas eventuella användande av skatteparadisen gjorts. Det resultat som 
undersökningen når fram till kommer att analyseras och presenteras på ett sådant sätt att det 
konkretiseras ur ett företags synvinkel. Således kommer detta val av perspektiv medföra att 
det material som ämnas bearbetas utgörs av sådant material som finns tillgänglig för 
allmänheten eftersom alla individer kan tillförskaffa sig samma information.  
 
Problemet med att anta ett perspektiv som riktar sig till företag kan vara mångfacetterat. 
Studien kan uppfattas vara komplicerad och svårförstådd av individer som inte har kunskap i 
ämnet. Studien innehåller en del skattetekniska och finansekonomiska begrepp som kan anses 
vara knepiga och som kräver viss kunskap om kapitalplaceringar, kapitalstruktur och 
beskattning. I denna studie kommer de mer teoretiska delarna att förklaras för att öka 
förståelsen av kontexten.  
 
Ett annat problem som kan uppstå med att inrikta sig på bara ett perspektiv är att andra 
intressegrupper kan falla bort i undersökningen. I denna studie kommer företag vara den 
huvudsakliga intressegruppen, men andra grupper som är eller skulle kunna vara intresserade 
av att använda skatteparadis kommer också att redogöras för i den löpande texten eftersom 
detta ger en bättre förståelse för skatteparadisens möjligheter, risker och dimensioner. Dessa 
grupper kan vara brottssyndikat som vill tvätta pengar, samt ekobrottsmyndigheten och 
skatteverket som vill motverka skatteflykt och ekonomisk brottslighet. 

2.6 Forskningsstrategi 
Med utgångspunkt ifrån de olika områden som varit fokus i de föregående fyra avsnitten, det 
vill säga sambandet mellan verklighetsuppfattning, kunskapsteoretiska överväganden, 
angreppssätt och val av perspektiv, finns det också något som kallas forskningsstrategier. 
Dessa har störst betydelse vad gäller stadiet att samla in och analysera data. Den 
vetenskapliga forskningen skiljer vanligen på två huvudfall, vilka också är extremfallen, som 
kallas för kvantitativ och kvalitativ forskningsmetoder (Bryman & Bell, 2005:39f). 
 
Efter det att ämnet skatteparadis valdes, inhämtades information beträffande området för att 
skapa en större förståelse och kunskap om området. Detta gjordes i avsikt att ge en klarare 
bild av problemställningen och vilken forskningsstrategi som skulle kunna användas. Givet 
den kunskapssyn, det angreppssätt och val av perspektiv som har gjorts föll det sig naturligt 
att genomföra en kvalitativt beskrivande undersökning med ändamål att undersöka vilka 
möjligheter och risker som skatteparadis kan medföra för företag och andra intressenter. 
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Varför en sådan strategi gjordes till förmån för en bredare enkätundersökning förklaras mer 
nedan, men först redogörs de olika strategierna kort för.  
 

Med en kvalitativ ansats frågar forskaren sig till exempel ”Vad betyder fenomenet?” eller 
”Vad handlar det om?” medan en kvantitativ ansats istället berör frågor som ”Hur vanligt är 
fenomenet?” eller ”Vilka är sambanden?” (Widerberg, 2002:15). Då tyngdpunkten i denna 
studie ligger på att undersöka vilka möjligheter och risker som skatteparadisen kan medföra 
och förklara vad som menas med fenomenet skatteparadis, leder detta direkt in på den 
kvalitativa forskningsstrategien. En kvantitativ ansats skulle inte kunna möjliggöra ett 
rättvisande resultat av problemställningen varpå denna strategi inte anammats.  
 
Det som kännetecknar den kvalitativa forskningsansatsen är förståelse av den sociala 
verkligheten och empiriskt grundade resultat. Fokus ligger på att studera hur individer 
uppfattar, tolkar och formar en verkligheten. Vidare ingår det, i den allmänna beskrivningen 
av den kvalitativa metoden, ett induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk 
forskning, med tyngdpunkten på att generera nya teorier. Den naturvetenskapliga modellens 
normer och procedur tar avstånd till och istället föredras att betona hur individer uppfattar och 
tolkar sin verklighet. Avslutningsvis antas den kvalitativa metoden rymma en bild av den 
sociala verklighet som ett ständigt föränderligt fenomen som tillhör varje individ. (Bryman & 
Bell, 2005:40)  
 
Fördelarna med en kvalitativ metod är att forskaren får mycket information från ett mindre 
antal enheter till skillnad mot den kvantitativa metoden där forskaren får lite information om 
ett stort antal objekt. Av den anledningen går den kvalitativa metoden mer på djupet i 
forskningen. En annan fördel med kvalitativ metod är att den är flexibel, det finns med andra 
ord finns inte några på förhand bestämda svarsalternativ. Respondenten får istället prata fritt 
om vad den själv känner, tänker och tycker. Dock leder forskaren samtalet genom att ställa 
frågor som utgår från en förbestämd mall kring det aktuella ämnet med eventuella följdfrågor 
som kan dyka upp under intervjuns gång. Ytterligare en fördel är att man med en kvalitativ 
metod kan fånga upp det karakteristiska och/eller det eventuellt avvikande av ett fenomen. 
(Backman, 1998:47f) 
 
Emellertid riktas det kritik mot denna typ av metod eftersom det finns stor risk att 
undersökningarna blir alltför subjektiva, vilket kan skapa problem med reliabiliteten, det vill 
säga möjlighet att upprepa studien och få samma resultat (Bryman & Bell, 2005:102). Även 
problem med generaliserbarhet av resultatet uppkommer vid tillämpning av en kvalitativ 
metod då forskarna ämnar skapa en bild av en större grupp genom att endast undersöka ett 
fåtal individer med subjektiva värderingar (Bryman & Bell, 2005:320). 
 
Även transparens, det vill säga hur man konkret redovisar tillvägagångssättet, är ibland oklart 
vilket medför osäkerhet i resultatet (Bryman & Bell, 2005:320f). Naturligtvis måste den 
kvalitativa forskningen vara saklig (Widerberg, 2002:18) och tillförlitlig varför denna studie 
försöker redovisa tillvägagångssättet på sådant sätt att det ska vara tydligt för läsaren hur 
arbetet fram till resultatet bedrevs. 
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Ovan berördes begreppet kvantitativ metod. Här följer ett mer utförligt resonemang om varför 
denna ansats inte ansetts lämplig för denna studie. Fördelar med att använda en kvantitativ 
metod är att det är enkelt att få en relativt representativ bild av en större population så att man 
kan beskriva små skillnader mellan individer. Även att mäta likheter/skillnader över tiden blir 
enklare om man använder sig av en kvantitativ metod. (Bryman & Bell, 2005:89) Om en 
kvantitativ undersökning med givna svarsalternativ genomförts skulle svaren inte ha blivit 
tillfredsställande då respondenternas syn på skatteparadisen inte framkommit. Risken med en 
enkät är att den endast bevisar redan erhållen kunskap, det vill säga att respondenten inte ges 
möjlighet att tillföra egna åsikter utan endast kan verifiera eller falsifiera forskarens egen syn 
på frågan. När det inte finns fasta svarsalternativ får respondenten istället chansen att svara på 
frågan fritt med egna ord (Widerberg, 2002:16). 
 
Vanligtvis beskrivs kvalitativ forskning som att den inriktar sig på generering av teorier 
istället för prövning av desamma, men det finns också studier där forskarna prövat teorier 
genom att använda en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2005:41). Dessa 
karaktäristiska drag passar inte fullt ut för denna studie då personerna kan ändra uppfattning 
beroende på hur kulturen och lagar förändras över tiden.  
 
Många fenomen är flerdimensionella och kräver därför ett flerdimensionellt förklaringssätt 
utifrån ett helhetsperspektiv i motsats till en sönderdelning av ett fenomen i strävan efter 
kausala samband mellan variabler. Avsikten med denna studie är inte bara att veta vad 
respondenterna tycker, utan också varför de tycker på det sättet. Av den anledningen valdes 
en blandning mellan den renodlade kvalitativa forskningsstrategien och en speciell form av 
densamma som kallas fallstudie. En fallstudie kan definieras med följande viktiga 
karaktäristiska drag: 
 

[…] investigate a contemporary phenomenon within its real-lift context; when the 
boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which 
multiple sources are used. (Yin, 1989:23) 

 
En fallstudie, på samma sätt som den kvalitativa strategin, undersöker alltså en företeelse i sin 
realistiska miljö eller som kontext, där gränserna mellan dessa är oklara och inte angivna. 
Fallstudier anses vara särskilt användbara i granskningar, där studieobjekten ofta är mycket 
komplexa. (Backman, 1998:49) Detta passar mycket väl in på studiens ämne och 
problemområde då det inte finns särskilt mycket forskning bedrivet om skatteparadis och 
accessen till dem som använder sig av skatteparadis är begränsad. 
 
Denna studies forskningsstrategi kommer således att genom att undersöka skatteparadis 
utifrån specifika fall, där skatteparadis har haft en betydande och central roll, med hjälp av 
intervjuer av intressenter som på något sätt påverkas direkt eller indirekt av skatteparadisen. 
 
En fallstudie kombineras lämpligen med en multistrategisk forskningsdesign (Feagin, Orum 
& Sjoberg, 1991:2). Ansatsen minskar beroendet av en enstaka metod då skilda metoder och 
materialtyper kan komplettera och tillägga varandras svagheter. Danermark et al. menar att en 
multistrategisk ansats skapar möjligheter till en djupare förståelse för studieobjektet än vid 
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fokusering på en forskningsmetod (Danermark et al., 2003:222). Detta passar mycket bra in i 
det abduktiva angreppssättet som denna studie kommer att utgå ifrån. 
 
Enligt Danermark et al. (2003) går det inte att i förväg utesluta en viss typ av metod i ett 
praktiskt forskningsarbete. De menar däremot att det med fördel går att kombinera de olika 
metoderna. En multistrategisk ansats ger en djupare förståelse för studieobjekt eftersom den 
kvantitativa metoden kan ge indikationer på samband och förhållande som inte framkommer i 
kvalitativa analyser, vilket bör befrämja en teoretisk utveckling. 
 
Med detta sagt övergår fokus, från att ligga på den teoretiska metoden, till den tidigare 
forskning som denna studie grundar sig på.  
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Kapitel 3 

Ekonomisk brottslighet: Tidigare forskning 
 
 

Syftet med detta kapitel är att sammanfatta tidigare redovisad 
forskning på området. Kapitlet omfattar definitioner av ekonomisk 
brottslighet, vilka konsekvenser ekobrott föranleder och hur den 
ekonomiska brottsligheten kan bekämpas. Utifrån dessa 
forskningsresultat kommer den modell som ska utformas att bygga på. 
De empiriska resultat som inhämtas utifrån modellen kommer även att 
analyseras genom jämförelse av dessa forskningsstudier. 
 
 
 
 

3.1 Introduktion 
Vid sidan av skatteparadis och finansiella offshorecentra är ekonomisk brottslighet ett centralt 
begrepp i denna studie. Det är därför av stor vikt att klart definiera vad som menas med 
ekonomisk brottslighet för att inte missförstånd ska uppstå. Som tidigare nämnts är bristen på 
forskning angående skatteparadis och finansiella offshorecentra mer påtaglig än forskning 
inom ekonomisk brottslighet, även om detta förbättrats de senaste fem åren. För att kunna 
utveckla resonemanget kring den berörda problemställningen och syftet med uppsatsen 
kommer studien att även innefatta ekonomisk brottslighet. Detta i syfte att öka förståelsen och 
presentera mer forskningsresultat för att underlätta senare analys. Eftersom skatteparadis och 
finansiella offshorecentra i många fall utgör en del av den samlade ekonomiska brottsligheten 
kommer utgångspunkten att ligga på de perspektiv som redogjordes för i avsnitt 2.5.  
 
Studien är avgränsad till att främst behandla tidigare forskning som bygger på empirisk fakta. 
Förutom sådan forskning redovisas även arbeten av mer teoretisk karaktär, det vill säga 
forskning som kännetecknas av intressanta problematiseringar, analytiska vidareutvecklingar 
och överensstämmande klassificeringar. Även artiklar från dagstidningar har använts för att 
lyfta in aktuella händelser och belysa med exempel. Emellertid har artikelmaterial och annat 
textmaterial med mer polemiska inslag och med alltför ideologiska ställningstaganden har 
försökt undantas i studien. Dock finns inslag med där olika ideologer kan belysa problemen 
från olika synvinklar vilket belyser olika åsikter om skatteparadisen. 
 
En observation är att det produceras intressant forskning som behandlar olika aspekter av 
ekonomisk brottslighet inom ämnen som företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk 
historia, rättsvetenskap, psykologi och sociologi. Fokus ligger på de ekonomiska 
vetenskapsområdena men litteratur från de andra används också. Detta har föranlett en bred 
sökning efter forskningsresultat men också en hård gallring av vad som kan anses vara 
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relevant för studien. Tidigare forskning och studier måste värderas utifrån vad de bidrar med 
till den aktuella studien. Därför innehåller detta kapitel en argumentation kring andra 
forskares studier och teorier kopplat till den föreliggande undersökningen. 
 
Det är viktigt att poängtera att modeller, som en del av forskningsresultaten bygger på eller 
genererar, är förenklade bilder av verkligheten som ger en approximation av tillvaron (Darmer 
& Freytag, 1997:77). Med andra ord, för att modellen ska kunna användas måste vissa 
antagande vara uppfyllda. Dessa bilder är statiska och i takt med att samhället ändras, 
förändras också sannolikheten att dessa modeller stämmer i enlighet med vad Popper (1997) 
förespråkar. 
 
De teorier och forskningsresultat som kommer att redogöras för i detta kapitel handlar främst 
om att kunna svara på frågorna: 

• Vad menas med ekonomisk brottslighet? 
• Vem är ekobrottslingen? 
• Vilka blir konsekvenserna av ekonomisk brottslighet? 
• Hur kan ekonomisk brottslighet motverkas? 

3.2 Vad menas med ekonomisk brottslighet? 
Till att börja med är det en viktigt att definiera begreppet ekonomiskt brottslighet, eller 
ekobrott som det kallas i dagligt tal. Det var amerikanen Edwin H. Sutherland som först 
definierade begreppet 1939 (Clinard, 1983:11), då under namnet white-collar crime 
(manschettbrottslighet), och därefter har definitionen konkretiserats, utvecklats och även 
kritiserats. Enligt Lindgren och Theandersson (2000:13) finns det inte någon vedertagen och 
allmänt accepterad definition av vad ekonomisk brottslighet är för något. De menar att 
ekonomisk brottslighet i en mycket allmän betydelse kan representera alla brott som begås 
med ekonomiska motiv. När den beteckningen konkretiserats får Lindgren och Theandersson 
en begreppsförklaring om att ekobrott är brott mot förmögenhet eller egendom.  

3.2.1 Den ursprungliga definitionen 
För att gå till botten med definitionen kring vad ekonomisk brottslighet egentligen är härleds 
därför inledningsvis Sutherlands begreppsförklaring. Sutherland (1949) undersökte 70 
amerikanska företag från slutet på 1800-talet till mitten av 1900-talet och såg att deras 
lagöverträdelser sällan fanns med i brottsstatistiken trots att den var vanligt förekommande. 
Sutherland menade att detta berodde på att ”överträdelserna hade begåtts av respektabla 
personer med hög social status inom deras yrkesutövning” (Sutherland, 1949:9), det vill säga 
överklassen eller white collar-klassen. Dessa manschettbrottslingar hade ofta betydande 
politisk eller finansiell makt som gjorde att de blev särbehandlade. De skyddades från att bli 
anhållna, åtalade eller dömda i straffrättsliga domstolar. I de fall åtal väcktes blev de prövade 
av administrativa instanser. Detta bidrog till att allmänheten inte betraktade dem som 
kriminella, vilket även mynnade ut i att gärningsmännen inte heller betraktade sig som 
brottslingar. Sutherland menade att affärsmän som bröt mot regler inte tappade i anseende hos 
sina kollegor eftersom det inom näringslivet finns ett förakt för lagstiftning och offentlighet. 
Sutherlands definition har fått en hel del kritik för att inte vara innehållsrik och detaljerad. 
Bland annat Tappan (1947) kritiserade definitionen eftersom den talar mer om brott i vidare 
bemärkelse än straffrättsligt. Tappan menade att det inte går att blanda ihop etiskt och 
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moraliskt tvivelaktiga handlingar med handlingar som är straffbara enligt lag. Andra forskare 
har ifrågasatt Sutherlands tolkning av att brotten begåtts av personer med hög status eftersom 
han ger tvivelaktiga jämförelser med personer i yrken som inte kan anses ha vidare hög status. 
Shapiro (1990) uppmanar oss att rikta intresset mot de illegala gärningarnas särskiljande drag 
istället för att fokusera på gärningsmannens sociala position. 

3.2.2 Uppdelning av begreppet 
Kitch (i Lindgren och Theandersson, 2001:13) begränsade sin definition till att handla om 
brottsliga handlingar som sker inom det legala näringslivets ramar. Kitch kunde därigenom 
identifiera två huvudkategorier av sådan brottslighet:  
 

1. Brott som begås av företagare/affärsmän som utifrån deras ämbeten och befogenheter 
ger dem möjligheter och tillfällen att begå brott inom deras ordinarie 
näringsverksamhet. Det vill säga manschettbrott. Exempel på sådana brott är mutor, 
förskingring, bokföringsbrott, skattebrott etcetera. 

 
2. Verksamhet som tillhandahåller varor eller tjänster på ett illegalt sätt, men som går ut 

på att erbjudande och anskaffande sker i koordinerad form av vad som skulle kunna 
likna vanlig legal näringsverksamhet. Med andra ord handlar det om organiserad 
brottslighet där vapenhandel, smuggling och prostitution är exempel. 

 
Skillnaden mellan ekonomiska brott och vanliga brott som begås av fysiska personer är enligt 
Kitch (i Lindgren och Theandersson, 2001:14) att: 
 

• Ekonomiskt brottsliga metoder är svårare att skilja från legalt affärsmässigt handlande. 
 
• Ekonomisk brottslighet involverar i större utsträckning personer som är ekonomiskt 

framgångsrika eller socialt respekterade. 
 
• Många ekonomiska brott medför svårigheter och utmaningar för rättssystemet i sin 

karaktär eftersom de spänner över civila rättigheter som exempelvis näringsfriheten. 
 
En som emellertid valde att utveckla Sutherlands definition var Edelhertz (i Lindgren & 
Theandersson, 2001:18), som 1970 presenterade följande begreppsförklaring: 
 

[…] en illegal handling eller en serie av illegala handlingar som begås med icke-fysiska 
medel och med hemlighållande eller svek, i syfte att erhålla pengar eller egendom, för att 
undvika kostnader eller förlust av pengar eller egendom, eller för att erhålla 
affärsmässiga eller personliga fördelar. (Lindgren & Theandersson, 2001:18) 

 
Denna definition antogs 1976 av det amerikanska advokatsamfundet som den gällande 
definitionen av ekonomisk brottslighet (Lindgren & Theandersson, 2001:18). Schrager och 
Short Jr. (1978) argumenterar för att Sutherlands definition, där högstatuspersoner är det 
centrala, inte i tillräcklig utsträckning beaktar organisatoriska egenskaper och dess påverkan 
på näringslivets illegala handlingar samt att andra incitament än ekonomiska vinningsmotiv 
även föreligger. De formulerade en arbetsdefinition enligt följande: 
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Organisatoriska brott är illegala handlingar, beroende på försummelser eller uppsåt, av 
en individ eller en grupp inom en legitim formell organisation i enlighet med denna 
organisations verksamhetsmål, och som har en allvarlig fysisk eller ekonomisk effekt på 
anställda, konsumenter eller allmänheten i stort. (Schrager & Short Jr., 1978:411-2) 

3.2.3 Europeiska definitioner 
De ovan nämnda definitionsmässiga avgränsningarna har för det mesta varit amerikanska 
eftersom forskningen om ekonomisk brottslighet främst bedrivs i USA. Då denna studie 
främst handlar om skatteparadis och finansiella offshorecentra ur ett svenskt perspektiv är det 
intressant att närma sig geografiskt sett och därför kommer det här att redogöras för hur 
forskning kring ekonomisk brottslighet har sett ut i Europa varpå även svensk forskning 
presenteras. 
 
I Tiedemanns rapport som presenterades 1976 på uppdrag av de europeiska justitieministrarna 
framkommer det att den kriminella handlingen som ekonomisk brottslighet innebär är 
densamma som den straffrättsliga. Utifrån detta menar Tiedemann att: 
 

… ekonomisk brottslighet [är] sådana förbjudna handlingssätt som skadar eller hotar 
samhällets skyddade ekonomiska intressen. (Tiedemann, 1976:2) 

 
Ekonomisk brottslighet är således ett brottsligt beteende, vars effekter stör eller hotar det 
ekonomiska livet eller det ekonomiska systemet på sådant sätt, att det inte endast är enstaka 
individers intressen som berörs (Magnusson, 1983:14). Vidare påpekar Tiedemann att 
ekonomisk brottslighet även består av bedrägerier och förtroendebrott mot det näringslivets 
institutioner. Brott som endast kan begås av personer som är särskilt kvalificerade via sina 
yrkesroller utgör en förutsättning för straffbarhet i många europeiska länder. Den definition 
som Tiedemann står bakom har karaktär av operationell definition, vilket innebär att 
begreppets betydelse bestäms genom hänvisning till en specifik operation, metod eller 
regelsamling. (Tiedemann, 1976:2, 26, 52f)  
 
Skillnaden mellan amerikansk och europeisk ekobrottsforskning ligger i just den operationella 
definitionen. Karaktäristiskt för de amerikanska definitionerna är att forskare själva 
bestämmer vilken betydelse begreppet ska ha medan den europeiska forskningen styrs av en 
rättsvetenskaplig synvinkel. (Lindgren & Theandersson, 2001:28) 

3.2.4 Svensk definition 
För att ett brott ska klassificeras som ett ekonomiskt brott ska det ha en karaktär av viss 
kontinuerlighet, bedrivas på ett systematiskt sätt och begås inom ramen för 
näringsverksamhet. Själva näringsverksamheten behöver ej vara kriminaliserad, emellertid 
ska den i det enskilda fallet utgöra grunden för de kriminella handlingarna. Ekobrottet anses 
vara av kvalificerad art om det är av stor omfattning, drabbar grupper av enskilda eller berör 
väsentliga samhälleliga värden. Den organiserade brottsligheten samt de traditionella 
förmögenhetsbrotten anses inte tillhöra den ekonomiska brottsligheten, eftersom brotten begås 
av enskilda personer utan att brotten har något samband med näringsverksamhet. (SOU 
1996:84, s. 17; Korsell, 2002:9) 
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Enligt denna definition skulle endast ett fåtal brott falla under begreppet ekonomisk 
brottslighet av den orsaken att både de kontinuerliga och de systematiska kraven skulle vara 
svåra att infria. (Svensson, 1983:15) 

3.2.5 Definitionen som gäller i denna studie 
För att underlätta förståelsen och ge en illustrerad skildring av utvecklingen av definitionen 
presenteras en tabell i Appendix 2 där de mest väsentliga definitionerna sammanfattas och 
sammanställs. Det är också viktigt att poängtera vilken definition av ekonomisk brottslighet 
som denna studie kommer att vila på. Efter att ha läst de olika definitionerna och tillhörande 
texter samt resonerat kring vilken definition som anses vara mest tillförlitlig och passa in på 
detta arbete har Schrager och Short Jr:s begreppsförklaring valts (se avsnitt 3.2.2). Den 
förklaringen ger en bred och allmänt klargörande bild över vad som menas med ekonomisk 
brottslighet och riktar mer in sig på företag och organisationer än privatpersoner som 
brottsutövare, vilket faller väl i linje med denna studies problemställning och syfte. 

3.3 Vem är ekobrottslingen? 
Sutherlands definition (1949:9), som menade att ekonomiska brott begicks av respektabla 
personer med hög social status inom deras yrkesutövning, det vill säga överklassen, har fått 
stöd av många andra forskare. Bland annat Gottfredson och Hirschi (2001:188) menar att: 
White-collar crimes are often defined as crimes that can only be committed by persons 
occupying positions of power an influence.  
 
I motsats till vad Sutherland trodde är det främst personer med medelklasstillhörighet samt 
personer ur de lägre klasserna som begår ekonomiska brott menar Lindgren och Theandersson 
(2001:9). De ger emellertid Sutherland erkännande vad gäller relationen mellan 
högstatuspersoner och ekonomisk brottslighet. Det är nämligen högre tjänstemän och 
företagare som begår flest finansbrott (Lindgren & Theandersson, 2001:38). Bland dem som 
lagförs för skattebrott var brottslingarna generellt av lägre social status (Lindgren & 
Theandersson, 2001:39). Detta stämmer bra in på vad Weisburd, Waring & Chayet (2001:24) 
kom fram till i sin studie, nämligen att:  
 

The tax and bribery perpetrators are also predominantly white males, although a little 
more often unemployed and less well educated than their antitrust and securities fraud 
counterparts. At the same time they are generally steadily employed in white-collar jobs, 
and almost one-third are owners or officers in their own businesses. (Weisburd, Waring 
& Chayet, 2001:24) 

 
Meningen med en brottslig handling är att tjäna på det på något sätt. As with common crime, 
the white-collar offender clearly seeks personal benefits (Gottfredson & Hirschi, 2001:184). 
Detta med den stora skillnaden att: Street criminals often use guns or knives to steal from 
their victims, they do not rely on paper instruments or computers as methods for committing 
their offenses (Weisburd, Waring & Chayet, 2001:9). 
 
För att kunna förklara alla typer av lagbrott har forskare försökt att finna egenskaper som kan 
anses vara brottsalstrande. Gottfredson och Hirschi (2001:191) utformade en teori om att det 
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är graden av självkontroll som tydligast skiljer kriminella och ickekriminella. Dock har deras 
teori fått utstå mycket kritik då flera forskare ifrågasätter om det överhuvudtaget går att 
förklara brott, i detta fall ekonomisk brottslighet, med personliga egenskaper (Lindgren & 
Theandersson, 2001:50). Andra forskare menar att individers brottsbenägenhet står i 
proportioner till risker/kostnader och belöningar/vinster.  
 
Enligt Korsell (2003:26f) utgör individens egen bortförklaring av brottet en viktig del för 
gärningsmannen när det gäller motivationen för brottet. Brottslingarna motiverar brottet för 
att kunna fortsätta att betrakta sig själva som laglydiga i grund och botten. Det handlar inte 
om att i efterhand försöka bortförklara brottet utan att motivera brottet i förhand och 
därigenom neutralisera handlingen innan den begås. Exempel på sådana neutraliseringar, 
vilket innebär att hitta goda skäl som rättfärdigar handlingen, kan vara att rädda företaget och 
de anställdas försörjning. Ett annat sätt att försöka rättfärdiga sina handlingar är att alla andra 
gör det att det bara är ett lån. Detta stöder även tesen om att de kriminella inte betraktar sin 
handling som kriminell (Sutherland, 1949:9). 

3.3.1 Skillnader mellan könen och samhällsgrupper 
Ekobrottslighetens genusmönster har i hög grad likheter med den traditionella brottsligheten, 
det vill säga att gärningspersonerna oftast är män (Lindgren & Theandersson, 2001:9). Det 
finns emellertid vissa brottsområden där andelen anhållna kvinnor har ökat kraftigt, som 
exempelvis förskingring och bedrägeri. Kvinnliga brottslingar anses benägna att rättfärdiga 
brottet genom att hänvisa till behov hos familjemedlemmar (och älskare), det vill säga att ett 
försörjnings- och relationsmotiv är deras bakomliggande orsak till brotten. Männen bedöms 
oftare anföra affärsmässiga skäl. Gottfredson och Hirschi (2001:139) menar bland annat att 
kvinnor också kan ha en dämpande brottseffekt på män: 
 

The plausibility of the girlfriend or wife as a reason for the decline in crime with age 
stems from several sources. Since girlfriends, like jobs, appear more frequently as boys 
grow into men, they could account for the decline in crime as boys grow into men. 
(Gottfredson & Hirschi, 2001:139) 

 
Levi (i Lindgren & Theandersson, 2001:44; Salinger, 2005) diskuterar tydliga macho-drag 
som finns i modern affärskultur och belyser att högstatusbrottslingen karaktäriseras av en 
manlig verkställande chef som omger sig av manliga ja-sägare, eller är medkonspiratörer. 
Kvinnans roll i denna karaktärisering är som lojal sekreterare vars uppgifter är att förstöra 
viktiga dokument för att försvåra utredningar. En annan viktig iakttagelse som Levi gör är att 
brott som är utmärkande för kvinnor, exempelvis kreditkortsbedrägerier, indikerar stöd för 
teorier om kvinnors ekonomiska underordning. 
 
Till skillnad från den traditionella brottsligheten är andelen som tillhör etniska minoriteter, 
arbetslösa och fattiga gärningspersoner mindre vad beträffar ekonomisk brottslighet än när det 
gäller konventionell brottslighet (Lindgren & Theandersson, 2001:9). 

3.4 Vilka blir konsekvenserna? 
Konsekvenserna av ekonomisk brottslighet är förödande. Som nämndes i det inledande 
kapitlet kan 1980-talets bedrägerier mot det amerikanska banksystemet, där den totala 
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ekonomiska skadan överskrider kostnaden av samtliga anmälda brott på 18 år, lyftas fram 
(Calavita, Tillman & Pontell, 1997:135).  
 
För att närmare knyta an till denna studies ämne är det intressant att observera vilka kostnader 
det kan medföra att placera sitt kapital i skatteparadis eller på annat sätt använda skatteparadis 
för att sänka sin skattekostnad, alternativt undgå beskattning på grund av sekretesslagstiftning. 
Om endast kapitalplaceringarna utomlands studeras, bedöms de öka och bedömningen är att 
de ofta inte redovisas till beskattning. I en rapport från skatteverket (2008) beräknas det att 
mer än tio miljarder kronor i skatteintäkter varje år försvinner på detta sätt. Eftersom antalet 
skatteparadis ökar kontinuerligt vare sig man mäter i mängden licensierade banker och bolag 
eller värdet på det kapitalet som placerats i skatteparadis (Engdahl, 2000:12). Denna tillväxt 
har dock minskat (CIMAc) efter terroristattackerna mot USA den elfte september 2001 och 
EU:s arbete mot skatteparadis.   
 
Vilka får stå för kostnaderna för den ekonomiska brottsligheten? Sutherland (1949) tar 
exempelvis upp offer i uttryck av konsumenter, konkurrenter, aktieägare, anställda och 
samhället i sin helhet och den fysiska miljön. Detta håller Schrager och Short Jr. (1978) med 
om och menar att alla personer som i kraft av sina relationer till företag som genom sin varu- 
eller tjänstehandel kan skada dem är potentiella offer. Enligt en svensk forskare (Lindgren, 
2000:136) kan olika offerkategorier bildas, dessa är: 
- Miljön 
- Staten/samhället/välfärdssamhället/det allmänna 
- Enskilda personer (i rollen som anställd, facklig medlem, konsument, medborgare, 

hederlig skattebetalare) 
- Företag 
- Branscher och näringslivet som samhällsekonomisk sfär 
- Det marknadsekonomiska systemet 
 
Lindgren och Theandersson (2001:72) menar emellertid att den ekonomiska brottsligheten 
ibland sägs vara utan offer. De argumenterar att offren många gånger inte är medvetna om att 
det har begåtts ett brott mot dem. Då går det att fråga sig: Har ett brott blivit begånget om det 
inte finns ett offer eller dessa är omedvetna om brottet? Att bli lurad av en ekonomisk 
brottsling kan kännas förnedrande och offret kanske inte heller vill visa att han/hon blivit 
lurade eftersom han/hon då kan framstå som inkompetent eller dum. Risken vid all 
brottslighet, kanske i synnerhet ekonomisk brottslighet, är risken för victim precipation, det 
vill säga att brottslingen skyller på offret. Genom att lägga över skulden på andra, till exempel 
offret eller en myndighet, försöker brottslingen framställa sig själv som ett offer. Detta kan ha 
att göra med att vad som framgår både av Sutherland (1949:9) och Korsell (2003:26f) om att 
de kriminella inte betraktar sin handling som brottslig. 
 
Shover, Litton Fox och Mills (1994) studerade konsekvenserna för samhället, det vill säga 
indirekta offer. Weisburd, Waring och Chayet (2001) menar bland annat att brott mot staten 
(exempelvis skattebrott) anses resultera i lägre grad av brott än om de riktas mot 
näringsverksamheter. Det skulle följaktligen vara enklare att begå skattebrott än finansiella 
bedrägerier mot affärsdrivande företag.  
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I ekobrottsmyndighetens rapport (EBM, 2007:1) lyfts fem punkter som visar på vilket sätt den 
ekonomiska brottsligheten kan skada viktiga samhällsområden. Dessa fem områden utgörs av 
att ekonomiskt brottslighet: 

1. hotar sysselsättningen – svart arbetskraft konkurrerar med reguljär arbetskraft 
2. försämrar förutsättningarna för företag – otryggheten och riskerna i näringslivet ökar 
3. försämrar produktiviteten – svarta företag har begränsad livslängd och investerar inte 
4. leder till skattebortfall – skatterna blir högre än vad de annars skulle vara 
5. hotar de finansiella marknaderna – förtroendet försvinner, bedrägerierna ökar 

 
Korsell och Heber (i Korsell 2003:41) gör dock en annan bedömning av vilka konsekvenser 
och skador ekobrotten kan bidra med. De gör en uppdelning av olika skador, som i en översikt 
mynnar ut i följande skador: 

• ekonomisk skada 
• hälsa och sociala problem (exempelvis personskada och arbetslöshet) 
• yttre miljö 
• förtroende och moral (social skada) 
• rädsla och osäkerhet (social skada) 
• näringslivsförhållanden (illojal konkurrens till exempel) 
• rättsväsendet (exempelvis korruption) 
• politisk skada (demokratiska systemet) 
• internationella relationer. 

 
Det syns tydligt skillnader vid en jämförelse mellan ekobrottsmyndighetens lista över skador 
och den lista som Korsell och Heber gör. Den förra är mer inriktad på företag, ekonomi och 
finansiella institutioner medan den senare listan snarare riktar in sig på människa eller offret, 
både direkta och indirekta offer till ekobrott. En klar distinktion måste därför göras, ska 
samhället eller individen betraktas som offer eller både ock? Tyngdpunkten i detta arbete 
kommer att ligga i de skador som riktas mot samhället eftersom de enskilda brotten är så olika 
varandra samtidigt som offren och omständigheterna skiljer sig mycket från fall till fall. 

3.5 Hur kan ekobrott motverkas? 
Att motverka ekonomisk brottslighet rymmer ett spektra från preventiva till reaktiva insatser. 
Det är således många olika åtgärder och reaktioner som kan vara aktuellt för att minska den 
ekonomiska brottsligheten. Clinard och Yeager (i Clinard, 1983:15) undersökte amerikanska 
företagsbrott genom att observera processer mot de 500 största tillverkningsföretagen i USA 
(Fortune 500) mellan 1975 och 1976. De kom fram till att straffpåföljderna sällan var hårda 
och detta gällde även för de allra grövsta brotten. 44 procent av studiens 1’529 sanktioner var 
endast varningar och endast sju procent ledde till retroaktiva påbud där företagen tvingades 
rätta till de skador som de åstadkommit. Inte mer än en fjärdedel av sanktionerna bestod av 
böter där bötesbeloppen för de minsta företagen var 750 dollar, för de medelstora företagen 
1’650 dollar medan de största företagen fick böter på 1’000 dollar. Anmärkningsvärt är att 
studien visar på att tre fjärdedelar egentligen inte föranledde några ”riktiga” straff. 
Anledningen till de milda straffen menar Clinard och Yeager är att företagsbrotten ofta är 
komplicerade och att utredande myndigheter inte har resurser att utreda brotten mer ingående 
för att ge hårdare straffsanktioner.  
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Sutherland (1949) hävdade, som ovan berörts, att de illegala handlingar som de amerikanska 
storföretagen begår hanteras mildare av rättsväsendet i förhållande till vanliga illegala 
handlingar. Sutherland poängterar även att dessa företag inte prövas i vanliga domstolar utan 
att de istället hamnar i det civilrättsliga systemet. Detta leder, enligt Sutherland, till att varken 
de som begår brotten eller samhället i övrigt betraktar ekonomisk brottslighet som riktig 
kriminalitet. I kapitel åtta kommer detta att belysas tydligare genom fallbeskrivningar. 
 
För att se hur svenska myndigheter arbetar med ekonomisk brottslighet har jag studerat en 
bild (figur 3.1) som polisprofessor Leif GW Persson illustrerade i BRÅ-rapport 1986:3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1. Kontrollapparatens struktur och arbetsuppgifter vid ekonomisk brottslighet. Källa: Persson, 
1986:12 (egen bearbetning) 

3.5.1 Förändrad lagstiftning 
Lagstiftningen är den grund som hela brottsbekämpningen står och vilar på. Det är utifrån 
lagstiftningen som möjligheter att effektivt bekämpa den ekonomiska brottsligheten tar sin 
ansats. Skatteundandraget kan exempelvis till stor del förklaras med omfattningen av de 
möjligheter som står till buds att komma undan skatt. När tillfällena minskar genom olika 
åtgärder sjunker också skatteundandragandet. Från svenskt håll har en rad förändringar gjorts 
i lagstiftningen sedan 2004 för att underlätta brottsundersökning och skärpa straffen för 
ekobrottslingarna. Detta har i varierande grad förbättrat förutsättningarna att bekämpa 
ekobrott (EBM, 2007:30).  
 

De stora företagen har som jag ovan skildrat haft tillgång till en alltmer sofistikerad 
teknik att kringgå kapitalmarknadsreglerna, vilken gjort dessa allt ihåligare. Det har 
krävts stora administrativa resurser för att täppa till hålen i regleringarna allteftersom 
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näringslivet borrat upp dem. (Odhner, 1992:81) (borde även omfatta förmögna 
privatpersoner, förf. anm.) 

3.5.2 Ökade resurser 
En annan viktig faktor för att motverka ekonomiska brott är statens reaktioner när det gäller 
att försvara samhällets intressen. Under 1980-talets amerikanska finansbedrägerier mot 
sparbankerna tillsköt staten stora resurser till justitiedepartementet, nya lagar stiftades och 
straffsatserna blev hårdare. Allt detta för att staten insåg att bedrägerierna hotade det 
finansiella systemets fundament, vilket i sin tur hotade viktiga statliga intressen. (Calavita, 
Tillman, & Pontell, 1997) 
 
En svårighet med ekonomisk brottslighet är att många av dessa brott är så kallade 
spaningsbrott. Med detta menas att den registrerade brottsligheten speglar myndigheternas 
insatser snarare än den verkliga brottsligheten, det vill säga ju fler det är som utreder eller 
spanar desto fler brott uppdagas. Exempelvis under 1990-talets andra halva syntes en 
minskning av bland annat skattebrotten. Denna minskning berodde emellertid på att 
dåvarande skattemyndigheten hade minskat sitt antal undersökande revisorer av företag 
samtidigt som antalet konkurser minskat kraftig. Det är nämligen så att de vanligaste 
formerna av ekobrott upptäcks främst när skattemyndighetens revisorer granskar företag eller 
när konkursförvaltaren går igenom det konkursdrabbade företagets redovisning och 
affärsverksamhet. (Korsell, 2002:6) 
 
Även om antalet anmälningar är beroende av hur många revisorer det är som undersöker 
företagen och konkurser, ökade antalet anmälningar för skattebrott trots att revisionerna inte 
ökade. Korsell (2002:6) menar att detta sannolikt beror på att skattetjänstemännens motivation 
att anmäla brott ökade.  
 
Ett annat resursbetingat problem är tiden. Under 2006 tog det i genomsnitt 426 dagar från det 
att en anmälan kom in till Ekobrottsmyndigheten till dess att beslut togs i samma ärende. 
Denna siffra förbättrades under 2007 då det tog 283 dagar i genomsnitt. Av antalet allvarliga 
brott kom fler till domstol, denna siffra ökade från 677 till 832 fall från 2006 till 2007. 
(Jusektidningen, 2008:9)  

3.5.3 Internationalisering 
Det är en allmän trend att den ekonomiska brottsligheten blir alltmer internationaliserad 
(EBM, 2007:23). Det är främst den tekniska utvecklingen och avregleringar som har gjort det 
enklare att flytta pengar över gränserna på ett mycket snabbare och smidigare sätt än tidigare. 
Internetbanking är ett enkelt sätt att själv föra över pengar mellan konton i världen dygnet 
runt under årets alla dagar. Ekobrottslingarna utnyttjar internationaliseringen vad gäller flöden 
av pengar samt personer och företag som placeras utomlands. Att sprida pengarna över 
gränserna försvårar spårandet av de brottsliga handlingarna som föregått de ekonomiska 
vinsterna.  
 
Samtidigt som brottslingarna blir alltmer internationella måste de myndigheter som bekämpar 
brottsligheten bli mer internationella. Samarbetet har intensifierats tackvare mellanstatliga 
organ som OECD, FATF och EU men uppgiftsutlämning länderna emellan är fortfarande inte 
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helt bra. Det är främst banksekretesslagstiftningar i olika länder samt vilka handlingar som de 
olika länderna ser som brottsliga som försvårar uppgiftsutlämningen. Mer om detta kommer 
längre fram, i avsnitt 4.8. 
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Kapitel 4 

Skatteparadisen: uppkomst och definition 
 
 

I detta kapitel kommer tidigare redovisade studier och 
forskningsresultat om skatteparadis att redogöras för. Tonvikten 
skiftas därmed från att ligga på ekonomisk brottslighet, vilket 
beskrevs i föregående kapitel, till att handla om vad skatteparadis är. 
Frågeställningar som hur fungerar skatteparadis, vilken funktion de 
har samt vilka kriterier förutsätts för att ett land ska kallas 
skatteparadis? Utifrån forskningen som presenteras här kommer 
sedan de empiriska resultaten att analyseras genom jämförelse. 
 
 
 
 

4.1 Introduktion 
I detta kapitel kommer kärnan av de tidigare forskningsresultat som denna studie bygger på 
att presenteras. Stor vikt kommer att läggas på att introducera forskning rörande vad 
skatteparadis är för något. Det har inte bedrivits mycket forskning på området, särskilt inte 
från svenskt håll. Störst andel forskning har bedrivits i USA och har framför allt ökat sedan 
terroristattackerna mot USA den elfte september 2001 (Korsell, 2002:26).  
 
Studien är avgränsad till att främst behandla tidigare forskning som baseras på empirisk 
grund. För att ändå kunna utveckla resonemanget kring den berörda problemställningen och 
syftet med studien kommer även tidningsartiklar att inrymmas som viktiga källor i detta 
kapitel. Detta för att tillföra mer information vilket underlättar för senare analys där studiens 
resultat jämförs med teorier. 
 
Detta kapitel ämnar främst generera kunskap om vad skatteparadis är för något fenomen. För 
att göra detta bryts frågan ned till flera mindre men mer precisa frågor. De teorier och 
forskningsresultat som kommer att redogöras för i detta kapitel handlar om att kunna besvara 
delfrågorna: 

• Hur fungerar skatteparadis? 
• Vad kännetecknar skatteparadis? (Vilka antaganden måste vara uppfyllda?) 
• Vilken funktion fyller dessa i dagens ekonomi? 
 

I inledningskapitlet beskrevs skatteparadisens historia och bakgrund väldigt ytligt. Det är 
något som här kommer att mer ingående redogöras för. För att underlätta förståelsen för 
ämnet och de olika områden som undersöks i detta kapitel ges först en kronologisk utveckling 
över hur skatteparadisen vuxit fram och utvecklats till idag. 
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4.2 Skatteparadisens utveckling 
Under detta avsnitt kommer en historisk beskrivning om hur skatteparadisen vuxit fram, vilka 
olika roller de haft och hur utvecklingen av dem har skett, vilket leder fram till en beskrivning 
av hur läget ser ut för skatteparadisen idag. För att inte någon förvirring ska råda bör det här 
betonas att skatteparadis även kallas för finansiella offshorecentra eller OFC7. 

4.2.1 Skatteparadis växer fram 
I 1930-talets monetära och finansiella kaos, som blev konsekvenserna av svarta torsdagen, 
hade praktiskt taget alla europeiska länder och många andra länder infört valutareglering. Med 
andra ord att deras valuta inte var konvertibel till andra valutor annat än med licens, vilken 
endast utfärdades av de monetära myndigheterna. Dessutom var depressionsåren mellan 
världskrigen kännetecknade av börskrascher, finansiella kriser och skandaler. Dessa 
regleringar, som också kompletterades med andra, förlängdes av nödvändighet under andra 
världskriget. (Cameron & Neal, 2006:445-6, 466)  
 
Bakom uppkomsten av OFC och skatteparadis står en rad händelser som bidrog till att dessa 
kunde etablera sig i världsekonomin. Anledningen till OFC och skatteparadisens uppkomst 
grundar sig i förändringar i bland annat Storbritannien som sedan 1800-talet dominerade 
världsekonomin genom sina kolonier och sin internationella handel, men vars restriktioner 
mot bankerna vad beträffade affärer med brittisk valuta och icke-britter blev allt hårdare. Den 
brittiska regeringens motiv var att lösa en rad valutakriser under mitten på 1950-talet och ville 
därför behålla valutan inom landets gränser för att kunna styra landets ekonomi till 
prioriterade områden vilket ledde till att Storbritanniens internationella handel avtog. 
Samtidigt beviljade USA ett lån till Europa för uppbyggnad, kallad Marshallplanen, på 13 
miljarder dollar utöver de fem miljarder dollar som Storbritannien fått 1945 (Cameron & 
Neal, 2006:465-6). Dessutom började många amerikanska företag och privatpersoner att 
investera i Europa. Konsekvensen av detta blev att USA och dollarn tog över den 
dominerande roll som Storbritannien och pundet haft i internationella sammanhang. Inom 
finans- och handelskretsar blev restriktionerna mot utströmningar av pundet hårt kritiserade 
och skapade frustration (Engdahl, 2004:41-2). 
 
Slutet av 1950-talet ses som födelsetidpunkten för finansiella offshoremarknader. Dessa 
startades som ett resultat av att ett antal finansiella aktörer började utnyttja skillnader mellan 
olika staters lagrum för att undkomma regler och beskattning (Engdahl, 2000:11). Efter andra 
världskrigets slut när världen, och framförallt Europa, skulle återuppbyggas var finansiella 
verksamheter fortfarande starkt inskränkta, i synnerhet bankväsendet som ofta kontrollerades 
genom statligt ägande. Bankerna beskattades även högre, fick betala avgifter och betalnings- 
och kapitalströmmarna var strikt reglerade (Odhner, 1992:78). 
 
Lösningen för bankirerna och handelsmännen i London blev dollarn som vid tiden ansågs 
vara världens mest stabila valuta. De nya hårda kapitalmarknadsreglerna gällde bara pundet 
medan dollarn och handel med densamma var fri från restriktioner i Storbritannien. Dollarn 
kunde därmed användas som ersättning i internationella affärer, och den så kallade 
eurodollar-marknaden var skapad. Med eurodollar-marknad menas en kapitalmarknad 

                                                 
7 Förkortning för engelskans Offshore Financial Center  
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baserad på icke hemtagna eller från USA utflyttade dollartillgångar. Dollar placerades på 
europeiska bankkonton, främst i London, men bokfördes hela tiden i de amerikanska 
bankerna i New York. (Odhner, 1992:78) 
 

This development illustrates at least two things: the dominance of the dollar in 
international finance and the rapid adaptability of financial institutions on the 
international scene as well as within countries. (Yeager, 1968:107) 

 
Dollarn lämnade sitt hemland (i detta fall USA) utan att fysiskt anlända i ett annat, annat än 
på pappret (eftersom dollarn i Storbritannien inte omfattades av restriktionerna). Dollarn var 
fri från regleringar och befann sig utanför både amerikanska- och brittiska lagar, pengarna var 
offshore (Engdahl, 2004:45). Handeln med valutor möjliggjordes av Bretton-Woods-avtalet 
från 1944, men som inte var helt genomfört förrän slutet av 1950-talet. Där lades grunden till 
bland annat internationella valutafonden (IMF) som skulle ha till ansvar att administrera 
strukturen av växelkurser mellan världens olika valutor likasom för finansiering av kortsiktiga 
betalningsobalanser länderna emellan. (Cameron & Neal, 2006:465f) Prefixen ”euro” kom 
snart att innefatta all in- och utlåning, depositioner eller annan finansiell verksamhet i ett land 
med andra länders valutor (Odhner, 1992:79).  
 
I kölvattnet till uppkomsten av OFC-marknader minskade enskilda statsmakters möjlighet att 
kontrollera och övervaka kreditvolymer, valutaflöden och räntor på de nationella marknaderna 
vilket bidrog till att de finansiella reserverna som kunde användas till att motstå finansiella 
kriser urholkades. Svårigheter för myndigheterna att bevaka kapitalmarknaderna bidrog till att 
OFC började användas för att kringgå beskattning (Engdahl, 2004:46). Därmed myntades 
begreppet skatteparadis, eller tax haven som det heter på engelska. 

4.2.2 Imperialismens inflytande över skatteparadisen 
Inget skatteparadis är det andra likt även om det kan finnas många likheter. Varför staterna 
har blivit skatteparadis är beroende av flera faktorer. Faktum är emellertid att många av 
dagens skatteparadis är före detta brittiska kolonier eller fortfarande står under brittisk 
styrning.  
 
Som nämndes ovan var Storbritanniens kolonier en vital och betydelsefull grund till landets 
storhetstid. Andra världskrigets slut innebar nådestöten för den europeiska imperialismen, och 
Storbritannien förlorade de flesta av sina kolonier. (Cameron & Neal, 2006:482f) Samtidigt 
växte finansmarknaderna som baserades på eurodollar sig allt större och blev mer 
betydelsefulla under 1960-talet. Detta bidrog till att fler och fler verksamma inom finans- och 
banksektorn försökte etablera sig på dem. London var den största marknaden, men den var 
förenad med höga investeringskostnader som många mindre banker inte hade råd med, varvid 
de sökte billigare alternativ. Särskilt de amerikanska bankerna var intresserade eftersom de 
drabbats av hårda regleringar under 1960-talets andra hälft till följd av Amerikas ekonomiska 
problem.  
 
Lösningen blev att de amerikanska bankerna sökte sig till länder som var närbelägna Amerika 
och som genom koloniala band till Storbritannien tillämpande samma regelverk som i 
London. Genom att länderna var närbelägna, hade mycket lägre etableringskostnader och låg i 
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ett varmare klimat än London hade de goda förutsättningar för kommersiell finansverksamhet. 
Länderna som var aktuella var först och främst den dåvarande brittiska kolonin Bahamas men 
så småningom blev även Caymanöarna och Nederländska Antillerna populära stater att 
använda som bokföringsplats för lån, förmögenheter och försäkringar vars ägare befann sig i 
ett annat land. Till skillnad från London bedrevs ingen ekonomisk verksamhet i dessa 
allokerade dotterbolag och bankkonton, utan det handlade snarare om det som kallas 
correspondent banking. Med detta menas att en bank som är verksam på en plats 
(correspondent bank) erbjuder sig att sköta en annan banks affärer (respondent bank) där. 
Bankerna kan således agera och göra affärer internationellt utan att ha fysisk lokal närvaro på 
alla platser där de agerar. (Engdahl, 2004:47f.) 
 
Öarna användes av bankerna för deras interna affärer och var således bara av juridiskt intresse 
för bankerna. Länderna saknar egentliga industrier och har inga naturtillgångar. Det OFC har, 
förutom sina attraktiva lagstiftningar och skattesatser, är turistnäring. Även om OFC inte har 
någon annan direkt näring förutom turismen och finanssektorn är en del av dem några av 
världens rikaste länder och förvaltar mer pengar än många länder har i samlad 
bruttonationalprodukt. Bahamas som var det första skatteparadiset att prata om gick från att 
ha ett 40-tal banker år 1963 till 320 banker tio år senare. Detta gjorde Bahamas till världens 
tredje största finanscentrum efter London och New York. (Brimmer & Dahl, 1975:346f) 
 
Fördelarna med att etablera en offshoresektor skördade stora framgångar för Bahamas och 
Caymanöarna. De fick stora utvecklingsmöjligheter eftersom offshoresektorn fordrade en 
utbildad och erfaren arbetskraft, som över tiden tillhandahölls allt mer av lokalbefolkningen. 
Allteftersom offshoresektorn växte fick länderna även positiva sideffekter som främst 
handlade om servicesektorn (hotell och restauranger) och infrastrukturen som var i behov av 
uppgradering och utbyggnad. (Williams, Suss  & Mendis, 2005:1175)  
 
Länder som Bahrain, Singapore och Bahamas främjar etableringar av OFC som väg att gynna 
deras ekonomiska utveckling. Ett OFC gynnade integrationen av kapitalmarknader och 
följaktligen uppmanades mobilisering och allokering av besparingar på regional basis. För ett 
typiskt utvecklingsland som har otillräckligt kapital kan ett OFC vara substitut under en 
övergångsperiod tills den inhemska kapitalmarknaden utvecklas. Således stimulerar ett OFC 
tillväxten av den finansiella infrastrukturen. Detta bidrar till att efterfrågan på arbetskraft ökar 
inom flera områden. Viktigast är dock att OFC stimulerar internationaliseringen av den lokala 
ekonomin. (Park, 1982:31, 34) 
 
När kringliggande länder såg hur dessa länder lyckats attrahera sig mycket kapital som höjde 
levnadsstandarden började andra mer eller mindre självständiga öar i Karibien öppna ögonen 
för offshoreverksamhet. Samtidigt började även OFC växa fram i Europa där furstendömen 
som Luxemburg, Liechtenstein och Monaco tillsammans med de brittiska kanalöarna 
Guernsey, Jersey och Isle of Man kunde erbjuda billigare och förmånligare 
offshoreverksamheter än London.  
 
Det var främst när de brittiska kolonierna började frigöra sig från Storbritannien som många 
britter ansåg sig tvungna att återvända till sitt moderland. Det fanns bara ett bekymmer, i 
hemlandet skulle deras förmögenheter beskattas. Många kolonister kom från varmare klimat 
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och sökte att fortsätta leva i värmen, varvid Jersey blev ett bra alternativ att flytta till. Med 
hjälp av rådgivare och förvaltare kunde kryphål i lagstiftningen utnyttjas så att tillgångarna 
undgicks beskattning. (Engdahl, 2004:52) 

4.3 Skatteparadis får en annan roll 
Från början var det världens förmögna privatpersoner som använde OFC för att undgå 
beskattning på sina tillgångar samt slapp insyn eftersom pengarna många gånger 
tillförskaffats på mer eller mindre ”orena” sätt (främst kolonisterna som plundrade kolonierna 
på deras tillgångar). Pengarna placerades i OFC under beteckningarna private banking och 
asset protection. Sedan slutet av 1960-talet har det varit vanligt för förmögna personer att äga 
stora delar av sina tillgångar via offshorebaserade truster, stiftelser eller bolag. Förutom de 
rika privatpersonerna började, som tidigare nämnts, bankerna att bedriva 
eurodollarverksamhet i OFC samt tillhandahöll de rika privatpersonerna med 
förmögenhetsförvaltning och andra banktjänster. Även brottslingar började använda OFC, då i 
syfte att kunna tvätta pengar. Det var främst den amerikanska maffian som använde Schweiz, 
med dess hårda banksekretess, till en början men senare flyttades penningtvätten till mer 
närliggande OFC som Bahamas och Caymanöarna. (Engdahl, 2004:52)  
 
Genom ändringar i lagstiftningar, avregleringar och satsningar på den infrastruktur som 
behövs för en finansiell verksamhet har de jurisdiktioner som velat attrahera 
offshoreverksamhet fortsatt att växa. En del menar att de avregleringar som gjordes på 1980- 
och 1990-talen bidrog till att skillnaderna mellan olika länders regelverk minskat och att 
distinktionen mellan on- och offshore därmed har börjat suddas ut (Errico & Musalem, 
1999:16f). För att ingen förvirring ska råda visas förhållandet mellan finansiella offshore och 
onshore-verksamheter i figur 4.1. 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1. Förhållandet mellan finansiella offshore- och onshore-verksamheter. Källa: Engdahl, 
2003:75. (egen bearbetning) 
 
Skillnaderna vad gäller de olika ländernas skatte- och avgiftssystem är emellertid fortfarande 
olika och mycket stora. Genom de förändrade regleringarna och avregleringarna började 
personer och företag plocka hem sitt kapital till de nybildade onshorebaserade offshorecentra. 
Detta minskade dock inte användningen av OFC utan bortfallet kompenserades av andra 
tjänster, som det ovan nämnda private banking.  
 
Enligt Engdahl (2000:36f) växte antalet OFC vare sig man såg till antalet licensierade banker 
och bolag eller värdet på deponerade tillgångar offshore. Han menar att utövarna är så gott 
som alla världens stora bokförings- och revisionsbyråer, banker och multinationella företag. 
Eller som det framgår av Caymanöarnas Penningmarknadsmyndighet (CIMA): 
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The Cayman Islands is recognised as one of the top 10 international financial centres in 
the world, with over 40 of the top 50 banks holding licences here. 
(www.cimoney.com.ky, 2008-04-09) 

 
I slutet av 2001 fanns det totalt 426 banker på Caymanöarna, varav 127 var europeiska. Detta 
antal har minskat dramatiskt och var i december 2007 nere på 281 banker, av vilka 88 banker 
är europeiska. Av dessa 281 banker var det bara 19 som hade sig den så kallade A-licensen 
som krävs för att bedriva verksamhet med bofasta. Resterade bolag hade enbart den B-licens 
som berättigar att bedriva utlandsrelaterad verksamhet. Bland de banker som har B-licensen 
återfinns det stora svenska bankerna Swedbank (licensen står i Föreningssparbanken AB), 
Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken. (CIMAa-c, 2008) 
Minskningen av antalet banker kommenterar CIMA med: 
 

There are increasing signs that the banking sector of the Cayman Islands financial 
services industry is maturing. While consolidation facilitated by globalisation has 
resulted in a reduction in the number of bank licensees, the volume of assets being 
booked through the jurisdiction has continued to increase. (www.cimoney.com.ky, 2008-
04-09) 

 
De finansiella produkter och transaktioner som tillhandahålls av OFC har varierat över tiden 
och tyngdpunkten har emellanåt skiftat mellan olika finansiella instrument. Från början 
användes OFC främst för överföringar men med tiden har nya innovativa finansiella 
instrument och tekniker som kännetecknat utvecklingen inom hela finansmarknaden också 
präglat OFC. Det finns idag ett omfattande utbud av finansiella produkter och tjänster, och 
offshorebranschen är idag en diversifierad sådan.  

4.3.1 Konkurrens mellan OFC och skandaler 
Hudson (1998) diskuterade risken för att OFC skulle konkurrera med varandra vilken skulle 
ha kunnat leda till att en del OFC skulle slås ut. Men detta blev inte fallet eftersom de olika 
OFC är specialiserade vad gäller olika områden, varför också många multinationella företag 
har filialer i flera OFC. (Hudson, 1998:916f) Hudson menar att företagen: 
 

… make use of the qulitative differences between OFCc rather than seeking to construct 
the Bahamas and Cayman as identical places for offshore finance. (Hudson, 1998:927) 

 
Det finns emellertid en del konkurrens och statusskillnader mellan olika skatteparadis och 
OFC. Enligt Engdahl (2000:38) tillhör OFC:s som Caymanöarna, Isle of Man och Jersey de 
mer välrenommerade, medan Antigua och Anguilla, Cook Island, Montserrat, Panama och 
Seychellerna tillhör motsatsen. Detta är något som multinationella banker och företag ser 
mycket noggrant på eftersom de vill undvika skandaler och olika sorters krascher. För 
användarna är skandaler av olika slag sällan bra för affärerna, och otaliga är de skandaler som 
uppmärksammats i media. Detta kommer mer ingående att tas upp i kapitel åtta. 
 
Sekretessen och bristfällig reglering i OFCs möjliggör att korrupta ledare och affärsmän kan 
stjäla pengar och hämma den ekonomiska utvecklingen i deras länder (Sikka, 2003:376). Det 
förutspåddes att politiska ledare skulle gömma undan 20 miljarder dollar på Schweiziska 
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bankkonton där sekretessen är garanterad under år 1999 (The Economist, 990116). Ungefär 
2,6 biljoner dollar om året estimeras tvättas, en stor del av dessa sker genom skatteparadis 
som inte ställer några frågor och sällan samarbetar med internationella reglerare. (FATF, 
1999) 
 
Generellt sett har det på senare tid blivit allt vanligare att internationella företag använder 
OFC för att skapa skatteeffektiva lösningar. Företeelsen är vanligast i länder som USA och 
Storbritannien men förekommer också i Sverige. Två tydliga svenska exempel är IKEA med 
familjen Kamprad och Tetra Pak med familjen Rausing som båda använder ett nät av 
skatteparadisbolag för att skapa ett skydd för insyn i verksamheten och minska skatten. Listan 
över skandaler där skatteparadis är inblandade kan göras lång och fler fall kommer att tas upp 
i kapitel sju.  
 
Det finns några faktorer som särskiljer de OFC:s som blivit framgångsrika från dem som inte 
blivit det. Engdahl (2000:39) menar att de framgångsrika OFC:s generellt kännetecknas av: 
 

- Lagstiftning som garanterar finansiell verksamhets förmånlighet och konfidentiellitet. 
- Administration vars kontroll och övervakning av verksamheten hindrar finansiella 

krascher som skapar osäkerhet bland investerare. 
- Väl utbyggd informations- och kommunikationsstruktur. 
- Omfattande nätverk och samarbete mellan privata, officiella (statliga) och professionella 

internt och externt. 
- Lokalisering i samma tidszon som ett världsledande finansiellt centrum (helst London, 

New York eller Tokyo). 
- Välutbildad (och engelskspråkig) arbetskraft. 
- Politisk stabilitet. 

 
Om dessa är de karaktärsdrag som särskiljer de framgångsrika OFC från de mindre 
framgångsrika, är det också intressant att undersöka vad som egentligen menas med ett 
skatteparadispräglat OFC och vad som karaktäriserar desamma.  

4.4 Så ser skatteparadis ut idag 
Eftersom det inte finns någon enhetlig definition av skatteparadis är det också svårt att visa 
vilka länder som räknas till denna kategori. Denna studie omfattar de länder som OECD tar 
upp som skatteparadispräglade OFC. Det finns emellertid några karaktäristiska drag som är 
gemensamt för många av skatteparadisen. Det här avsnittet är till för att komplettera den 
punktlista som ovan redogjorde några skillnader mellan framgångsrika- och mindre 
framgångsrika OFC.  
 
Tillgängligheten och goda transportmöjligheter till grannländerna är avgörande för ett OFC, 
på samma sätt som goda telefon- och telekommunikation. Det behöver också en liberal 
lagstiftning vad gäller bankväsendet, valutaväxlingar, beskattning och handel med 
värdepapper. Även arbetstillstånd till utlänningar eller en internationell välutbildad inhemsk 
arbetskraft samt en politisk och ekonomisk stabilitet är också av största vikt. (Park, 1982:32) 
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4.4.1 Det karaktäriserar skatteparadis och OFC 
För att ge en tydligare bild av vad ett skatteparadis eller OFC är presenteras här några olika 
sätt att karaktärisera desamma. Park (1982) undersökte sammanbandet mellan OFC och 
ekonomisk utveckling. I Parks undersökning kategoriserades fyra sorters OFC (tabell 4.1)  
 
Tabell 4.1. Fyra typer av OFC 

Vilken sorts center Kapitalkällor Kapitalanvändare Exempel på OFC 

Ursprungligt center Världsomfattande Världsomfattande London, New York 
Redovisningscenter Utomstående Utomstående Nassau, Caymanöarna 
Finansieringscenter Invändigt Invändigt Singapore, Panama 

Insamlingscenter Utomstående Utomstående Bahrain 
Källa: Park, 1982:33 (egen bearbetning) 
 
Ett ursprungligt center agerar över hela världen men majoriteten av dess källor och användare 
är främst inom deras huvudmarknad. Denna marknad består till största del av högt utvecklade 
industriländer som både investerar och lånar från OFC. Ett ursprungligt OFC agerar som en 
internationellt finansiell mellanhand för dess marknadsområde, på samma sätt som ett lokalt 
finanscenter fungerar inom landet. Av den anledningen anses ett ursprungligt center ofta vara 
ett internationellt finanscentrum istället för bara ett offshorecenter. Ett annat sorts center är 
redovisningscentra som på grund av sina gynnsamma skatteregler används av internationella 
banker och som samlingsställe för skalfilialer som bokför inlåning av eurovalutor och 
internationella lån. Eftersom banker bara behöver ha postlådor och arkiveringsskåp för att dra 
nytta av skattefördelarna på OFC, ställer redovisningscentrat ytterst små krav på att få ta del 
av deras finansiella infrastruktur. (Park, 1982:33) 
 
Dessa två är extremfallen, men mellan dem finns bland annat finansieringscentrum. Sådana 
centra spelar rollen som en inre finansiell mellanhand som kanaliserar offshorekapital från 
deras marknad till lokala marknader. Motsatsen till inre förmedling av offshorekapital är ett 
insamlingscentrum. Ett sådant centrum verkar främst mot en yttre finansiell representant. Här 
placeras sparat kapital som internationella banker kan investera till bättre avkastning än lokala 
banker. (Park, 1982:33-4) 
 
Det sättet som en etablering av ett OFC sker idag är liknande det som skedde i London på 
1950-talet då staden blev centrum för handeln med eurodollar. Skillnaden mellan dåtidens 
London och etableringarna av OFC var att i de skatteparadispräglade centren utfördes sällan 
någon reell verksamhet i de kontor som öppnades. De finansiella transaktionerna som 
genomfördes på deras mark eller genom deras rättsliga system omfattade praktiskt taget inte 
några aktörer som hade sin hemvist på dessa öar, annat är som mellanhänder. Det handlar om 
jurisdiktioner vars regelverk för finansiell offshoreverksamhet är undantaget en rad 
regleringar som annars är normalt, och som också gäller för den inhemska verksamheten. De 
främsta av dessa länder erbjuder sina utländska aktörer förmånliga villkor för 
offshoreverksamhet. Errico och Musalem (1999:6) menar följande villkor: 
 

- Avsaknad av interna kapital- och valutakontroller 
- Avsaknad av externa kapital- och valutaregleringar 
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- Avsaknad av andra former av regleringar som exempelvis bokföringsregler 
- Total banksekretess 
- Frånvaro av skatt på affärsverksamhet och kapitalinvesteringar 
- Bekväma etableringar av olika typer av bolag, till låga avgifter 
- Inga krav på att de utländska bolagen måste ha fysisk närvaro i form av kontor eller 

personal inom jurisdiktionen 
- Avsaknad av dubbelbeskattningsavtal som annars hade möjliggjort för annan stat att få 

insyn i verksamheten. (Listan är en egen bearbetning av Engdahl, 2000:28) 

4.5 Vilka är skatteparadisen? 
Det finns inte någon vedertagen definition av vad skatteparadis är, även om det är flera 
faktorer som kan sägas kännetecknar dem. Detta är mest troligt på grund av att det finns så 
många olika varianter och nivåer av skatt som varierar kraftigt över hela världen. Med 
begreppet skatteparadis menas i denna uppsats bara de länder som inte tillämpar någon skatt, 
eller högst några få procentenheter, eller som på annat sätt gör att beskattningen kan bli 
nästintill obefintlig. (Engdahl, 2000:11) Per definition är ett OFC ”ett centrum där 
majoriteten av transaktionerna på båda sidorna i balansräkningen sker utomlands och med 
icke-residenta” (Williams, Suss  & Mendis, 2005:1174). 
 
Park (1982) menade att OFC går att särskilja från deras inhemska motsvarigheter genom tre 
olika karaktäriseringar. För det första handlar internationella finanscentrum med externa 
valutor som inte är samma som i det land de verkar. På så vis går inte transaktionerna att 
jämföras med det inhemska bankväsendet. För det andra är OFC generellt befriade från 
skatter och valutakontroller vilket är lagstadgat på de inhemska finansiella marknaderna. 
Slutligen är OFC primärt, men inte enbart, till för icke residenta. Förutom dessa tre särdrag 
måste ett tillräckligt stort antal banker och institutioner vara lokaliserade för att nå den 
kritiska mängd som behövs för att hjälpa en internationell klientel på ett effektivt och 
effektfullt sätt. (Park, 1982:32) 
 
En lista över de skatteparadis som denna studie grundar sig på finns bifogad i slutet av denna 
uppsats i appendix 3. 

4.6 Varför OFC finns 
Skatteparadispräglade OFC finns till av två orsaker som hör tillsammans och är beroende av 
varandra. Det handlar om det traditionella ekonomiska exemplet utbud och efterfrågan. Det 
måste således finnas länder som vill vara OFC och bjuda ut sina tjänster, medan det samtidigt 
måste finnas aktörer som vill använda sig av dem vilket skapar en efterfrågan. Förutom dessa 
aktörer finns det också en tredje part inblandad som jag väljer att kalla motståndare. Denna 
part består av länder och organisationer som blir lidande av OFC-verksamheten, till exempel 
genom minskade skatteintäkter, och vill att utbudet av OFC ska minska för att därigenom 
komma åt de som använder dem.  
 
Som tidigare nämnts är det bland annat bristen på andra näringar än turism som gör att många 
stater söker att attrahera mer kapital, vilket de kan göra genom lättare regleringar. 
Genomgången ovan av hur OFC och skatteparadis vuxit fram och utvecklats har visat vilka 
fördelar som en enskild stat kan få genom att vara ett finansiellt offshorecentra. Men dessa 
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skulle inte ha funnits om det inte var för alla de som placerar kapital där eller låter affärerna 
gå via dem. Förutom den grundläggande informationen av de som använder 
skatteparadispräglade OFC som beskrivits genom den historiska återblicken kommer jag här 
att mer ingående visa användningen ur ett investerarperspektiv. 

4.6.1 Vad skatteparadisen kan göra för investeraren 
Skatteparadisen anses av en del vara en lösning, medan andra ser det som ett problem. Hur 
individer, företag, myndigheter och andra organisationer ser på skatteparadis beror mycket på 
vilken etik och moral de har i förhållande till deras nytta. Under avsnitt 4.8 kommer 
problemen att belysas. I detta avsnitt kommer främst möjligheter, eller lösningar på problem, 
för individer och företag att belysas. Det finns främst två företeelser som gynnar denna grupp: 
möjligheten att skapa en väl fungerande global handel och stabil ekonomi, och möjligheter att 
skydda och förvalta både privata och kollektiva förmögenheter.  
 
Den första av de två effekterna är att skatteparadisen ökar mobiliteten på kapital och fungerar 
som ett smörjmedel till den globalisering som varit framträdande sedan andra världskrigets 
slut (jmf. Sikka, 2003:390). Den ökade handeln krävde mer kapital och bankerna följde med 
sina kunder för att kunna tillgodose deras behov. De regleringar som finns i de flesta länderna 
med syfte att ha goda ekonomiska reserver i banker och företag har aldrig funnits i OFC och 
skatteparadis (Engdahl, 2004:73). Det har gjort dem mycket användbara för att snabbt och 
enkelt skaffa de betalningsmedel och krediter som behövs i en kapitalsintensiv verksamhet.  
 
Den andra effekten handlar främst om hur kapital kan förvaltas på ett skyddat och skattefritt 
sätt. OFC tillhandahåller ett antal lagliga och betydelsefulla tjänster som kan delas in i tre 
olika kategorier (Williams, Suss  & Mendis, 2005:1174):  
 

- Privata investeringar 
- Skydd av tillgångar 
- Egendomsplanering 

 
De privata investeringarna hanteras så att skatten minimeras och skyddet maximeras vilket 
sker under lagstadgade provisioner. Med skydd av tillgångar menas att användandet av en 
internationell jurisdiktion, annan än klientens säte, möjliggör skydd av inkomst och tillgångar 
från politiska, skattemässiga och legala risker. Egendomsplanering är när administrationen av 
tillgångar görs i de mest legalt- och skattemässigt fördelaktiga jurisdiktionerna. (Williams, 
Suss  & Mendis, 2005:1174) 
 
Förmögenheterna placeras i särskilda skattebefriade bolag och truster som skyddas av stark 
sekretesslagstiftning vilket gör att inget annat lands myndigheter kunde få insyn över 
tillgångarna. I en artikel i Svenska Dagbladet (990706, sid. 29) sa Luxemburgs dåvarande 
budget- och justitieminister Luc Frieden:  
 

Vi är definitivt varken skattmasar eller poliser åt andra länder. Det åligger varje lands 
myndigheter att se till att deras skattebetalare betalar de skatter de ska i sitt eget land. 
[…] Vi ger inte rättshjälp när det handlar om skatteflykt, däremot när kriminella aspekter 
finns med.”  
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4.7 Vem använder skatteparadisen? 
Det är väldigt många som använder skatteparadisen eller OFC. Det går inte att sätta en siffra 
på hur många de är, eller ens vilka de är. En del tillkännager sig och visar öppet att de har 
kapital eller företag offshore, medan andra utnyttjar den starka sekretessen och vill hålla sina 
affärer för sig själv utan någon insyn. Det är dock känt att många av världens multinationella 
företag och banker har verksamhet på skatteparadispräglade OFC. För dessa är 
marknadsandelar, lönsamhet och möjlighet att låna till förmånliga räntor för stora 
investeringar viktiga. Det är därför inte svårt att förstå varför finansiella aktiviteter i allt större 
grad utförs offshore där det är mer ekonomiskt förmånligt.  
 
Kunskapen om hur man startar företag offshore eller vilka olika fördelar som olika OFC kan 
tillhandahålla är inte något som vem som helst vet. Sometimes people work together to 
commit a crime, and sometimes people hire other people to commit crimes for them 
(Gottfredson & Hirschi, 2001:213). Förmögna privatpersoner och företag anlitar advokater, 
banker eller specialiserade konsultfirmor att sätta upp bankkonton och företagslicenser. 
”Professionals are highly rewarded for constructioning new legal ways of avoiding 
regulation, costs and taxes” (Sikka, 2003:369). Eller som Mills uttrycker sig: 
 

Man finner sällan eller aldrig numera makten och kunskaperna förenade i en och samma 
person; men däremot omger maktens män gärna med folk som sitter inne med vissa 
kunskaper, eller åtminstone är mäkta erfarna i konsten att göra skickliga affärer. Den 
lärde har förvisso inte blivit någon filosof på tronen i detta land (USA, förf. anm.); men 
däremot har han ofta blivit rådgivare. (Mills, 1956/1971:392) 

 
Skatteparadis och OFC har främst utvecklats och dominerats av världens stora banker och 
revisionsbolag. De används främst av Sveriges och världens mest förmögna personer för att 
kunna kontrollera företag och förmögenheter.  
 
Skatteparadisen utgör ett slags fristater eller monetära regioner i vilka Laschs (1995) eliter 
söker finna skydd. De har möjlighet att erbjuda exterritoriala aktörer förmånliga villkor som 
skiljer sig helt från övriga världen eftersom det inte finns någon offentlig sektor som begär 
finansiering eller något finansiellt säkerhetssystem som medför skatter och avgifter. 
Avsaknaden av beskattning och avgifter bidrar till att möjligheten att äga och bygga upp 
privata rikedomar ökar. Att sedan stark sekretess tillämpas skapas stora möjligheter att kunna 
dölja sina förmögenheter för utomstående. Av den anledningen kan skatteparadisen användas 
för att undvika det skattetryck, de regleringar och den öppenhet som kännetecknat 
västländernas politiska inriktning efter andra världskriget. 
 
I det här sammanhanget kan således den offshorebaserade skatteflykten ses som en följd av att 
samhällets tryck mot privata förmögenheter och verksamheter under efterkrigstiden ansetts 
vara alltför hårt av vissa samhällsgrupper (Engdahl, 2004:79). Möjligen har stora delar av de 
mest ekonomiskt välbärgade grupperna i samhället accepterat det kollektivt finansierade 
välfärdssystemet endast av den anledningen att de har kunnat skydda sina förmögenheter 
genom att använda OFC och skatteparadis (Engdahl, 2004:81). 
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För att skapa ytterligare dimensioner om skatteparadisen måste även de negativa 
konsekvenserna av deras existens beskrivas.  

4.8 Regleringar och motstånd till skatteparadis 
Regleringar och motstånd har alltid funnits mot skatteparadis och OFC. Verksamheterna har 
aldrig betraktats med vänliga ögon, men några kollektiva initiativ med kraft togs inte förrän i 
mitten av 1990-talet. 
 
I maktkampen mot skatteparadisen, och deras negativa påverkan mot nationalstaterna, har 
flera länder satsat stora resurser på att komma till rätta med skatteparadisproblematiken. 
Framförallt USA har gjort detta efter terroristattackerna den elfte september 2001. Detta 
arbete har skett dels genom olika statliga bekämpningsorgan som i andra länder motsvarar 
svenska skatteverket, ekobrottsmyndigheten, finansinspektionen och andra myndigheter. Dels 
genom överstatliga organisationer som EU, OECD och FATF. Som svar på sådana 
ansträngningar organiserar sig även skatteparadisen, bland annat genom lobbyorganisationen 
Offshore Profit Center International (Engdahl, 2004:120).  
 
Genom det arbete som pågår inom exempelvis EU, OECD och FATF är skatteparadisen och 
OFC mer ifrågasatta och under tuffare press än någonsin tidigare (Engdahl, 2004:116). Jag 
kommer här kort presentera hur de olika institutionerna arbetar mot skatteparadis. 
 
Inom Europaparlamentet har tonen mot skatteparadis varit hård. I officiella handlingar har 
parlamentet hävdat att skatteparadis och OFC är den viktigaste orsaken till illojal 
skattekonkurrens. EU:s medlemsländer uppmanas att inte bara  vidta sanktioner mot icke 
samarbetsvilliga skatteparadis genom att belägga alla finansiella överföringar till dessa 
skatteparadis med källskatt utan också att länderna ska vara delaktiga att utplåna 
offshorebanker och skatteparadis. (Engdahl, 2004:113) 
 
OECD är en internationell organisation som består av regeringsmakter från demokratiska 
länder med marknadsekonomi över hela världen. Antalet medlemmar är 30 och Sverige är en 
av dessa men OECD har också ett 70-tal länder som de samarbetar med. Organisationen 
grundades 1961 och har sitt huvudsäte i Paris. Syftet med OECD är att tillhandahålla statistik, 
analysera ekonomisk utveckling och bedriva forskning inom olika ekonomiska och sociala 
områden. (OECD, 2008b) Mer information om OECD kommer att presenteras i avsnitt 5.7.2 
varför jag här inte kommer att gå in på mer detaljer om hur organisationen arbetar. 
 
Eftersom penningtvätt är ett internationellt problem är också en internationell organisation 
mot penningtvätt nödvändig. FATF grundades 1989 av G78 och så småningom ansvarade 
även EU-länderna tillsammans med G7 och åtta andra länder över verksamheten. I dagsläget 
har FATF sammanlagt 34 medlemsländer. I april 1990 släppte FATF en rapport som 
innehåller 40 rekommendationer som visar en strategi för hur penningtvätt ska motverkas. 
Dessa rekommendationer har uppdaterats flera gånger, senast var 2003. År 2001 fick FATF 
ett nytt ansvarsområde, organisationen skulle utveckla standards för att bekämpa 

                                                 
8 Group of seven. - Världens sju mäktigaste länder 
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terrorfinansiering, något som också har gjorts och implementerades i de 40 
rekommendationerna 2003. (www.fatf-gafi.org, 080521) 
 
Engdahl visade i sin doktorsavhandling en mycket pedagogisk bild över hur kapitalflöden 
mellan OECD- och OFC-ekonomier sker, vilket återges i figur 4.2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Offshorebaserat kapitalflöde mellan nationella ekonomier 
  Kapitalflöden inom en nationell ekonomi 
 
Figur 4.2. Kapitalflöde inom och mellan OECD- och OFC-ekonomier. Källa: Engdahl, 2003:242. (egen 
bearbetning) 
 
Figur 4.2 visar tydligt hur kapitalflödena går mellan skatteparadisen och andra länder. Figuren 
visar dock inte vad som påverkar flödena och det är just det som jag avser undersöka med 
denna studie samt hur olika politik kan föras för att minska användningen av skatteparadisen. 
Jag väljer att ta med figuren för att ge läsaren en överskådlig bild av hur kapitalflödena ändå 
kan se ut och i vilka former de kan ske. 

4.9 Tobinskatten 
Ett sätt som skulle kunna minska användningen av skatteparadis som har debatterats mycket 
är den så kallade Tobinskatten. Professor James Tobin tog upp tanken om en omsättningsskatt 
på valutahandel vid ett seminarium år 1972. Vid denna tidpunkt höll det fasta 
växelkurssamarbetet inom Bretton-Woods-systemet på att gå under eftersom flera valutor 
ansågs felvärderade och inbjöd till spekulativa attacker. Grundproblemet, som Tobin såg det, 
var att varor och arbetskraft rör på sig mycket trögare än likvida medel som reaktion på 
internationella prissignaler. Tobin har sedermera även tilldelats Sveriges Riksbanks pris i 
ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 
 
Tanken med förslaget är en internationellt enhetlig skatt på alla spotkonverteringar av en 
valuta till en annan, proportionell mot transaktionens storlek. Skatten skulle i synnerhet 
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avskräcka från kortsiktiga finansiella rundturer till andra valutor. Skattens effekt skulle bli 
mindre vid permanenta valutaförskjutningar eller långsiktiga innehav. På grund av 
växlingsrisker, kapitalvärderisker och imperfektioner på marknaden är räntearbitrage och 
valutaspekulation mindre bekymmersamt för långa värdepapper.  (Tobin, 1978:155) 
 
Tobin menade att stora och snabba rörelser på valutamarknader minskade de enskilda 
ländernas möjlighet att driva egen ekonomisk politik och förespråkade en ökad ekonomisk 
integration med gemensam valuta och gemensam penning och valutapolitik. Detta blev senare 
delvis verklighet i och med EMU9 och euro (som inte ska blandas ihop med prefixet ”euro” i 
eurodollar, som nämnts ovan). Tobins näst bästa lösning var att kasta lite grus i maskineriet 
genom att införa en enparameterskatt, Tobinskatten, som från början (1978) var en procent 
men som Tobin sedan sänkte till 0,1 procent för att undvika att skatten blir högre än den 
normala marginaleffekten för valutaväxlingar (Tobin et al., 1996:53). Tobin menade också att 
skatten måste gälla, inte bara på avistamarknaden, utan även på derivatmarknaden eftersom 
handeln bara skulle flytta från avistamarknaden till derivatmarknaden (Eklund, 2001:27). För 
att skatten skulle kunna fylla sitt mål menade Tobin att den implementeras globalt och varje 
enskilt land skulle hantera administrationen över sin egen jurisdiktion (Tobin, 1978:158). 
 
Huvudsyftet med skatten är enligt Tobin två: Det första är att växelkurserna i högre grad ska 
avspegla långsiktiga fundament på bekostnad av kortsiktiga förväntningar och risker. Det 
andra syftet var att besvara och stimulera de nationella makroekonomiska och monetära 
åtgärdernas självständighet. (Tobin et al., 1996:45-6) 
 
Kritiken mot Tobinskatten har varit massiv och inget land i världen har infört den, trots att 
den debatterats i mer än tre decennier. Eklund ger tio argument mot en Tobinskatt. Dessa är 
bland annat att det inte finns några belägg för att en sådan skatt skulle minska volatiliteten på 
valutamarknaderna. Det finns heller inte några belägg för att det är spekulanterna som får 
betala skatten och Tobinskatten är extremt svår att implementera (Eklund, 2001:29-48).  
 
Huvudinvändningen mot Tobinskatten är att den ”är ett dåligt medel att nå ett vällovligt mål” 
(Eklund, 2001:51). Tobins bakomliggande tanke kan anses vara god, men själva skatten är en 
dålig väg att gå för att uppnå målet. Risken med ett införande av Tobinskatten menar Eklund 
(2001) också kan bli att handeln flyttar till obeskattade länder, det vill säga skatteparadis, och 
lägre beskattade instrument.  
 
För att uppnå målet och minska de internationella valutaspekulationerna och även minska 
kapitalrörelserna borde en global valuta införas, precis som Tobin menade 1978. Frankman 
(2002) menar att en gemensam global valuta också kan vara ett viktigt element för att skapa 
en global demokrati.  
 
 
 

                                                 
9 Europeiska Monetära Unionen 
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Kapitel 5 

Teoretisk modell: OFCPM 
 
 

I detta kapitel kommer jag att skapa en modell med vilken jag avser 
att undersöka vilka faktorer som påverkar kapitalflöden till 
skatteparadis. Jag kommer visa vilka antaganden som modellen 
bygger på och därefter stegvis konstruera modellen. När modellens 
komponenter har presenterats kommer en analys att genomföras av 
modellen i dess beståndsdelar. Denna analys kommer att ligga till 
grund för undersökningen som avser att studera hur väl modellen kan 
förklara verkligheten. 
 
 
 
 

5.1 Grunden till modellen 
För att undersöka kapitalflöden till skatteparadis och vilka konsekvenser dessa kan få har jag 
byggt upp en modell vars olika komponenter kan illustrera de olika faktorerna i ett 
investeringsbeslut. Fördelen med att skapa en egen modell är att jag får möjlighet att utforska 
det jag själv vill istället för att binda mig till andra forskares modeller. På så vis blir studien 
mer av pilotkaraktär som sedan får utvecklas och testas i flera senare led. Innan jag börjar 
sätta ihop modellen med dess olika komponenter har jag för avsikt att konstruera en ram för 
inom vilka gränser modellen kommer att ligga. Detta för att längre fram i denna studie kunna 
föra en argumentation om hur väl modellen speglar verkligheten. Ramen konstrueras också 
för att med större säkerhet kunna uttala sig om hur den fungerar. Den välkände ekonomen 
Milton Friedman uttalade följande åsikter om antaganden bakom modeller: 
 

The relevant question to ask about the ”assumptions” of a theory is not whether they are 
descriptively ”realistic”, for they never are, but whether they are sufficiently good 
approximations for the purpose in hand. And this question can be answered only by 
seeing whether the theory works, which means whether it yields sufficiently accurate 
predictions. (Friedman, 1953:15) 

 
De ramar och antaganden som modellen grundar sig på är de tidigare forskningsstudier som 
togs upp i kapitel tre och fyra. Såväl de artiklar, böcker och andra källor som använts bildar 
dessa antaganden. Även källor som inte tas upp i denna studie har påverkat mig vilket också 
reflekteras i antagandena bakom modellen. Dessa består av artiklar som lyfter fram olika 
aspekter av skatteparadis men som inte kommer med något som tillför mer, eller bättre, 
information än de källor som tas upp. De olika åsikterna om skatteparadisen och deras 
existens skiljer sig åt mellan olika forskare, investerare och andra intressenter. Dessa kan ha 
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olika grad av noggrannhet och ställer olika krav på antagandena samt den forskning som 
dessa grundar sig på. Som tidigare angetts är modeller inget annat än förenklingar av 
verkligheten och bygger på att vissa antaganden ska vara uppfyllda för att modellen ska kunna 
ge en god uppskattning av tillvaron (Darmer & Freytag, 1997:77).  
 
Den svenska användningen av skatteparadis är förhållandevis liten i jämförelse med större 
länder som exempelvis USA och Storbritannien där också den mesta forskningen på området 
härstammar ifrån. Skillnaden mellan ett högskatteland som Sverige och ett land med lägre 
skatter som USA kan påvisa stora skillnader vad beträffar benägenheten att använda 
skatteparadis. Av den anledningen är det också extra intressant att undersöka Sverige. 
 
För att kunna undersöka om den modellen som snart kommer att presenteras är tillräckligt 
tillförlitlig har tidigare forskning och studier använts för att studera vilka komponenter den 
bör bestå av. Risker, avkastning och andra faktorer som ingår i modellen kommer efterhand 
att presenteras och sättas samman i en formel, eller ekvation, vilken presenteras längre fram i 
detta kapitel. Undersökningen av modellen mot verkligheten kommer att kräva dagsaktuella 
skattesatser, lagstiftning, brottsarbete och andra faktorer som kan påverka investeringsvalet 
och kapitalflöden till skatteparadis.  

5.2 Antagandena bakom modellen 
Som Friedman (1953) och Darmer och Freytag (1997) hävdade stämmer sällan en teori eller 
en modells antaganden överens med verkligheten, utan dessa får istället visa att de stämmer 
genom att skapa tillräckligt många goda resultat. De antaganden som presenteras i detta 
avsnitt anser jag utgöra en god och representativ bild av hur verkligheten ser ut vilket gör att 
modellen även torde gå att tillämpa i realiteten. 
 
Modellen är uppbyggd på så sätt att nyttan av att placera/registrera i utlandet för investeraren i 
hemlandet ställs mot nyttan att göra detsamma i ett skatteparadis. I termen nytta ingår såväl 
avkastning som de risker en placering i utlandet kan medföra. Mitt mål med den skapade 
modellen och är att ge en god approximation på hur en investerare resonerar vad gäller att 
flytta sitt kapital till ett skatteparadis, ekonomisk brottslighet och anseende. Som underlag för 
den ekvation som arbetas fram i detta kapitel har jag tagit fram ett antal antaganden som 
modellen grundar sig på. Här uppställs en lista med de aktuella antagandena: 
 

• En investerare är antingen en privatperson eller de som är ansvariga för företagets 
verksamhet och således riskerar både sitt arbete och anseende vid brott. 

 
• En handling, placering av kapital eller registrering av företag som involverar ett 

skatteparadis antas för enkelhetens skull vara kriminell. Olagliga handlingar kan vara 
antingen medvetna eller omedvetna i tron att de egentligen är lagliga. Jag vill här 
poängtera att all skatteparadisanvändning inte är kriminell, snarare tvärt om, men 
utifrån vad jag vill undersöka i uppsatsen är det rimligt att göra ett sådant antagande. 

 
• Modellen avser en viss avgränsad tidsperiod, det vill säga alla investerare grundar sina 

beslut över en och samma tidshorisont. 
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• Marknaden antas vara effektiv. Med detta antagande menas att ingen enskild 
investerare kan påverka priset på ett värdepapper, skattesatsen i det ena eller andra 
landet. 

 
• Ett lands skattesatser och sekretesslagstiftningar ska vara fullständigt beskriven av sin 

förväntade avkastning och risk med att placera i just det landet. 
 

• Utdelningar, kapitalvinster och ränteintäkter beskattas och därför kommer investeraren 
att ta hänsyn till den förväntade avkastningen efter skatt vad gäller utdelningar, räntor 
eller realisationsvinster. Det motsatta förhållande gäller vid förluster där 
skattereduktion är möjligt för förlust av kapital. 

 
• Kontrollerna av skatteparadisen antas vara slumpartade, men om en handling 

uppmärksammas av kontrollerande myndigheter kommer detta med all sannolikhet 
leda till att samtliga handlingar för individen/företaget kommer att granskas varvid 
kontrollerna inte längre är slumpartade. Granskningarna kommer således att öka för 
dem som har åkt dit tidigare och fått kontrollerande myndigheters ögon på sig.  

 
• Kostnaden för etiska och moraliska bojkotter samt dålig publicitet är individspecifika. 

 
Utifrån dessa ska jag nu visa tillvägagångssättet för att komma fram till den modell som jag 
namngett OFCPM, Offshore Financial Center Pricing Model. Kortfattat kan OFCPM 
beskrivas som en beteendeekvation, eller -modell, vilken avser att förklara kapitalflöden till 
skatteparadis och hur individer handlar utifrån olika premisser. 
 
Modellen bygger på att en investerare komponerar ett skatteupplägg bestående av olika 
tillgångar i ett skatteparadis där nyttan med kapital i skatteparadiset jämförs med nyttan i 
hemlandet. Därefter tillkommer frågan hur skillnader i nyttonivåerna kan göra att individer 
handlar på ett visst sätt. Investerarens nytta eller onytta av att upptäckas och bli bestraffad 
eller få utstå etiska och moraliska kostnader som bland annat dålig publicitet kommer också 
att resoneras kring.  

5.3 Offshore Financial Center Pricing Model 
För att underlätta vad jag vill säga med modellen använder jag mig av bilder för att illustrera 
vad jag menar och hur modellens olika komponenter hänger ihop. Detta ger också en bättre 
överskådlig syn av modellen som helhet vilket underlättar tolkningen av mina resonemang 
kring skatteparadisens kapitalflöden.  
 
Individen har till en början två olika möjliga alternativ, det ena är att använda skatteparadis 
(vilket hädanefter kommer att anses som olagligt) och det andra är att investera i Sverige som 
framgår av figur 5.1. Jag vill dock understryka att en användning av skatteparadis inom de 
gränser som lagar och föreskrifter förevisar kan ge individer och företag möjlighet att sänka 
sina skattekostnader utan att någon olaglig handling sker. Detta kommer emellertid inte att tas 
upp i denna studie då modellen skulle bli alltför omfattande och svårtolkad. Modellen består 
av tre delar; nettoavkastning, inställning till brott och anseende. Dessa delas upp i två olika 
ekvationer 5.4 och 5.5. 
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Figur 5.1. Individens olika investeringsalternativ. 
 
För enkelhetens skull antas att bruttoavkastningen r  är konstant och gäller i både 
skatteparadis och i Sverige. Även kapitalet K  (kan egentligen även motsvara intäkt, inkomst 
etcetera förutsatt att den beskattas) som avkastningen kommer ifrån är konstant och gäller 
oavsett vilket val individen gör. Skillnaden mellan nettoavkastningen Rland  i Sverige eller 
skatteparadis kommer att vara den faktor som är intressant att undersöka vad gäller 
avkastning. Skattesatsen tland  kommer att minska avkastningen vilket leder till att 
nettoavkastningen blir en funktion av:  
 
Rland = r × 1− tland( ) (5.1) 
 
där 1− tland( ) är den andel av avkastningen som individen får behålla. Denna modell kommer 
dock inte att handla om direkta avkastningar utan snarare om nyttonivåer. En individspecifik 
nyttonivå U är en personlig nivå som innefattar vad den implicerar, nämligen vilken nytta 
individen får vid olika avkastningar, det vill säga: 
 
ULand RLand ×K [ ] (5.2) 

 
Därutöver kan ytterligare faktorer tillkomma vilket snart kommer att visas. I OFCPM kommer 
emellertid inte någon annan faktor i nyttofunktionen för att investera sitt kapital i Sverige att 
tillkomma utan den ser helt enkelt ut som: 
 
US RS ×K [ ] (5.3) 

 
och förkortas US. 
 
För klarhetens skull utesluter det ena valet i figur 5.1 det andra, det vill säga individen kan 
inte växla mellan att vara laglig och kriminell. Då kanske läsaren tror att nyttan för 
användande av skatteparadis brottsligt också borde se ut som enligt ekvation 5.2, det vill säga 
UOFC

B ROFC
B ×K [ ] men så är inte fallet. Nyttan av att vara kriminell för med sig en osäkerhet 

eftersom den förväntade nyttan E(U) förutsätter att individen inte blir upptäckt och bestraffad. 
När individen är kriminell kommer dock en sådan osäkerhet med i bilden. 
 
När ett skatteparadis används på ett kriminellt sätt tillkommer också en individspecifik 
kostnad i form av en minskad nytta för individen, som i modellen betecknas Vi. 

Val av aktivitet

Kriminell 
användning av 
skatteparadis. 

Inte använda 
skatteparadis. 
Dvs. investera 
i Sverige.
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Sannolikheten, att inte bli upptäckt symboliseras med bokstaven p, som i engelskans 
probability, det vill säga sannolikhet. Om individen blir upptäckt kommer den att bli bestraffa 
genom exempelvis fängelse, för vilken sannolikheten betecknas med (1-p). Nedan kommer 
jag även att gå in på anseendeförlust vilket bedöms mycket snarlikt till värdeförlust eller 
nyttoförlust, men mer om detta längre fram. 
 
Den individspecifika faktor som approximativt visar individens nyttokostnad vid eventuella 
påföljder, Vi, påverkas av hur mycket individen bryr sig om de konsekvenser som ett brottsligt 
beteende kan medföra. Vmax innebär att individen inte överhuvudtaget bryr sig om de 
konsekvenser som ett brottsligt beteende innebär. För just denna antagna individ går det till 
och med att säga att individen kan tycka om att bli bestraffad och exempelvis sitta i fängelse 
eftersom den inte bryr sig överhuvudtaget om att bli bestraffad. 
 
Individer som har Vmin har stor nyttoförlust och vill inte sitta i fängelse och har därmed låg 
brottsbenägenhet eftersom en upptäckt och straff skulle innebära en för stor försämring av 
individens nytta. Nyttan av att begå brott är högre för individer med hög brottsbenägenhet än 
nyttan för individer med låg brottsbenägenhet. Det vill säga: Vmin ≤V i ≤Vmax . V är likformigt 
fördelad bland individerna, V ∈ Vmin ...,V i,...Vmax[ ]. 
 
Förväntad nytta för individer som använder sig av skatteparadis på ett brottsligt sätt är en 
funktion av individens avkastningsmöjlighet i förhållande till dess riskbenägenhet och 
kommer därför att se ut som: 
 
E UOFC

B( )= pU ROFC
B ×K [ ]+ (1− p) ×Vi  (5.4) 

 
Av detta kan en illustration av OFCPM första två delar åskådliggöras. Figur 5.2 tar dels 
hänsyn till modellens första del, det vill säga möjligheten till högre nettoavkastning till följd 
av lägre skatter i skatteparadisen. Det sätts i relations till modellens andra komponent, 
nämligen den brottsliga sidan av användandet av skatteparadiset, det vill säga att bli upptäckt 
och bestraffad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.2. Individens förväntade nyttonivå. 
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Investerarna antas vara rationella och tänka i termer om högre individuell nyttonivå.  Av den 
anledningen kommer individer att vara lagliga från Vmin fram till Vm eftersom nyttan att vara 
laglig US är högre än att vara olaglig pUB

OFC. Vm är skärningspunkten nyttonivåerna för laglig 
investering i Sverige US och kriminell användning av skatteparadis pUB

OFC möts, det vill säga 
marginalindividen m kan vara antingen laglig eller kriminell men till samma nytta. Dessa 
marginalindivider kan sägas vara indifferenta mellan de olika nyttofunktionerna. En rationell 
individ kommer dock inte vara olaglig om samma nytta kan erhållas lagligt såvida inte 
individen gillar risk. Från Vm mot Vmax kommer de investerare som bryr sig mindre om de 
upptäcks och drabbas av sanktioner för sina brott att befinna sig. Detta framgår även i figur 
5.2 där kategoriseringen av laglydiga och kriminella fördelas som: 

 
Vi < Vm  Laglydig 
Vi > Vm  Kriminell 

5.3.1 Vanrykte påverkar individens beslutsprocess 
Modellens tredje komponent handlar om inställning till förlust av anseende eller vanrykte. 
Vanrykte, C, påverkas av hur mycket individen bryr sig om sin status i samhället eller på 
arbetet. Vanryktet är en ren nyttonivå, det vill säga det finns ingen risk eller sannolikhet för 
upptäckt. Cmin innebär att individen inte bryr sig om sitt goda rykte och har därmed också 
högre brottsbenägenhet. Individer som har Cmax bryr sig istället inte alls om sitt goda ryckte 
och är därmed helt laglydiga. Ekvationen av vanryktet ser ut som följande: 
 
ULand RLand ×K [ ]−Ci  (5.5) 
 
På samma sätt som nyttan för bestraffning är C likformigt fördelad bland individerna 
C ∈ Cmin ...,Ci...,Cmax[ ]. Tvärtemot vad som gällde för nyttan vid bestraffningar är nyttan av 
att ha gott anseende lägre för brottsbenägna individer medan personer och företag som bryr 
sig mycket om sitt anseende har lägre brottsbenägenhet. Det vill säga: Cmax ≤ Ci ≤ Cmin . 
 
I figur 5.3 tas modellens tredje och sista del upp, det vill säga hur individens anseende 
påverkas till följd av användningen av skatteparadis. Det kan handla om att bli 
uppmärksammad i media på ett icke önskvärt sätt angående skatteparadisaffärer. Det antas ha 
ett värde för individen att inte förlora sitt anseende men som jag ovan redogjorde så kan det 
finnas de individer som är likgiltiga om sitt anseende. 
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Figur 5.3. Individens nytta i förhållande till förlust av anseende. 
 
Investerarna antas vara rationella och tänka i termer om högre individuell nyttonivå.  Av den 
anledningen kommer individer att vara lagliga från Cm fram till Cmax eftersom nyttan att 
bevara sitt anseende US är högre än att kunna förlora det UOFC. Cm är skärningspunkten där 
nyttonivåerna för en investering i Sverige US och i en investering i skatteparadis UOFC möts, 
det vill säga marginalindividen m kan vara antingen laglig eller kriminell men till samma 
nytta. Dessa marginalindivider kan sägas vara indifferenta mellan de olika nyttofunktionerna. 
En rationell individ kommer dock inte göra något som kan förstöra sitt anseende om samma 
nytta kan erhållas utan att anseendet förstörs. Från Cmin till Cm kommer de investerare som 
bryr sig mindre om sitt anseende att befinna sig. Detta framgår även i figur 5.3 där 
kategoriseringen av laglydiga och kriminella fördelas som: 
 

Ci < Cm  Kriminell 
Ci > Cm  Laglydig 

5.3.2 Det OFCPM kommer att omfatta 
När en individ ska välja om han/hon ska placera sitt kapital i ett skatteparadis eller i sitt 
hemland, Sverige, tänker individen på vilken nettoavkastning som skulle kunna erhållas i 
båda alternativen men även risken för att bli upptäckt och nyttoförlusten vid fängelse samt 
förlust av anseende. Vad investeraren vill veta är hur mycket skatteparadisinvesteringen 
kommer att ha genererat i avkastning i förhållande till den tagna risken att åka fast och förlust 
av anseende.  
 
Vad som främst kommer att diskuteras i följande avsnitt, och som de empiriska analyskapitlen 
även kommer att omfatta, är OFCPM:s olika komponenter. Främst kommer det att handla om 
hur olika sätt att föra politik, ur ett svenskt perspektiv, skulle kunna minska andelen som 
använder sig av skatteparadis. Undersökningar om exempelvis hur kraftigare 
brottsbekämpning och hårdare bestraffning kan påverka investeringsprocessen samt vilka 
förändringar som skulle kunna ske om skattesatserna. Sannolikheten p är approximativ 
eftersom någon sådan beräkning inte är gjord och av den anledningen anges inte någon 
procentsats. Syftet är inte att räkna i termer om pengar eller procentsatser utan snarare att se 
hur olika sorters politik kan påverka sannolikheten. 
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5.4 Introduktion till analys av OFCPM 
Granskningen av OFCPM baseras i huvudsak på de tidigare gjorda forskningsresultaten om 
redovisades i kapitel tre och fyra. Analysen är till för att ge en samlad bild över modellens 
funktion och även ge läsaren en insikt i hur den undersökning som kommer att redovisas i 
kapitel sju, åtta och nio. Min mening är att visa vad modellen kan berätta hur detta kan 
användas för att studera verkligheten. Under kommande rubriker ser jag på materialet på en 
ganska övergripande nivå, men jag gör även några fördjupningar i materialet för att kunna 
sätta intressanta detaljer i fokus. 
 
Avsnittet är uppdelat på så vis att varje komponent av OFCPM analyseras var för sig, Någon 
analys av modellen som helhet kommer inte att ges då analysen av de olika komponenterna 
anses utgöra en tillräckligt bra grund för att bedöma modellen styrkor och svagheter. Även 
antagandena bakom modellen kommer att utvärderas i syfte att diskutera huruvida det är en 
bra modell att använda för att visa investerarnas beteende vad gäller skatteparadis. Genom 
detta förfarande kommer således skatter, politik och samhällsanseende att jämföras för att 
kunna studera vilka förändringar av nyttonivå som genom politik är möjliga att genomföra i 
syfte att minska kapitalflödena till skatteparadis. 
 
Jag vill här återigen poängtera att det är individens personspecifika nyttonivå som undersöks i 
beteendeundersökningen, inte de faktiska intäkterna och kostnaderna i monetära termer. 
Dessa utgör självklart en viktig del av individens nytta men ytterligare faktorer påverkar 
också nyttonivåerna.  

5.4.1 Skatten påverkar nyttonivån 
Som rubriken för detta avsnitt implicerar kommer jag här att ge en redogörelse för hur 
individen resonerar om sin nyttonivå i termer om avkastning. Eftersom det är antaget att 
individerna är rationella och vinstmaximerande kommer de att försöka få så stor avkastning 
på sitt kapital som möjligt. Eftersom en investering i Sverige kommer att beskattas medan 
avkastningen på en tillgång i ett skatteparadis är obeskattad eller åtminstone lågt beskattad. 
Detta enligt ekvation 5.1 som säger att Rland = r × 1− tland( ). Detta kan illustreras enligt figur 
5.4 visar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.4. Nettoavkastningen i förhållande till skattesats. 
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Investeraren kommer således att tjäna mer pengar på investeringen i ett land där skatten är 
noll än i ett land där skatten är 100 procent. Om skatten hade varit 100 procent hade dock 
investeringen troligtvis aldrig gjorts. Nu är det dock inte så att bara för att ett land inte har 
någon beskattning kommer alla att investera där, andra faktorer spelar också in i 
investeringsbeslutet. Emellertid visar figur 5.4 att ju lägre skatt desto högre avkastning efter 
skatt och det är viktigt för att analysera hur skattepolitik kan påverka investerarens val. När R 
är högre kommer också individens nytta vid användning av skatteparadis att stiga enligt 
tidigare redovisade ekvation 5.5: 
 
E UOFC

B( )= pU ROFC
B ×K [ ]+ (1− p) ×Vi  (5.5) 

 
Vad händer om Sverige sänker skatten? 
För att illustrera hur skattepolitik kan påverka investerarens val har jag satt ihop två olika fall. 
I det första fallet väljer den svenska riksdagen att Sverige ska ha lägre beskattning. Om 
skatten i Sverige tS sjunker kommer r × 1− tS( ) stiga, vilket i sin tur gör att avkastningen efter 
skatt RS också stiger. Om RS stiger kommer individen att investera lagligt i Sverige, det vill 
säga nyttonivån för att investera i Sverige US kommer att stiga. När US stiger kommer linjen 
att skifta upp till en ny nyttonivå, US

Nya. Se figur 5.5 för en tydligare redogörelse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.5. Individens förväntade nyttonivå efter en presumtiv skattesänkning i Sverige. 

 
I och med att US skiftar upp till US

Nya kommer en ny skärningspunkt ske mot E(U). Därmed 
kommer en ny, högre, marginalnytta Vm

Nya att bildas. När Vm
Nya flyttas till höger i figur 5.5, 

det vill säga mot Vmax, kommer andelen laglydiga att öka. Därmed minskar också andelen 
kriminella. Om Sverige däremot skulle höja skatterna kommer motsatsen att hända, det vill 
säga resultatet blir att andelen kriminella ökar medan andelen laglydiga minskar. 
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Vad händer om skatteparadisen höjer sin skatt? 
I det andra fallet kanske Sverige med hjälp av OECD utövar påtryckningar på skatteparadis 
som därmed höjer sin skatt eller går med på att lämna ut uppgifter som gör att skattekostnaden 
för individen ökar. De så kallade Tobinskatten skulle kunna fungera på samma sätt i teorin. 
När tOFC stiger kommer r × 1− tOFC( ) att minska och därmed sjunker ROFC. Om ROFC minskar 
kommer individen inte vilja använda skatteparadis i samma utsträckning och E(U) kommer 
därför skifta nedåt vilket visas i figur 5.6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.6. Individens förväntade nyttonivå efter en presumtiv skattehöjning i skatteparadis. 
 
I och med att E(U) skiftar ned till E(UNya) kommer en ny skärningspunkt ske mot US. Därmed 
kommer en ny, högre, marginalnytta Vm

Nya att bildas. När Vm
Nya flyttas till höger i figur 5.6, 

det vill säga mot Vmax, kommer andelen laglydiga att öka. Därmed minskar också andelen 
kriminella. Om skatteparadisen däremot skulle sänka skatterna, om de finns några, kommer 
motsatsen att hända, det vill säga resultatet blir att andelen kriminella ökar medan andelen 
laglydiga minskar. 
 

Som modellen OFCPM indikerar så finns det ytterligare två faktorer som kan påverka 
beteendet hos en investerare. För att räkna ut dessa båda måste avkastningen också vara i 
förhållande till individspecifika egenskaper och därmed också sägas utgöra en nytta för 
individen. Jag har i OFCPM använt mig av två olika och fristående individuella egenskaper; 
nyttan av att bli bestraffad samt nyttan av det personliga anseendet. Dessa båda kommer att 
redovisas i tur och ordning. 

5.4.2 Individens inställning till bestraffning 
I kapitel tre redovisades tidigare forskning om ekonomisk brottslighet. Jag har för enkelhetens 
skull antagit att all användning av skatteparadis är brottslig. I verkligheten är det inte alltid så 
att ett användande av skatteparadis är brottsligt men ur samhällets ögon kan det fortfarande 
vara moraliskt fel. Men det kommer snarare nästa avsnitt, 5.4.3, att handla om.  
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Vad händer om Sverige satsar mer resurser på brottsbekämpning? 
Jag kommer att börja med att undersöka huruvida förändringar i svensk brottsbekämpning kan 
komma att påverka individens val att använda skatteparadis eller inte. Om den svenska 
riksdagen bestämmer sig för att ta krafttag mot den ekonomiska brottsligheten kommer 
sannolikheten p att de kriminella inte blir upptäckta att minska. Sannolikheten att bli upptäckt 
1-p kommer alltså att öka. När p minskar och 1-p ökar kommer pUB

OFC att minska varför 
E(U) kommer att skifta nedåt i enlighet med figur 5.7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.7. Individens förväntade nyttonivå efter en presumtivt ökad brottsbekämpning. 
 
I och med att E(U) skiftar ned till E(UNya) kommer en ny skärningspunkt ske mot US. Därmed 
kommer en ny, högre, marginalnytta Vm

Nya att bildas. När Vm
Nya flyttas till höger i figur 5.7, 

det vill säga mot Vmax, kommer andelen laglydiga att öka. Därmed minskar också andelen 
kriminella. Detta händelseförlopp kan också sägas spegla om skatteparadisen, efter 
exempelvis påtryckningar från FATF, själva inleder en hårdare bevakning av var pengarna 
kommer ifrån hur de har tillförskaffats. Om Sverige däremot skulle minska brottsbekämpande 
åtgärder, som exempelvis lägga ned ekobrottsmyndigheten som Borisson (080509) berättade 
var nära för bara något år sedan, om, kommer motsatsen att hända. Med andra ord att 
resultatet blir att andelen kriminella ökar medan andelen laglydiga minskar.  
 
Tyvärr har inte någon uppskattning av p kunnat vara möjlig. Jag har i intervjuerna med 
skatteverket (080508), ekobrottsmyndigheten (080509) och Öhrlings PWC (080509) och 
försökt att få reda på något ungefärligt antal men beräkningar finns inte på detta område, i alla 
fall inte som någon ville avslöja för mig. Sen betonade Gavelin (080509) att de inte håller på 
med några olagliga skatteupplägg och därför finns inte någon risk att det skulle förekomma. 
Skatteverket har dock ibland haft olika uppfattning om vad som är tillåtet eller inte och då kan 
skatteärendet gå till domstol för Öhrlings PWC:s klienter. 
 
Vad händer om Sverige inför hårdare bestraffning av ekonomisk brottslighet? 
I det andra exemplet som jag tar upp gör Sverige ändringar i sanktionerna mot ekonomisk 
brottslighet och ökar straffen. Skulle en hårdare bestraffning av ekobrottslingar bli aktuell i 
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Sverige torde incitamenten att begå brott minska, detta kan visas genom följande 
händelseförlopp.  
 
Nya hårdare bestraffningar mot ekobrott ökar nyttan av att vara laglig och investera i Sverige, 
det vill säga nyttan av att investera i Sverige US ökar. När US stiger kommer linjen att skifta 
upp till en ny nyttonivå, US

Nya. Se figur 5.8 för en tydligare redogörelse. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.8. Individens förväntade nyttonivå efter en presumtivt hårdare straff i Sverige. 

 
I och med att US skiftar upp till US

Nya kommer en ny skärningspunkt ske mot E(U). Därmed 
kommer en ny, högre, marginalnytta Vm

Nya att bildas. När Vm
Nya flyttas till höger i figur 5.8, 

det vill säga mot Vmax, kommer andelen laglydiga att öka. Därmed minskar också andelen 
kriminella. Om Sverige däremot skulle sänka straffen för ekobrott kommer motsatsen att 
hända, det vill säga resultatet blir att andelen kriminella ökar medan andelen laglydiga 
minskar. 

5.4.3 Förlust av anseende påverkar beteendet 
En stor del av den tidigare forskning om ekonomisk brottslighet som presenterades i kapitel 
tre handlar om personer med hög status (jmf. bl.a. Sutherland, 1949:9). Min fråga blir således 
om det finns möjlighet att föra politik eller skapa en folkopinion som kan leda till en minskad 
användning av skatteparadis. Så borde fallet vara eftersom en person med hög status snabbt 
kan tappa i anseende på grund av dålig publicitet. Jag kommer nedan att anta två exempel där 
politik kan göra att en individs beteende, med anseendet i åtanke, minskar användningen av 
skatteparadis. 
 
Vad händer om medborgarna lär sig betala rätt skatt till hemlandet? 
Om staten skulle börja genomföra en kampanj riktad mot medborgarna för att ändra deras 
inställning till skatter. Målet med kampanjen är att lära medborgarna att det är bra att betala 
skatt och att skatten ska betalas av alla. Staten vill även via att skattemedlen går till goda 
ändamål. 
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När allmänhetens generella bild av det egna landets skatter blir mer positiv kommer fler 
individer att vilja betala sina skatter. Personerna kommer sannolikt att känna att de kan förlora 
sitt anseende om de inte betalar skatterna. Genom att fler individer blir positivt inställda till att 
betala skatt kommer nytta nyttan att betala skatt att öka. Således kommer US att skifta uppåt 
till US

Nya enligt figur 5.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.9. Individens nytta av anseende förändras till följd av opinion för att betala skatt. 
 
I och med att nyttan av att betala skatt i hemlandet US

Nya kommer en ny marginalindivid Cm
Nya 

att utpekas där UOFC och US
Nya skär varandra. De som bryr sig mindre om sitt anseende 

minska från Cm till Cm
Nya. Till följd därav kommer antalet kriminella att minska med antalet 

individer från Cm till Cm
Nya medan antalet laglydiga ökar med samma mängd individer.  

 
Vad händer om medborgarna motiveras/lär sig om skatteparadisens negativa effekter? 
Om staten skulle börja genomföra en upplysningskampanj av medborgarna, alternativt skapa 
en folkopinionskampanj om att skatteparadisen är dåliga för nationalstaten då miljarder 
kronor årligen försvinner som istället hade kunnat användas för utveckling av offentlig 
verksamhet och en ökad levnadsstandard.  
 
När allmänhetens generella bild av det egna landets skatter blir mer och mer negativ bör också 
allt fler personer känna att de kan förlora sitt anseende om de använder sig av skatteparadis. 
Genom att fler individer blir negativt inställda till skatteparadisen kommer nyttan av att 
använda dem att minska, därmed kommer UOFC att skifta nedåt till UOFC

Nya enligt figur 5.10.  
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Figur 5.10. Individens nytta av anseende förändras till följd av opinion mot skatteparadis. 
 
I och med att nyttan av att skatteparadisen ses allt sämre på i hemlandet kommer skiftet av 
nyttan av att använda ett OFC att minska och därmed kommer en ny marginalindivid Cm

Nya att 
bildas där UOFC och UOFC

Nya skär varandra. De som bryr sig mindre om sitt anseende minskar 
från Cm till Cm

Nya. Till följd därav kommer antalet kriminella att minska med antalet individer 
från Cm till Cm

Nya medan antalet laglydiga ökar med samma mängd individer. 

5.4.4 Sammanfattning av modellanalysen 
Genom att ha delat upp OFCPM i dess tre olika beståndsdelar har jag visat på olika sorters 
politik som skulle kunna föras. Jag har nu avklarat studiens förste syfte, att utforma en modell 
över vilka faktorer som kan tänkas påverka kapitalflöden till skatteparadis. I teorin skulle de 
alla kunna vara möjliga att genomföra men mitt andra syfte är att också se hur pass väl 
OFCPM stämmer överens med verkligheten. Det är därför min mening att utforma en 
undersökning som kan jämföra modellens teoretiska tillämpning med en praktisk användning. 
I följande kapitel kommer det att redovisas för hur undersökningen utformats och det 
tillvägagångssätt som använts för att undersöka OFCPM i verkligheten. Politiken kan föra 
mot skatteparadis kan sammanfattas på följande sätt och undersöks i följande kapitel: 
 
Kapitel sju 

• Sverige sänker/höjer skatten 
• Skatteparadisen sänker/höjer skatten (inklusive Tobinskatten) 

 
Kapitel åtta 

• Sverige satsar mer på brottsförebyggande åtgärder/minskar densamma 
• Internationellt samarbete mot ekonomisk brottslighet ökar/minskar 

 
Kapitel nio 

• Politik förs för att bilda opinion för att betala skatt/inte betala skatt 
• Politik förs för att skapa opinion mot skatteparadis/för skatteparadis 
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Kapitel 6 

Genomförande av undersökningen 
 
 

Här presenteras studiens metodik, vilken grundar sig på den 
teoretiska metodologin från kapitel två. Meningen är att visa hur 
materialet samlats in, bearbetats och slutligen analyserats med avsikt 
att besvara problemställningen. Efter en kortare inledning om hur 
undersökningen planerades enligt tidigare forskning kommer de val 
som är gjorda i studien att redogöras för, motiveras och diskuteras. 
Även den eventuella påverkan på studiens genomförande som dessa 
val kan ha medfört kommer att redovisas. Till detta kopplas sedan de 
kvalitetskriterier som ställs vid vetenskapliga undersökningar och 
kapitlet avslutas med en kritisk granskning av de refererade källorna. 
 
 
 
 

6.1 Multistrategisk undersökning 
Denna studie behandlar möjligheten till högre avkastning på investeringar vid användning av 
skatteparadis eller finansiella offshorecentra och den risk som detta kan medföra. För att 
kunna infria undersökningens uppsatta syfte har en multistrategisk ansats valts, det vill säga 
att flera olika undersökningar kommer att genomföras. Detta har skapat en bredd och 
flexibilitet i materialinhämtning vilket var avgörande vid metodvalet, även om inte samma 
djup som en fokusering på endast ett angreppssätt hade möjliggjort. Eftersom mycket 
information behöver inkluderas i undersökningen för att den ska bli begriplig anser jag det 
vara viktigare att skapa en helhetsbild för ämnesområdet än att bara lyfta ut framgent det.  
 
Den praktiska metoden, som beskrivs i det här kapitlet, är en framställning uttryckt för hur 
problemlösningen struktureras och genomförs (Darmer & Freytag, 1995:33). Vid planering av 
en undersökning är det initialt tre övergripande frågor som ska besvaras (Dahmström, 
2000:49). Dessa tre frågor är: 
 

• Vem ska undersökas?  - investerarna i skatteparadisen 
• Vad ska undersökas?  - individuella nyttonivåer och  

   kapitalflöden 
• Hur ska undersökningen genomföras? - multistrategisk metod 

 
Vem som ska undersökas är en presumtiv karaktärisering av de personer som använder sig av 
de skatteparadis och finansiella offshoremarknader som undersöks. Denna grupp kommer att 
diskuteras och presenteras mer ingående längre fram i kapitlet samtidigt som eventuella 



 KAPITEL 6 – GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN  

   
KAPITALFLÖDEN TILL SKATTEPARADIS 

64 

problem med dessa val redogörs för. Dessutom kommer en diskussion om vad det är som ska 
undersökas, med andra ord det övergripande problemet, att bestämma vilka variabler och 
faktorer som bäst skildrar investeringsvalet vad gäller skatteparadis. Hur undersökningen rent 
praktiskt kommer att genomföras redovisas också. I det sammanhanget kommer också 
populationen och populationsramen att diskuteras. Dessa tre planeringsfrågor integreras lätt 
med varandra, varför det inte är möjligt att helt isolera dem eller i en bestämd ordning 
redogöra för dem (Dahmström, 2000:49). Därför kan de olika avsnitten ibland gå in i 
varandra, men texten är uppdelad efter frågorna för att förenkla tillbakablickar och orientering 
i texten.  

6.2 Hur modellen undersöks 
Om transparens, det vill säga hur forskaren konkret redovisar tillvägagångssättet, är oklar 
medför detta osäkerhet i resultatet (Bryman & Bell, 2005:320f). Naturligtvis måste 
forskningen vara saklig och tillförlitlig (Widerberg. 2002:18) varför jag försöker att redovisa 
tillvägagångssättet på sådant sätt att det inte ska råda någon osäkerhet för läsaren hur jag 
resonerade och kom fram till resultaten. 
 
I och med att en multistrategisk undersökning genomförs kommer de olika strategierna att 
redovisas. Det handlar främst om den fallstudie där olika exempel av användande av 
skatteparadis varit aktuellt och de intervjuer jag genomfört med personer som är insatta på 
området. Även kvantitativa data såsom olika länders skattesatser kommer att användas och 
presenteras i form av tabeller för att kunna ge en överskådlig bild av skatteparadisen samt 
vilka möjligheter och risker de kan medföra. Nedan kommer de olika delarna av 
undersökningen att presenteras i syfte att tydliggöra det praktiska tillvägagångssätt som 
använts för att kunna besvara studiens problemställning. 

6.2.1 Intervjuer 
Utifrån den eftersträvan att nå insikt om skatteparadisen samt den beslutsprocess och 
överväganden av för- och nackdelar är det lämpligt att använda ostrukturerade kvalitativa 
djupintervjuer vilket redovisas nedan.  
 
Eftersom en bredd av ämnet ville uppnås valdes dessutom flera olika sorters intervjupersoner 
som tillsammans bidrar med kunskap från olika områden. När beslut fattades om hur 
primärkällorna skulle samlas in ställdes främst tre olika frågor. Vem, och med vilken 
bakgrund, ska intervjuas? Hur många ska intervjuas? Hur ska intervjuerna ske? Detta avsnitt 
ämnar besvara dessa tre frågor. 
 
Vem, och med vilken bakgrund, som skulle intervjuas grundades främst på inom vilket 
område information tillskaffas och därefter vem inom det området som kunde tänkas ha den 
informationen. Eftersom denna studie behandlar skatteparadis är det lämpligt att 
respondenterna har kunskap om området och gärna också erfarenheter med att arbeta inom 
området. Då ämnet är brett är det intressant att undersöka skatteparadisen från olika 
intressenters perspektiv.  
 
Enligt Kvale (2001:97) bör forskaren ”intervjua så många personer som behövs för att ta 
reda på det du vill veta”. Antalet personer som behövs är således helt beroende på syftet med 
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studien. För få respondenter försvårar möjligheten till generalisering, medan för många 
respondenter försvårar möjligheten till förståelse och insikt för varje respondent (Kvale, 
2001:98). Av den anledningen gäller det att hitta en balans mellan möjligheten att generalisera 
studiens resultat och möjligheten till förståelse för respektive respondent.  
 
Totalt intervjuades sju respondenter i denna studie vid fyra tillfällen. Endast två av 
respondenterna arbetar med konsultation och tillhandahåller tjänster inom skatterådgivning. 
De andra jobbar med att komma åt skattefusk och ekonomisk brottslighet. Det faktum att ett 
flertal respondenter användes möjliggjorde en bred empirisk iakttagelsebas, vilket i sin tur 
medförde en större möjlighet att besvara studiens problemställning. Att respondenterna 
kommer från olika organisationer bidrar med en mångfald i undersökningen och visar hur 
olika personer som på olika sätt arbetar med skatteparadis uppfattar dessa. 
 
Beslutet om vilka personer, organisationer och företag som skulle kunna vara användbara 
fattades i samråd med handledaren.  Utifrån detta färdigställdes en lista över lämpliga 
intervjuobjekt. Dessa respondenter valdes medvetet och selektivt ut på grundval av hur dessa 
skulle kunna bidra till studien. För både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser är det 
väsentligt att den insamlade informationen verkligen täcker studiens syfte och behandlar det 
problem som studien bygger på (Olsson & Sörensson, 2001:64). Följande respondenter valdes 
för intervjuer efter kontakt med statliga organ och privata företag:  
 
- Ekobrottsmyndigheten 

o Bodil Borisson, Chefsåklagare 
o Stig Åström, Åklagare 
o Fredrik Dahlström, Finansanalytiker/finansiell specialist 
o Christina Dagbrandt, Polisinspektör 

- Skatteverket 
o Göran Haglund, Analytiker på Utlandsenheten  

- Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
o Roger Gavelin, Ansvarig för Öhrlings PWC skatteavdelning 
o Erik Westman, skatterådgivare 

 
Samtliga intervjuer genomfördes på respektive företags- och myndighetskontor i Stockholm 
under den 8-9 maj 2008. Intervjuerna skedde ostört och jag fick ta den tid jag ville för att få 
reda på den information jag efterfrågade. Emellertid var samtliga intervjuer ungefär en timme 
långa. 
 
Möjligen hade andra personer inom samma organisation kunnat svara annorlunda på frågorna 
men jag anser att jag har fått med det mest väsentliga och genom att intervjua personer med 
olika infallsvinkel på skatteparadisen har också en helhetsbild vuxit fram. Förutom de 
intervjuer som har genomförts finns det också andra som skulle kunna ha berikat studien 
genom att dela med sig av sin kunskap om skatteparadisen. Detta leder också in på nästa 
fråga; om hur många det är som ska intervjuas.  
 
I en kvalitativ undersökning, vilket intervjuerna är en del av, är det viktigt att vara öppen och 
mångtydig (Nylén, 2005:12). Därför är det bra att inte låsa respondenterna med ett 
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strukturerat frågeformulär, utan istället sträva efter ett öppet intervjuförfarande där 
respondenterna får det svarsutrymme de behöver. Jag valde därför att göra ostrukturerade 
kvalitativa djupintervjuer. En ostrukturerad intervju går ut på att försöka föra att vanligt 
samtal med respondenten utan att hålla sig till en viss frågemall. Respondenter tillåts prata 
fritt vilket gör att den kan komma med flera intressanta synpunkter som annars inte hade 
framkommit. Ingen enhetlig intervjuguide har tagits fram för denna uppsats, utan intervjuerna 
sammansattes istället utifrån ett antal punkter som skulle tas upp vilka också är de tre olika 
delarna av OFCPM. Dessutom gavs utrymme till följdfrågor, beroende på hur respondenten 
svarade på de specifika frågor som ställdes. Den flexibilitet detta medgav ökade möjligheten 
att upptäcka oväntade företeelser och omständigheter (Maxwell, 2005:22). På grund av att 
respondenterna fick föra sitt resonemang fritt ökade möjligheten att identifiera intressanta 
iakttagelser om skatteparadisen.  
 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades inspelningarna till text. Genom att läsa 
igenom hela intervjun kunde jag då enklare sortera informationen efter den ordning jag valde 
att presentera densamma. Respondenterna meddelade att de inte behövde läsa igenom dessa 
transkriberade intervjuerna. Detta gör att trovärdigheten för intervjuerna ökar och bidrar till 
att studien ger en mer rättvisande bild. Eftersom intervjuerna godkändes av respondenterna 
direkt sammanställdes de för att enklare kunna genomföra en analys (Nylén, 2005:9). 

6.2.2 Fallstudien 
En kvalitativ fallstudie har även genomförts för att berika studien med verkliga exempel. 
Fallstudien utgörs av litteraturstudier, i huvudsak av sekundärkällor i form av tidigare 
forskning, böcker och tidningsartiklar. 
 
Problemet, eller bristen, med en fallstudie är svårigheten till att generalisera resultaten. Givet 
att studien bygger på att försöka förstå ett fenomen snarare än förklara i vilken uträckningen 
den förekommer är det intressant att observera de enskilda fallen. Det ger en 
verklighetsförankring eftersom varje enskilt fall där skatteparadis ingår är unikt och måste 
skräddarsys för vad varje enskild användare vill få ut av placeringen, fallen fungerar dock 
som exempel för att se hur skatteparadisen har använts. Således påverkas inte resultaten i 
undersökningen mer än att fallen ger djupare insikt i fenomenet skatteparadis eftersom jag 
inte har för avsikt att generalisera resultatet av undersökningen till samtliga länder. Dock 
anser jag att modellen i sig går att applicera om den kan anpassas efter andra länders skatter 
och lagstiftning. (Denscombe, 2000) 
 
Exemplen är i första hand valda med svenskar i hänseende och ur ett svenskt perspektiv. 
Emellertid kommer jag även att belysa internationella fall eftersom det finns mer skrivet om 
dem. Det kan även ge en tydligare bild över hur skatteparadisen fungerar. De internationella 
fallen är också beskrivna mer ingående och innehåller fler detaljer. Framförallt är de mer 
uttömmande vad gäller vilka summor pengar det rör sig om och hur företag och 
privatpersoner kan minska sina skattesatser avsevärt.  
 
För att hitta relevanta exempel har mitt intresse för företag i allmänhet varit användbart. 
Eftersom jag sedan lång tid tillbaka läser böcker om svenska företag har jag uppmärksammat 
företeelsen med skatteplanering. I böcker om IKEA, Trustor, Ivar Kreuger med flera har 
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skatteplanering och även ekonomisk brottslighet varit aktuella. Detta har givit mig en grund 
att stå på men böckerna har sällan varit detaljrika i hur skatteplaneringen skett och det är 
heller inte något som företagen redovisar öppet. För att få mer information om detta har jag 
vänt mig till dagstidningar där journalister bevakar och letar fram just sådana detaljer. Även 
vetenskapliga artiklar har använts för att hitta fall som belyser den problematik som 
skatteparadis medför sig. 
 
Under forskningsprocessen har jag också kommit över exempel som skulle kunna användas i 
min undersökning som benämns i till exempel rapporter från Brottsförebyggande rådet, 
vetenskapliga artiklar och övrig litteratur. Dessa har i mån av relevans kunnat användas i min 
undersökning av skatteparadisen och hur en investerare resonerar vid valet att flytta sitt 
kapital eller registrera företag i dessa. I första hand har jag försökt gå tillbaka till primärkällan 
men när detta inte har varit möjligt har sekundärkällan fått stå som referens. 

6.6.3 Kvantitativa data 
De kvantitativa data som använts i denna studie bygger främst på siffror som används i 
tabeller och annan statistik för att stärka ett resonemang samt ge en tydlig helhetsbild över ett 
sammanhang. Insamlingen av dessa data har i huvudsak skett genom att observera Engdahls 
doktorsavhandling (2003). Att detta gjordes grundar sig på svårighet att få fram aktuella 
siffror. Eftersom det är en fem år gammal lista är det troligt att en del siffror kan vara 
inaktuella och inte ge en rättvisande bild över dagsläget. Vid användandet av dessa källor är 
det naturligtvis oerhört viktigt att de är trovärdiga. Om källorna är inkorrekta kommer studien 
att ge felaktiga resultat och slutsatser vilket måste undvikas. Genom att gå direkt till 
respektive land och undersöka dem hade den erhållna informationen kanske varit mer korrekt 
men betydligt svårare att få reda på. Eftersom studien inte handlar om att jämföra exakta 
skattesatser utan snarare visa på skillnader mellan länder anser jag att Engdahls lista ger en 
överskådlig och någorlunda rättvisande bild.  
 
Antalet kvantitativa data som hanteras i denna studie är inte alltför omfattande då tyngdpunkt 
ligger på intervjuerna och den genomförda fallstudien samt genom litteratur som finns på 
området. Ett problem med denna insamlingsprocess är att harmoniseringen mellan de olika 
ländernas sätt att presentera de uppgifter som jag var ute efter är relativt låg. Förutom 
Engdahls doktorsavhandling och Caymanöarnas officiella hemsida har kvantitativa data 
främst insamlats från OECD och skatteverket. Dessa är pålitliga källor som ofta publicerar 
rapporter och räknas vara ständigt uppdaterade. 

6.3 Urvalsmetoder 
I samband med den multistrategiska undersökningen har en rad val gjorts. Dessa grundar sig 
på de planeringsfrågor som redovisades inledningsvis i detta kapitel och handlar exempelvis 
om vilka specifika fall och faktorer som ska undersökas. I detta avsnitt kommer framförallt 
dessa val att skildras samt vilka konsekvenser de kan få för studien. 

6.3.1 Tidpunkt och tidsperiod 
Först vill jag klargöra att studien grundar sig i modern tid. Historiska exempel har belysts för 
att ge en bättre förståelse för ämnet som helhet men när det gäller de fall som studerats är det 
viktigt att de ligger så nära i tiden som möjligt för att inte felaktigheter kan uppstå till följd av 
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nya regelverk, skatteavtal eller förändrade skattesatser. Det går inte på rak arm att sätta ett 
bäst före datum som kan användas utan det varierar från fall till fall på grund av att de skiljer 
sig från varandra, är olika till karaktär och innehåll samt att de är föränderliga.  
 
Ytterligare ett val när det gäller den tidsperiod som undersökts är valet av den presumtiva 
investeringstidpunkten. För att underlätta vid jämförelse gäller samma investeringstidpunkt 
och investeringshorisont för att enklare kunna observera skillnader mellan länderna. Detta val 
borde inte ha påverkat studien och resultatet eftersom det underlättar en jämförelse. Det går 
att ifrågasätta om det är ett antagande som fungerar i verkligheten då internationella 
transaktioner kan ta någon eller några dagar att genomföra. Skillnaden gäller främst för korta 
transaktioner men för längre tidshorisonter torde skillnaden bli marginell. Det går också att 
använda skatteparadisen endast som bokförings- eller registreringssäte varvid pengarna inte 
behöver finnas där fysiskt utan kan användas i andra länder utan att skatter påläggas på 
vinster, intäkter eller inkomster. 

6.3.2 Val av undersökningsobjekt skatteparadis 
Med population menas en mängd enheter som egenskaper och attityder som kommer att 
studeras (Dahmström, 2000:49). I denna studie är populationen knuten till skatteparadis och 
de personer, organisationer och företag som använder dem, jämför avsnitt 2.5. 
 
Valet av skatteparadis som ingår i denna undersökning har begränsats till att enbart bestå av 
de skatteparadis som finns med på OECD:s svarta lista över icke samarbetsvilliga länder. 
Dessa är i mars 2008 endast tre till antalet, varför jag väljer att bredda mig och använda 
OECD:s vita lista där jurisdiktionerna som försvunnit från den svarta listan hamnar i och med 
att de ändrar sin beskattningsnivå eller regelverk även fast fe fortfarande klassificeras som 
skatteparadis. Denna begränsning görs med anledning av att OECD har gjort ett omfattande 
arbete angående skatteparadis och skadlig skattekonkurrens som gör att man vet vilka länder 
som är aktuella inom det valda ämnesområdet. Andra länder kan också anses utgöra 
skatteparadis, men i mer begränsat omfång eftersom deras lagstiftning inbjuder till vissa 
skatteförmåner vad gäller olika områden. I Frankrike kan man exempelvis dela upp inkomsten 
på alla familjemedlemmar även om det bara är en som arbetar enligt Staffan Andersson, 
skattechef på Erik Penser Fondkommissionär (www.e24.se, 071119). Sverige kan också 
räknas som ett skatteparadis eftersom arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten är borttagen, 
jämfört med Frankrike som har en arvsskatt på 60 procent (ibidem). 
 
Respektive listor studerades via OECD:s hemsida (www.oecd.org) och databasen 
SourceOECD (tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek). Där kan en historik över antalet 
skatteparadis studeras. Samtliga jurisdiktioner som finns med på den svarta och den vita listan 
har valts att inkluderas i studien (flest antal länder finns med på den vita listan). Detta med 
motiveringen att de listorna bättre speglar verkligheten eftersom de torde anpassas snabbare 
efter ny information av en organisation som arbetar på området än vad fallet hade varit om jag 
själv skulle sitta och identifiera de länder som jag anser är skatteparadis.  
 
Bakgrunden till listorna är att OECD klassificerade 41 jurisdiktioner som skatteparadis år 
2000 (OECD, 2001) vilket baserades på en stor rapport om skatteparadis, banksekretess och 
skadliga skattetillämpningar från 1998 (OECD, 1998). Sex av dessa länder offentliggjordes 
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inte i den första officiella skatteparadislistan eftersom de tidigt gjorde utfästelser som fick 
OECD att beteckna dem som samarbetsvilliga. Emellertid var de skatteparadis enligt 
definitionen vid denna tidpunkt. De resterande 35 jurisdiktionerna bestämdes som icke 
samarbetsvilliga eftersom de inte utlovade några förändringar av deras tillämpning av 
skatteregler eller sekretesslagstiftning.  
 
I denna första lista poängterade OECD att de icke samarbetsvilliga länderna till en början inte 
skulle bli svartlistade och utsatta för sanktioner.  Till detta uppmanades de att utfärda ett löfte 
om att anpassa sig inom ett år efter det att OECD:s krav om att eliminera skadliga 
skattepraktiker ställdes, samt att dessa löften skulle infrias innan slutet av år 2005. Hade 
länderna inte gått med på förändringar av sina skattepraktiker innan detta år (sista dag 31:e 
juli 2001) skulle de svartlistas, varvid namnet svarta listan uppkom. I rapporten poängterar 
OECD att ett land som blivit svartlistad som skatteparadis när som helst kan uppfylla OECD:s 
krav och således bli vitlistat, eller tas bort helt från listan över skatteparadis. För en full 
redogörelse av de länder som finns representerade på både den svarta och vita lista, var god se 
appendix 3 där länderna presenteras i turordning. 
 
Listan från 2001 har därefter uppdaterats frekvent och i april 2008 finns det bara tre länder 
kvar som klassificeras som skatteparadis och som tillhör svarta listan. Dessa är Liechtenstein, 
Monaco och Andorra men Liechtenstein har under hösten ändrat delar av sin lagstiftning 
sedan världens blickar drogs till det lilla furstendömet när kontouppgifter såldes till Tyskland 
av en före detta bankman (DI, 080219; DN, 080301 med flera). Landet står dock fortfarande 
kvar som icke samarbetsvilligt. Tre länder har också tagits bort från listan över skatteparadis. 
Dessa länder är Barbados, Maldiverna och Tonga (OECD, 2008). 

6.3.3 Urval av fall till fallstudien 
Hur en undersökning ska genomföras grundar sig på planeringsstadiet där forskarem väljer 
mellan att göra en urvalsundersökning eller en totalundersökning. Om en urvalsundersökning 
genomförs måste forskaren redovisa tillvägagångssättet när urvalet av populationen gjordes 
och även diskutera hur detta kan ha påverkat resultatet. En urvalsundersökning kan bidra till 
att resultatet av de fel som beror på slumpens inflytande kan bli mindre än vid en 
totalundersökning. Detta gäller dock i större utsträckning när populationen är mycket stor, 
exempelvis om forskaren avser att undersöka alla typiskt fall där skatteparadis varit aktuella i 
Sverige. (jmf. Dahmström, 2000:56-7) 
 
Exemplen som tas upp och behandlas i studien är främst exempel med ekonomiskt brottslig 
karaktär där skatteparadis är inblandade. På grund av att studien syftar till att bidra med 
kunskap om hur en företeelse eller ett fenomen fungerar, snarare än hur ofta den skett, har 
urvalet varit medvetet och selektivt (Körner & Wahlgren, 2002:34). Fallen valdes ut på 
grundval utifrån på vilket sätt de skulle kunna bidra med till att besvara problemställningen 
och uppfylla studiens syfte. För både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser är det 
väsentligt att den insamlade informationen verkligen täcker studiens syfte och behandlar 
problemställningen (Olsson & Sörensson, 2001:64). Målet har varit att välja informationsrika 
och olikartade fall som lämpligen är kända för allmänheten och som involverar kända företag 
eller privatpersoner.  
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Att studera de exempel som jag har valt ut kan ses som ett urval och det är möjligt att dra 
paralleller till ett kvoturval. Ett kvoturval är ett urval där forskaren själv väljer ut vilka 
undersökningsobjekt som ska observeras (Bryman & Bell, 2005:128f). Johansson-Lindfors 
menar att sådant icke-sannolikhetsurval kallas för ett subjektivt urval och grundar sig på att 
forskaren, utifrån hans/hennes kännedom om populationen, väljer ut de fall som kan 
representera den population som studeras (Johansson-Lindfors, 1993:95f). Urval kan också 
liknas med ett bekvämlighetsurval, med vilket det menas att forskarna undersöker den 
population som för tillfället råkar finnas tillgänglig (Bryman & Bell, 2005:124f).  

6.4 Valens påverkan av studien 
Varje val som görs i en forskningsprocess kan vara medvetna eller omedvetna och påverkar 
resultatet vilket gör att även slutsatserna påverkas. Det är min mening att i det här avsnittet 
diskutera och förklara vilka eventuella inflytanden de gjorda valen kan ha haft på resultatet. 
Även potentiella fel som kan uppstå vid fallstudier och intervjuer diskuteras. 

6.4.1 Systematiska fel 
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang kan det diskuteras om de skatteparadis som 
OECD framhäver genom den svarta- och vita listan på något sätt kan vara favoriserade. Detta 
i jämförelse med en totalundersökning där samtliga länder som på något sätt har områden i sitt 
beskattningsregelverk som kan anses onormal fördelaktigt skulle kunna ingå. Detta hade 
kanske varit mer rättvisande vad gäller investerarens val i skattefrågor i allmänhet men 
studien hade de också blivit alldeles för omfattande. Att inrikta sig på de jurisdiktioner som 
klassas som skatteparadis är mer intressant eftersom de genomgående har låga eller inga 
skatter. Att få ett antal namngivna stater som är kända för sina låga skatter och sin starka 
sekretess att undersöka känns mycket bättre än att studera samtliga länder som jag inte har 
någon information om. Detta höjer också validiteten i studien eftersom jag bara undersöker de 
skatteparadis som jag har verklig information om. Mer om validitet och andra 
kvalitetskriterier kommer i avsnitt 6.5. 

6.4.2 Täckningsfel 
När en undersökning genomförs är det viktigt att forskaren definierar och avgränsar vilka 
enheter som ska undersökas, i detta fall skatteparadisen och investerarna. Det är viktigt att 
skilja på målpopulation och rampopulation eftersom de är två olika saker. Målpopulationen är 
den målgrupp som undersöks, i denna studie gruppen investerare, medan rampopulationen 
utgörs av den del av populationen som är tillgänglig för forskaren. När dessa två olika 
populationer inte stämmer överens med varandra kan två olika former av täckningsfel uppstå. 
Det täckningsfel som uppstår när en del av målgruppen inte finns representerade i 
rampopulationen kallas för undertäckning. Motpolen, det vill säga om ramgruppen innehåller 
fler enheter som inte ingår i målgruppen, kallas för övertäckning. Det allvarligaste dessa två 
är undertäckningen eftersom de nya enheterna som inte ingår i undersökningen kanske har 
andra karaktärsdrag är de övriga och en snedvridning av undersökningsresultatet då riskeras. 
Målet är att försöka få en rampopulation som överensstämmer med målpopulationen och 
därigenom undvika undertäckning och övertäckning i det längsta. (Dahmström, 2000:252f) 
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Givet de krav som ställdes om att de undersökta jurisdiktionerna skulle vara klassade som 
skatteparadis av OECD har studien egentligen inte någon undertäckning då samtliga av dessa 
har undersökts.  
 
Investerarna är presumerade och karaktäriseras inte av någon fysisk eller juridisk person utan 
snarare som en begreppsmässig gestalt baserad på ett flertal antaganden. Dessa är arrangerade 
för att belysa investeringsvalen för att passa in på modellen. Jag anser att de presumerade 
investerarna ger en tydlig och generell bild av målgruppen för den här undersökningen och 
således minimeras risken för täckningsfel i den här studien. Risken finns ändå att någon 
enskild person, organisation eller företag inte känner sig representerad av de antaganden som 
ställts upp men över lag torde i princip alla investerare känna att de flesta av de antaganden 
som OFCPM bygger på stämmer in på dem. 

6.4.3 Bortfallsanalys 
Bortfallsfel är den typ av fel som enklast går att studera. Ett bortfall definieras som de enheter 
i rampopulationen vilka forskaren avser att undersöka men som det inte finns tillgänglig data 
om. Med ett individbortfall, som mest sannolikt inte är aktuellt i föreliggande studie, menas 
att det inte finns några uppgifter om ett av objekten som ska studeras. Ett partiellt bortfall 
däremot kan vara aktuellt och med det menas exempelvis at det inte finns någon information 
beträffande delar av de objekt som studeras. (Dahmström, 2000:254) 
 
Ett medvetet val i denna studie är att endast skatteparadis enligt OECD:s klassificering ingår i 
undersökningen. Sedan den första listan över skatteparadis publicerades 2000 har tre stater 
strukits från listan, det hade varit intressant att undersöka hur dessa skulle ha sett ut idag om 
de fortsatt vara skatteparadis. Eftersom de inte längre är klassificerade som skatteparadis ingår 
de heller inte i undersökningen, men om en historisk jämförelse av länderna skulle 
genomföras hade de varit med. Detta tolkar jag som ett individbortfall, staternas individuella 
egenskaper hade kunnat berika studien som exempel men ingår inte eftersom studien gäller 
skatteparadisen idag. Visserligen hade det varit intressant att se varför de gick med på 
OECD:s krav om ändring samt hur de tre staterna idag bedriver finansverksamhet, 
skattelagstiftning och sekretesslagstiftning samt om några andra näringar har blivit aktuella. 
 
Delade meningar av min skildring av investerarna som grupp kan eventuellt förekomma. 
Genom ställda antaganden kan vissa egenskaper hos investerarna ha utelämnats och detta har 
inte varit min mening. Antagandena är till för att förenkla och beskriva vad jag menar med 
investerare i stort och ligger inte på detaljnivå. Jag hävdar att sådana eventuella skillnader inte 
påverkar studiens resultat i betydande utsträckning.  

6.4.4 Databearbetning 
Bearbetningsfel är fel som kan uppstå vid exempelvis överföring av tabeller från Internet till 
datorns minne, men också kodning av intervjuer och själva bearbetningen av datamaterialet 
(Dahmström, 2000:266f). Att eventuella bearbetningsfel kan ha uppkommit är inte omöjligt, 
men genom att kontrollera data gentemot andra källor bör dessa fel ha minimerats. 
 
I utförandet av denna studie har information hämtats från olika webbplatser, som exempelvis 
OECD:s lista över skatteparadis varvid den har behandlats i program som Microsoft Excel. 
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Detta har skett med stor försiktighet och även kontrollerats mot källan i efterhand för att 
undvika misstag och fel. Kodningen av intervjuerna har skett på så vis att jag transfererat de 
bandade intervjuerna till skriven text och har därefter delat in svaren i teman som följer 
OFCPM:s olika komponenter. Detsamma gjordes av de olika fall som ingår i undersökningen. 
Det tredje riskmomentet föreligger inte med någon större sannolikhet då mycket noggrannhet 
har tagits i beaktning vid beräkning och tillämpning av datamaterialet som tillhandahållits 
genom fallstudier, intervjuer och övriga publicerade källor. 

6.4.5 Riskerna och påverkan av eventuella fel 
Summan av de ovanstående riskerna för fel och de konstaterade redogjorda fel som studien 
innehåller resulterar i studiens totala fel. Utifrån en beräkning av de fel som kan förekomma 
är det forskarens uppgift att försöka minimera dessa. Forskaren ska se till att felen inte kan 
uppstå men risken som ändå kan finnas kvar ska identifieras för att ge information till dem 
som tar del av undersökningen, kunna se över och kontrollera undersökningsprocessen samt 
göra framtida förbättringar i genomförandet av undersökningen. (Dahmström, 2000:268) 
 
Förutom det möjliga täckningsfel som härstammar från urvalet av skatteparadis är det min 
åsikt att undersökningen har få väsentliga fel som kan ha påverkat resultatet. Medvetenheten 
av de problem som de olika felen kan medföra och på vilket sätt de påverkar studiens resultat 
är närvarande under hela forskningsprocessen och mildrar således deras förekomst. 

6.5 Kvalitetskriterier 
Ett av de största problemen vid studier är att jämföra den teoretiska referensramen med den 
empiriska verkligheten eftersom den verklighet som studeras jämförs med de befintliga 
teorierna. Om dessa två världar inte belyser samma fenomen uppstår ett problem då teorin inte 
kan förklara empirin varvid studien saknar värde (jmf. Johansson-Lindfors, 1993:107).   
 
Det finns flera olika mått på hur väl en studie behandlar ett problem. Dessa brukar delas in i 
olika kategorier som tillsammans går under namnet kvalitetskriterier eller sanningskriterier. 
Dessa används för att bedöma hur sann en studie är, det vill säga hur väl den stämmer överens 
med verkligheten. Eftersom sanning, eller sann kunskap (se avsnitt 2.1 och 2.2), är en 
subjektiv bedömning kan olika personer uppfatta forskningen som mer eller mindre 
överensstämmande med verkligheten. Det är därför viktigt att visa några olika faktorer eller 
parametrar som kan användas för att analysera huruvida forskningsresultaten är en avbildning 
av verkligheten. 
 
En del forskare förespråkar användandet av samma indelning av kvalitetskriterier i den 
kvalitativa forskningen som i den kvantitativa, men med en innebörd som är anpassad för 
forskningen. Andra menar att speciella kriterier ska gälla för kvalitativ- och kvantitativ 
forskning (Johansson-Lindfors, 1993:160f). Bryman och Bell (2005:93f) för ett resonemang 
kring sådana indikatorer och menar att exempel på kvalitetskriterier är reliabilitet, validitet 
och studiens möjlighet till generaliserbarhet. Dessa är de kriterier som brukar användas vid 
kvalitativa undersökningar. Eftersom denna studie bygger på ett multistrategiskt 
tillvägagångssätt, där fokus ligger på både kvalitativa och kvantitativa forskningen, kanske de 
standardiserade kriterierna inte passar så bra in men jag kommer ändå att föra ett resonemang 
om hur jag ser på de vetenskapliga kvalitetskriterierna.  
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Vid kvalitativa metoder, där fokus ligger på en djupare förståelse och att utveckla teorier, 
finns det ingen verklig verklighet. Därför är det svårt att avgöra vad som är sant och falskt. I 
stället brukar det ofta pratas om att nå en trovärdighet i studien. (Johansson-Lindfors, 
1993:160f) Denna trovärdighet består av fyra stycken subkriterier, vilka är: tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman & Bell 
2005:306). Jag är av den åsikten att dessa olika kvalitetskriterier i slutändan handlar om en 
och samma sak, nämligen att forskaren ska föra ett vettigt resonemang, öppet och tydligt visa 
genomförandeprocessen samt tillföra forskningen något. Därefter kan vilka ord som helst 
användas för att förtydliga eller förklara men forskningen är likadan för det, tillsammans 
handlar det ändå om att skapa en trovärdighet för forskningsresultatet. Av den anledningen 
kommer jag här att använda termerna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

6.5.1 Validitet 
En studie av hög validitet diskuterar mycket kring de ställningstaganden som den är avsedd 
att diskutera.  Vid genomförande av kvalitativa intervjuer är det avgörande att intervjun och 
den tillhörande diskussionen verkligen återspeglar det som studien är avsedd att ta upp. 
(Thomsson, 2002:31) Detsamma gäller även för de berörda fall och andra metoder som 
använts för att besvara problemställningen och uppfylla studiens syfte. 
 
Dahmström (2000:263) menar att validitet är ett mått på att den använda variabeln ska vara ett 
”relevant och lämpligt mått på den undersökta egenskapen”, med andra ord att de olika 
komponenterna av min modell stämmer överens med de olika beslutsfaktorerna som återfinns 
hos riktiga investerare.  
 
Under intervjuerna ställdes många olika frågor om skatteparadis såsom hur en placering i 
skatteparadis kan gå till och praktiskt genomföras, skatteparadisens för- och nackdelar, vilka 
problemområden som finns, hur framtiden inom området ser ut och så vidare. Analyserna av 
de fall som denna studie också grundar sig på har baserats på samma frågor som användes vid 
intervjuerna. Frågorna har dock justerats eftersom de har ställts till olika personer som alla har 
olika infallsvinklar. Med hjälp av den breda grundmallen av frågor anser jag att den 
nödvändiga förståelsen kring skatteparadis, deras fördelar och nackdelar samt dess framtid 
vara fullgodogjord. Genom att använda denna strategi, det vill säga att verkligen diskutera det 
som uppsatsen avser att diskutera, anser jag att uppsatsen strävat efter god validitet. 

6.5.2 Reliabilitet 
I detta avsnitt redogörs för hur min strävan efter att kvalitetssäkra det empiriska materialet har 
gått till.  Med kvalitetssäkring menas en försäkran om att det insamlade materialet är pålitligt, 
sanningsenligt och korrekt återgivet (Kvale, 2001:134). I regel brukar ett mätfel definieras 
som differensen mellan erhållet och sant värde. Här ingår inte de felaktiga värden som har 
upptäckts vid granskning och som sedan har åtgärdats. Tanken är att personliga värderingar 
inte ska påverka resultatet och att olika typer av slumpmässiga variabler eller en viss 
mätperiod ska vara avgörande för resultat (Bryman, 2002:43, 86). 
 
Ett mätfel kan betraktas som den variation forskaren får om en identisk observation mäts 
frekvent med samma mätinstrument, det vill säga egenskapen inte förändras mellan tillfällena. 



 KAPITEL 6 – GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN  

   
KAPITALFLÖDEN TILL SKATTEPARADIS 

74 

Detta visar på graden av tillförlitlighet som studiens mätning har, och brukar kallas för 
reliabilitet. Målet för en studie är en hög grad av reliabilitet som möjligt, med andra ord att 
variationerna i mätningen är små och att undersökningen ska kunna upprepas med samma 
resultat. (Dahmström, 2000:262f) 
 
Förutsättningarna för denna studie är inte de bästa vad gäller reliabilitet. Eftersom 
skatteparadis är dynamiska och ständigt ändrar lagstiftning, på samma sätt som andra länder 
ändrar sin lagstiftning och praxis, kommer förutsättningarna för att upprepa samma 
undersökning inte vara desamma. Men med samma material som denna studie använts torde 
samma resultat framkomma. Tolkningar av materialet kan skilja sig från forskare till forskare 
men jag är öppen i hur jag redovisar och tolkar informationen så eventuella subjektiva 
bedömningar borde framgå och kan värderas av läsaren. Det vore dessutom naturligtvis 
önskvärt att jag hade haft en större kunskap inom området, det vill säga förförståelse, för att 
därigenom kunna öka förståelsen och tolkningen av den information från olika källor och 
respondenterna.  

6.5.3 Generaliserbarhet 
I vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra grupper och situationer än de som 
varit aktuella i undersökningen är innebörden av den vetenskapliga forskningens begrepp 
generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2005:100). Detta är kanske inte det lättaste att göra med 
denna studie i praktiken då resultatet bygger mycket på uppskattningar, men i teorin torde den 
vara bra på det.  
 
Eftersom skatteparadis endast studerats som generell företeelse genom olika fall och 
intervjuer kan de enskilda skatteparadisen skilja sig stort. Studiens resultat bygger på 
generella slutsatser snarare än på enskilda individers nivå varvid resultatet får ses som ett 
genomsnitt av de undersökta skatteparadisen istället för varje enskilt skatteparadis för sig. I 
undersökningen har också Sverige använts som hemland, eller jämförelseland, vilket kan göra 
studiens resultat svårare att överföra till andra länder. Eftersom Sverige kan teckna sina egna 
skatteavtal med andra länder är sannolikheten mycket stor att andra länder inte har exakt 
samma avtal. Av den anledningen att Sverige är ett högskattesamhälle torde resultatet vara 
svårt att generalisera till lågskattesamhällen. Skillnaden mellan olika länders skattesatser är en 
central del i formeln som används och påverkar resultatet.  
 
Emellertid är den modell som ligger till grund för undersökningen väl användbar för att 
teoretiskt bedöma en placerares investeringsval i skatteparadis jämfört med hemlandet. 
Formeln går enkelt att överföra på andra länder, både som hemland och utland. Beräkningar 
på skillnaderna i skattesatser, regleringar, risk för att bli upptäckt, straff, förlust av anseende 
och så vidare måste göras men i övrigt visar modellen fortfarande på huruvida placeraren 
tjänar mer på att investera eller registrera tillgångar och skulder i skatteparadis given den 
extra risken detta kan medföra 

6.6 Källkritik 
Källkritik beskrivs som en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om 
verkligheten (Thurén, 2003:8). För att säkerställa en studien kvalitet och tillförlitlighet är det 
viktigt att studera om de sekundärkällor som används är sanningsenliga. Därför är det viktigt 
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att värdera dessa referenser och även bedöma trovärdigheten i de källor som används (Thurén, 
2005:7). Om forskaren är medveten om vilka begränsningar som finns i materialet när 
han/hon analyserar det kan en hel del förståelse erhållas om hur detta påverkar studien 
(Holme & Solvang, 1997:126). För att kritiskt granska de sekundärkällor som använts i denna 
uppsats har främst tillförlitligheten till böcker, vetenskapliga artiklar, intervjuer, 
tidningsartiklar och andra dokument som studien baseras på har bedömts och viktats utifrån 
följande kriterier (Alvesson & Sköldberg, 1994:120-130): 
 

• Relevans överensstämmer med studiens syfte 
• Tydlighet lättförstådd 
• Närhet är källan nära den händelse som studien behandlar 
• Oberoende i vilken grad är källan självständig och oberoende 
• Konsistens fria från motsägelser inom källan 

 
Strävan har naturligtvis varit att hitta material som uppfyller samtliga fem kriterier och på 
samma gång vara klar med vilka källor det gäller. Eftersom det skulle bli ett alltför 
omfattande arbete att utförligt diskutera alla källor enskilt har jag valt att endast göra detta i 
de fall där källan kan vara kontroversiell eller om det anses vara viktigt att ytterligare 
förtydliga resonemanget. I första hand har skriftliga källor hänvisats till eftersom de är 
tillgängliga för läsaren, men muntliga källor har använts. Här nedan kommer ett resonemang 
av de källor som haft störst betydelse för studien och en diskussion följer även om källorna 
bearbetats. 
 
I enlighet med McCloskeys teori om ekonomernas retorik, som redovisades i avsnitt 2.3, styrs 
ekonomernas ställningstaganden av icke-redovisade värderingar och uppfattningar som 
forskaren måste försöka extrahera ur undersökningsmaterialet som McCloskey gjorde för att 
visa hur ekonomerna styr forskningen. Att förstå och bedöma värdet av ekonomisk teori blir 
således ekvivalent med att med hjälp av en litteraturkritisk ansatts analysera den ekonomiska 
litteraturen och informationen från respondenter (Pålsson-Syll, 2001:26). 
 
Undersökningen grundar sig främst på svensk och internationell forskning inom området men 
också fall av användare samt intervjuer med insatta personer. Stark sekretess utgör ett av 
offshoreverksamhetens främsta kännetecken och hindrar vanligen uppgiftsutlämning från 
involverades sida utan att de gör sig skyldiga till brott. Exempelvis: 
 

I ett skatteparadis som Turks & Caicos väntar upp till 50’000 dollar i böter och/eller upp 
till tre års fängelse för den som avslöjar information om ett bolag och dess transaktioner, 
inklusive namnet på bolagets ägare och dess styrelsemedlemmar. (Engdahl, 2004:23) 

 
Detta har försvårat genomförandet av studien men inte påverkat undersökningen negativt i 
någon större utsträckning. Eftersom det har funnits andra källor att tillförlita sig på, vilka har 
förklarat skatteparadisens möjligheter och risker, har själva företeelsen med att använda 
skatteparadis som investeringsunderlag inte missgynnats. 
 
Källor som studien är baserad på kommer här att diskuteras. För en komplett redogörelse av 
de källor som använts hänvisas till referenslistan i slutet av rapporten. Fokus i detta stycke 
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kommer att ligga på de viktigaste teorierna och forskningsresultaten vilka är Engdahls 
doktorsavhandling vid Göteborgs universitet (2003) samt rapporter från brottsförebyggande 
rådet, ekobrottsmyndigheten och skatteverket. Dessa forskningsresultat har beskrivit 
skatteparadis och finansiell offshoreverksamhet på liknande sätt, till största del 
överensstämmande med varandra, men med olika utgångspunkter författare emellan. I vissa 
undersökningar har forskare inriktat sig på att sätta individen i fokus, som exempelvis genom 
att bygga upp forskningen kring offret, medan andra mer fokuserat på en sammanställning av 
tidigare forskningsresultat och med ord förklara teoriernas bakgrund och möjligheter. Genom 
att de källor som har störst vikt i denna studie också har olika infallsvinklar bidrar detta till en 
bra och kompletterande bild av vad som menas med skatteparadis och har därför även givit 
mig goda möjligheter att själv förstå, bearbeta och beskriva dessa teorier vidare till läsaren. 
 
Böckerna har tillhandahållits via Universitetsbiblioteket vid Umeå universitet där 
litteratursökning har genomförts efter böcker med anknytning till ämnet via ALBUM 
(www.ub.umu.se). Även Umeå Stadsbibliotek har genomsökts i jakt på information om ämnet 
och metodhjälp (www.minabibliotek.se). Emellertid har inte dessa böcker alltid räckt till utan 
det har många gånger citerats och hänvisats till andra källor varför det har varit viktigt att 
söka vidare efter ursprungskällan. Dessa har inte alltid gått att nå på grund av att böckerna 
varit för gamla eller tryckta i andra länder, de finns helt enkelt inte tillgängliga för mig, varvid 
sekundärkällan har fått anses som tillräcklig. Detta påverkar sannolikt inte studien på något 
sätt eftersom sekundärkällorna är skrivna av forskare vilka får anses vara tillförlitliga. 
Eftersom jag redan under hösten 2007 började läsa in mig på ämnesområdet har sökningar 
skett vid angivna bibliotek sedan oktober 2007 fram till någon vecka innan tryckning av 
denna uppsats. 
 
För att lyfta in ytterligare forskningsresultat har även vetenskapliga artiklar tillgängliga via 
databaserna Business Source Premier (EBSCO) och JSTORE (båda tillgängliga via 
www.ub.umu.se) använts. Artiklarna har noggrant granskats och valts ut för att passa in på 
studiens problemformulering och syfte. Många av forskarna på ämnet var regelbundet 
namngivna och citerade vad gäller antalet publicerade artiklar och refererade till. För att inte 
riskera att bara vissa uppfattningar, som kan vara beroende av forskarens egna åsikter, 
kommer fram har en viss avvägning och blandning av källorna varit aktuell. En mängd olika 
sökord har använts, men ursprungligen handlade det om OFC, offshore center, tax haven, tax 
evasion, tax avoidance, white-collar crime med flera. I takt med att jag läst in mig mer på 
ämnet dök nya nyckelord upp som jag sökte vidare på, detsamma gällde böckerna jag lånade. 
 
Förutom de tidigare nämnda databaserna har ytterligare några databaser använts. 
SourceOECD användes för att få fram information och rapporter från organisationen OECD. 
Vad gäller de tidningsartiklar som ingår i studien har jag använd mig av databaserna Presstext 
och Artikelsök för att leta fram intressanta artiklar. Alla refererade artiklar kommer dock inte 
därifrån, en del har jag klippt ut från dagstidningar. De ovan nämnda databaserna finns 
samtliga tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek (www.ub.umu.se). 
 
Antagandena bakom resultaten har varit teoretiskt allomfattande och förklarande. I vissa fall 
har inga riktiga direktiv för hur de praktiskt ska tillämpas framkommit, medan det i andra fall 
klart och tydligt framgår vad forskaren tycker ska ändras och hur resultatet bör användas. 
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Engdahls doktorsavhandling är ett tydligt exempel på att visa tillvägagångssätt på ett mycket 
tillfredsställande sätt. Dock har denna studie inte alls samma sociologiska karaktär som 
Engdahls doktorsavhandling, inte heller undersöker denna studie skatteparadis på samma sätt 
vilket gör att det inte finns någon direkt studie, vid kännedom, som behandlar samma problem 
som jag gör. Engdahls avhandling har dock använts för inspiration och fungerat som 
uppslagsverk när vissa begrepp varit svåra att förstå.  
 
Vissa av dessa frågor har blivit besvarade genom att läsa tidigare studier, men dessa har också 
lämnat många frågor obesvarade och även väckt nya frågor. Detta kan innebära både för- och 
nackdelar. Det är bra i den bemärkelse att flera olika sätt att undersöka skatteparadis har 
kunnat studeras och givit möjlighet att följa de delar som anses besvara problemställningen på 
ett tillfredsställande sätt. En del metoder har identifierats som svårgenomförbara och har 
därför valts att inte anammas. Nackdelen kan emellertid vara att systematiska fel upprepas 
men eftersom denna studie är unik i sitt slag har jag försök förhålla mig fritt från och 
oberoende från andra studier.  
 
Vid utformandet och utförandet av undersökningen har information om metodologi själv 
inhämtats från böcker som använts i samband med tidigare kurser vid Umeå School of 
Business. Dessa har dock inte varit tillräcklig utan andra metodböcker och vetenskapliga 
artiklar har kompletterat för att ge undersökningen en stark grund att bygga vidare på. Genom 
att använda många böcker med metodanknytning minskade risken för att enskilda synsätt 
skulle få för mycket inflytande och således påverka studien. Flertalet böcker är skrivna av 
svenska författare och tenderar att likna varandra till innehåll och form vilket stärker 
trovärdigheten till texterna. Generellt sett riktar jag kritik mot metodböckerna då de stundtals 
känns inaktuella för denna studie. Exempelvis redovisas ofta extremfallen när olika delar 
dimensioneras, men jag hade med större fördel velat veta om de olika nyanserna som finns 
mellan poolerna.  
 
Stark sekretess både kännetecknar och utgör en stor del av användningen av skatteparadis och 
hindrar vanligen uppgiftsutlämning från involverades sida då de i sådana fall gör sig skyldiga 
till brott eller erkänner brott. Det är även mycket svårt att få någon att ställa upp på att berätta 
om hur han/hon använder skatteparadis för att undkomma beskattning eller spridning av 
känslig information. Ett problem vid intervjuerna är att jag inte hade full access till all 
information hos respondenterna, exempelvis ville Åström (080509) inte berätta om vilka 
skatteparadis som är omöjliga att få någon information från. Detta är förståeligt eftersom 
många med stor sannolikhet skulle använda sig av den informationen. Det var ingen viktig 
information som denna studie blir lidande av att jag inte fick tillgång till men det känns i alla 
fall tråkigt att inte få tillgång till all information, även om jag förstår anledningen till det.  
 
Sen går det också att ifrågasätta om jag fick den information jag ville ha eller om de olika 
respondenterna bara berättade det som de ville förmedla. Det märktes under intervjuerna att 
många av respondenterna är van att inte säga för mycket och de tänkte ofta till för att 
formulera sig korrekt. Ofta förtydligade de en extra gång för att försäkra sig om att jag hört 
det de vill att jag ska höra. När jag i efterhand transkriberat och bearbetat det material som 
framkom vid intervjuerna märktes det extra tydligt eftersom inga andra intryck påverkade mig 
och jag kunde lyssna/läsa om meningar. Jag tror att det är extra viktigt att vara kritisk mot 
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respondenternas svar när det gäller ett så pass känsligt ämne som skatteparadis är. Exempelvis 
hävdade Öhrlings PWC att skatteverket kanske inte alltid har rätt när de underkänner en 
skattelösning. Hur ska jag tolka ett sådant påstående? Jag får helt enkelt vara kritisk mot både 
skatteverkets svar och svaren från Öhrlings PWC. Samtidigt vill jag lyfta fram de olika 
respondenternas svar och synsätt intakt för att visa på skillnaderna i hur de arbetar och ser på 
skatteparadis. Om jag ska göra det kan jag inte heller vara alltför kritisk till vad 
respondenterna säger, istället har jag valt att förmedla de svar som respondenterna gav mig 
men jag skickar också med en uppmaning till läsaren om att vara medveten om detta och själv 
läsa svaren kritiskt  
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Kapitel 7 

Skatteeffekter med skatteparadis 
 
 

Resultatet från undersökningarna av OFCPM:s olika komponenter 
utgör huvuddelen av de empiriska kapitlen. Kvantitativa data 
sammanställs med kvalitativa intervjuer och tillsammans med olika 
fall lyfts också exempel fram för att förtydliga resonemanget och ge 
en starkare verklighetsanknytning. Detta är det första av resultat-
/analyskapitlen och kommer att fokusera på den första komponenten i 
OFCPM, det vill säga skatteparadisens skatteeffekter. En tabell har 
tagits fram i syfte att tydliggöra olika skatter i Sverige och 
skatteparadisen. 
 
 
 
 

7.1 Inledning 
Resultaten från undersökningen av den första komponenten av modellen består huvudsakligen 
av kvantitativa data vilka sammanfattas och illustreras i figur 7.1. Tabellen visar de olika 
skattesatserna som tillämpas i skatteparadisen och delas in i olika kategorier. Sveriges 
skattesatser redovisas också för att visa på vilka skillnader som förekommer. Tabellen 
kommer sedan att vara underlag för den analys av komponenten som läggs fram i slutet av 
kapitlet. I den jämförs hur de teoretiska sätten att bedriva politik för att minska användningen 
av skatteparadis, från avsnitt 5.4.1, med hur det ser ut i verkligheten. 
 
Inledningsvis bör poängteras att skattesatserna har redigerats för olika begreppsskillnader. 
Namnen på de skatter som listas i tabellen översätts inte till samma svenska ord för samtliga 
länder, utan dessa har i varierande grad hetat olika. Givet att besvara den ställda 
problemformuleringen och syftet med studien, är det förhållandet mellan svenska skatter och 
lagstiftning i jämförelse med skatteparadisen som utgör den huvudsakliga frågan. De olika 
skatterna har delats in efter de skatteslag som används i Sverige. Detta gjordes för att 
underlätta jämförelsen mellan länderna och för att lättare kunna dra allmänna slutsatser. 
 
Skatteparadis är något som förekommer och används av både företag och privatpersoner. 
 

Är frågan; förekommer det att klienter vi arbetar med använder företag i skatteparadis, 
så är svaret ja. Men när vi är med så är det endast under förutsättning att det är ok. […] 
Vi moraliserar inte, vi deltar och kan hjälpa till med transaktioner som har ett legitimt 
ekonomiskt syfte och då kan skatteparadis förekomma. (Gavelin, 080509) 
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Figur 7.1. Beskattnings- och sekretessrelaterade regler i OFC. I de fall där reglerna varierar för 
residena och icke-residenta personer och bolag anges uppgifterna för de senare inom parentes. Källa: 
Engdahl, 2003:106-7; www.skatteverket.se, 2008-05-15a-d; www.scb.se, 2008-05-15 (egen 
bearbetning) 
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Här beklagar jag att en del av de länder som finns med på OECD:s svarta och vita lista inte 
finns med i tabellen. Eftersom det har varit svårt att hitta de aktuella skattesatserna har en jag 
använt mig av den sammanställning som Engdahl presenterade i sin doktorsavhandling 
(2003:106-7). Som framgår i tabellen skiljer de olika ländernas skattesatser sig väldig mycket 
åt, jämfört med Sverige är skillnaderna mycket stora. Genom att studera skillnaderna mellan 
skatterna i Sverige och skattesatserna i skatteparadisen går det tydligt att se fördelarna med att 
placera sitt kapital eller registrera företag i skatteparadis. För att ytterligare förtydliga den 
lägre skatt som skatteparadisen ger möjlighet till kommer några korta internationella exempel 
att ges varefter ett mer omfattande exempel från Sverige presenteras. 

7.2 Internationella fall 
Rupert Murdochs företagsimperium, News Corporation, är baserat på ett spindelnät av 
omkring 800 bolag, varav många är registrerade i skatteparadis som exempelvis 
Caymanöarna, Bermuda, Nederländska Antillerna och Brittiska Jungfruöarna. Dessa 
skatteparadis ställer inga frågor, lovar sekretess och har inga krav på att bevara finansiell 
information för bokföringen. Under fyra års tid, fram till den 30 juni 1998, genererade News 
Corporation en vinst på 5,4 miljarder dollar men betalade endast 325 miljoner dollar i skatt. 
Detta ger en effektiv skattesats på endast sex procent (The Economist, 990320). Anledningen 
till att detta är möjligt är på grund av användningen av de ovan nämnda skatteparadisen. Det 
anmärkningsvärda är att Newscorp inte gjorde något olagligt utan endast använde sig av olika 
länders lagstiftningar för att undkomma beskattning.  
 
Ett annat exempel är Barclays Banks investmentföretag Barclays Capital som betalade ut 
bonus till sina anställda genom ett komplext offshorenätverk. Planeringen sägs vara 
konstruerad av PriceWaterhouseCoopers (enligt The Times, 971020) och gick ut på att 
bonusen betalades ut via ett företag i Jersey (The Telegraph, 021114). Planeringen gjorde inte 
att de anställda tjänade någon skatt, men Barclays Capital sparade 12 procent i löneskatt.  
 
Enligt en rapport som revisionsfirman Deloitte & Touche publicerade beräknades det att den 
skatteplanering som företag och rika privatpersoner använder sig av gör att Europas länder 
kan gå miste om 100 miljarder pund årligen i skattebortfall (Financial Mail, 011125:10). 
Enligt New York Times (020117) betalade nästan en fjärdedel av de 500 största amerikanska 
företagen ingen skatt år 1998. 
 
Genom att starta nästan 900 dotterbolag i skatteparadis som exempelvis Caymanöarna, Turks 
och Caicos, Mauritius, Bermuda och Barbados lyckades Enron ta bort all sin amerikanska 
skatt och reducera skatterna från sina utländska affärer i Indien och Ungern. Enron betalade 
endast amerikansk skatt ett av åren mellan 1996 och 2000 (New York Times, 020117). Fallet 
Enron kommer att belysas mer i nästkommande två kapitel som rör ekobrott och förlust av 
anseende. 

7.3 Svenska fall 
Det finns många fall då svenska företag varit inblandade i skatteparadis. Varför företagen har 
gjort detta är inte svårt att lista ut, de vill minska sin skatt. Enlig Göran Haglund, 080508), 
analytiker på Utlandsenheten vid skatteverket i Stockholm, kan inte sätta någon riktig siffra 
på hur vanligt skatteparadis är förekommande bland svenska företag men det kan röra sig allt 
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mellan 3’000 till 10’000 företag. Haglund menar vidare att olika skattekonsulter marknadsför 
sig och sina tjänster mer och mer, om hur bra de är.  
 

Man får vad man betalar för. Vill man ha mer skydd så kostar det betydligt mer. Det finns 
olika paket man kan köpa. Väljer man en billig lösning, så är det lättare att bli upptäckt. 
(Haglund, 2008-05-08) 

 
Det är främst små- och medelstora företag som använder skatteparadis. Storföretagen nyttjar 
dem också, men på ett helt annat sätt.  Där lägger man ofta någon koncerngemensam 
funktion, typ leasingföretag, finansiella företag, menar Haglund. Storföretagen har inte det 
personliga vinstintresset som finns hos små företag, där ägaren vill plocka ut mer pengar ur 
företaget.  
 
När det gäller svenska fall av skatteplanering eller användande av skatteparadis är det 
emellertid de stora företagen som förekommer mest. Det finns ett företag som i större och mer 
omfattande utsträckning uppmärksammas i dessa sammanhang, nämligen IKEA.  

7.3.1 Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd - IKEA 
Ett av de mer omfattande och kända svenska företagen som har arbetat aktivt med 
skatteplanering och bolagsupplägg i skatteparadis för att minska skatten är IKEA. Redan 
tidigt på 1970-talet började IKEA:s grundare Ingvar Kamprad tänka på vad som skulle hända 
med företaget efter hans bortgång. Det var främst de svenska arvsskatterna som skulle kunna 
bli förödande för företaget som avskräckte Kamprad (Torekull, 2003:143). Dessutom var 
förmögenhetsskatten mycket hög då den utgick på det arbetande kapitalet i företaget som 
personen ägde. Detta påverkade också Kamprads incitament att flytta utomlands (Torekull, 
2003:147f).  
 
Efter att ha anlitat en rad olika amerikanska, engelska, schweiziska, franska och holländska 
jurister förutom de svenska började en lösning att tona fram. Familjen flyttade så småningom 
till Schweiz efter en fyraårsperiod i Danmark där IKEA:s huvudkontor är beläget (jmf. 
Sjöberg, 1998:274-6). På den tiden fick svenskar som skulle flytta utomlands automatiskt 
Riksbankens tillstånd att föra ut 100’000 kronor per familjemedlem. Dessa pengar använde 
familjen Kamprad till att starta upp en stiftelse i Schweiz och till att grunda många bolag i 
olika länder som tillämpade olika skatteregler. Länderna var bland annat Schweiz, Holland, 
Panama, Luxemburg och Nederländska Antillerna. (Torekull, 2003:147)  
 
För att inte bli utsatt av ständig kontroll av medierna, krav på ideligen ökade vinster, dyra 
utdelningar till aktieägarna ville Kamprad inte börsintroducera företaget. När juristerna var 
klara med att analysera var IKEA bäst skulle kunna växa utan höga skatter och med en 
minskad insyn var ett land mer aktuellt än de andra: Nederländerna. 
 

Det slutade med en glasklar rekommendation att grunda stiftelse i Holland. Då hade man 
först avvisat Danmark som ändå är nr 1 i Norden när det gäller förmånliga villkor för 
etablering av sådana stiftelser som IKEA sökte. […] Jag gjorde klart att för mig del ville 
jag det skulle vara en mycket seriös stiftelseform, eftersom min yttersta avsikt inte bara 



 KAPITEL 7 – SKATTEEFFEKTER MED SKATTEPARADIS   

   
WENDELIUS 2008 

83 

var att undandra mig skatt men att skydda det växande företaget från överrumplande 
aktioner i framtiden från både familjens och annat håll. (Torekull, 2003:151) 

 
Den holländska dubbelstiftelsen som äger IKEA heter The Stichting INGKA Foundation/The 
Stichting IKEA Foundation, som offentliggjordes 1982 (Torekull, 2003:160). Enligt 
holländsk sed är en charity foundation10 (Stichting IKEA Foundation) knuten till INGKA. 
Detta är en ideell fond som tar emot pengar från ägarstiftelsen och delar sedan ut dessa till 
olika välgörande ändamål. Förutom denna ägande dubbelstiftelse består IKEA av en: 
 

[…] svårgenomtränglig djungel av bolag och stiftelser. Antalet bolag lär uppgå till 160-
170. I den här djungeln finns två stiftelser i Holland, åtminstone två bolag på ön Curaçao 
i skatteparadiset Nederländska Antillerna, bolag i andra skatteparadis som Luxemburg 
och Irland, enligt uppgift en stiftelse även i Schweiz och en herrans massa ”vanliga 
bolag”. Det handlar om skatteplanering och bolagsjuridik på högsta nivå. (Björk, 
1998:198)  

 
I figur 7.2 kan en enkel och grundläggande bild ge förståelse för hur IKEA-koncernen är 
uppbyggt. Bilden skulle kunna göras mycket mer komplicerad men i stora drag ser 
bolagskonstruktionen ut som följer: 
 

 
Figur 7.2. Schematisk bild över hur IKEA-koncernen är uppbyggd. Källa: Björk, 1998:199 (egen 
bearbetning) 
 
Bedömare menar att IKEA och dess ägare årligen sparar hundratals miljoner kronor i skatt 
genom att använda sig av den avancerade bolagskonstruktionen (Engdahl, 2004:56). Genom 
att använda sig av en mängd olika bolag som begränsar insynen i IKEA och samtidigt gjort 
det möjligt att slippa höga skatter har grundaren byggt upp en stor privat förmögenhet. Den 
numer 81 åriga Kamprad ligger på sjunde plats över världens rikaste personer med en 
förmögenhet på 31 miljarder dollar (www.forbes.com, 080502). 

                                                 
10 Välgörenhetsstiftelse 
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7.4 Så arbetar skatterådgivarna 
På Sveriges största skatterådgivningsbyrå, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, svenska 
webbsida går det att läsa följande textstycke:  
 

Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla lösningar på komplexa skattefrågor och 
för att ta fram ansvarsfulla strategier för skatt. Bland våra uppdragsgivare återfinns 
såväl Sveriges största multinationella företag och större finansiella investerare som 50 
000 små och medelstora företag. Vi har därför en både bred och djup kunskap om de 
frågeställningar som du möter i din verksamhet. Genom vårt globala nätverk får du också 
tillgång till ytterligare 23 000 specialister inom skatterådgivning i mer än 140 länder. 
(www.pwc.se, 080519) 

 

Enligt Roger Gavelin, som är ansvarig för skatteavdelningen på Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, har alla stora revisionsbyråer, banker och advokatbyråer kontor i 
skatteparadisen (Gavelin, 080509). Han anser att: Det är okej att man använder skatteparadis, 
om det är ekonomiskt försvarbart och regelenligt så inga problem. 
 
Företagen och privatpersonerna ska inte betala för mycket och de ska inte heller betala för lite 
i skatt. Skatt är en kostnad för företag, och kostnader är alltid bra att ha koll på och ska gärna 
hållas så låga som möjligt, menar Gavelin. Då kan vi som gammal rådgivare säga att 
företaget ska gå en viss riktning för att det ska bli bästa alternativet. (Gavelin, 080509) 
 
Företag och privatpersoner komplicerar och konstruerar inte former, exempelvis stiftelser 
eller truster bara för att, utan de har i regel ett behov. Den gemensamma faktorn är att de i 
regel inte vill betala för mycket skatt. (Gavelin, 080509)  
 
Olika personer kan ha sin egen vinkling på hur de ser på skatterådgivning. Öhrlings PWC 
håller på med skatterådgivning av affärsskäl, inget snack om det (Gavelin, 080509). 
Emellertid anser Gavelin också att de är samhällsnyttiga eftersom: 
 

[…] det är viktigt att det finns instanser i samhället som oberoende av statsmakt gör en 
bedömning av vad samhällets normer faktiskt innebär. Det är viktigt att skatteverket inte 
får gå in och säga vad människor ska göra. Det finns demokratiska värden. Sen så kan 
man ju igen ha moraliska värden också. (Gavelin, 080509) 

 
Sen går det också att göra saker för att undgå upptäckt. Detta är något som Öhrlings PWC inte 
vill prata om men understryker att: Det gör inte vi. Vad Öhrlings PWC istället gör är att de 
försöker hitta kanterna inom vad man kan göra i regelverken. Utifrån det går det sedan att 
lägga sin skatteplanering närmare eller längre ifrån en kant och därmed ta mer eller mindre 
osäkerhet eller risk som finns nära en gräns. (Gavelin, 080509) 
  
När Öhrlings PWC arbetar med skatterådgivning går det inte till så att någon kund tänker 
”Hmm, idag skulle jag behöva ett skatteupplägg” och kommer in och köper ett skatteupplägg. 
Sånt här handlar man inte över disk. Det är snarare så att man har en relation med ett företag i 
största allmänhet sedan tidigare och i de relationerna uppstår en del möjligheter beroende på 
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deras transaktionsmönster, enligt Gavelin. Ofta så hamnar man där att man kan tillföra något 
mervärde vid olika valsituationer. De bästa skatteaffärerna är en funktion av många, många 
års varaktig relation. (Gavelin, 080509) 
 

Det vi gör, den hjälp vi kan tillhandahålla baseras på de behov som människor har av 
affärsskäl. Det finns en legitim efterfrågan efter en ekonomisk tjänst och den 
tillhandahåller vi och andra i konkurrens. Annars skulle de inte komma till oss, vi 
kommer ju inte till dem. (Gavelin, 080509) 

 
Att skatteplanera är inget ljusskyggt i sig. Det handlar om att skatteplanera pengar på ett 
sådant sätt att det ska vara så gynnsamt som möjlig och fortfarande i enlighet med varje regel. 
Gavelin återkommer till att det sedan går att lägga in en moralisk aspekt i detta om man så 
vill. (Gavelin, 080509) 
 
På stockholmskontoret där ungefär 120-150 skatterådgivare arbetar, däribland Gavelin och 
Westman, kan alla skattetjänster uppkomma. Det är moms, sociala avgifter och alla möjliga 
övriga skatterelaterade frågor hanteras. En hel del av rådgivningen innefattar utländska bolag 
och internationella koncerner. Det är både privatpersoner och företag som använder sig av 
Öhrlings PWCs skatterådgivning men det är främst företag som de arbetar med.  
 

Vi har några privatpersoner också men det bygger på att de ska tycka det vara värt att 
betala ganska mycket pengar. Det krävs ju ganska mycket volym för att det ska vara 
lönsamt för vi tar bra betalt, så funkar det. (Gavelin, 080509) Priset beror väldigt mycket 
på vilket uppdrag det är. Vi jobbar oftast på någon timbasis. (Westman, 080509) 

 
Det är ofta utländska aktörer med i företagsförvärv och dessas struktur ser kanske ut på ett 
visst sätt och är planerad utifrån skatteperspektiv och det får man ju göra, menar Westman. 
Det finns ju en godkänd skatteplanering. Man får ju utnyttja det system som finns så länge 
inte lagstiftningen säger nej till det. (Westman, 080509) 
 
Den uppfattning som Gavelin och Westman har är att skatteverket inte alla gånger tycker om 
den verksamhet de bedriver. De tycker inte om att man kan förhålla sig på olika sätt till 
skattereglerna. Gavelin och Westman tycker att det är okej att deras arbetssätt skiljer sig från 
skatteverkets, men det gör också att de inte kan samarbeta på det sättet. Vi fyller olika roller i 
någon form av affärskontakt. (Gavelin, 080509) 
 
Gavelin var intresserad av vad jag hade fått reda på under min intervju med skatteverket. Det 
är alltid intressant för oss att veta vad skatteverket säger till människor. Han menar att det 
händer mer än en gång om året att Öhrlings PWC har olika ståndpunkter i jämförelse med 
skatteverket. Det ligger lite i rollspelet i och för sig. Gavelin lyfter diskussionen till en annan 
nivå och menar på att det finns en större samhällsdimension i de olika åsikterna. (Gavelin, 
080509) 
 

Då kan man å ena sidan göra det du (riktat till undertecknad, förf. anm.) gör, kollar på 
osunda transaktioner, det är farligt och demoraliserande och så vidare. Och det är ju 
sant, låt oss prata om det va. Det finns en andra sida av den skalan också, nämligen att 
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du inte kan ha en massa statliga organisationer som drar gränsen tidigare än till exempel 
den lagstiftning vi har tillgång till. Det är en fråga för riksdag och regering och 
demokratiska val och sådär, det kan inte skatteverket bestämma. (Gavelin, 080509) 

 
Exempelvis nämner Gavelin skatteverkets hemsida där de tar upp olika felaktiga upplägg, 
men sen kommer det fram att det var kanske inte fel. I det fallet tycker Gavelin att det har lite 
betydelse vad skatteverket talar om för det svenska samhället om var gränserna går. Samhället 
har satt upp ramar inom vilka företag och privatpersoner kan röra sig. Båda kanterna är lika 
viktiga. (Gavelin, 080509) 
 
När vi började diskutera andra skatteplanerare som arbetar mer med skatteparadisbolag och 
skatteparadiskonton skärptes stämningen en aning. Gavelin och Westman ger medhåll till att 
jurisdiktioner som klassas som skatteparadis enligt OECD förekommer i deras arbete men 
betonar samtidigt att de inte arbetar med något som är olagligt på något sätt. Deras 
kommentarer om de rådgivare som arbetar på det sättet lyder: 
 

Då tror jag kanske att man åker omkring och säljer sådana upplägg och marknadsför sig 
och då blir det ju som en produkt man säljer (Westman, 080509). Det är en stor skillnad 
med de som jobbar på det sättet. Jag kan tänka mig att man är lite mindre noggrann med 
konsekvenserna, lite ”går det, så går det”. (Gavelin, 080509) 

7.5 Analys av skatten påverkar nyttonivån 
Detta avsnitt kommer att jämföra avsnitt 5.4.1 med den tidigare forskning som bedrivits på 
området och resultatet av min undersökning av OFCPM:s första komponent. Nedan kommer 
jag att studera skattepolitik och skatteeffekter utifrån de olika scenarion som tidigare 
framlagts teoretiskt. 

7.5.1 Skattsatsen påverkar valet 
Skatteparadisen har under flera årtionden förfinat sina lagstiftningar i syfte att attrahera 
kapital och välkomnar därmed företag och förmögna privatpersoner för att ta hand om deras 
tillgångar. Från att på ett tidigt stadium använda kryphål i olika länders lagstiftning kunde 
främst engelska och amerikanska investerare flytta pengar och bedriva sin internationella 
handel utan att bekymra sig över regleringar. Så gick det till när de finansiella 
offshoremarknaderna uppkom och att småningom bli skatteparadis var nästa steg för 
jurisdiktionerna (Odhner, 1992:78; Engdahl, 2004:41-2). Därefter har skatteparadisens hårda 
banksekretesser gjort att de har blivit tillhåll för både ekonomiska brottslingar som tvättar 
pengar i länderna och terroristorganisationer som finansierar sin verksamhet utan att det syns. 
Efter den elfte september 2001 och ett flertal finansiella skatteparadisskandaler har framförallt 
USA bedrivit en hård jakt mot skatteparadisen (Korsell, 2002:7). Caymanöarna meddelar att 
antalet banker i landet har minskat kraftigt de senaste åren men uppger på samma gång att 
volymen på tillgångarna som passerar landet har fortsatt att öka (www.cimoney.com.ky, 
2008-04-09). 
 
De faktorer som bland annat Errico och Musalem (1999:6) tar upp är att skatteparadis saknar 
stora delar av lagstiftning och regelverk vad gäller företag, banker och finansiell verksamhet. 
Detta är något som tydligt framgår i tabell 7.1 som visar ett urval av skatteparadisens olika 
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skattenivåer och vilka regler som gäller i de länderna. Då går det att fråga sig varför 
egentligen skatteparadis existerar. Det mest logiska svaret är därför att det finns de som 
efterfråga dem, finns det en efterfrågan kommer också ett utbud. Skatteparadisen kan fungera 
som ett sätt att skydda och förvalta förmögenheter för de som använder dem. Samtidigt 
gynnas skatteparadiset som ofta saknar någon annan näring, förutom turism, eftersom det 
genererar pengar till statskassan. (Park, 1982:31, 34; jmf. Williams, Suss & Mendis, 
2005:1174) 
 
Som tydligt framgick i tabell 7.1 finns det stora pengar för individen att tjäna på att använda 
skatteparadis. Vem vill betala från 28,89 procent upp till 59,09 procent i skatt på sin 
inkomstskatt eller 30 procents kapitalskatt vid försäljning av exempelvis aktier när det går att 
använda skatteparadis och endast betala några få procent i skatt, eller till och med ingen skatt 
alls? Då går det också att fråga sig varför ett ska bolag ska betala 30 procent i skatt när det 
kan vara registrerat i ett skatteparadis och inte betala en krona i skatt. (www.scb.se, 080515; 
www.skatteverket.se, 080515a-d) 
 
Stycket ovan ger en tydlig bild av hur individer kan resonera när de funderar på att använda 
sig av skatteparadis. Jag har i ett flertal internationella och nationella fall belyst hur olika 
personer och företag, genom användning av skatteparadis, kunnat minska sina skattekostnader 
med hundratals miljoner kronor, om inte till och med miljarder, om året. Bland annat har 
Rupert Murdochs företagskoncern NewsCorp minskat sin skattekostnad avsevärt och betalade 
endast sex procent i skatt under en fyraårsperiod (the Economist, 990320). Företaget Enron 
tog emellertid ytterligare ett steg, då företaget genom ungefär 900 bolag i skatteparadis 
lyckades ta bort all sin amerikanska skatt förutom ett av åren mellan 1996 och 2000 (New 
York Times, 020117). Dessutom kunde skulder gömmas undan som gav sken av att företaget 
var välmående när det egentligen var tvärtom.  
 
Även svenska IKEA har anammat en aggressiv skattepolitik som visades i avsnitt 7.3.1. 
Genom 160-170 olika bolag slussas pengarna genom skatteparadis som Luxemburg och 
Nederländska Antillerna, Irland men också Schweiz används för att hålla intresserade borta 
från företagets finanser. Samtidigt sparar IKEA hundratals miljoner kronor om året i skatt. 
(Björk, 1998:198; Engdahl, 2004:56). Men kan då de resonemang som fördes i avsnitt 5.4.1 
sägas passa i verkligheten, finns det något som indikerar att de olika politikerna som jag tog 
upp i figur 5.4, 5.5 och 5.6 kan återspegla realiteten? 
 
Med figur 5.4, nettoavkastningen i förhållande till skattesats, i åtanke förstår läsaren att vilken 
skattesats som en individ eller ett företag kan använda sig av påverkar i allra högsta grad 
deras nyttonivå genom förändringar i R. Genom det empiriska material som framlades ovan 
går det att se tydliga tecken för individer och företag att sänka sin skattekostnad, alltså anser 
jag att det teoretiska resonemanget om nettoavkastning och skatter stämmer väl överens med 
verkligheten. Detta bådar gott inför analysen av OFCPM:s första komponent, som 
nettoavkastningen visserligen utgör en viktig del av. 

7.5.2 Skatteparadisen påverkar andra länders skatter 
En stor del av litteraturen om skatteparadis tar upp skattekonkurrens och menar på att andra 
länder måste sänka sina skatter för att kunna behålla kapital inom landet. Den modell rörande 
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skattekonkurrens som anses vara grundläggande för området är den som presenterades av 
Zodrow & Mieszkowski (1986). I en studie undersöker de effekten av kapitalets mobilitet på 
kapitalskatten och deras slutsats är att kapitalets mobilitet resulterar i ineffektivt låga 
kapitalskatter och för låg nivå av kollektiva varor. Konkurrensen mellan olika länder att 
attrahera så mycket kapital som möjligt kommer att leda till att länder konsekvent sänker sina 
kapitalskatter under andra länders nivåer till dess att kapitalskatten är lika med noll. (Zodrow 
& Mieszkowski, 1986) 
 
Länder som har låg eller ingen skatt alls, vilket många skatteparadis har, borde således 
attrahera mer kapital än länder med högre beskattning som till exempel Sverige. Kan det bli 
så att skatteparadisen kommer locka över mer och mer kapital så till den grad att övriga länder 
blir pressade att sänka sina skatter för att kunna konkurrera? Eftersom ett välfärdssamhälle är 
uppbyggt på fördelning av inkomster genom skatter är det möjligt att skatteparadisen rubbar 
balansen vilket leder till att fördelningseffekten via skatter elimineras och bidrar till ökade 
inkomstklyftor nationellt och internationellt.  
 
Det går då att diskutera en Tobinskatt eller en gemensam global valuta skulle troligtvis inte 
minska användningen av skatteparadis som skulle kunna illustreras som figur 5.6. Skulle en 
skatt på 0,1 procent införas på internationella valutatransaktioner, där marginalerna är mycket 
små (det pratas om 0,02 procent), skulle skatten bli högre än marginalen. Detta skulle bidra 
till att handeln med valutor skulle sluta bedrivas i spekulativa syften vilket med all 
sannolikhet bidrar till att OFC kommer gå miste om denna sorts handel. Skattefördelarna och 
sekretesskyddet kvarstår vilket gör att de fortfarande kommer att attrahera kapital av andra 
anledningar. Detsamma gäller för en global valuta, eftersom pengarna fortfarande kan flyttas 
till skatteparadis och OFC för att minska beskattningen, det är bara valutahandeln som 
försvinner. Visserligen kommer inte termen offshore vara lika aktuellt eftersom det är ett 
begrepp för valuta som placeras och används utanför det land där den har ställningen som 
reguljärt betalningsmedel. 
 
I Storbritannien har den högsta marginalinkomstskatten sjunkit från 1970-års 83 procent till 
dagens 40 procent. Även företagsskatten har minskat, från 52 procent till 30 procent. (Sikka, 
2003:390). Detta verkar dock inte hjälpa landets företag eftersom allt fler brittiska företag 
flyttar utomlands för att få sänkt skatt (DI, 080420:23). Enligt artikeln är det allt fler företag 
som flyttar till Irland av skatteskäl. United Business Media som kommer att registreras på 
kanalön och skatteparadiset Jersey men med säte på Irland kommenterar varför de väljer att 
göra detta eftersom ”Det är i aktieägarnas långsiktiga intresse att vi skapar ett nytt 
holdingbolag med säte på Irland, där skattesystemet är mindre komplicerat” (DI, 080420:23).  
 
Även i Sverige har skatterna sänkts, eller rent utav tagits bort. Sverige har länge ansetts ha 
världens högsta skatter men under våren 2008 skedde en förändring. I en artikel (www.e24.se, 
080311) meddelar Stefan Fölster, chefsekonom på svenskt Näringsliv, att svenskarnas 
skattetryck inte längre är högst i världen utan att Danmark har gått om Sverige. Till exempel 
finns inte längre arvsskatt, gåvoskatt eller förmögenhetsskatt.  
 
För att få proportion till vilka summor pengar i förlorade skatteintäkter som årligen 
undanhålls staten, kommuner och landsting gör skatteverket frekvent rapporter om skattefelet, 
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det vill säga skatt som ska betalas men som inte staten får in. Det kan vara bra att veta när det 
bestäms huruvida det är lönsamt att lägga ned pengar på brottsförebyggande arbete eller inte, 
hur mycket pengar som skulle kunna återvända till Sverige om skatterna sänktes eller om det 
går att upprätthålla dagens skattenivåer.  
 

Att privatpersoner och företag betalar de skatter som beslutats av riksdag, landsting och 
kommuner är viktigt för att upprätthålla förtroendet för samhällets institutioner i 
allmänhet och skattesystemet i synnerhet (SKV, 2008:1) 

 
Det totala skattefelet i Sverige uppgår till 133 miljarder kronor årligen, vilket utgör en tiondel 
av de totala skatteintäkterna (SKV, 2008). Av detta står resultatjusterande transaktioner med 
internationell anknytning för över 40 procent, och är helt klart av skatteplaneringskaraktär. Så 
länge som skatteplaneringen sker inom lagens gränser så utgör den inget skattefel och är 
osynlig i statistiken, men mycket av den skatteplanering som bedrivs ligger i en gråzon.  Om 
skatteplaneringen inte är överensstämmande med gällande lagstiftning så uppstår ett skattefel.  
Det finns även andra betydande fel som ofta har skatteplaneringssyfte. Exempel på sådana fel 
är skatteparadistransaktioner, holdingbolag, omstruktureringar och vissa felaktiga 
underskottsavdrag. Inom exempelvis skatteparadistransaktioner återfinns dock även fel som 
har karaktären av skattebedrägerier. (SKV, 2008:71) 
 
När det gäller avkastning på sparande utanför Norden har skatteverket svårare att genomföra 
kontroller. I de flesta fall är det individen själv som måste ta initiativet till att redovisa 
avkastningen i sin deklaration, vilket kanske inte är så troligt att denne gör. De belopp som 
faktiskt registreras frivilligt är dock försumbara, vilket tyder på att det finns ett icke obetydligt 
sparande utomlands som inte tas upp till beskattning i Sverige. (SKV, 2008:42) I tabell 7.1 
visas en uppdelning av det internationella skattefelet inom olika inkomstslag. Siffrorna ger 
tydliga indikationer på att det är företagen som har högst andel i det internationella skattefelet, 
det är inkomstskatt och momsen som främst sticker ut i mängden. Därefter kommer skatt på 
kapital vilket främst är privatpersonernas skatt.  
 
Tabell 7.1. Det internationella skattefelets fördelning mellan olika skatteslag, Mdr 

Skatteslag  Skattefel Andel 

Inkomstskatt tjänst    2,5 5 %
Skatt på kapital   8,3 18 %
Inkomstskatt, näring   19,4 41 %
Sociala avgifter   2 4 %
Moms   11,8 25 %
Punktskatter   2,8 6 %
Övrigt   0 0 %
Summa   46,8 100 %
Källa: SKV, 2008:58 (egen bearbetning) 
 
När samhället förlorar 46,8 miljarder kronor årligen torde incitamenten för att föra politik som 
ser till att en stor del av dessa pengar kommer samhället till nytta. I 5.4.1 förde jag ett 
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resonemang om statens olika alternativ för att minska användningen av skatteparadis. De två 
sätten som jag tog upp var att sänka skatten eller se till att skatteparadisen höjer sin skatt. 

7.5.3 OFCPM passar vad gäller skatter 
Huruvida en sänkning av de svenska skatterna, se figur 5.5, har minskat användningen av 
skatteparadis är svår att se. Dock anser jag att fallet IKEA är intressant att studera. Den 
uppmärksamme läsaren har kanske uppmärksammat att arvsskatten och förmögenhetsskatten 
som Kamprad uppgav vara skälet utlandsflytten av IKEA och skatteparadisbolagen, inte 
längre finns. Då går det att fråga sig om IKEA:s utlandsflykt och skatteplanering hade skett 
om dessa skatter inte heller hade funnits på 1970- och 1980-talen också? Var det på grund av 
dessa skatter som IKEA inte förblev svenskt eller fanns det andra faktorer och skatter som 
spelade roll? Kärnan i varför dessa frågor ställs är att höga skatter tydligen driver 
privatpersoner och företag till att flytta sina pengar, och även sig själv, till andra länder där 
skatterna är lägre men frågan är om det är enda anledningen. Utifrån det resonemang som har 
förts här och i hela avsnitt 7.5 i sig anser jag att det tycks finnas en grund i att 
skatteparadisanvändningen kan minska till följd av sänkta skatter. Dock är det min 
uppfattning att ganska omfattande skattesänkningar måste göras för att någon märkbar 
skillnad i användandet av skatteparadisen ska märkas. 
 
Det andra sättet att minska användningen av skatteparadis via skatter är att få skatteparadisen 
att höja sina skattesatser, jämför figur 5.6. Detta har skett genom att OECD, FATF, EU och 
USA bedriver allt hårdare påtryckningar på skatteparadisen i syfte att bli av med de och själva 
få större skatteintäkter. Den uppfattning jag har fått från de tidigare forskningsresultaten, 
intervjuerna och de refererade exemplen är att detta är betydligt mer effektivt än att sänka 
skatten i det egna landet. Dels kan påtryckningarna generera en större skattehöjning i 
skatteparadisen än vad en skattesänkning i hemlandet kan göras. Exempelvis om en 
kapitalskatt på tio procent införs i ett land där ingen sådan skatt finns minskar nyttan av att 
använda skatteparadiset mer än om en skattesänkning på tio procent görs i Sverige. En 
höjning från noll till tio är större än en sänkning från 30 till 20 även om det fortfarande finns 
stora skillnader mellan skatteparadis och Sverige. Om skatteparadiset dessutom höjer sin skatt 
istället för att hemlandet måste sänka sin behöver inte staten gå miste om skatteintäkter i form 
av skattebortfall. Staten kommer istället att få ökade skatteintäkter om fler slutar använda 
skatteparadis och betalar sin skatt i Sverige. Därför lönar det sig mer att skatteparadisen höjer 
sin skatt. 
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Kapitel 8 

Skatteparadisen och ekobrott 
 
 

Resultatet från undersökningarna av OFCPM:s olika komponenter 
utgör huvuddelen av de empiriska kapitlen. I detta kapitel är det 
främst den brottsliga sidan av skatteparadisen som tas upp för att 
undersöka den andra delen av OFCPM. Resultatet bygger i första 
hand på olika fallbeskrivningar och intervjuer med skatteverket och 
ekobrottsmyndigheten.  
 
 
 
 

8.1 Inledning 
Den andra komponenten av OFCPM, som presenterades i avsnitt 5.4, handlar om ekonomisk 
brottslighet (se kapitel 3 för teoretisk beskrivning). Resultatet av undersökningen baseras 
främst på intervjuer med personer från skatteverket och ekobrottsmyndigheten, vilka kommer 
att redovisas var för sig. Till detta kopplas därefter fall för att belysa den ekonomiska 
kriminalitet som förekommer i skatteparadisen.  
 
Tyvärr har det varit svårt att få tag i vissa fakta eftersom respondenterna i flera hänseenden 
har tystnadsplikt och inte kan lämna ut viss information. Stora mörkertal förekommer inom 
detta område vilket gör det svårt att uttala sig om exakta siffror. Mörkertalen gör det också 
svårare för skatteverket och ekobrottsmyndigheten att genomföra sitt arbete.  
 
Det är viktigt att poängtera att ekonomisk brottslighet innefattar betydligt fler områden än 
skattebrott. Min avsikt är att inte bara undersöka skattebrotten utan även andra brottstyper där 
skatteparadis figurerat ur olika sammanhang. Det är intressant att se hur vanligt det är att de 
jurisdiktioner som finns med på OECD:s lita över skatteparadis också ofta förekommer i 
brottsutredningar. Detta visar på att det ämne som denna studie kan vara till nytta för många 
olika intressenter.  
 

Much of the money is booked through shell companies, which conceal the destination of 
cash and the identity of its true owners. (Sikka, 2003:367) 

 

8.2 Skatteverket vill ha in rätt skatt 
Under en timmes tid fick jag ta del av Göran Haglunds kunskaper och erfarenheter om 
skatteparadis. Haglund jobbar som analytiker på Utlandsenheten på skatteverket i Stockholm. 
Utlandsenheten är den del av skatteverket som jobbar med internationella transaktioner och 
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skatteparadistransaktioner. Haglund har inte en chefstitel men är kontaktperson gentemot 
uppdragsgivaren, det vill säga skatteverket, och han följer skatteparadisprojektet i analysform. 
Dessutom stöttar han riksprojektledare Katrina Björk som är ansvarig för 
skatteparadistransaktioner. Med sig har de ungefär 100 personer som jobbar endast med 
skatteparadistransaktioner. Här ges en kort sammanfattning av intervjun där de viktigaste 
delarna av samtalet lyfts fram, vilka sedan kommer att ligga till grund för analysen. 
 
Haglund var med och startade detta projekt för bortemot tio år sedan. Emellertid kommer 
skatteparadisarbetet inte att bedrivas som projektform länge till. Från 2010 ska det finnas en 
egen enhet i samtliga skatteverkets regioner som arbetar med skatteparadistransaktioner. Detta 
kräver en lång utbildningsperiod samtidigt som många anställda slutar och börjar istället 
arbeta som skatterådgivare eller konsulter. 
 
Haglund anser att svenska skatteverket har nått mycket långt under de år som han har arbetat 
med skatteparadisfrågor och internationella transaktioner, dessutom betonar Haglund att vissa 
delar av arbetet har fått ganska stor internationell uppmärksamhet.  
 

Satsningen på internationella frågor har definitivt ökat. Vi anses ligga ganska långt fram, 
det märker vi i kontakten med de andra länderna. Till exempel kontrollen vi gjorde med 
de utländska korttransaktionerna har blivit mycket uppmärksammat och kopierats i 
många andra länder. Danskarna håller på med det, norrmännen håller på med det, 
Storbritannien och Irland också. Australien och USA har också kikat på det. Jag tror att 
vi ligger ganska långt fram internationellt sett. (Haglund, 080508) 

 
Det svåraste med skatteparadis är att hitta transaktionerna, det är det absolut svåraste. 
Genom åren har dock urvalsmetoderna förfinats. Det vanligaste är att följa pengarna, detta 
kan göras genom att studera kontrolluppgifterna på utlandsbetalningar. Haglund menar att det 
främst är små- och medelstora företag som använder sig av skatteparadisen, men också 
storföretagen nyttjar dem fast då på ett helt annat sätt och menar på att: 
 

Där lägger man ofta någon koncerngemensam funktion, typ leasingföretag, finansiella 
företag. Där handlar det främst om prissättning. Det är inte det personliga vinstintresset 
som finns hos små företag, där ägaren vill plocka ut mer pengar ur företaget. (Haglund, 
080508) 

 
Enligt vad Haglund upplever är Kanalöarna Jersey och Guernsey de vanligaste 
skatteparadisen som svenskarna använder. Även Isle of Man används men Sverige har nyss 
inrättat ett dubbelbeskattningsavtal med Isle of Man och bara att det avtalet finns avskräcker 
nog från att använda skatteparadiset. Sverige har många avtal med skatteparadis och för 
ständigt en dialog med länderna. Det är främst de nordiska länderna som är på gång med avtal 
med skatteparadisen. Detta arbete, menar Haglund, kan till stor del tillskrivas Torsten Fensby 
som förut jobbade på OECD, men som jobbar för Nordiska rådet med förhandlingar och avtal 
med skatteparadisen. 
 
Utvecklingen har varit att skatteuppläggen blivit mer och mer komplicerade och svårare att 
upptäcka samtidigt som skatteverket blir duktigare hela tiden. Genom ett samarbete med 
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OECD får skatteverket mer information om upplägg vilket gör det lättare att förstå och 
hantera dem. 

8.2.1 Svårare att upptäcka och risker med skatteparadis 
Generellt har det blivit svårare att upptäcka skatteparadistransaktioner och upplägg. Ju fler 
mellanhänder man lägger in och så vidare, desto knöligare blir det att avslöja det hela. 
Emellertid är det också så att ju mer komplicerat upplägg man har desto dyrare blir det ju 
också.  
 

Man får vad man betalar för. Vill man ha mer skydd så kostar det betydligt mer. Det finns 
olika paket man kan köpa. Väljer man en billig lösning så är det lättare att bli upptäckt. 
[…] Jag menar du har ju alltid transaktionskostnader. Brakar transaktionskostnaderna 
iväg alltför mycket, ja då kanske det inte är värt risken. Det finns ju alltid en kalkyl i 
botten så att säga, hur stor är upptäcktsrisken, vad blir konsekvenserna om jag blir 
upptäckt, vad kostar själva transaktionerna i sig, vilka risker finns (inte bara på 
skattehåll) det kan ju även vara risker på annat håll – det kan vara någon rådgivare som 
blåser en, tar pengarna och drar. Det kan finnas politiska risker i länderna. Är 
transaktionskostnaderna och riskerna för stora så kanske man avstår. (Haglund, 080508) 

 
Efter det här med Liechtenstein är det många människor som flyttar sina pengar till Panama, 
som lär ha en av de starkaste banksekretesserna som finns i hela världen, i likhet med 
Liechtenstein. Men samma sak kan ju hända där, att någon anställd surnar till och läcker 
uppgifter. Haglund är dock av den uppfattningen att personer nog upplever en större risk att 
ha pengarna i Panama än Liechtenstein.  
 

Om den politiska stabiliteten sätts i centrum så är Liechtenstein nog en av världens mest 
politiskt stabila länder medan Panama ligger i Mellanamerika där det har varit en del 
oroligheter och militärkupper, revolution och grejer. De kanske får för sig att stänga 
panamakanalen och då blir de förmodligen invaderade av USA som då kanske öppnar 
upp bankerna. Jag menar, det kan ju hända så mycket. (Haglund, 080508) 

 
Haglund betonar vidare att han tror att det som hände med Liechtensteinskandalen är viktigt, 
det ökar medvetenheten om riskerna med skatteparadis hos allmänheten. Det är svårt att säga 
hur stor risken att bli upptäckt är. Det är klart, skulle varje skatterevisor undersöka 
skatteparadis skulle de kunna hitta fler än vad som görs idag. Det är svårt att säga någon 
procentsats eller sådär. (Haglund, 080508) 
 
Förutsättningarna i det enskilda fallet avgör det mesta huruvida personen eller företaget blir 
upptäckt. Har skatteobjektet bara verksamhet i Sverige är det lättare att upptäcka, men om det 
även finns intäkter från andra länder blir det svårare att upptäcka. Fusk på kostnadssidan är 
mycket lättare att upptäcka än om man fuskar på intäktssidan. Sånt som styrs om i utlandet, 
det vill säga om pengarna får gå via skatteparadis, är svårare att upptäcka. (Haglund, 080508) 

8.2.2 Nationell samverkan och internationellt samarbete 
Det normala för skatteverket i den här verksamheten är att det alltid ligger en skatteutredning i 
botten och därefter kopplas ekobrottsmyndigheten in vid olika tidpunkter. I vissa fall görs 
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utredningen helt klar innan den skickas över till EBM. Ibland behöver dock skatteverket få 
hjälp på tidigt stadium, exempelvis med husrannsakan. Vi ska anmäla allt men i praktiken 
men det funkar inte. Ekobrottsmyndigheten har mer jobb än de klarar av. De har väldigt 
mycket att göra. (Haglund, 080508) 
 
Skatteverket har egna tvångsåtgärdsmöjligheter för att få fram material genom 
tvångsåtgärdslagen. Detta är möjligt under vissa förutsättningar om det finns anledning att 
anta att det finns material som skatteverket vill ta del av. Då kan skatteverket ansöka hos 
länsrätten om att få beslut om eftersökning. Det har vi tillämpat. (Haglund, 080508) 
 
Skatteverket har ett utvecklat samarbete med många länder. Länderna samarbetar med att 
identifiera olika typer av upplägg och utbyta erfarenheter gällande metoder. Det är framförallt 
inom OCED som detta samarbete sker. Under rubriken ATP11 har en databas uppförts där 
man lägger upp olika upplägg och hur man kommit tillrätta med dem. Haglund berättar att det 
finns de som bara jobbar med olika typer av skatteundandragande och hur ländernas 
myndigheter ska komma tillrätta med skatteuppläggen.  
 

En del länder är rätt knepiga, till exempel Luxemburg. Det hänger ju inte på skatteverket 
i sig. Ställer vi frågor till ett luxemburgskt bolag får vi reda på årsredovisning och ägare. 
Men kommer det till bankuppgifter är det omöjligt. De har en internlagstiftning inom 
landet som gör att de lokala myndigheterna inte heller får ut något från bankerna. Så fort 
de kommer till bankuppgifter är det tvärnit. De kan själva inte få ut någonting. 
Internlagstiftning gör att man inte kan helt enkelt inte komma åt uppgifterna. (Haglund, 
080508) 

 
I enskilda ärenden är det främst samarbetet med Storbritannien som Haglund lyfter fram, men 
han menar att det också är fler andra länder som Sverige samarbetar med. Framförallt inom 
Europa och USA. Det starka samarbetet med Storbritannien grundas på att det är ett så kallat 
genomgångsland, det vill säga att pengarna strömmar via Storbritannien till andra länder. 
 
Det är även för att många svenskar använder sig av brittiska bolag, i synnerhet fasadbolag där 
ingen verksamhet bedrivs utan bara står som mottagare av pengar. Eftersom det är både billigt 
och enkelt att starta bolag i Storbritannien, av den orsaken att det inte finns något krav på 
aktiekapital, startar många svenskar företag i Storbritannien och filialregistrerar sig i Sverige. 
På så vis behöver inte företaget något aktiekapital, något som i sin tur ökar riskerna för 
borgenärer. Genom att det är billigt att starta bolag i Storbritannien har dessa bolag kommit 
att få smeknamnet tvåpundsbolag. 
 
Det finns en etablerad struktur där företag tillhandahåller sådana bolag och säljer 
paketlösningar. I dessa kan det ingå nominees som sitter i styrelsen, och en företagssekreterare 
som eftersänder post till Sverige och är ansiktet ut mot de brittiska myndigheterna. En 
company secretary gör ofta det för hundratals bolag samtidigt. Skatteverket har dock bra koll 
på vilka adresser många sådana inrättningar finns och får ofta spontana kontrolluppgifter från 

                                                 
11 Agressive Tax Planning – Aggressiv skatteplanering 
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brittiska myndigheten Inland Revenue12 om brittiska bolag med svenska ägare som inte har 
någon egentlig verksamhet. Det vill säga de är skalbolag. 

8.2.3 Samarbete med skatterådgivarna 
Skatteverket har inte något egentligt samarbete med skatterådgivarna. Det är mer vanligt 
förekommande i andra länder att rådgivare presenterar olika upplägg för skatteverket och 
därigenom får en uppfattning om det är okej eller inte. Det funkar inte så här, vi har inget 
samarbete på det sättet. Det är möjligt att vi har ett mer polariserat förhållande till 
konsulterna än vad andra länder har. En hel del länder kräver också någon form av 
auktorisation för att man ska få vara skattekonsult, men någon sådan finns inte i Sverige. Den 
enda form av samarbete som kan tänkas finnas är i egenskap av förhandsbesked. Vem som 
helst kan söka ett förhandsbesked för att se hur skatteverket ser på en skattefråga. 
 
Skatteverket är också oroat för vad som skulle hända om revisorsplikten tas bort för företagen 
i Sverige. De tror det kommer att bli en försämring av redovisning. Även om det inte är 
revisorns jobb att kolla detta så är det en sorts garant för att det i alla fall finns en bokföring 
och att den ser okej ut. Det bör ju även öka riskerna för skatteflykt, menar Haglund. Om 
revisorerna ser transaktioner som ser skumma ut ska revisorn visserligen inte rapportera till 
skatteverket men revisorn kan påpeka riskerna och tillrättavisa ägarna. Jag kan tänka mig att 
revisorn är kanske det enda bollplank man har när det gäller ekonomiska och juridiska 
frågor. (Haglund, 080508) 

8.2.4 Hur vanligt förekommande och hur sker skatteparadistransaktioner 
På frågan om hur vanligt förekommande det är att svenska privatpersoner och företag 
använder skatteparadis svarar Haglund: Vi har aldrig försökt göra en sådan beräkning. 5’000-
10’000 bolag men det är en ren gissning, 3-5’000 kanske. Osäkerheten är stor eftersom 
mörkertalet är stort, Haglund menar dock på att du måste komma upp i vissa summor för att 
det ska vara lönsamt. 
 

Rent generellt, har man en högre skattesats blir det mer lönsamt att använda 
skatteparadisen. Har man en lägre skattesats minskar också vinsten, men USA har ändå 
haft en del problem. (Haglund, 080508) 

 
Förut var det vanligt att föra över pengar till en kapitalförsäkring som personen sedan skulle 
kunna plocka ut skattefritt, berättar Haglund. Det var vanligt att styra intäkter och kostnader 
för att sedan skicka ”vinsten” vidare till en kapitalförsäkring i Bermuda. Sådana sorters 
upplägg finns i många domar från kammarrätten, de har underkänts och till följd därav har de 
slutat användas. Det är vanligare idag att använda sig av över-/underfakturering till ett tredje 
land. Sen är det är ganska vanligt förekommande att ha konton och värdedepåer i utlandet, 
främst för privatpersoner. 
 

Vi hade, ganska nyligen, ett ärende där vi fick en spontan kontrolluppgift från Tyskland. 
Det visade sig att det var ett svenskt företag som hade en leverantör i Tyskland och där 
hade man instruerat leverantören att de rabatter som man fick efter varje års inköp skulle 

                                                 
12 Storbritanniens motsvarighet till skatteverket. 
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gå till ett konto på Jersey. Det var på grund av den tyska kontrolluppgiften som vi kom 
det på spåret. (Haglund, 080508) 

8.2.5 Påföljder och straff 
Det finns en rad olika påföljder som kan drabba den person eller det företag som håller på 
med skattefusk. Till att börja med finns alltid möjligheten att påföra ett skattetillägg. Om 
brottet är grovt och det finns ett uppsåt, vilket fallet får antas vara om skatteparadis används 
för undandragande av skatt, kan det bli fängelse för de skyldiga. Fängelse ska ju vara 
normalstraffet för grovt skattebedrägeri. 
 
Det är dock stor skillnad i bevisbörda menar Haglund. Åklagaren har starkare bevisbörda än 
vad vi har. Detta kan leda till att den som begått brottet kan få skattetillägg men det saknas 
tillräckliga bevis för fängelse. 
 
Det tar ofta lång tid att genomföra en utredning. sex mån till ett par års tid, berättar Haglund. 
Om man ska begära uppgifter från andra länder kan det ta mer än sex månader att få ut dem. 
Dessa uppgifter kan sedan leda till att skatteverket måste fråga ytterligare länder om att få 
uppgifter. Preskriptionstiden för eftertaxering är fem år och det är tio år för skattebedrägeri. 
När det tar så lång tid med en utredning kan preskriptionstiden gå ut varvid åklagaren måste 
ansöka om förlängning av preskriptionstid. 
 
I Storbritannien finns däremot ingen preskriptionstid. Hittar de ett konto på Jersey går de 
tillbaka i tiden så långt det går. Storbritannien har lättare bevisbörderegler, men lägre 
befogenheter än skatteverket i Sverige, berättar Haglund. Svarar inte företagen eller 
privatpersonerna på myndigheternas frågor kan de skönstaxera med 100’000 pund, svarar de 
fortfarande inte lägger de kanske 200’000 pund och så vidare tills de svarar. (Haglund, 
080508) 

8.3 Ekobrottsmyndigheten arbetar ekonomisk brottslighet 
Ekobrottsmyndighetens (EBM) uppgift är att bekämpa ekonomisk brottslighet genom en 
uthållig strategi berättar chefsåklagare Bodil Borisson (080509). Efter kontakt med 
ekobrottsmyndigheten fick jag möjlighet att först göra en intervju med tre personer; en 
åklagare, en finansiell specialist och en polisinspektör som berättade om det operativa arbetet. 
Därefter fick jag ytterligare en intervju med ovan nämnda Borisson som berättade mer om 
myndighetens uppgifter och ansvar. Tyngdpunkten av det empiriska materialet från 
ekobrottsmyndigheten kommer att utgöras av gruppintervjun eftersom de berättade om det 
operationella arbetet medan Borisson berättade mer om EBM:s organisation och verksamhet. 
Viktigt för denna studie är att EBM verkar för en ökad upptäcktsrisk och informerar om 
ekobrott för att påverka attityder hos enskilda och näringslivet berättade Borisson (080509). 
Hon berättade vidare att EBM bidrar till att det straffrättsliga systemet blir effektivt och får 
genomslag. Borisson meddelade också att det för bara något år sedan var ytterst nära att 
ekobrottsmyndigheten skulle läggas ned. För att se hur ett ekomål lagförs och arbetsprocessen 
hänvisar jag till appendix 4. 

8.3.1 Hur ekobrottsmyndigheten arbetar 
I brottsutredningar är det åklagarens uppgift att leda förundersökningen och därigenom fatta 
beslut om tvångsmedel och rättsframställningar. När det gäller skatteparadis är det oftast 
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åklagaren som får göra rättshjälpsframställningar till olika länder för att få ut de uppgifter som 
behövs för utredningen uppger Stig Åström, åklagare på EBM. 
 
Det är poliserna som sammanställer materialet, undersöker det och har åsikter om vad som 
bör erhållas i materialet samt vad det som ska dokumenteras. Då det är nödvändigt med förhör 
i utlandet får polisen göra dem om inte den lokala poliser anses kunna göra samma arbete. 
Som polis ska vi göra allt mellan himmel och jord berättar polisinspektör Christina 
Dagbrandt.  
 
På myndigheten finns även specialister av olika slag som hjälper polisen inom sina speciella 
kunskapsområden. När vi har finansiell brottslighet så har vi finansiella specialister berättar 
Åström. Fredrik Dahlström som arbetar som finansiell specialist på EBM berättar hans 
uppdrag är att ta fram olika beräkningar, framförallt jobbar han mycket med att upptäcka 
insiderhandel. 
 

På den enhet där jag jobbar, med finansiell brottslighet, så är det väldigt mycket av den 
finansiella brottsligheten som går via utlandet faktiskt i olika led. Jag kan säga att efter 
att ha jobbat på myndigheten nu i nio år kan jag säga att tidigare hade jag ungefär två 
rättfallsframställningar om året, max, alltså när jag jobbade med allmänna skattebrott 
eller vanlig brottslighet. Men när det gäller den här finansiella brottsligheten så tror jag 
nu att jag är uppe i 30 hittills i år. Det har liksom bara exploderat. (Åström, 080509) 

 
Problemet med skatteparadis är att inte det finns någon patentlösning. Alla skatteparadis 
fungerar olika och för EBM gäller det att lära känna de här skatteparadisen och genom en 
kontaktperson få till stånd ett bättre samarbete. Om EBM vet precis vad det är skatteparadisen 
fordrar av dem är det lättare att söka rättshjälp på rätt sätt. Då är det bara att bocka av det 
som är uppfyllt och sedan säga ”varsågoda här har ni” och sen får vi det material vi vill, 
menar Åström. 

8.3.2 Internationellt samarbete 
Ekobrottsmyndigheten har ett omfattande samarbete med många andra länder. Det handlar 
främst om att få uppgifter med avseende på de förundersökningar som myndigheten bedriver. 
Hur villiga de olika länderna är på att lämna ut uppgifter varierar. Rent generellt har ju 
skatteparadisen kommit till just för att det ska vara svårt att komma vidare i en brottsutredning 
men då, berättar Åström, får ju vi välja vad är det som är en framkomlig väg. Om det inte går 
att styrka ett skattebrott men EBM ändå vill ha uppgifterna kan de rubricera brottet som ett 
svindleri, ett grovt bokföringsbrott eller något annat så de får ut uppgifterna. Det där anpassar 
vi efter just de olika länderna (Åström, 080509). Vissa skatteparadis kanske inte lämnar ut 
uppgifter för vissa brott, men däremot andra.  
 

Tidigare var det kanske en allmän uppfattning om att det inte överhuvudtaget gick att få 
ut några uppgifter från olika länder men det har ändrats. […] Det finns uppgifter om att 
det är helt omöjligt att få ut uppgifter från olika sådana här skatteparadis till exempel i 
skattefrågor, men där har vi exempel på att vi har lyckats. […] Jag har gjort 
rättshjälpsframställningar där andra människor säger att ”det där kommer du aldrig 
lyckas med, de har aldrig lämnat ut de där uppgifterna” och så får jag dem. […] För 
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några dagar sedan fick jag svar från British Virgin Islands om uppgifter jag frågat efter. 
(Åström, 080509) 

 
Dagbrandt menar dock att det där tar tid. Bland annat Schweiz tar det väldigt lång tid att få 
information ifrån. Dahlström håller med och säger att det historiskt sett har varit alldeles 
fruktansvärt långa tider för att få svar. Om man har rätt kontaktperson och har rätt 
engagemang och framförallt lär dig hur du ska ställa frågan exakt så måste du kunna det 
landets lagar vad gäller att kunna lämna ut uppgifter också (Dahlström, 080509). 
 
När de anställda på EBM börjar lära känna personer vid myndigheter i skatteparadisen och 
pratar med dem på telefon får de en personlig kontakt och hittar på så vis genvägar i 
uppgiftsutlämningen. Genom att arbeta på det sättet har EBM märkt att deras 
handläggningstider minskat avsevärt. Du måste också veta var i landet du ska ställa frågan, 
inflikar Dagbrandt. 
 

Vi får utdrag på det vi begär. Det kan vara någon unik transaktion eller ett unikt flöde av 
transaktioner som vi säger att vi är intresserade av. De har gått genom de mäklarna vid 
de tidpunkterna och köpt såhär mycket aktier till det här värdet och det vill vi ha ett exakt 
slutkort på. (Åström, 080509) 

 
På frågan om huruvida respondenterna tror att OECD:s arbete har skapat möjligheter för ökat 
internationellt samarbete svarar Åström, Dahlström och Dagbrandt att så antagligen är fallet. 
De menar att det inte var längesedan de hörde att vissa länder överhuvudtaget inte ställde upp 
med uppgiftsutlämning men nu får vi hjälp från egentligen alla möjliga håll (Åström, 
080509). 
 
Det finns några länder som inte vill samarbeta överhuvudtaget och som är helt stängda för 
EBM. Det finns de som totalvägrar. Vilka dessa är vill inte Åström gå in på eftersom det kan 
missbrukas av ekobrottslingar. 
 
Som jag nämnde inledningsvis om EBM händer det att svenska poliser får åka till andra 
länder och genomföra intervjuer. Det är mest vanligt att svenska polisen genomför förhör när 
det gäller ett viktigt eller stort ärende. Annars förlitar sig EBM på att andra länders polis 
genomför förhör med misstänkta eller upplysningsvis.  
 
Risken med detta är att eftersom polisen i andra länder inte kan ärendet ställer de inga 
följdfrågor utan de ställer bara frågor ur frågekatalogen. Har EBM då otur kan det bli bara Ja- 
och Nej-svar utan att de följs upp vilket inte är till någon hjälp alls. Oftast gör dock den lokala 
polisen ett bra jobb menar Åström. 
 
EBM har också ett bra samarbete med USA. I USA anordnas varje år ett seminarium med en 
tillhörande utbildning, där deltagare från 60 länder får möjlighet att knyta kontakter och 
utbyta erfarenheter. Sverige skickar varje år två deltagare, för något år sedan var Åström och 
Dahlström med på det seminariet. De fick mycket bra kontakt, när vi börjar känna personen 
så kan vi bara lyfta på luren och ringa upp de berättar Åström. 
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Bahamas som har oerhört stark banksekretess lämnar inte ut uppgifter. Men i och med det 
stora insidermålet i USA där Ivan Boesky och Dennis Levine var inblandade lyckades USA få 
uppgifter från banken Le på Bahamas. SEC13 ville ha uppgifter men banken vägrade. Då sa 
USA enligt Åström, lämnar ni inte ut uppgifterna ska vi se till att ni överhuvudtaget inte kan 
göra affärer med USA, och så ska vi se till att tillgångar fryses. Under de påtryckningarna 
lämnade banken ut uppgifterna och Levine och Boesky fick straff.  
 
Om vi behöver uppgifter från Bahamas kanske vi först kollar om amerikanarna har 
jurisdiktionsrätt på det här. Har de det så kanske vi ringer SEC och säger det här är ett brott, 
ta hand om det. Amerikanarna har en väldigt omfattande jurisdiktion berättar Åström. Det 
räcker med att någonting i själv brottet har haft något med Amerika att göra; att man har 
använt telefon i USA, att man har använt sig av en amerikans mäklare, att en amerikansk bank 
har betalat affären eller liknande. Har vi själva svårigheter med skatteparadiset så kanske vi 
låter amerikanarna få ta transaktionen. Samma sak håller på att hända med Liechtenstein 
inflikar Dahlström. 
 
Om EBM har en utredning kan de ta hjälp av USA. Jag frågade hur intresserade USA är av att 
hjälpa till och Åström svarade: Mycket, de är mycket intresserade. De säger ”tar inte ni det 
där så tar vi det”. De är väldigt angelägna och säger ”glöm nationell bekämpning, det här går 
runt hela jordklotet” säger Dahlström och håller med Åström. 

8.3.3 Ekobrottsmyndighetens arbete med skatteparadisen 
Dahlström som jobbar mycket med insiderhandel menar att bland annat den organiserade 
insiderhandeln använder sig av skatteparadis. Där gör man ju naturligtvis allt för att dölja 
vem det är som jobbar med affären. Vissa typer av insiderhandelsupplägg gör att handeln går 
igenom så många jurisdiktioner som möjligt för att inte lämna spår efter sig. Handeln kan gå 
genom både tre och fyra länder innan det går att hitta slutkunden.  
 

Det kan vara en investmenbank i London och sen kommer det till Irland och sen kommer 
det till USA och det till någon bank i något land som det är tuffare att komma in i. […] 
Handeln sker elektroniskt så går det på millisekunder genom flera länder kan man säga. 
Vi måste in i varje land och fråga respektive land och myndighet om vem som gjorde den 
och den affären och då säger de att det var en bank i det landet och så vidare i många 
led. Och det här tar tid naturligtvis. (Dahlström, 080509) 

 
Det kan bli högre courtage eller andra kostnader när du tvingas genomföra transaktioner som 
ligger i andra länder. Det finns också väldigt många andra höga kostnader som rör 
skatteparadistransaktioner. Ett problem för de som jobbar med skatteparadis är att det blir 
väldigt kostsamt att undvika skatt. Det är inget för fattiglappar alls, man måste ha lite kapital 
för att kunna ha råd med allt detta, menar Dagbrandt. 
 

Du kan inte jobba i Sverige och fakturera från Costa Rica utan du måste fakturera från 
ett bolag som faktiskt ser någorlunda juste ut och som kanske ligger i ett juste land. Men 

                                                 
13 US Securities and Exchange Commission - Amerikas motsvarighet till EBM och finansinspektionen. 
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sen har du en massa bolag där emellan så man måste ju bygga upp en liten 
bolagsstruktur. (Åström, 080509) 

 
Den som begår ett brott nu i Sverige kan inte gärna göra direkttransaktioner med Panama eller 
Bahamas. Oftast skickas pengarna i olika led för att minska det geografiska avståndet. Ett 
tydligt exempel, som Åström tog upp, är en skattekonsult som är i Hovrätten för att han sagt 
till ett företag som sätter upp bolag i alla delar av världen att: Ni ska sätta upp ett bolag i 
England som ska skicka fakturor till Sverige så vill jag att ni ska ha ett bolag på Isle of Man 
som fakturerar det engelska bolaget. Mannen hade i detta fall tänkt att genom upplägget 
skulle vinsterna hamna i bolaget på Isle of Man. Hur mycket pengar han hade tänkt ta ut ur 
bolaget från Isle of Man hade ville mannen inte att någon skulle få veta.  
 
En risk med skatteparadis är att det kanske inte alltid går att lita på deras tänkta funktion. När 
det inte längre går att förlita sig på skydd i skatteparadis som Isle of Man, Jersey eller 
Guernsey kanske människor åker iväg till Panama eller Costa Rica.  
 

Men då sitter du på samma problem som alla stora företag som är etablerade i olika 
länder. De börjar tänka på länderrisker. Vad händer om det blir en statskupp där eller 
banken går omkull – har de insättargarantier i Panama? När du har behållning på ett 
konto där nere på några miljoner och sen ställer bara banken in betalningarna. (Åström, 
080509) 

 
Ett problem med skatteparadisen är att där samlas vanliga svenskar som av någon anledning 
inte vill redovisa vad det är för tillgångar de har och som kanske vill ha räntefria inkomster 
och därför placerar sina pengarna i utlandet. Det är många som vill göra sina aktieaffärer via 
utlandet och det kan de göra av flera olika skäl, de kanske vill undvika skatt på vinster eller att 
det är en konstruktion redan från början för att kunna dölja vem det är som gör insideraffärer.  
 

I de här skatteparadisen så trängs så många kategorier av människor; de som inte vill 
betala skatt, de som bryter mot olika typer av regler eller de som sysslar med rena 
bedrägerier och annat och liksom bara försöker dölja utbytet av brott i de här länderna 
för att inte det ska vara åtkomligt för förverkande. (Åström, 080509) 

8.3.4 Skatteparadisens delaktighet i ekobrotten 
Många tycker kanske inte att det är så stora brott eller att det är så viktigt med ekobrott, 
berättar Dagbrandt. Sen om vi börjar prata om våra egna pensionspengar så inser vi ju att vi 
kan bli lurade på hela vår pension genom att det finns lite folk som spekulerar i det här. 
Dagbradt menar att om människor skulle börja titta lite noggrannare på ekobrott och inse att 
det påverkar dem personligen förstår de att det är väldigt stora grejer. 
 
De finansiella brotten handlar om fruktansvärt stora pengar berättar Åström. Dock har inte 
EBM någon aning om hur stor andel av dessa som är relaterade till skatteparadis. Sen kan det 
vara så också att i en brottsutredning ser EBM att pengarna går till ett visst bolag som ligger i 
ett skatteparadis och då får de utreda det. 
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En svårighet när det gäller ekonomisk brottslighet är att det är komplicerat att få tillbaka 
pengarna eller bytet. Det är lättare att få ut bevisning som kan leda till fällande dom men 
pengarna är väldigt svåra att återfå. Det är ett problem för EBM. Ibland går det bra att få 
tillbaka pengarna när de anställda på EBM kan använda sina kontakter på skatteparadisen och 
på så vis hitta genvägar. 

8.4 Internationella fall 
Det finns en rad olika internationella fall som alla utgör tydliga exempel på när skatteparadis 
varit en del av ekonomisk brottslighet. Jag har emellertid valt några exempel som de flesta på 
något sätt kan komma ihåg och som har varit mycket omtalade i media.  

8.4.1 Levine och Boeskys insideraffärer 
Jag kommer här att ta upp fallet som även Stig Åström på EBM nämnde under intervjun, 
nämligen fallet Levine/Boesky. Det var en gigantisk skandal som även föranledde filmen 
Wall Street. 
 
Diamond var Dennis Levines mammas jungfrunamn. Namnet har dock blivit mer känt i andra 
sammanhang, det var nämligen det namn Levine uppgav som kodnamn på det konto han 
startade i den Schweiziska banken Le i Bahamas huvudstad Nassau. På det kontot stoppade 
han undan betydande summor pengar som kom från hans vinster i aktiehandel och från mutor 
som betalades till honom från Ivan Boesky och andra personer som köpte information om 
aktier som Levine erhållit som anställd på Drexel Burnham, en av Wall Streets mer 
respekterade mäklare. (Strange, 1988:1383) 
 
När SEC började ana misstankar om insiderhandel såg de stora transaktioner till en 
schweizisk bank på Bahamas och viss en Mr. Diamond. SEC begärde uppgifter från banken 
men de motsträviga schweiziska bankirerna försökte, men till ingen nytta, gömma sig bakom 
Bahamas banksekretesslagar. På sitt Nassaukonto hade Levine satt in 13,6 miljoner dollar 
som han hade tjänat från att ha ”hittat” 71 vinnare på börsen. (Strange, 1988:1383) 
 
Den Schweiziska banken var sårbar för den amerikanska förargelsen som spred sig i andra 
finansiella center och var redo att säga upp anställda som hamnade i bekymmer med 
amerikanska myndigheter. SEC var villiga att släppa banken fri om de kunde hjälpa till att 
fånga Levine. Levine i sin tur var villig att sätta dit Boesky om han kunde få komma undan 
med ett mildare straff. När så även Boesky blev anhållen var han också villig att göra en 
uppgörelse med de amerikanska myndigheterna om han satte dit andra ogärningsmän, bland 
annat några i London som varit inblandade i det fientliga övertagandet av Guinness. (Strange, 
1988:1383) 
 
Boesky var ett av de största namnen på den amerikanska finansmarknaden under 1980-talet. 
Han gjorde sig känd för att ”hitta” köpvärda företag och köpte sedan på sig stora aktieposter 
innan företagen fick ett bud på sig. Bland annat köpte Boesky upp en stor del aktier i 
Carnacation under sommaren 1984. Under den tiden steg aktiens värde med 26 procent 
jämfört med Standard and Poor’s 500 Index 8,5 procent. I september samma år la Nestlé ett 
bud på Carnation som var betydligt högre än aktiekursen. Boesky erkände att han handlat med 
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otillåten information som han köpt från Martin Siegel, en inventmentbankir på Kidder, 
Peabody & Co. (Chakravarty & McConnell, 1999:193; Fortune, 840806) 
 

Det var denna information tillsammans med Levine-skandalen som tillslut gjorde att Boesky 
dömdes till tre års fängelse, 50 miljoner dollar i böter och 50 miljoner dollar i skadestånd för 
insideraffärer. Detta trots att Boesky samarbetade med SEC och agerade federal agent med 
uppdrag att säkra bevis mot misstänkta kollegor. (Lindgren & Theandersson, 2001:94) Levine 
dömdes till två års fängelse och 362’000 dollar i böter (Strange, 1988:1383). 

8.4.2 Skräpobligationernas okrönte konung 
En affärsman och vän till Boesky, Michale Milken, var även han verksam inom Wall Street-
företaget Drexel Burnham som kontrollerade 60 procent av en marknad med en årsomsättning 
i storleksordningen 200 miljarder dollar. Milken kallas också för skräpobligationernas konung 
(Delaney, 1994:299) efter att han tjänat 550 miljoner dollar i lön och bonus 1986 
(www.forbes.com, 080516) genom att sälja obligationer som aldrig köptes tillbaka. 
Skatteparadis ska bland annat ha använts för att undgå beskattning på inkomsterna. 
 
Efter att Boesky angett honom dömdes Milken 1990 till tio års fängelse och 600 miljoner 
dollar i böter för bedrägerier och skattebrott (Lindgren & Theandersson, 2001:94). Så 
småningom reducerades fängelsestraffet till att bara omfatta 22 månader på grund av 
samarbete med åklagarmyndigheten i andra rättsfall och för gott uppförande. Dock drevs även 
en process mot Milken i flera efterföljande civila skadeståndsmål. Där nåddes förlikningar 
som innebar att Milken fick betala 500 miljoner dollar till olika fonder (Lindgren & 
Theandersson, 2001:94). Det handlar om mycket pengar men den numer 61 årige Milken har 
enligt Forbes (www.forbes.com, 080516a) ändå en nettoförmögenhet på 2,5 miljarder dollar 
vilket gör att han ligger på delad 462:a plats på Forbes lista över världens rikaste personer 
(www.forbes.com, 080516b). 
 
Globaliseringen anses vara en av orsakerna till de ökade bedrägerierna inom aktie- och 
derivathandeln. With groups spanning sometimes 300 legal entities in some 30 jurisdictions, 
management control lines can become strained. Detta anses också vara fallet med Milken. 
(Instefjord et al., 1998:591). 

8.4.3 Enron 
Fallet Enron är ett tydligt exempel på hur skatteparadis kan användas av företag för att de ska 
få resultatet att se bättre ut. Vad som började som en vision om att skapa världens största 
företag slutade med stora ekonomiska förluster som resulterade i flera konkurser, däribland en 
av världens största revisionsbyråer, Arthur Andersen. Konsekvenserna av Enronkollapsen 
blev bland annat också att tusentals anställda förlorade sina pensioner och livsbesparingar. 
(FI, 2002:11) 
 
Enron visade under slutet av 1990-talet en hög tillväxttakt och förändringstakt. Från att endast 
vara ett energibolag började företaget också erbjuda sina kunder möjlighet att handla med 
energi på Internet. Senare kunde kunderna också spekulera i vädret. Dessa högriskprojekt som 
fanns inom koncernen lades i separata enheter, så kallade Special Purpose Entities (SPE), som 
hölls utanför Enrons redovisning. Strategin att separera dessa SPE:s byggde inte på verkligt 
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oberoende eftersom det fortfarande var Enrons pengar, den bidrog dock till att dölja 
riskexponering och förluster. (FI, 2002:6) För att ytterligare gömma undan förluster skapade 
Enrons finansiella chef Andrew Fastow ett stort antal företag. 
 

Fastow created hundreds of companies of special companies to perform a magic trick; 
pop up Enrons stock by making its debt disappear. Throughout investors it looked like 
cash was coming in the door. In fact Enron was just stashing its debt in Fastows’ 
companies where investors could not see it. (Lionsgate, 2006) 

 
Av det komplicerade spindelnät av nästan 900 dotterbolag, hade många av bolagen säten i så 
kallade skatteparadis (FI, 2002:10). De fick exotiska namn som JEDI, Chewco och Raptor, 
alla inspirerade av Starwarsfilmerna.  
 

The Caymans was famously used as the base for 889 special purposes vehicles set up by 
the big banks to disguise the true source and purpose of Enron-related funds. (Reynolds, 
2004:34) 

 
Nyckeln i transaktionerna med dotterbolagen i skatteparadisen var dock filialen LJM. Den 
första hedge-transaktionen mellan Enron och LJM inträffade i juni 1999 (Barreveld, 2002: 
84). Hedgetransaktionerna var finansierade av enbart Enrons tillgångar, det vill säga Enron 
kunde kontrollera värdet på flödena och avkastningen ibland annat LJM. 
 
I dokumentären The smartest guys in the room (Lionsgate, 2006) berättar Bethany McLean, 
författarinnan bakom boken som dokumentären baseras på, att det är svårt att sätta någon 
gräns för när Enron gick över linan till att handla om bedrägeri. Det var förresten hon som 
uppdagade och avslöjade felaktigheterna i Enrons bokföring som fick bubblan att spricka.  
 
I rollen som Enrons revisorer har firman Arthur Andersen, en av världens vid tidpunkten mest 
ansedda revisionsbyråer, också kritiserats för bristande oberoende och dåligt kvalitet. Kritiken 
ligger bland annat i de omfattande konsultuppdragen Arthur Andersen haft i Enron och det 
samband mellan företagen som skapades genom rekryteringar av Enronmedarbetare till 
revisionsbyrån. I oktober 2001 började sandslottet ge vika efter flera års bedragande med 
Arthur Andersen och Fastows flyttande av enorma skulder och tillgångar mellan 
dotterbolagen. Aktiekursen började falla kraftigt men då hade redan många höga Enronchefer 
sålt av stora delar av sitt innehav till ett totalt värde av 120 miljarder kronor. Den 22:a oktober 
inledde SEC en utredning av Enron. (FI, 2002:10) Samtidigt började Arthur Andersen förstöra 
dokument om Enron, något som pågick ända till den nionde november då revisionsbyråns 
huvudkontor beordrade de anställda att sluta förstöra dokumenten (Barreveld, 2002:50). 
 
Arthur Andersen anklagades för att ha känt till bolagets dåliga finanser och oegentligheter i 
tillräcklig grad för att kunna slå larm i tid. Uppgifter visar också att Andersen kände till 
Enrons dolda skuldberg redan ett år innan krisen bredde ut sig. Revisionsfirman skulle redan 
då ha befarat att Enron skulle kunna kollapsa och diskuteratt om man skulle lämna uppdraget 
men valde att stanna kvar eftersom Enron var Arthur Andersens mest lukrativa kund och 
betalade uppskattningsvis 1 miljard kronor om året i arvoden. (FI, 2002:12) 
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Den andra december 2001 ansökte Enron om skydd under konkurslagens 11:e kapitel. Aktien 
fortsatte sjunka och resan från toppnoteringen i augusti 2000 då aktien legat på 90,75 dollar 
till att endast vara värd 26 cent den 30:e november 2001 var fulländad. (Barreveld, 2002:50) 

8.4.4 Parmalat går i Enrons fotspår 
Sedan slutet av 1990-talet har finansiella offshorecenter haft mycket press på sig från 
internationella organisationer som OECD, IMF och FATF. På senare år har OFC:en ansett sig 
ha uppfylla dessa organisationers krav. 
 

But their rehabilitation in the eyes of the civilised society took a step back with the Enron 
and WorldCom scandals. […] Now there is Parmalat. In the early days of the 
investigation it became clear that the Caymans would again feature in a global 
accounting scandal. (Reynolds, 2004:34) 

 
En stor del av de pengar som saknades i Parmalat försvann av allt att döma genom ett 
dotterbolag Parmalat Capital Finance baserat på Grand Cayman. Caymanöarna är dock inte 
det enda skatteparadiset som var inblandat i Parmalatskandalen, även länder som Malta, 
Mauritius och Nederländska Antillerna har använts för att gömma undan pengar. Även 
Luxemburgs finansiella myndighet började inleda undersökningar om Parmalataffärer. De 
menade bland annat att flera banker och finansiella institutioner i landet hade uttryckt sin oro 
över Parmalat och dess lednings konton i jurisdiktionen. (Reynolds, 2004:34) För att förstå 
nätet av den bolagsstruktur kan figur 8.1 studeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.1. En förenklad bild av Parmalats ägarstruktur. Källa: Melis, 2005b:481 
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Parmalat var Italiens åttonde största företag och en av världens ledande mejerikoncerner med 
36’000 anställda i världen. I december 2003 kollapsade bolaget när ett av världens största 
bokföringsbedrägerier uppdagades. (Melis, 2005a:108) Parmalats investerare, framförallt i 
Italien och USA, som köpte Parmalats aktier och obligationer baserade på falsk information 
skadades svårt av bedrägeriet. (Segato, 2006:373) 
 
Parmalat försattes i konkurs 2003 efter det att företaget meddelat att de hade betydligt större 
skulder än vad de tidigare hävdat, totalt ungefär 80 miljarder euro, (IDD, 2007:9). Parmalats 
grundare Calisto Tanzi erkände att han omdirigerade 500 miljoner euro från det börsnoterade 
Parmalat och att hålet i bokföringen skulle kunna vara åtta miljarder euro (Dairy Foods, 
2004:10). Parmalats ägande och kontrollstruktur kännetecknades av en stor aktieägare, 
Tanzifamiljen, som direkt eller indirekt kontrollerade 50,2 procent av rösterna i företaget 
(Melis, 2005a:112).  
 
Enligt Barlev (2004:43) har samma grundläggande etapper av penningtvätt använts i exemplet 
Parmalat som den amerikanska maffian gjorde på 1930-talet.  
 
- Placering: Pengarna placeras i det finansiella systemet eller smugglas ut ur landet för att 

flyttas från där de erhölls och för att undvika upptäckt från myndigheter eller 
allmänheten. 

 
- Skiktningsmetod: Gömma undan källan till ägandet av pengarna genom att skapa ett 

komplext nät av finansiella transaktioner. Exempelvis tror utredarna av Parmalat att 250 
miljoner euro som samlades in genom att ge ut obligationer av Parmalats brasilianska 
enhet som, efter att ha passerat ett konto på Caymanöarna tillhörande enheten Santander 
Central Hispano, dök upp i Malta. 

 
- Integration: Pengarna integreras i det lagliga ekonomiska och finansiella system och 

blandas med övriga tillgångar i systemet vilket gör det svårt att särskilja de lagliga och 
olagliga tillgångarna. 

 
Även i exemplet om Parmalat har revisionsbyrån fått utstå en hel del kritik.  
 

The auditors claim that they themselves were victims of fraud, or that they were not 
responsible for work done by other auditors who checked the financial statements of the 
subsidiaries. (Barlev, 2004:43) 

 
Deloitte i Italien har i alla fall gått med på att betala Parmalat 149 miljoner dollar för att 
gottgöra anklagelserna om att revisionsfirman skulle ha bidragit till att svindlerier av Parmalat 
kunde fortgå. Fler stämningsansökningar är också inlämnade och ska behandlas, bland annat 
Grant Thornton och Bank of America har blivit stämda (Accountancy, 2007:9). 

8.5 Svenska fall 
Beträffande de svenska fall om ekonomisk brottslighet där skatteparadis varit inblandade vill 
jag bara först förtydliga en detalj. Skatteparadisen förändras över tiden och är beroende av 
omvärldens sätt att se på dem. Exempelvis hade staten ingen möjlighet att räkna skatten på 
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företag förr i tiden då detta baserades på handskriven bokföring med ofullständig och 
svårkontrollerad lagstiftning. Genom att ha verksamhet i fler länder än Sverige gick det att få 
skatten att försvinna genom att flytta pengar mellan bolagen. Så var fallet i det första svenska 
exemplet som jag vill lyfta fram och som påverkat redovisningsstandarderna i Sverige och 
internationellt samt var en av sin tids största skandaler. 

8.5.1 Kreugerskandalen uppmärksammade ekobrott i Sverige 
Kreugerkrashen i början på 1930-talet är ett utmärkt exempel på ekonomisk brottslighet i 
gigantiska proportioner. Under 1910- och 1920-talet byggde ingenjör Ivar Kreuger upp en stor 
koncern som grundades på fastigheter och försäljning av tändstickor men som senare 
omfattade andra stora bolag som bland annat SCA, Boliden, L M Ericsson med flera. Utifrån 
sett såg koncernen stabil och livskraftig ut, men efter Kreugers självmord i Paris 1932 
uppdagades att detta var allt annat än sant. (jmf. Thunholm, 2005) Bristen på utbyte mellan 
länders olika ekonomiska system och en bristande bokföringslagstiftning gjorde att Kreuger 
kunde använda andra länder på det sätt som skatteparadisen används idag. 
 
Som ovan nämnt byggdes Kreugerkoncernen upp kring produktionen av tändstickor. Svenska 
Tändsticksaktiebolaget blev en världskoncern genom att skaffa sig ensamrätt till 
tändstickstillverkning i 14 länder. Denna monopolställning kunde erhållas genom att Kreuger 
lånade ut stora summor pengar till länderna. Till exempel lånade koncernen ut 75 miljoner 
dollar till Frankrike 1927, och 1930 lånades 125 miljoner dollar till Tyskland. Dessa 
kapitalkrävande transaktioner kunde koncernen genomföra tack vare att kapital flyttades över 
från marknader med överskott till marknader med underskott. Dessutom hade Kreuger 
imponerande kontakter med banker och kreditinstitut över hela världen, främst i USA. 
(Wendt, Nygren & Danielsson, 1984:18f) 
 
Koncernen gjorde flera aktieemissioner och utgav obligationer, köpte och sålde företag eller 
aktier i företag och ägnade sig åt en gigantisk in- och utlåningsverksamhet. Detta var också 
koncernens svaghet eftersom det bidrog till att den hade för litet eget kapital och för stort 
främmande kapital som skulle förräntas. I en stigande konjunktur är detta möjligt, och under 
1920-talet var konjunkturen bra. Däremot vek sig konjunkturen kraftigt under åren 1930-32 
som en följd av, den tidigare nämnda, börskraschen 1929 som kallas för den svarta torsdagen. 
 
För att försöka rädda sin koncern undan en ekonomisk katastrof, eller rentutav undergång, 
började Kreuger beordra omfattande bokföringsmanipulationer som blåste upp koncernens 
tillgångar. Slutligen kunde Koncernen inte fullgöra sitt lån till Tyskland eftersom det saknade 
kapital och blev därmed koncernens nådestöt. Det har spekulerats i efterhand huruvida 
koncernen hade sett ut idag om Kreuger hade lyckats rida ut krisen på 1930-talet. (Wendt, 
Nygren & Danielsson, 1984:19) 
 

Hans lagstridiga transaktioner hade då i vida kretsar setts som utslag av en 
beundransvärd smartness av ett lyckat snille. Nu misslyckades Kreuger och därför gjorde 
samma lagstridiga transaktioner honom i folkets ögon till en internationell äventyrare 
och skurk av värsta slag. (Wendt, Nygren & Danielsson, 1984:19) 
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Avvecklingen efter konkursen blev långvarig och komplicerad. Det var invecklade fordrings- 
och skuldförhållandena mellan moderbolaget och de olika dotterbolagen och samtidigt skulle 
Kreugers dödsbo utmätas. De olika ansvarsförbindelserna inom koncernen vållade nästan 
oöverstigna svårigheter för utredningen (Thunholm, 2005:290). Till hjälp hade utredarna 
revisionsfirman Price Waterhouse som arbetade med att få klarhet i den finansiella situationen 
i koncernen och orsakerna till kraschen.  
 

Det var ett jättearbete att revidera bokföringen i de många bolag spridda över hela 
världen, som ingick i koncernen. Revisionsfirmar anlitade ett stort uppbåd av jurister och 
bokföringsexperter och framlade efterhand 58 olika rapporter. (Thunholm, 2005:290). 

 
Kreugerkraschen gjorde att ett omfattande arbete började med att bland annat inrätta 
koncernredovisning för att undvika att samma sak skulle kunna hända igen. Länder började 
också samarbeta bättre för de insåg att globala företag påverkar många länder, genom 
samarbete och någorlunda harmonisering av redovisningsregler skulle nya krascher av 
Kreugerproportioner kunna förhindras. 

8.5.2 En brittisk Lord och företagsplundring av Trustor 
Under 1997 påbörjades vad som skulle komma att en bli Sveriges största ekonomiska 
skandaler. Fallet om plundringen av Trustor har fått stor medial uppmärksamhet och skapade 
en het debatt i Sverige om ekonomisk brottslighet och lagstiftning angående företagsköp. 
(jmf. Lindstedt, 2000 & Posener, 2004)  
 
Genom att betala köpet av investmentbolagets röststarka A-aktier med företagets egen kassa 
eftersom betalning skulle ske med fem dagars eftersläpning kunde männen bakom kuppen 
tillförskaffa sig egna förmåner och pengar. Således kunde aktiemajoriteten övertas av 
frontpersonen lord Moyne med fem dagars fördröjning av betalningen. Under dessa fem dagar 
fördes Trustors hela kassa över till en engelsk bank, Barclay Bank, och sedan betalades 
köpeskillingen på drygt 200 miljoner kronor ut till säljaren Per-Olov Norberg. Att köpa en 
aktiemajoritet för bolagets egna pengar är olagligt, trolöshet mot huvudman. 
 
Bakom bulvanen lord Moyne fanns en trio svenskar. Tillsammans med Peter Mattsson och 
Thomas Jisander (fick smeknamnet Mr. No Limit efter det att han spenderat mycket av 
Trustors plundrade pengar i S:t Tropez) antas Joachim Posener ha beordrat överföringen av 
pengarna till Barclays Bank för att sedan låta dem "försvinna" till en rad olika offshorekonton 
i skatteparadis runtom i världen. Det kunde ha blivit den största bolagsplundringen i svensk 
historia. 
 
Sedan polis och åklagare blivit uppmärksammade på fallet kunde plundringen av bolaget inte 
fullbordas och Trustor försattes i likvidation ett halvår senare för att inte riskera ytterligare 
penningläckage. Bland de ouppklarade detaljerna i likvidationen fanns ett bankkonto i 
Luxemburgbanken F. van Lanschot Bankiers SA med drygt 400 miljoner kronor innestående. 
Även Trustors nye verkställande direktör, Lindsey Smallbone, använde skatteparadis. 
Smallbone fick hundratals miljoner överförda till sitt privata offshorebolag i Gibraltar 
(Posener, 2004:226). Stora delar av dessa pengar betalades tillbaka efter det att skandalen var 
ett faktum. 
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Posener hade redan i slutet av 1980-talet börjat syssla med avancerad skatterådgivning för att 
trolla fram förluster så att hans kunder kunde göra avdrag på de annars så höga 
reavinstbeskattningarna. Genom att skicka in de depåbevis som Posener skapade kunde 
klienterna kvitta dessa sina reavinster så att skatten blev noll. Posener använde vid tillfället 
bankkonton i Schweiz för att betala ut pengar till klienterna medan företagets arbete skedde 
via en advokat och var registrerat på Brittiska Jungfruöarna. Enligt Lindstedt (2000:49) köpte 
ett femtiotal svenska affärsmän tjänsten i slutet av 1980-talet och genom detta undanhölls 140 
miljoner från beskattning. Snart gick Poseners skatteplanering från att ha varit laglig till att 
vara olaglig (Posener, 2004:179). 1993 greps Posener av polisen för sin inblandning i Thul & 
Co. Posener hade ett antal offshorebolag med depåer i flera banker som gjorde affärer med 
varandra. Men de aktier som dessa bolag hade i sina depåer existerade aldrig i verkligheten. 
Medan banker runt om i världen gjorde affärer med varandra ”satt Posener på sitt kontor i 
Stockholm och hittade på transaktionerna” (Lindstedt, 2000:69). Därefter faxades köp- och 
säljnotor till back office på banken Le Roux i Bryssel som utfärdade trovärdiga depåbevis. 
 
Posener erkände sig skyldig till 16 åtalspunkter för bedrägeri, trolöshet mot huvudman och 
försök till skattebedrägeri för sammanlagt 500 miljoner kronor, domen blev sex år i fängelse. 
(Lindstedt, 2000:70) 
 
Under sin avtjäningstid i fängelset på Asptuna framgår det av hans anteckningar att han höll 
på att planera en ny bolagsplundring. Posener hade denna gång tänkt använda offshorebolag 
som medgav att han själv kunde värdera sitt företag genom att sätta ett fiktivt aktiekapital utan 
täckning i verkligheten. Posener köpte två offshorebolag av Lars Carlström i Umeå 1996. 
Ytterligare ett bolag, UNI Storebrand Insurance Ltd., registrerades på Irland med ett fiktivt 
aktiekapital på 50 miljoner pund, vilket motsvarade ungefär 650 miljoner kronor. (Lindstedt, 
2000:113) 
 

Offshorebolagen var perfekta verktyg att ”finansiera” deras inträde i affärslivet med. 
Genom offshoreländernas hemlighetsmakeri och sekretess skulle ingen kunna kontrollera 
värdet på dessa bolag. (Lindstedt, 2000:113) 

 
Posener letade efter ett investmentbolag som kunde kontrolleras med röststarka aktier och 
som hade mycket pengar i kassan. Genom att sedan sälja in offshoreföretag för det fiktiva 
värdet kunde kassan plockas ut ur investmentbolaget. Därmed kunde bolaget köpas för dess 
egna pengar. Offret för företagsplundringen blev så småningom Trustor. Posener frikändes 
från skattebrottsmistankar sedan preskriptionstiden för brottet gått ut, emellertid har Posener 
fortfarande en skatteskuld hos kronofogden på 19,6 miljoner kronor där preskriptionstiden 
blivit förlängd till 2012 (DN, 080509). 

8.6 Analys av individens inställning till bestraffning 
I kapitel tre redovisades tidigare forskning om ekonomisk brottslighet som jag använde för att 
konstruera OFCPM. För enkelhetens skull gjorde jag ett antagande om att all användning av 
skatteparadis är brottslig. I verkligheten är det inte alltid så att ett användande av skatteparadis 
är brottsligt, det finns många sätt att använda skatteparadis lagligt, men ur samhällets ögon 
kan det fortfarande vara moraliskt fel. Men det kommer snarare nästa kapitel, att handla om.  
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För att möjliggöra en analys av OFCPM:s andra komponent, det brottsliga elementet, har jag 
använt mig av många olika fall där ekonomisk brottslighet grundat sig på skatteparadis eller 
då dessa åtminstone utgjort en central del av brottet/brotten. Till min hjälp har jag använt mig 
av vanlig litteratur och tidningsartiklar för att beskriva en kedja av händelser. Även intervjuer 
som jag redovisat ovan har varit till stor nytta vid jämförelse av de olika sorters politik som 
kan användas för att genom öka brottsbekämpning eller hårdare straff kan minska 
användningen av skatteparadis.  
 
Bland de forskningsresultat som jag har gått igenom har ekobrottslingen nästan genomgående 
definierats som en vit man vars yrke eller höga status gör det möjligt för honom att begå brott 
(bland annat Sutherland, 1949:9; Weisburd, Waring & Chayet, 2001:24). Detta är 
överstämmande med de fall som jag har lyft fram tidigare i denna studie. Visserligen har de 
exempel som jag tagit upp varit av mer omfattande karaktär och uppmärksammade i media. 
Det är knappast så att de mindre ekobrottslingarna får samma mediala uppmärksamhet som de 
stora, troligtvis för att dessa är mindre intressanta och har inget nyhetsvärde. Detta är 
beklagligt då media förstärker bilden av det är högt uppsatta personer med hög status som 
begår ekonomiskt brottslighet medan forskning, som bland annat Lindgren och Theandersson 
(2001:9, 38), visar på att det främst är personer med medelklasstillhörighet samt individer ur 
de lägre klasserna som begår ekonomiska brott.  
 
Forskare har också försökt hitta olika anledningar till varför ekobrotten begås och vad som 
kan hämma brottsligheten. Enligt Gottfredson och Hirschi (2001:19) är det graden av 
självkontroll som tydligast skiljer kriminella och ickekriminella medan andra forskare menar 
på att brottsbenägenhet står i proportioner till risker/kostnader och belöningar/vinster, vilket 
också är en individuell avvägning. Det verkar således som den individspecifika faktor som 
visar nyttonivån om individen upptäcks och bestraffas, Vi, som jag har valt att använda i 
modellen stämmer väl överens med tidigare forskning och även med verkligheten. Det är nu 
mitt mål att analysera den politik som jag tog upp i avsnitt 5.4.2 och som teoretiskt bör kunna 
minska användningen av skatteparadis genom hårdare bestraffningar eller hårdare 
brottsbekämpning. 

8.6.1 Brottsbekämpning och hårdare straff 
Om den svenska riksdagen bestämmer sig för att ta krafttag mot den ekonomiska 
brottsligheten kommer sannolikheten att de kriminella inte blir upptäckta p att minska, det vill 
säga risken att bli upptäckt ökar.  
 
Huruvida en ökad brottsbekämpning skulle kunna minska användningen av skatteparadis är 
svår att se i siffror eftersom det är ett stort mörkertal. Emellertid kan jag stöda mig på både 
intervjuer med skatteverket och ekobrottsmyndigheten där de anställda säger att om de skulle 
ha mer resurser skulle de kunna upptäcka fler fall av skatteparadisanvändning och ekonomisk 
brottslighet. Som Haglund (080508) uttryckte sig: ”Det är svårt att säga hur stor risken att bli 
upptäckt är. Det är klart, skulle varje skatterevisor undersöka skatteparadis skulle vi kunna 
hitta fler än vad som görs idag”. Utifrån intervjuerna framkom det också att både skatteverket 
och ekobrottsmyndigheten är förbättrat sitt sätt att arbeta. Det kan bero på att forskning om 
skatteparadis och ekonomisk brottslighet i forskningssammanhang och arbetsmetodmässigt är 
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ett relativt nytt ämne. Haglund (080508) berättar att skatteverkets skatteparadisprojekt 
startade för ungefär tio år sedan medan Borisson (080509) berättar att ekobrottsmyndigheten 
startade 1998, det vill säga ungefär samtidigt som skatteverkets projekt. 
 
Eftersom ekobrottsforskningen har varit ett försummat forskningsområde har det tagit tid att 
få igång en metod för hur man ska arbeta med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten 
(SOU 1996:84). Så länge placeringarna av kapital utomlands, eller offshore, var tämligen 
okänd och inte skedde i någon större utsträckning var detta sällan något som statliga 
myndigheter och politiska beslutsfattare hade något tydligt förhållningssätt till. Detta ändrades 
emellertid när allt större tillgångar överfördes offshore och det fick konsekvenser på den 
statliga verksamheten (Engdahl, 2000:30). År 1995 antog regeringen en strategi (Skr. 
1994/95:217) för samhällets samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Detta gav 
mer pengar till forskning på området vilket bidrog till att kunskapen om ekonomisk 
brottslighet ökade. Ökade kunskaper inom den ekonomiska brottslighetens struktur och 
metoder är en förutsättning för att kunna motverka brotten. Detta har på senare tid förbättrats i 
och med att forskningen börjar ge resultat, varpå proaktiv ekobrottsbekämpning förhindrar, 
upptäcker och lagför dem som begår ekonomiska brott. 
 
Från svensk sida har de berörda myndigheterna successivt kunnat utveckla nya angreppssätt 
allteftersom kunskaperna om ekonomisk brottslighet har ökat. Genom samverkan mellan 
myndigheter, både nationellt och internationellt, har gemensamma arbetssätt och åtgärder 
strukturerats och implementerats (EBM, 2007:31). Grunder för insatserna har vanligen vari på 
initiativ av skatteverkets kontrollverksamhet eller ekobrottsmyndighetens 
underrättelseverksamhet. Dessa insatser har varit att kartlägga och spana på misstänkta för att 
sedan resultera i tillslag, brottsutredning och lagföring (EBM, 2007:55). Enligt Korsell (2003) 
är ekobrottsbekämpningen ärendestyrd, det vill säga att det i praktiken är skatteverket och 
konkursförvaltarna som bestämmer vad de brottsbekämpande myndigheterna ska ägna sig åt. 
Detta kanske inte alltid resulterar i att minska brottsligheten, utan med större fördel skulle 
dessa ges frihet att på eget initiativ arbeta proaktivt och därigenom kunna uppnå bättre 
resultat. 
 
Den bild som jag har fått av Sveriges arbete med ökad brottsbekämpning tyder på att 
sannolikheten att bli upptäckt ökar hela tiden. Eftersom Sverige har börjat samarbeta mer och 
mer med andra länder och informationsutbyten om skatteupplägg och hur det går att komma 
till rätta med dem ökar ständigt sannolikheten att bli upptäckt. Arbetet från de statliga 
organisationerna tog, enligt de själva, lång tid att komma igång med men går det bättre. De får 
också signaler att deras arbete ger resultat även om Åström (080509) berättade att antalet 
ärenden ”fullkomligt har exploderat”. Detta beror dock mer på effektivare sätt att upptäcka 
brotten än en ökning i kriminella handlingar. Borisson (080509) berättade också att det bara 
för något år sedan var mycket nära att ekobrottsmyndigheten skulle läggas ned. Hur en sådan 
nedläggning skulle kunna påverka användningen av skatteparadis och ekobrott torde vara 
mycket negativ och leda till fler brott. Då skulle E(U) skifta uppåt i figur 5.7 istället för nedåt. 
Det händelseförlopp som visades i figur 5.7 kan också sägas spegla om skatteparadisen, efter 
exempelvis påtryckningar från FATF, själva inleder en hårdare bevakning av var pengarna 
kommer ifrån hur de har tillförskaffats. Ett sådant arbete pågår i skatteparadisen eftersom de 
vill förbättra sitt anseende och inte klassificeras som icke-samarbetsvilliga av OECD. Med de 
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orden anser jag att det finns underlag för att säga att den händelseutveckling som illustrerades 
i figur 5.7 kan sägas överensstämma med verkligheten.  
 
Vad gäller hårdare straffs påverkan för att minska användningen av skatteparadis, se figur 5.8, 
får jag främst förlita mig på tidigare forskningsresultat. Några hårdare påföljder av ekobrott 
har inte kunnat identifieras i Sverige men vad gäller andra länder så har straffen ökat markant. 
De som dömdes i Enron och Parmalat fick betydligt hårdare straff än tidigare fällda personer i 
liknande fall. Boeskys och Milkens som fick betala flera hundra miljoner dollar i böter och 
skadestånd visar också på hårdare straff. Den åsikt som jag har bildat mig genom denna studie 
är att straffen påverkar individers beteende men att det är brottsbekämpningen, eller 
sannolikheten att bli upptäckt, som kommer att föranleda den största minskningen av 
användandet av skatteparadis. Jag anser mig därmed ha tillräcklig information från 
verkligheten för att våga uttala mig om politiken som berördes i avsnitt 5.4.2 att OFCPM kan 
visa hur förändrad brottsbekämpning och hårdare straff. Min uppfattning är de teoretiska 
händelseförloppen även kan visa hur verkligheten ser ut. 
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Kapitel 9 

Skamkänsla och förlust av anseende 
 
 

I detta kapitel presenteras en diskussion om skamkänslor eller 
anseendeförlust som förhindrande faktorer för användande av 
skatteparadis och förebyggande av ekonomisk brottslighet. Detta är 
den tredje och sista komponenten av OFCPM. Resultatet bygger i 
första hand på olika fallbeskrivningar och litteratur men intervjuer 
kommer också att anslutas för att se hur personers individuella 
egenskaper kan påverka användandet av skatteparadis. 
 
 
 
 

9.1 Inledning 
Den tredje och sista komponenten av OFCPM handlar om individens förhållningssätt till 
anseende. Resultatet av undersökningen baseras främst på intervjuer med personer som 
arbetar på skatteverket och ekobrottsmyndigheten. Till detta beskrivs fall för att belysa den 
ekonomisk kriminalitet som förekommer i skatteparadis och hur individers mån om sitt 
anseende kan minska detta. Det är intressant att se hur vanligt förekommande det är att de 
jurisdiktioner som finns med på OECD:s lita över skatteparadis också ofta förekommer i 
skandaler som uppmärksammas i media. De fall som uppmärksammas i detta kapitel utgör 
endast en bråkdel av de observerade skandalerna i media.  
 
Olyckligtvis har det varit svårt att dra generella slutsatser av faktorer som kan vara hämmande 
och avskräckande från att begå brott. Dessa faktorer handlar ytterst om individuella 
beteendemönster vilka skiljer sig mellan olika personer. Istället för att försöka identifiera 
olika individers beteendemönster kommer jag att presentera generella karaktärsdrag som 
sedan individuella fall kan utgå ifrån. Stora mörkertal förekommer inom detta område vilket 
gör det svårt att uttala sig om några exakta siffror eller nivåer där individer kan bedömas vara 
mer eller mindre brottsbenägna. Eftersom personerna och företagen i de exempel som jag 
kommer att lyfta fram har upptäckts och blivit offentliga har jag en god grund att stå på vad 
gäller antalet offentliga skandaler där skatteparadis varit inblandade och utgjort en väsentlig 
del av skandalen. De fall där skatteparadis används men inte upptäckts eller uppmärksammats 
i media utgör med all sannolikhet ett större antal. Därmed blir det också svårare att uttala sig 
om beteendemönster i stort. Det är mest troligt att de personer som upptäcks och 
uppmärksammas i media i efterhand känner att det inte var värt risken att förlora sitt 
anseende, medan de som inte upptäckts fortfarande kan anse att det är värt att fortsätta 
använda skatteparadis.  
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9.2 Publicering i media och skamkänsla 
Många av de resonemang om beteendepåverkan genom negativ publicitet grundar sig på 
Braithwaites (1989) allmänna tes om att den effektivaste formen av social kontroll är den som 
får lagöverträdaren att uppleva skam till följd av sitt handlande.  
 
Enligt Braithwaites gäller det att utveckla sociala processer och mekanismer som 
skambelägger brottslingen utan att stöta ut densamma. Detta kan på bästa sätt göras genom 
informella kontrollmedel. Exempelvis kan publicering i media anses utgöra ett alternativ till 
straffrättsliga sanktioner (Lindgren & Theandersson, 2001:99). En omfattande publicering av 
formella sanktioner och rättsprocesser som vidtagits mot misskötsamma företag kan ha andra 
funktioner än offentlig statusdegradering. Den kan även användas för att varna potentiella 
konsumenter för vilseledande marknadsföring, defekta produkter och konsumentbedrägerier i 
allmänhet. 
 
Braithwaites gjorde bland annat en studie av den multinationella läkemedelsindustrin som 
visar att publicering i allt större utsträckning kommit att användas som ett formellt 
sanktionsmedel av de amerikanska kontrollorganen som övervakar denna bransch. Detta har 
även många gånger använts som ett alternativ till straffrättsliga sanktioner vilka annars anses 
vara alltför tids- och resurskrävande för att komma tillrätta med vissa typer av överträdelser, 
såsom vilseledande eller falsk marknadsföring (jmf. bl.a. www.etiskaradet.org). 
 
En del har hävdat att publicering resulterar i inkomstbortfall och statusdegradering för de 
sanktionerade företagen (Clinard & Yeager i Lindgren & Theandersson, 2001:99f). Liknande 
sanktioner kan leda till en nedgång i försäljningen, speciellt om de resulterar i en 
opinionsbildning. I vissa fall torde det dock vara mindre effektivt att använda sig av 
publicering som formellt sanktionsmedel. Clinard och Yeager menar att många företagsbrott 
är så komplexa att allmänheten har svårt att förstå vad de handlar om, medan andra 
företagsbrott inte är relaterade till konsumtionsvaror och därför är av mindre intresse för 
konsumenterna. (Lindgren & Theandersson, 2001:99f) 

9.3 Fall av anseendeförlust 
Det finns en rad olika exempel där användandet av skatteparadis har bidragit till omfattande 
uppmärksamhet i media. Olika skandaler har bidragit till att politiker, bolagsstyrelser eller 
högt uppsatta chefer i företag har fått avgå till följd av deras inblandning med skatteparadis. 
Jag kommer att relativt kortfattat beskriva några olika skandaler eller skriverier där de 
inblandade har lidit stor skada till följd av deras involvering med skatteparadis. Självklart har 
de exempel som presenterades i kapitel sex och sju också bidragit till stora skandaler där 
personer har straffats på olika sätt. I bland annat fallen Enron och Parmalat har flera 
inblandade personer fått fängelsestraff medan andra har fått betala stora skadestånd. 
 
Till att börja med tänkte jag uppmärksamma ett svenskt fall som inträffade hösten 2006 där en 
svensk minister avgick. Handelsminister Maria Borelius avgick efter endast åtta dagar på 
posten till följd av att hon ägt sitt sommarhus via ett bolag i Jersey (TT, 061014). Borelius 
skatteparadisaffär uppmärksammades i media och Borelius valde som sagt att avgå efter detta. 
Hennes namn blev förknippat med skatteparadis på ett sätt som gjorde att hon förlorade i 
anseende. Konsekvenserna av skandalen blev att Borelius bland annat fick sitt namn 
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smutskastat och hon kommer troligen inte kunna arbeta som politiker då hon i tappat 
allmänhetens förtroende. Detta leder troligtvis till att Borelius får svårare att söka arbete och 
att hon får minskade inkomster. 
 
Namnet Borelius har nyligen också figurerat i ett annat uppmärksammat sammanhang där 
skatteparadis varit inblandat. Denna gång var det Marias broder Henrik Borelius (VA, 
040503) som är ordförande i äldrevårdsföretaget Attendo. Attendo ägs av bolaget Augustus i 
Luxemburg som i sin tur ägs av fonder i skatteparadiset Jersey. Äldrevården som Attendo 
bedriver finansieras av skatter och ironiskt nog går stora delar av skattemedlen till 
skatteparadis. Det var TV4-programmet Kalla Fakta som uppmärksammade hur Attendo 
tillsammans med två andra äldrevårdsföretag misskötte sitt uppdrag, Attendo har under de 
senaste två åren fått 28 lex Maria-anmälningar om vanvård. (TV4, 080427; Expressen, 
080427) 
 
Även många andra bolag har uppmärksammats genom åren. Bland annat hamnade den 
skandinaviska koncernen SAS och företaget Finnair i blåsvädret när det uppdagades att de 
leasade plan från Caymanregistrerade företag (DI, 071006). Organisationerna Nordic Tax 
Justice Network och Attac har krävt att flygbolagen ska sluta hyra på 
skatteparadisregistrerade företag. Enligt vad Sture Sølen, ansvarig för investerarrelationer, sa 
till Dagens Industri (071006) SAS ska upphöra leasa flygplan därifrån och att: Vi har bara 13 
plan av 200 som är leasade av Caymanbaserade bolag. Några skattemotiv finns inte från vår 
sida. Men det är onödigt med negativ publicitet. 
 
Den tyska elektronikjätten Siemens blev uppmärksammad i en stor mutskandal våren 2007. 
Bolaget misstänks ha betalat mutor för tio miljarder kronor som betalats ut från 
teledotterföretaget och kraftverksdotterbolaget. Pengarna har gått via hemliga konton i 
skatteparadis för att sedan slussas vidare som mutor. (DI, 070814) Chefer inom Siemens 
dotterföretag har fått fängelsestraff så deras individuella konsekvenser är lätta att förstå. 
Cheferna kommer troligtvis få svårare att få nya arbeten när de kommer ut ur fängelset, en 
direkt konsekvens av deras handlande med skatteparadis. För företaget Siemens är det svårare 
att bedöma konsekvenserna. Företagets namn tappar i värde men sen tillkommer ytterligare en 
fråga; hade de tio miljarderna kunnat användas till bättre saker som hade kunnat öka värdet i 
företaget eller tjänade företaget på mutaffärerna? Aktieägarna förlorade pengar eftersom 
aktiekursen sjönk på grund av att skandalen upptäcktes och uppmärksammades. 
 
Att använda skatteparadis för att gömma pengar som senare används för mutor som Siemens 
gjorde var ingen nyhet. Italiens största företag, bilkoncernen Fiat, var i början av 1990-talet 
inblandad i en omfattande muthärva som kunde genomföras med hjälp av betydande 
bokföringsbrott vilket också bidrog till att stora skattebrott begicks. Högt uppsatta chefer 
manipulerade bort hundratals miljoner kronor ur företagets bokföring. Detta gjordes för att 
frigöra kapital som möjliggjorde utbetalning av svart löner och mutor till personer som 
beslutade om avtal där Fiat lämnat anbud. Genom att upprätta fonder i skatteparadis, dit 
hundratals miljoner kronor kanaliserades, kunde tillgångarna hanteras utan att deras ursprung 
blev känt. (DN, 930327 & 930427; DI, 970401; TT, 990529) 
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Fiat ska bland annat ha finansierat de politiska partierna i Italien, främst Kristdemokraterna. 
Enligt utredningen framgår det att Fiat ska ha betalat via bankkonton och svarta fonder som 
koncernen skapat i Schweiz, Österrike och Kamerun. Från Schweiz misstänktes Fiat också ha 
betalat nio miljoner kronor för att få kontrakt rörande byggandet av Milanos tunnelbana. (DN, 
930327) I maj 1999 dömdes både Fiats styrelseordförande och finansdirektör till yrkesförbud 
och fängelse för mutbrott, skatteflykt och bokföringsbrott. (TT, 930327; DI, 970401 & 
960224). 
 
Användningen av skatteparadis sträcker sig mycket längre än bara till företag och politiker. 
Ett flertal sångartister och idrottsstjärnor är kända för att använda skatteparadis. Exempelvis 
dömdes medlemmarna i rockgruppen Europe av kammarrätten för att deras royaltyintäkter ska 
ha gått till bolag på Turk & Caicosöarna samt ett liberianskt offshorebolag (DI, 960222). 
Även större och mer internationellt kända grupper använder sig också av skatteparadis för att 
sänka sina skattekostnader. Bland annat har the Rolling Stones bara betalat 1,6 procent i skatt 
på sina 242 miljoner pund de tjänat de senaste 20 åren, det vill säga de betalade bara 3,9 
miljoner pund i skatt för samma period (Cytron, 2007:22). Även gruppen U2 så väl som andra 
kändisar blev uthängda i media för att ha skatteplanerat sina royalties via Nederländerna för 
att minska skattekostnaderna (ibidem).  
 
Flertalet svenska elitserieklubbar har också varit i blåsvädret vad gäller skattefusk via 
skatteparadis. Brynäs har använt sig Isle of Man och andra klubbar har använt sig av andra 
utländska konton för att förmedla löner till spelare och agenter. Dessa har blivit upptaxerade 
för mångmiljonbelopp och även blivit mycket omskrivna. (DN, 980405) Det är också känt att 
många svenska idrottsstjärnor som exempelvis Kajsa Bergqvist och Pernilla Wiberg som har 
lockats av låga skatter i länder som Monaco dit de flyttat (www.e24.se, 071119) 
 
Även hela länder drabbas av skandaler som kan påverka dem negativt. Under vintern och 
våren 2008 har furstendömet Liechtenstein varit mycket omskrivet och återigen satt 
skatteparadisen i fokus i medierna (jmf. DN, 080226 & 080301). Heinrich Kieber är namnet 
på den före detta bankanställd som misstänks ha sålt information om klienter till tyska 
underrättelsetjänsten (DI, 080225 & 080313). Efter att det uppdagades att Kieber sålt 
informationen började en europeisk jakt efter skattesmitarna.  
 
Flera EU-länder vill få regler som ger bättre kontroll över sparpengarna, visserligen har EU 
redan ett sparandedirektiv som syftar till att stävja skatteflykt (DN, 080305). Detta direktiv 
har dock visat sig föga effektivt och ger dessutom utrymme för tre länder att fortfarande ha 
kvar banksekretess, dels på grund av att det endast gäller privatpersoner vilket gör det lätt att 
slippa undan genom att bilda ett bolag (ibidem). EU med Tyskland som drivande nation har 
börjat arbeta för att komma åt skatteparadisen (DI, 080229). Tyskland räknar med att öka sina 
skatteintäkter med 3,7 miljarder kronor som en direkt följd av minskad skattesmitning (DI, 
080219). 
 
USA kommer att starta sin egen utredning om pengar som gömts i Liechtenstein, där senatorn 
Carl Levin vill införa en ny lag, Stop Tax Haven Abuse Act, som ska innehålla åtgärder som 
kommer att stänga skatteparadis för amerikanska medborgare. USA uppger också att den 
amerikanska staten årligen går miste om ungefär 100 miljarder dollar. (DI, 080222) 
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Bland de svenskar som har finansiell verksamhet finns bland annat Första AP-Fonden som har 
fått i uppdrag av riksdagen att förvalta en stor del av svenska folkets pensionspengar. Ungefär 
1,5 miljarder kronor har överförts till LGT Bank i Liechtenstein för förvaltning av 
pensionspengarna, men det utgör endast en liten del av de 584 miljarder kronor som banken 
sammanlagt förvaltar. (DI, 080226) 
 
Liechtenstein var också tidigt ute och parlamentet godkände vissa ändringar av de regler som 
gäller för stiftelser med säte i landet. Just stiftelserna är något som landet blivit hårt 
kritiserade för. Av de 50’000 stiftelser som finns i Liechtenstein tillåter bara 600 insyn i 
verksamheten och ekonomin. (DI, 080315) 
 
Eftersom Liechtenstein nu anses vara mindre säkert för den som vill gömma undan sina 
tillgångar söker allt fler råd för att flytta pengarna till andra säkrare platser. Det är främst 
Panama, som har en av världens hårdaste sekretesslagstiftningar och ett regelverk vad gäller 
stiftelser som liknar Liechtensteins. Annars är Singapore och Hong Kong två andra alternativ. 
(DI, 080325) Samtidigt som företag och personer flyr Liechtenstein börjar också Europas 
regeringar se sig om efter andra skatteparadis att undersöka (DI, 080304). Furstendömet 
Monaco blir nästa land som kommer att granskas, säkerligen på grund av att Monacos banker 
förvaltar 90 miljarder euro och står detta för en tredjedel av landets intäkter (DI, 080229).  
 
Konsekvenserna av granskningen i Liechtenstein har blivit att Tyskland börjar få in mer 
skatter, rika personer och företag uppmärksammas i Media. Deutsche Posts verkställande 
direktör Klas Zumwinkel var en av de första namnen att publiceras av listan men 
näringslivscelebriteter som hade tillgångar undangömda i Liechtenstein. Zumwinkel fick avgå 
sedan det blivit känt att han placerat sitt arv i furstendömet. (Expressen, 080224; 
Hufvudstadsbladet, 080220) 
 
Det går som sagt att plocka fram många fler fall där skatteparadis omnämnts och det blir 
också ofta diskussioner i media när detta uppmärksammas. Jag har med ovanstående exempel 
försökt påvisa några av de fall där användandet av skatteparadis uppmärksammats i media och 
som fått konsekvenser för så väl land som företag, organisationer som för enskilda individer. 
Bakom varje handlande finns det en gemensam tanke, att inte betala mycket skatt. Därutöver 
kan olika andra anledningar förekomma, som mutor i fallen Siemens och Fiat.  

9.4 Hur skatterådgivare arbetar med risker 
I ett syfte att skapa mer förståelse för de individer som skatteplanerar eller använder sig av 
skatteparadis ställde jag en del frågor till två anställda vid Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
om hur de arbetar med dessa frågor gentemot sina klienter.  
 
Gavelin inleder med att säga att: om du ser till människor i allmänhet så förhåller de sig till 
risk och renommé väldigt olika. Dessa individuella egenskaper säger skatterådgivarna att de 
märker av på kunderna eftersom de oftast har jobbat länge med dem och har därigenom lärt 
känna deras riskbenägenhet. Gavelin påpekar också att företaget inte vill ta sig an tvivelaktiga 
kunder eller olagliga upplägg. Det handlar också om anseende för skatterådgivarna, om de 
hamnar i blåsvädret för tvivelaktiga upplägg försämras deras trovärdighet som bra rådgivare 
vilken i sin tur försämrar möjligheter till fler affärer. Eller som Gavelin uttryckte sig: Om 
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någon som vi inte riktigt känner men ändå jobbar med gör fel så kan det också skita ner oss. 
Det är föga överraskande eftersom de flesta företag inte vill bli inblandade i skandaler eller 
rättsprocesser. Samtidigt arbetar inte PWC med att anmäla sina klienter som andra delar inom 
företaget måste göra enligt lag.  
 
Är man revisor så har man ju anmälningsplikt men om som konsult så har vi ungefär samma 
anmälningsplikt som en advokat. Det innebär att man till exempel måste anmäla pengatvätt 
och sådana saker. (Gavelin, 080509) 
 
Det kan hända att klienterna som vänder sig till PWC för rådgivning kommer in och säger att 
de har gjort något fel som måste redas ut och då hjälper PWC till med det menar Westman. 
Det kan bland annat vara så att en klient köpt ett bolag som har lite tvivelaktiga skatteaffärer i 
bagaget som klienten ärvt i och med förvärvet och då kan PWC gå in och hjälpa till för att 
undvika straff och skandaler i media.  
 
Om man har gjort en aggressiv skatteplanering är det något som bolaget vill veta och komma 
tillrätta med, för köper man ett bolag så ärver man ju tidigare händelser och svarar för dem. 
[…] Oftast handlar det inte om att få ner någon skattesats utan vårt uppdrag är ju att se om 
det finns några risker i bolaget, om man har skött bolaget skattemässigt bra. (Westman, 
080509) 
 
PWC har många klienter som absolut inte vill göra något väcker uppmärksamhet utan har 
önskemål om att betala absolut rätt skatt men vill även vara försiktiga. Det är inte alltid det är 
PWC:s uppgift att få ner skatten så lågt som möjligt, utan snarare kanske att undvika att det 
blir ett fel som kan leda till dålig publicitet. 
 
Många av våra kunder är så stora att de inte vill ha någon dålig publicitet, det vill betala rätt 
skatt och väldigt vanligt snarare försiktig. Vi är noga med att vara konservativa. När man är 
en revisionsbyrå kan man inte vara för aggressiv. (Westman, 080509) 
 
Skatterådgivarna på PWC tar även ansvar för deras informationer till företag och 
privatpersoner. Tar man betalt för något måste man ta ansvar för det menar Gavelin. Skulle 
inte PWC ta ansvar finns risken att de kan anses vara oseriösa men genom att ta ansvar för 
sina råd ger det också bättre erkännande för deras råd. Jag frågade om det finns några risker 
att redovisningsskandaler i likhet med de i Enron och Parmalat där bland annat två av 
världens största revisionsbyråer var inblandade, varav den ena (Arthur Andersen) gick i 
konkurs, kan hända i Sverige men enligt Westman har byrån fått riktlinjer efter de olika 
skandaler som uppmärksammats, men det har främst varit direktiv internt och inte direkt ut 
mot klienter.  
 
PWC konsultar inte upptäcktsrisk utan det de föreslår sina klienter och det som byrån jobbar 
efter är sådana saker som de uppfattar är hållbara. Utifrån de skatteregler som gäller i Sverige 
och i andra länder där klienterna bedriver verksamhet ska det vara korrekt. Sen finns det ju 
alltid en osäkerhet, men man ska bestämma sig för vad man tror, sa Gavelin. Finns det någon 
osäkerhet om risker hos klienten är det rådgivarnas uppgift att kommunicera det ytterligare 
och fatta ett affärsmässigt rätt beslut. Avslutningsvis säger Gavelin, som tror att verksamheten 
kommer att växa i framtiden, att: 
 
Skatt har ju den egenskapen att det är en kostnad på ett sätt, å andra sidan finansierar den en 
gemensam samhällsutveckling. Jag har egna barn i kommunal skola, jag tycker absolut att 
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man ska betala skatt. Det är viktigt att vi och andra kan jobba som advokater och kan tala om 
för människor i näringslivet som vill tjäna pengar att göra det på ett så bra, och i samhället i 
allmänhet, gynnsamt sätt. (Gavelin, 080509) 

9.5 Analys av anseendeförlust 
Enligt den ekonomiska forskningens definitioner som jag berörde i kapitel tre sägs bland 
annat att ”överträdelserna hade begåtts av respektabla personer med hög social status inom 
deras yrkesutövning” (Sutherland, 1949:9). I den litteratur som jag har gått igenom har det 
funnits en hel del resonemang om nytta av anseende och beteendepåverkan genom bland 
annat dålig publicitet. Den effektivaste formen av social kontroll ska enligt Braithwaites 
(1989) vara den som får lagöverträdaren att uppleva skam till följd av sitt handlande. 
Exempelvis kan publicering i media anses utgöra ett alternativ till straffrättsliga sanktioner 
(Lindgren & Theandersson, 2001:99).  
 
I de exempel som jag har studerat har de inblandade personerna ofta haft hög status och men 
som genom sitt agerade förlorat mycket av sitt anseende gentemot allmänheten och samhället. 
Huruvida affärsmännen som bryter mot reglerna tappar i anseende hos sina kollegor är dock 
inte fastställt i denna studie. Eftersom det, enligt Sutherland (1949), finns ett förakt mot 
lagstiftning och offentlighet i näringslivet tappar inte brottslingarna i anseende mot sina 
kollegor, utan det finns en förståelse för handlingen. Jag kan emellertid inte uttala mig om 
detta eftersom jag inte fått några indikationer på att så skulle vara fallet, inte heller några 
tecken på motsatsen har framkommit i studien. Däremot är det min åsikt att Sutherlands 
refererade arbete snart är 60 år gammalt och bygger på dåtidens samhälle. I takt med att media 
har utvecklats tror jag också en ändring har skett inom näringslivet. Visst kanske de inte anser 
alla lagar är bra men jag tror inte någon går ut offentligt och försvarar sina kollegor som håller 
på med ekonomisk brottslighet eller ens kan anse att det är okej. De är mer försiktiga med att 
uttala sig innan det är fastställt vad som har hänt och vilka bevis som finns.  
 
En del har hävdat att publicering av brottslingarna och företagen resulterar i inkomstbortfall 
och statusgradering för de sanktionerade företagen (Clinard & Yeager i Lindgren & 
Theandersson, 2001:99f). Liknande sanktioner kan leda till en nedgång i försäljningen, 
framförallt om de resulterar i en opinionsbildning. Så långt är det inte några svårigheter att 
vilka konsekvenser en publicering kan få för individer eller företag. Detta är något som 
framgått tydligt i de exempel som jag tagit upp tidigare i kapitlet. Det komplicerade är att se 
hur individer resonerar baserat på vad som kan hända innan det händer. Som exemplet om 
Trustor i föregående kapitel där det framgick att Posener började sin skattetekniska bana med 
att ge laglig rådgivning och skatteplanerade, men den övergick snart till att bli olaglig 
(Posener, 2004:179). Frågan är om Posener var medveten om att han begick olagliga 
handlingar eller om de kom eftersom? Jag tror att risken med all brottslighet är att individen 
börjar med något som inte är olagligt men kanske ligger i gråzonen för att sedan gå över till 
olagliga handlingar i mindre skala och sedan ökar allvarligheten i brotten allteftersom. Hur 
ska en individs eller företags anseende eller status bedömas då? Hursomhelst finns det ett 
tydligt exempel som varit berörd genom denna studie men inte diskuterats djupare, och det är 
USA och deras sätt att se på användning av skatteparadis. Efter terrorattackerna den elfte 
september har Amerikas ton mot skatteparadisen skärpts betydligt och de som har pengar i 
skatteparadis kan få hårda sanktioner, det har till och med diskuterats om amerikanarna 
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överhuvudtaget ska få ha tillgångar i ett skatteparadis. Senator Carl Levin vill införa en ny 
lag, Stop Tax Haven Abuse Act, som ska innehålla åtgärder som kommer att stänga 
skatteparadis för amerikanska medborgare (DI, 080222). 
 
För att den svenska välfärdsmodellen ska överleva på sikt måste det finnas ett brett folkligt 
stöd för det höga skatteuttaget. Med detta menas att medborgarna måste känna en upplevelse 
att de får tillbaka tillräckligt mycket av det offentliga i förhållande till de skatter som betalas. 
Stödet måste finnas representerat och vara förankrat i alla samhällsklasser, från arbetare till 
höginkomsttagare. Under 1990-talet har en polarisering av åsikterna om välfärdssystemet 
blivit tydligare, låginkomsttagarna har fått en mer positiv bild av systemet medan 
höginkomsttagarna fått en allt mer negativ syn. (Persson & Johansson, 2002:32-8) 
 
Det finns inga egentliga fakta att gå på när det gäller att undersöka hur en individs beteende, 
då främst hur den ser på sitt anseende, påverkar användandet av skatteparadis. Det handlar 
också om ett gruppbeteende då samhällets åsikter påverkar individerna i det samhället. Jag har 
fått en stark känsla av att en negativ inställning mot skatteparadis blir starkare och då också 
bland de med högre social status. Det är främst Liechtensteinskandalen som har 
uppmärksammat felen med skatteparadis. Det är min åsikt att anseendet rörande 
skatteparadisen är beroende av skandaler och uppmärksamhet i media, som så mycket annat i 
dagens samhälle. Skulle det inte bli några fler skandaler där skatteparadis är inblandade 
kommer människors åsikter om skatteparadisen säkert mildras.  
 
Vad gäller den politik som kan föras för att minska användningen av skatteparadis, som togs 
upp i avsnitt 5.5.3, när det gäller individers anseende och inställning till skatteparadisen så 
delades den upp i två delar, nämligen att: (1) genomföra en kampanj riktad mot medborgarna 
för att ändra deras inställning till skatter och (2) genomföra en upplysningskampanj av 
medborgarna, alternativt skapa en folkopinionskampanj om att skatteparadisen är dåliga. 
 
Genom om skatteverket kommunicerar med medborgarna och politikerna pratar om vad 
skatterna går till lära medborgarna sig att betala rätt skatt. Detta arbete kan visserligen 
förbättras men eftersom åsikterna om välfärdssamhället blir mer positiva torde skiftet uppåt 
av US i figur 5.9 vara befogat och visa på en verklig händelse.  
 
Även de skandaler som påvisat problematiken med skatteparadisen borde påvisa individers 
beteende genom en förändrad nytta på grund av anseende. Här fyller även media en viktig 
funktion eftersom nyheterna ska nå ut till befolkningen och därigenom förändra deras nytta 
och inställning till anseende. Således anser jag att skiftet ned av UOFC i figur 5.10 är berättigad 
och ger en teoretisk bild som stämmer överens med verkligheten. 
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Kapitel 10 

Diskussion och slutsatser 
 
 

Utifrån de empiriska resultaten och analyserna av dessa avslutas nu 
denna studie med diskussion och slutsatser. Inledningsvis återkopplas 
studiens problemställning och syfte. Därefter följer en diskussion som 
leder fram till de dragna slutsatserna. Avslutningsvis rekommenderas 
förslag på fortsatt forskning inom området. 
 
 
 
 

10.1 Inledning 
Föreliggande studie har behandlat kapitalflöden till skatteparadis och deras relation till 
ekonomisk brottslighet. Studien har sin grund i diskussionen om den allt mer globaliserade 
ekonomin vilken har påståtts leda till att stater och mellanstatliga organ har fått det allt svårare 
att kontrollera och styra finansmarknaderna. Genom att skapa en teoretisk modell, OFCPM – 
Offshore Financial Center Pricing Model, har jag undersökt hur staten kan bedriva politik för 
att minska den brottsliga användningen av skatteparadis. 
 
Analyserna i de tre föregående kapitlen var till för att ge en samlad bild över studiens 
material. Min mening har varit att visa vad materialet kan berätta, och hur jag ser på det. Det 
resonemang som jag hittills har fört kommer nu att användas för att besvara 
problemformuleringen. 
 
Jag vill dessförinnan återigen poängtera att det är individens personspecifika nyttonivå som 
undersöks i beteendeundersökningen, inte intäkterna. Intäkterna utgör självklart en viktig del 
av individens nytta men även fler faktorer tillkommer, som exempelvis hur individen ställer 
sig till att bli straffade eller hur individen månar om sitt anseende. Den utredande delen 
kommer huvudsakligen att fokusera på att undersöka beteendet hos privatpersoner och 
företag. 

10.2 Problemställning och studiens syfte 
Innan diskussionen om analyserna av det empiriska resultatet tar vid, vilken sedan leder 
vidare till de slutsatser vi drar av undersökningen, återges studiens problemställning och syfte 
för att åter. Det problem vi identifierade och undersöker i denna studie utgår ifrån den 
problembakgrund och problemdiskussion som tillkännagavs i det inledande kapitlet  
 

Vilka faktorer kan påverka kapitalflöden till skatteparadis och vilka konsekvenser 
kan dessa få? 
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Med hänsyn till detta problem definierades studiens syfte: 
 
Syftet är för det första att utforma en modell över vilka faktorer som kan tänkas påverka 
kapitalflöden till skatteparadis. Därefter ämnar studien undersöka modellen för att se hur det 
ser ut i verkligheten. 
 
Utifrån problemställningen och syftet är studiens huvudsakliga mål att bidra till ökad 
förståelse om skatteparadis och finansiella offshorecentra samt hur placerare resonerar när de 
står i valet att placera sitt kapital där eller inte. Mer konkret handlar det om att undersöka och 
skapa förståelse för: 
- Hur skatteparadis/finansiella offshorecentra fungerar. 
- Vilken funktion dessa har ur ett ekonomiskt perspektiv. 
- Identifiera vilka dessa länder är och vad som kännetecknar dem. 
- Hur individer kan tänkas resonera vid sitt val att nyttja skatteparadis. 

10.3 OFCPM kan anses visa verkliga förhållanden 
Slutsatserna av denna undersökning är att OFCPM som består av tre komponenter, vilka 
presenterades i avsnitt 5.3 och 5.4, tycks vara ett bra teoretiskt stöd för att visa vilka faktorer 
som kan anses påverka kapitalflödena till skatteparadis. Jag kommer kort upprepa 
huvudinnehållet av analyserna för att inte bli upprepa alltför mycket. Varje del av OFCPM 
kommer att redogöras var för sig. 
 
Genom att sänka skatten i hemlandet minskar staten incitamenten för individer att använda sig 
av skatteparadis. När skatten sänks kommer skillnaden mellan nettoavkastning i hemlandet 
och nettoavkastningen i skatteparadiset att minska varvid brottslig användning av 
skatteparadis också minskar. Detta är något som har observerats genom litteratur kopplad till 
området, tidigare forskning men också tidningsartiklar. Förutom att sänka hemlandets skatt 
kan även internationellt samarbete bedrivas i syfte att se till att skatteparadisen tvings höja 
sina skatter och lindra lagstiftningen vad gäller banksekretess och andra lagar som gör att 
brottslingar kan gömma sig i skatteparadisen. Enligt vad jag har kommit fram till i denna 
studie har Sverige sänkt sina skatter de senaste åren. Bland annat har arvsskatten, gåvoskatten 
och förmögenhetsskatten tagits bort vilket har gjort att en del kapital strömmar tillbaka till 
Sverige.  Därutöver finns det många andra skatter som fortfarande kan anses mycket höga, 
särskilt vid jämförelse mot skatteparadisen (se figur 7.1). Jag anser att det är mer effektivt att, 
genom ett internationellt samarbete, försöka påverka skatteparadisen att höja deras skatter 
istället för att sänka skatterna i hemlandet. Att sänka skatterna leder till minskade intäkter för 
staten medan staten istället kan öka intäkterna om skatteparadisen höjer skatterna eftersom 
kapital då troligtvis kommer att flyttas tillbaka till hemlandet. 
 
Förutom förändringar i skattesatser i vare sig hemlandet eller skatteparadiset finns det andra 
faktorer som kan minska användandet av skatteparadis. Om staten satsar mer resurser på 
brottsbekämpning kommer troligtvis sannolikheten att bli upptäckt öka. Den bild som jag har 
fått av Sveriges arbete med ökad brottsbekämpning i denna studie tyder på att sannolikheten 
att bli upptäckt ökar hela tiden. För att återkoppla till föregående stycke kan ett internationellt 
samarbete även här bidra till att upptäcka brottsligheten och därefter bestraffa de kriminella. 
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Ett sådant arbete pågår med skatteparadisen och Fensby från Nordiska rådet för samtal om 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och skatteparadisen. Skatteparadisen är också villiga 
att samarbeta eftersom de vill förbättra sitt anseende och inte klassificeras som icke-
samarbetsvilliga av OECD och därigenom gå miste om framtida kapitalplaceringar. Eftersom 
Sverige har börjat samarbeta mer och mer med andra länder med bland annat 
informationsutbyten om skatteupplägg och hur det går att komma till rätta med dem ökar 
ständigt sannolikheten för de kriminella att bli upptäckta. Därmed minskar också antalet 
privatpersoner och företag som använder skatteparadis brottsligt. Vad gäller straffen kan jag 
inte uttala mig när det gäller Sverige, men som jag nämnde i kapitel åtta har straffen blivit 
hårdare i och med stora skandaler där skatteparadis varit inblandade som exempelvis Boesky, 
Milken, Enron och Parmalat. De hårdare straffen leder, enligt mig, till att användningen av 
skatteparadis minskar. Det mest effektiva av att öka resurser på brottsbekämpning eller ge de 
kriminella hårdare straff anser jag vara att öka resurserna på brottsbekämpning för att 
upptäcka fler kriminella. Straffen behöver inte bara vara att komma i fängelse, utan upptäcks 
en kriminell användning av skatteparadis kan också publicering i media leda till att 
användningen minskar. 
 
Den tredje och sista komponenten av OFCPM handlar om individens anseende, eller snarare 
vilken nytta individen anser sig av sitt anseende. Medias allt hårdare bevakning och 
rapportering av händelser där skatteparadis är inblandade påverkar individers inställning och 
nyttonivå. I de exempel som jag har studerat har de inblandade personerna ofta haft hög status 
och men som genom sitt agerade förlorat mycket av sitt anseende gentemot allmänheten och 
samhället just genom den bild som media målar upp. Det är min åsikt att anseendet, 
beträffande skatteparadisen, är beroende av skandaler och uppmärksamhet i media, som så 
mycket annat i dagens samhälle. Skulle det inte bli några fler skandaler där skatteparadis är 
inblandade kommer människors åsikter om skatteparadisen säkert mildras. I dagsläget, när 
utredningar pågår mot svenskar som tros ha gömt undan mångmiljonbelopp, har jag en stark 
känsla av att många personer har mer kraftigt negativ inställning mot skatteparadis än 
tidigare. Om staten nu skulle börja genomföra en riktad kampanj till medborgarna för att 
ändra deras inställning till skatter eller genomföra en upplysningskampanj av medborgarna, 
alternativt skapa en folkopinionskampanj om att skatteparadisen är dåliga tror jag att fler 
svenskar skulle minska användningen av skatteparadis. Det finns tydliga indikationer att så 
skulle vara fallet i det material jag studerat och de undersökningar som jag gjort. 
 
Följande faktorer verkar således inverka på kapitalflödena och användandet av skatteparadis: 

1. Sverige sänker skatten 
2. Skatteparadisen höjer deras skatt 
3. Ökade resurser till brottsbekämpning 
4. Hårdare bestraffning av ekonomisk brottslighet 
5. Föra opinion och medborgarna så att de betalar skatt i hemlandet 
6. Informera medborgarna om skatteparadisens påverkan på samhället och välfärden. 

 
Analysen av de empiriska materialen och de refererade tidigare forskningarna mynnar således 
ut i svaret på problemformuleringen. Svaret blir; skillnaden i nettoavkastning, en 
individspecifik nyttonivå för att upptäckt och bestraffad, samt en individspecifik nyttonivå för 
förlust av anseende. Konsekvenserna blir för långa att redogöra här och jag skulle ändå bara 
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upprepa mig. Istället hänvisar jag läsaren till att dessa finns redovisade löpande i uppsatsen 
men spridda. Det första syftet med uppsatsen har uppnåtts genom kapitel fem och det andra 
syftet har fullgjort i kapitel sex, sju och åtta. 
 
OFCPM är en teoretisk modell som är välförankrad i verkligheten och en mycket bra modell 
för att pedagogiskt illustrera vilka faktorer som kan påverka kapitalflöden till skatteparadis. 
Av den anledningen rekommenderar jag modellen för användning. OFCPM kan fungera som 
en introduktion till grunderna om skatteparadis och individers beteende. Därmed inte sagt att 
modellen kan byggas vidare bli betydligt mer innehållsrik, men blir då även mer komplicerad. 
Jag vill dock varna personer för att inte överskatta den enkelhet som modellen kan tyckas 
visa, skatteparadis och användandet av dessa är mycket mer komplicerat än vad modellen 
indikerar. 
 
Att skatteparadisen befinner sig i en förvandlingsprocess är något som har uppmärksammats 
och som även kan orsaka att OFCPM kan komma att revideras i framtiden. Detta stämmer väl 
överens med den kunskapssyn jag anser mig ha eftersom teoretiska förklaringsmodeller 
endast bedöms vara tillämpbara under en begränsad tidsperiod. Allteftersom samhället 
förändras kan de modeller som tidigare förklarade tillvaron behöva uppdateras och anpassas 
till nya tider.  
 
Med de orden tackar jag för visat intresse och meddelar att jag gärna mottar åsikter. Jag vill 
också ge förslag till fortsatt forskning som uppkommit under uppsatsarbetets gång. 

10.4 Förslag till fortsatt forskning 
Ett första förslag till fortsatt forskning är att göra en mer omfattande undersökning av 
OFCPM där fokus ligger mer på en kvantitativ undersökning än en kvalitativ sådan och 
därmed även erhåll säkrare resultat i syfte att besvara en liknande problemformulering.  
 
Jag tror också att det skulle vara intressant att jämföra hur mycket en individ kan tjäna på att 
använda skatteparadis på ett lagligt sätt istället för att investera i Sverige. På samma sätt hade 
det varit spännande att jämföra hur laglig och olaglig användning av skatteparadis kan ge 
olika lösningar för privatpersoner och skatteparadis. 
 
Det skulle även vara intressant att se om det finns några fler faktorer än de jag nämnde som 
kan inverka på kapitalflöden till skatteparadis och implementera dem i modellen. 
 
Sedan är det mycket intressant att undersöka hur kapitalet som är placerat i skatteparadis eller 
offshore kan återföras till Sverige. Är exempelvis en amnesti för skattesmitare att föredra för 
att locka hem pengarna? 
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Appendix 1: Ordlista 
Asset protection: Egendomsskydd. En ägare till en 
egendom vill inte ses som ägare och låter någon 
annan stå för egendomen. Äger man inte en tillgång 
kan man inte beskattas för den. 
 
Avistamarknaden: En transaktion på 
avistamarknaden betyder att betalning/leverans sker 
inom två dagar efter det att affären gjorts upp.  
 
Bretton Woods-avtalet: Avtal som skrevs 1944 om 
ett system, Bretton-Woods-systemet, som 
dominerade i västvärlden från andra världskrigets 
slut till början av 1970-talet. Valutorna var 
reglerade och hade fasta kurser mot dollarn, som i 
sin tur knöts till guldet. Internationella valutafonden 
(IMF) övervakade systemet. 
 
Correspondent banking: Bank som är verksam på 
en plats och som erbjuder sig att sköta en annan 
banks affärer. 
 
Derivatmarknaden: Där handlas terminer, optioner, 
swapar och andra kontrakt som rör kvittning av 
affärer och kontrakt rörande framtida leverans.  
 
Dubbelbeskattningsavtal: Ett avtal mellan två 
stater som hindrar att en person eller ett företag 
tvingas betala skatt i två stater för en och samma 
inkomst. 
 
Eurodollar: Innefattar all in- och utlåning, 
depositioner eller annan finansiell verksamhet i ett 
land i andra länders valutor. Eurodollar var 
amerikanska dollar som handlades i Europa. 
-marknad: Marknad bestående av ovanstående 
valutor. 
 
Falsifikationism: Se kritisk rationalism 
 
Finansiella offshore-centra: Offshorejurisdiktion 
där valutadepåer, bankcertifikat, banklån, 
obligationer, aktier och derivat placeras. (Se även 
offshore) 
 
Hedge: En investering som görs speciellt för att 
minska risken i en annan tillgång.  
 
Hermeneutik: Kunskapssyn inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen som fokuserar 
förståelse och tolkning av ett fenomen. 
 
Internetbanking: Bankaffärer som kan skötas 
personligen via Internet. 
 
Konstruktionism: Sociala fenomen och deras 
innebörd är något som de sociala aktörerna 
kontinuerligt skapar. 

 
Kritiskt rationalism: Kunskapssyn av Popper som 
anser att dagens sanningar inte nödvändigtvis måste 
vara lika med morgondagens sanningar, utan att 
dessa kan komma att förändras 
 
Manschettbrottsling: Benämning av brottslingar 
som tillhör överklassen. Numer är 
manschettbrottsling ett begrepp som innefattar all 
ekonomisk brottslighet och namnet ger indikationer 
på att brottslingarna har skjorta med 
manschettknappar.  
 
Marshallplanen: Ett återuppbyggnads-program 
initierat av USA för att Europa snabbt skulle 
återhämta sig efter andra världskriget. 
 
Målpopulation: Den målgrupp som avses 
undersökas. 
 
Nominee: En person eller ett företag i vars namn 
värdepapper eller andra egendomar överförs i syfte 
att underlätta transaktioner, medan kunden som den 
faktiska ägaren. 
 
Objektivism: Sociala företeelser och deras 
betydelse existerar oberoende av sociala aktörer. 
 
Offshore:  
-aktier: Aktier som emitteras i en annan 
jurisdiktion än den i vilket aktiebolaget har sitt säte. 
-bolag: Bolag som har sitt säte i annan jurisdiktion 
än den i vilken bolagets ägande och verksamhet 
sker. 
-centrum: Jurisdiktion där finansiella offshore-
verksamheten överstiger inhemsk (onshore) 
verksamhet. 
-derivat: Derivat som utfärdas i en annan 
jurisdiktion än den i vilken utfärdaren är resident. 
-konton: Konto som innehas i en jurisdiktion annan 
än den i vilken kontoinnehavaren är resident. 
-truster: trust som registreras i n annan jurisdiktion 
än den i vilka dess förmånstagare (de benefika 
mottagarna) är residenta. 
 
Positivism: Kunskapssyn inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen där tanken är att 
forskaren genom naturkunskap kan uppnå sann 
kunskap. 
 
Private banking: Personlig skräddarsydd 
rådgivning av banker och andra finansinstitut till 
personer som har större tillgångar.  
 
Progressiv inkomstskatt: De som tjänar mer betalar 
en högre procentuell skatt på marginalen. Se bild i 
slutet av ordlista 
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Rampopulation: Den del av populationen som är 
tillgänglig för forskaren. 
 
Reliabilitet: Sanningskriterium inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen som visar 
graden av tillförlitlighet som studiens mätning har. 
Med hög reliabilitet menas att slumpvariationerna i 
mätningen är små. 
 
Respondent bank: Bank som låter en annan bank 
som är verksam på en annan plats sköta deras lokala 
affärer. 
 
Safe haven: Sekretessfristat. Stat eller jurisdiktion 
som har en sekretess-lagstiftning som skyddar all 
utlämning av uppgifter. 
 
Skatteparadis: Öknamn som man brukar kalla 
länder med låg eller ingen skatt. Kan även erbjuda 
omfattande banksekretess som förhindrar insyn från 
skatteverket. 
 
Skatteplanering: En person eller ett företag 
planerar lagligt intäkter och kostnader för att 
minska skatten.  
 
Svarta listan: Den av OECD utgivna lista över 
skatteparadis som inte anses vara samarbetsvilliga.  
 
Svarta torsdagen: Smeknamn för börskraschen 
torsdag den 24 oktober 1929. En panikartad säljvåg 
på börsen gjorde att aktiepriserna dök i botten 
eliminerade miljontals dollar i fiktiva 
pappersvärden. 
 
Tax haven: Skatteparadis. Stat eller jurisdiktion 
som i något avseende tillämpar väsentligt lägre 
skatt än en annan stat. 

 
Tobinskatten: Förslag på skatt av interna 
valutatransaktioner av Nobelprisvinnare professor 
James Tobin. 
 
Tvåpundsbolag: Benämning på bolag som oftast 
startas i Storbritannien. Eftersom det inte finns krav 
på aktiekapital erhålls namnet tvåpundbolag för att 
det är så billigt att start bolag där.  
 
Tvätta pengar: Penningtvätt innebär att man 
försöker få pengar som kommer från brottslig 
verksamhet att se ut som om de var ärligt 
förvärvade. 
 
Undertäckning: När en del av målgruppen inte 
finns representerade i rampopulationen. 
 
Validitet: Sanningskriterium inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen som visar om 
undersökningen mäter det forskarna vill mäta. Den 
använda variabeln ska vara ett relevant och lämpligt 
mått på den undersökta egenskapen. 
 
Victim precipation: Brottslingen skyller på offret. 
Genom att lägga över skulden på andra försöker 
brottslingen framställa sig själv som ett offer. 
 
Vita listan: OECD:s lista över skatteparadis som 
anses vara samarbetsvilliga. 
 
White-collar crime: 
Se manschettbrottsling. 
 
Övertäckning: Om rampopulationen innehåller fler 
enheter som inte ingår i målgruppen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 APPENDIX 2: FORSKNING OM EKONOMISK BROTTSLIGHET  

   
KAPITALFLÖDEN TILL SKATTEPARADIS 

136 

Appendix 2: Forskning om ekonomisk brottslighet 
Upphovs-
person och 
årtal 

Begrepp Definition Analysenhet Anmärkning 

Sutherland, 
1949 

Manchett-
brottslighet 
(white-
collar 
crime) 

… brott som begås av 
respektabla personer med hög 
social status inom ramen för 
dennes yrkesutövning 

Yrkesutövande 
individer med 
hög social 
status 

Logiskt brott 
mellan 
analysenhet som 
följer av def. och 
empiriska studier 
av företag. Brott 
= mer än 
straffrättsligt 
sanktionerade 
handlingar. 

Edelhertz, 
1970 

Manchett-
brottslighet 
(white-
collar 
crime) 

en illegal handling eller en serie 
av illegala handlingar som 
begås med icke-fysiska medel 
och med hemlighållande eller 
svek, i syfte att erhålla pengar 
eller egendom, för att undvika 
kostnader eller förlust av 
pengar eller egendom, eller för 
att erhålla affärsmässiga eller 
personliga fördelar 

Individer med 
avseende på 
illegala 
handlingar 

Ansluter till 
straffrättens 
kategoriseringar. 
Inga kriterier om 
social status, 
yrkeskoppling 
eller företag som 
kollektiv aktör. 
Ofta använd i 
studier där 
rättsdata utgör 
det empiriska 
materialet. 

Tiedemann, 
1976 

Ekonomisk 
brottslighet 

… förbjudna handlingssätt som 
skadar eller hotar samhällets 
skyddande ekonomiska 
intressen. 

Individer med 
avseende på 
lagstridiga 
handlingar. 

Definitionen 
saknar kriterier 
om social status, 
yrkes- och 
företagsanknytnin
g. 
Avgränsningsprobl
em i förhållande 
till traditionell, 
individanknuten 
egendomsbrottslig
het. 

Schrager & 
Short, 1978 

Organisa-
torisk 
brottslighet 

Organisatoriska brott är illegala 
handlingar, beroende på 
försummelser eller uppsåt, av 
en individ eller en grupp inom 
en legitim formell organisation i 
enlighet med denna 
organisations verksamhetsmål, 
och som har en allvarlig fysisk 
eller ekonomisk effekt på 
anställda, konsumenter eller 
allmänheten i stort. 

Organisations-
medlemmar 
(enskilda eller 
grupper) med 
avseende på 
illegala 
handlingar. 

Inkluderar andra 
organisationer än 
företag. Illegala 
handlingar är inte 
begränsade till 
sådana som är 
uppsåtliga och har 
ett ekonomiskt 
vinningsmotiv. 

 
Källa: Lindgren och Theandersson, 2001:30-31 
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Appendix 3: Tabell över skatteparadis 
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Appendix 4: Ett ekomål lagförs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bildspel från Bodig Borisson och ekobrottsmyndigheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Omvärldsanalys 
Brott begås 

FU inleds 

Kriminal-
underrättelse 

Brotts-
utredning

Brott upptäcks/ 
anmäls 

Dom/ 
överklaganden 

FU avslutas 

Påföljd Beslut om åtal 


