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Sammanfattning 

 

Ekonomisk brottslighet kostar det svenska samhället mycket pengar och leder till stora 
skador, dels kapitalmässigt men även för förtroendet av det ekonomiska systemet. Termen 

ekonomisk brottslighet innefattar en mängd brott från ett stort antal olika lagar och 
bestämmelser. Gemensamma nämnaren för dessa brott är att de är vinningsbrott i 

näringsverksamhet.  
 

De brott som bildar kärnstrukturen i ekonomisk brottslighet är skattebrott, bokföringsbrott, 
brott mot borgenärer, insiderbrott samt brott mot aktiebolagslagen. Det finns ett stort antal 
ekobrott som inte faller in i ovan nämnda kategorier men ofta förekommer i kombination med 

”vanliga” ekobrott tex mutbrott, brott mot miljöbalken och bedrägeribrott. 
 

Ekobrott begås av många olika personer. Grovt kan dessa delas in i de som begår ekobrott för 
att öka sitt kapital för deras eget självhävdelse behov och den som gör det som en sista 

desperat åtgärd att rädda sitt kapital.  
Benägenheten att begå ekobrott finns hos båda könen, även om männens ekobrottslighet leder 

till fyra gånger så stor skada som kvinnornas.  
Ekobrottslingen skiljer sig från ”vanliga” brottslingar på det sätt att denne ofta har ordnade 

familjeförhållanden, fast boende och små anpassningsproblem.  
 

Den ekonomiska brottsligheten växer i takt med att samhället får en ökad affärsverksamhet. 
Det är svårt att komma åt denna typ av brottslighet främst på grund av att den begås inom 

fasta strukturer och att kontrollsystemet brister. För att förebygga ekobrott måste man öka 
upptäcktsrisken samt minska tillfällena att begå brott. 

 
Offshoremarknader är ett viktigt redskap för ekobrottslingar eftersom det ger dem 

skattelättnader och en möjlighet att gömma sitt kapital eller skapa falska tillgångar. Om man 
lägger sina pengar offshore innebär det att kapitalet flyttats till ett ”skatteparadis” tex 

Cayman Islands. Offshoremarknader uppkom utav att olika länder gjorde sina valutor 

konvertibla men hade trots det olika regleringar mot egna valutan vilket gjorde det lönsamt 

att flytta valuta utomlands- offshore. Många av världens största banker har sina tillgångar 
offshore och trots många försök att reglera bort offshoremarknader så växer dessa 

fortfarande. 
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Inledning 

Ett (1) fördjupningsarbete kommer att skrivas i ämnet ekonomisk brottslighet denna termin. 

Det ensamma arbetet är det som du håller i din hand nu. Den ekonomiska brottsligheten i 

Sverige uppskattas kosta samhället mellan 100-150 miljarder kronor per år. Det är en 

ansenlig summa pengar. Statsskuldsräntan för Sverige brukar kosta ca 100 miljarder kronor 

per år som jämförelse. Ekobrott anses leda till betydligt större ekonomiska skador än 

traditionell brottslighet; mellan tio och trettiofem gånger större. Den största skadan bedöms 

emellertid vara att ekobrott undergräver förtroendet för näringslivet och mellan företag. 

Förtroendet är samhällets dyrbaraste kapital och rubbas det försämras samhällsekonomin, 

med stora välfärdsförluster som följd. Trots detta verkar intresset för ämnet svalt i jämförelse 

med andra brott. Det finns lite forskningsmaterial i ämnet och många uppgifter är bara 

uppskattade i litteraturen. Ur mitt perspektiv här på polishögskolan så talar den totala 

frånvaron av information om ämnet sitt tydliga språk. Ekonomisk brottslighet har först på 

senare tid börjat räknas som brott i kriminologisk mening. 

Under min ansökningsintervju till polishögskolan uppgav även jag att ekonomisk brottslighet 

är ett av de mildare brotten en gärningsman kan begå. Det finns dock olika sätt att se på 

denna brottslighet. Förvisso så skadas i många fall inte offret så direkt och kränkande som till 

exempel i ett misshandelsfall, men hur många liv skulle man inte kunna rädda med en tiondel 

av de miljarder kronor som går förlorade? Ur det synsättet kan en ekonomisk brottsling ha 

begått ett väldigt "grovt brott". 

Ekonomisk brottslighet är inte ett brott som kan återfinnas i en paragraf i lagboken som till 

exempel mord, utan kan mer beskrivas som ett kriminologiskt samlingsbegrepp. Gemensamt 

för ekobrotten är dock att de är vinningsbrott som sker inom ramen för näringsverksamhet. 

Kort sagt är det näringslivets brottslighet. 

De två stora skillnaderna mot vanliga brott är att när det gäller eko-brott så är oftast 

gärningsmannen känd till skillnad mot skadegörelse eller stöld samt att polis och åklagare 

måste ta ställning till annan lagstiftning än brottsbalken. Oftast en invecklad och komplicerad 

juridisk utredning innehållande till exempel bolagsrätt och skattelagstiftning. 
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Bakgrund 

Bakgrunden till att jag valde detta ämne är främst att det är en större utmaning att försöka 

lagföra en person som har noga planerat och tänkt igenom sitt brott och därmed har ett mer 

intelligent förhållningssätt till brottet än någon som var påtagligt berusad under 

lördagskvällen och fick en knuff i krogkön, blev förbannad och slog ner den stackare som 

"knuffat" honom. Den andra anledningen är att jag under min tid på polisutbildningen inte 

ens fått beröra ämnet och det känns olustigt att ta examen utan att ha någon som helst 

kunskap i ett så pass vanligt förekommande brott. 

 

Syfte 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att det ska ge en grundläggande kunskap i ämnet 

ekonomisk brottslighet med en extra fördjupning i off-shore verksamheten.  

 

Problemställning 

Anledning till att det inte bara blir en fördjupning i offshore ämnet är att mina kunskaper är 

obefintliga i ämnet "ekonomisk brottslighet" och bred och allmän grund känns nödvändig. 

Arbetet ska också ge en bild om vem eko- brottslingen är och varför denne begår brott. 

Självklart ska också förebyggande åtgärdsteorier mot ekonomisk brottslighet beskrivas. En 

övergripande tanke jag ska ha med mig när jag skriver arbetet är att försöka relatera till 

verkliga exempel eftersom dessa är intressanta att läsa och gör det lättare att förstå och 

komma ihåg textens innehåll. Att det blir en extra fördjupning i just off-shore ämnet är 

tillgången till ett bra grundmaterial i ämnet samt att många andra eko-brott har anknytning till 

”skatteparadis”. 

En aspekt som också ska iakttas under arbetet är att det ska bli grunden för ett intressant och 

lättförståeligt muntligt anförande. De som kommer att lyssna på anförandet är i huvudsak 

andra polisstudenter som likt mig i stort sett inte har någon förkunskap i ämnet ekonomisk 

brottslighet. 

 

Metod 

Jag har valt en kvalitativ metod. Urvalet av litteratur har jag varit tvungen att begränsa 

kraftigt eftersom det fanns väldigt mycket böcker som berörde ämnet ekonomisk brottslighet. 

Val av böcker har gjorts främst för deras innehåll men även mycket vilket utgivningsår de 
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har. Känns viktigt med aktuella uppgifter. 

 

De olika eko-brotten. 

 

Eftersom det finns många olika regler för företag som dessa kan bryta mot för att få 

ekonomisk vinning så innehåller ju den ekonomiska brottsligheten i teorin en stor mängd 

olika regelbrott hos företag såsom vilotider för chaufförer eller punktskatter på alkohol. Dock 

är det ett fåtal brott som blir själva kärnstrukturen i ekonomisk brottslighet, dessa kan man 

grovt dela in i fem underkategorier, utifrån de lagar de härstammar ifrån. Att det är just dessa 

som räknas dit beror på den brottslighet som kontrollorganen upptäcker samt vilken 

samhällsskada som sker.  

 

• Bokföringsbrott- som också kan dölja annan ekonomisk brottslighet – i 11 kap  

brottsbalken. 

• Brotten mot borgenärer eller de konkursrelaterade brottsligheten – i 11 kap 

brottsbalken. 

• De olika skattebrotten i skattebrottslagen. 

• Insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan i insiderstrafflagen. 

• Brott mot aktiebolagslagen, främst brott mot låneförbudet. (Korsell, 2002 s 9) 

 

Även brottet Svindleri brottsbalken 9 kap 9 § räknas som ett eko-brott, likaså brotten i 

miljöbalken eftersom dessa kan begås i näringsverksamhet med ekonomisk vinning som 

syfte. (Kronqvist, 1997 s 8-9 ). 

Åtskilliga av dessa uppräknade brott är riktade mot staten eller det allmänna, till exempel 

skattebrotten, eller mot andra kollektiva intressen, till exempel insiderbrott som riktar sig mot 

förtroendet för finansiella system, eller bokföringsbrott som riktar sig mot skattesystemet 

eller kreditgivare. Dessa exempel visar hur den ekonomiska brottsligheten betraktas i 

Sverige; en brottslighet som företrädesvis är riktad mot kollektiva och samhälleliga intressen. 

Det har sannolikt att göra med att sådana brott betraktas som särskilt viktiga i en välfärdsstat 

och i ett högskattesamhälle. I ett land som USA vilket har andra grundläggande 
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förutsättningar betonas eko-brott istället som hot mot det marknadsekonomiska systemet till 

exempel anti-trust mål (mot kartellbildning). 

I Sverige har bedrägeribrott länge hört till de såkallade förmögenhetsbrotten men 

internationellt räknas det som ett viktigt brott när ekonomisk brottslighet diskuteras. (Korsell, 

2002 s 9) . 

Det känns som fler brott skulle kunna räknas in i ekonomisk brottslighet, då syftar jag på 

brott i 10 kap brottsbalken samt bestickning och mutbrott. Även lagen om skydd för 

företagshemligheter känns aktuell. Alla dessa brott är nära besläktade med eko-brott och 

förekommer säkerligen i kombination med renodlade ekobrott. 

Viktigt är dock att skilja eko-brott från den olagliga affärsverksamheten till exempel 

smuggling eller narkotikahandel. 

 

Paragraf och lag kommentarer 

 

I följande avsnitt har jag varit tvungen att begränsa mig kraftigt. Det säger sig självt att om 

jag skulle beskriva alla brott i begreppet ekonomisk brottslighet så skulle arbetet bli alldeles 

för omfattande. Tanken med de brott jag tar upp nedan är att de är bundna till brottsbalken 

och/eller att de kan ha betydelse för den kommande fördjupningen i off-shore ämnet. 

 

Aktiebolagslagen 12:7 §: Brott mot låneförbudet, går ut på att ett aktiebolag inte får låna ut 

pengar till aktieinnehavare eller någon närstående till aktieinnehavaren. Däremot så får man 

låna mellan olika företag i en koncern, men inte då man har som syfte att förvärva i samma 

koncern. Om man gör en så kallad skalbolagstransaktion har man brutit mot denna paragraf. 

Kortfattat så betyder en skalbolagstransaktion att en bank ger ett lån till en köpare som köper 

ett företag. Denne köpare är ju nu ägare av företaget men har en skuld till banken som löses 

ut med företagets egna medel. Ett brytande mot 12:7 § ger enligt ABL 19:1 högst ett år 

fängelse. 

 

Brottsbalken 17:7 §: Bestickning: Brottet görs av den som är den aktive i ett mutbrott. 

Gärningsmannen lämnar/utlovar/erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för 

tjänsteutövning. I vardagligt tal kallas bestickning tillsammans med muta för korruption. Ett 
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exempel på bestickning var när ett företag skickade ut ”reklam” till en grupp utvalda inom 

den offentliga sektorn. Reklamen var i själva verket en gratis freestyle för de anställda som 

svarade på erbjudandet. 

 

Brottsbalken 20:2: Mutbrott: Kan sammanfattas som andra sidan till brottet bestickning. Här 

är det den som får belöningen som kan straffas. Mutan måste riktas till någon som inte är 

egen företagare, eftersom denne kan ju få en massa rabatt från sin kund. 

Mutan måste komma utifrån och hota ett lojalitetsförhållande. Mutan måste undergräva den 

fria konkurrensen eller tilliten till statsmakten eller hota demokratin. 

(Leijonhufvud, 2004). 

 

Brottsbalken 9:6a§: Penninghäleri: Detta är en paragraf som hör till häleribrotten och har 

kommit till för att förhindra pengatvätt. Pengatvätt innebär att pengar som någon fått på 

olaglig väg, genom olika transaktioner slussas in i den legala ekonomin igen. Penningtvätt 

utgör ofta ett slutled i den organiserade brottsligheten och kampen mot penningtvätt är därför 

ett sätt att bekämpa denna brottslighet. Precis som vanliga häleribrott så måste det finnas ett 

förbrott som innehåller ett brottsligt förvärv som genererat pengarna. Som exempel kan 

nämnas att man säljer en vinstlott åt någon som vill kunna visa upp en laglig åtkomst för sina 

pengar. Bestämmelsen reglerar också att det är olagligt att hjälpa någon att dölja att viss 

egendom härrör från brott. ”Förvärvet” behöver inte ha frånhänts någon direkt utan kan vara 

till exempel att skatt undandras staten. (Westerlund 2001). 

 

Vem är eko-brottslingen? 

 

Det är i huvudsak män som begår ekobrott. Männens ekobrott anses leda till fyra gånger 

högre ekonomiska förluster för företagen än kvinnors ekobrott. Vid enklare brott såsom 

förskingring är fördelningen relativt lika mellan könen. (Alalehto, 2002). Detta kanske kan 

förklaras mycket av att kvinnor inte i lika stor utbredning har lika höga positioner i samhället 

som männen har. Benägenheten att begå ekobrott finns dock representerad hos båda könen 

(Croall, 2001). Studierna om ekobrottslingens ålder går isär. Vissa visar på att den typiske 

ekobrottslingen är en medelålders man (45-50 år). I andra studier framträder bilden av en 
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jämn fördelning mellan unga, medelålders och äldre gärningsmän om man ser till antalet 

dömda och misstänkta fall. Studier som behandlar insiderhandel och försäkringsbedrägerier 

visar att unga i dessa fall är mer benägna att begå brott än äldre. Det hänger ihop med att 

äldre antas äga mer livserfarenhet och överväger i högre grad personligt välbefinnande, 

rättrådighet och etik i sitt affärsbeteende, i motsats till det kortsiktiga och penningfokuserade 

affärsbeteende som unga affärsmän antas uppvisa. Men relaterat till ekonomiska förluster för 

företagen är de äldres ekobrottsaktivitet 28 gånger högre än gruppen 25 år och yngre. Yngre 

kan förvisso begå fler ekobrott men deras brott har inte lika stor omfattning som de äldres. Ett 

liknande förhållande råder även vid mäns och kvinnors ekobrottshandlingar. Kvinnor begår 

fler småskaliga ekobrott, de rör mindre penningvolymer och de är i mindre utsträckning 

organiserade än männens ekobrottsliga handlingar.  

Klasstillhörighet och frågan om social mobilitet visar en splittrad bild. I två amerikanska 

studier påvisas att förskingrare i stort sett kommer från alla samhällsklasser, med viss tonvikt 

på mellanskikt. En annan amerikansk studie visar att över hälften av bedrägerierna i företag 

utförs av anställda som inte hör till företagsledningen, medan företagsledningen utför lite 

mindre än en tredjedel av bedrägerierna, mot endast 12 procent av företagens ägargrupp. 

Relaterat till ekonomiska förluster råder dock det omvända förhållandet; ägargruppens 

bedrägerier är mest omfattande, mot företagsledningens som endast svarar mot en fjärdedel 

av ägargruppens bedrägerivolym, medan de anställdas bedrägerier inte uppgår till mer än en 

femtondel av ägargruppens bedrägeriomfattning. 

Volymen på de ekonomiska brotten beror på att ägarna framför allt ägnar sig åt ”stora 

affärer” som till exempel brott mot antitrustlagen, insiderhandel vilket genererar stora 

summor, medan lägre anställda får nöja sig med ”mindre affärer” som postbedrägerier och 

försäkringsbedrägerier. 

Till skillnad mot många andra brottslingar så har ofta ekobrottslingen stabila 

familjeförhållanden både före, under och efter brottet (n). Ekobrottslingens sociala stabilitet 

kännetecknas förutom att vara gift, i jämförelse med traditionella brottslingar, att han i regel 

är husägare och inte visat några större anpassningsproblem eller inlärningsproblem under sin 

skolgång. Han har också ofta innehaft sin anställning en längre tid. 

Utbildningsbakgrunden ger enligt olika amerikanska studier varierande resultat hur pass 

välutbildad ekobrottslingen är. Oavsett utbildningsstatusen så blir de ekonomiska förlusterna 

fem gånger högre bland ekobrottslingar som har eftergymnasial utbildning jämfört med de 
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ekobrottslingar som högst har gymnasialutbildning. Kuriosa är att de personer som läst olika 

etikkurser såsom affärsetik inte visar någon bättre statistik i ekonomisk brottslighet än de som 

inte genomfört sådan utbildning. 

I många psykologiska studier har man försökt reda ut vilken personlighetstyp ekobrottslingen 

är. Man har funnit två speciellt tydliga typer, den kalkylinriktade ekobrottslingen som utför 

brotten på grund av en neurotisk läggning att alltid vilja tävla och hävda sig själv, och den 

situationsbetingade ekobrottslingen som utför brottet som en desperat åtgärd för att få behålla 

sin position i affärsvärlden. Gemensamt för båda dessa typer är att den utbredda 

”tävlingsstrukturen” som är så väl inbäddad i industrivärldens sociala relationer. 

”Tävlingsstrukturen” består i den individuella strävan att bli ”något”, att få besittning av 

något önskvärt. Vinnare premieras och förlorare stigmatiseras, häri ligger grunden för 

ekobrottet som fenomen. Personer med karaktärsegenskapen ”tävlingsbenägenhet” är 

speciellt benägna att agera ekobrottsligt, i motsats till de som inte uppvisar denna 

karaktärsbenägenhet. (Alalehto, 2002). 

 

Förebygga ekobrott 

 

Tillfällena till ekobrott ökar i det moderna samhället till följd av en växande 

affärsverksamhet. Det är orealistiskt att minska brottsligheten enbart genom traditionell 

brottsbekämpning, särskilt som brotten är svåra att upptäcka och utreda. Mörkertalen är 

följaktligen stora, speciellt när det gäller skattebrotten. Till det kommer resurserna att utreda 

brotten är och kommer förbli begränsade. Brister i kontrollsystem och selektion i kontroll,- 

rättskedjan gör att enbart ett mindre urval av gärningsmännen lagförs. En ökad tonvikt på 

brottsförebyggande åtgärder kan delvis kompensera dessa brister och minska brottsligheten. 

Det finns inte en typ av ekobrottsling, utan många. Därför måste det finnas en variation av 

åtgärder för att kunna förebygga brotten, från mjuka åtgärder som service och information till 

hårda metoder med underrättelsetjänst och punktmarkering av aktiva ekobrottslingar. För 

många repressiva åtgärder kan skapa en subkultur i näringslivet som på olika sätt gör 

motstånd mot lagstiftaren och myndigheterna. Mjuka åtgärder mot fel mål ger inte något 

resultat. 
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Ekobrott begås i organisationer med många, täta och långvariga relationer med anställda, 

leverantörer, kreditgivare, kontrollmyndigheter, branschorganisationer och fackföreningar. 

Dessutom är denna brottsliga verksamhet starkt knuten till olika typer av lagstiftning, till 

skillnad mot traditionell brottslighet som sker utanför liknande fasta strukturer. En 

systematisering av utlärning om ekobrotts kunskap till brottsförebyggare är ett måste för att 

få en effektiv brottsbekämpning. 

För att motverka ekobrott bör man rikta in sig på tre vägar. 

1. Vidta åtgärder för att öka upptäcktsrisken och minska tillfällena att begå brott. 

2. Minska möjligheterna till bortförklaringarna för att begå brott. 

3. Öka möjligheterna till att bli framgångsrik utan att bryta mot lagen. 

Kunskapen om hur man förebygger ekobrott är dock liten. Nedan följer ett antal exempel på 

brottsprevention. 

• För att främja ett beteende att agera rätt så kan man ge information dels allmän om 

vad till exempel skattebrott är, i form av reklam såsom anti-drogkampanjerna. Man 

kan också rikta informationen till en speciell grupp eller verksamhet där man vet att 

risk för ekobrott är hög. I Norge har LO sommarpatruller som informerar mot 

svartjobb i verksamheter som sysselsätter många ungdomar. Viktigt är också att 

information går ut till ”brottsbekämparna” så att dessa kan ge riktig service och 

information till exempelvis nyföretagare eller banker. Informationen kan bestå ibland 

annat om hur penningtvätt upptäcks eller föra vidare kunskap från ledande domar och 

peka på brister som kan förbättras. 

• Spaningsverksamhet som stör pågående brottslig verksamhet. Syftet behöver inte vara 

att få till stånd en anmälan utan det viktiga är att den verksamheten hos brottslingarna 

avbryts. Att aktivt arbeta mot ekobrott ger också en automatisk preventiv effekt. 

Spaningsverksamheten behöver inte heller vara dold utan kan ske som öppna ”besök”. 

• Makten som den offentliga sektorn har som köpare. Köparen kan ställa krav på att 

leverantören och dess underleverantörer är registrerade arbetsgivare och att de inte har 

några skatteskulder. 

• Att man med nya materiella hjälpmedel såsom en handbok som kan ge vägledning i 

hur exempelvis över-, underfakturering går till. En ”kontakthandbok” som kan 

användas myndigheterna emellan och som kan beskriva sekretessen mellan 

myndigheterna eller ge en redogörelse för myndigheternas arbetsuppgifter. Bättre 
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kassaapparater och taxametrar som inte kan manipuleras är vidare förslag på saker 

som kan förbättras. 

• Att aktivt påverka lagstiftarens beslut. Detta kan göras genom att en grupp utvalda 

representanter bildar en nära knuten kontaktgrupp med lagstiftaren. Gruppen behöver 

inte bara rikta sina uppgifter för att påverka lagstiftaren utan kan som till exempel ge 

rekommendationer likt den att begära legitimationshandling vid betalning med check, 

vilket minskade checkbedrägerierna i ett slag. 

• Samarbetet med media är kanske det mest ”lukrativa” eftersom effekten kan bli hög 

samtidigt som arbetet för ”brottsbekämparna” blir minimal. När ett lyckat (ur 

lagstiftarens synvinkel) ekobrott mål har blivit avslutat ska det synas i media och ge 

en bild av att ekobrottslingar hittas och fälls. Risken för ett företag att bli omnämnt i 

media som ekobrottsligt kan ge en stor avskräckande effekt särskilt eftersom ryktet 

blir skamfilat och vem vill göra affärer med ett företag som skattefuskar? 

• Undersökningar hos skattemyndigheten och närpolisen visar att om dessa två 

instanser visar på hög kompetens och legitimitet så ökar benägenheten hos 

brottslingarna att följa lagen. 

• En annan lite mer aggressiv åtgärd kan vara att punktmarkera vissa kända 

ekobrottslingar. Detta kräver stora resurser men kan samtidigt helt kväva dessa 

personers brottslighet. 

Avslutningsvis kan sägas att samverkan mellan olika myndigheter är grundpelaren för att 

motverka olika sorters ekonomisk brottslighet. Ett exempel är att trafikpolisen kontrollerar 

dagtidsrapporterna i taxibilarna och vid brister rapporterar vidare till Länsstyrelsen som kan 

dra in tillstånd. Den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen bedöms vara omfattande 

såsom icke registrerade körningar och svarta löner. (Korsell, 2003) 
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Offshoremarknader och ekonomisk brottslighet. 

 
Finansiella offshore- verksamheter och skatteparadis utgör ett par av de väsentligaste dragen i 

den pågående globaliseringen av finansiell verksamhet. De sägs underlätta och främja 

ekonomisk, organiserad brottslighet. 

Just termen offshore kommer främst från de verksamheter i oljeindustrin där man jobbar ute 

till havs till exempel på oljeplattformar (ute till havs, utanför kusten). I finansiella 

sammanhang har offshore blivit beteckningen för valuta som placeras och används utanför 

det land som den har ställning som reguljärt betalningsmedel. Eftersom dess ursprungliga stat 

inte har någon makt att påverka utanför dess territoriella gränser kan valutor som handhas på 

detta sätt undkomma kontroll. I samband med ordet offshore så nämns också skatteparadis. 

Det finns ingen enhetlig definition vad ett skatteparadis är men oftast så används definitionen 

på ett land som inte tillämpar någon skatt alls eller upp till ett par procentenheter, ofta i 

kombination med en ”fördelaktig” sekretess. 

1998 inledde OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ett 

omfattande projekt under namnet “Harmful Tax Competition”. Syftet med projektet var att 

kartlägga en lista över skatteparadisen så att industrivärlden skulle kunna få ett underlag för 

att motverka den negativa inverkan som skatteparadisen hade fått på deras skattebaser. Under 

perioden 1985-1994 så hade G7-ländernas investeringar i vissa områden i Karibien och 

Söderhavsöarna femdubblats till mer än 200 miljarder US $, så oron var som synes befogad. 

Samarbetet med skatteparadisen visade sig gå över förväntan, till och med stater som 

Schweiz och Luxemburg samarbetade. (Med G7-länderna menas USA, Storbritannien, 

Kanada, Japan, Italien, Frankrike, Tyskland), (BRÅ- rapport, 2000:19).  
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Hur effektivt projektet fungerat är säkerligen varierat, men bland OFC (offshorecenter) mest 

slående exempel, Cayman Islands, så skötte öarnas bankservicesystem ca 400 banker med 

tillgångar värda över $ 800 miljarder och över $ 800 miljarder i skulder år 2002. Även 

värdepappersfonderna ökade från år 2000 till år 2003- från 1610 st till 3600 st. Caymanöarna 

har noll- procentig skatt, av alla sorters skatter. 

Detalj att anmärka på angående Caymanöarna är att de har en befolkningsmängd på 37 000 

invånare och inga naturtillgångar. Trots detta är fler banker skrivna där än här i Sverige och 

de är också betydligt större såsom Bank of America och Deutsche Bank 

(Engdahl, 2003). 

 

Offshore-marknadernas uppkomst. 

 

Hur uppkom då offshore-marknaderna? I slutet av 1950-talet så kringgärdades brittiska 

banker av hårda restriktioner beslutade av myndigheterna. Restriktionerna syftade till att hålla 

kvar valutan i landet och kunna styra dess användning, detta för att lösa en serie valutakriser 

som inträffat 1955-57. Restriktioner av detta slag var i sig inget ovanligt för efterkrigstiden 

av andra världskriget eftersom behovet av likvida medel (tillgänglig valuta) var ett måste för 

återuppbyggnaden. Vid denna tid hade den internationella handeln kommit igång på allvar 

och de västerländska staternas samarbete hade blivit allt mer beroende av varandra. Ett av de 

mest grundläggande villkoren för ett bra ekonomiskt samarbete var att valutorna gjordes 

konvertibla med varandra. Så skedde också 1959 och internationella valutatransaktioner 

underlättades samtidigt som förutsättningarna för att minska likviditetsbristen skapades. 

Problemet var bara att valutakrisen som drabbat de brittiska bankerna gav dem problem att få 

fram likvida medel. Men nu när man kunde växla pund till dollar så kunde de brittiska 

bankerna använda deras dollar tillgångar som substitut till pundet. På detta sätt slapp dom de 

brittiska valutaregleringarna och kunde därmed lösa deras finansieringsbehov som 

likviditetskrisen skapat. De brittiska bankerna hade helt enkelt börjat använda en annan stats 

valuta för sina egen in, -utlåningsverksamhet. Detta förfarande fick namnet ”eurodollarn”. 

Dollarn hade liknande restriktioner på hemmaplan (USA) som pundet men dollarn hade ju 

inga restriktioner i Storbritannien. Termen off-shore kan här ytterligare förklara. Valutan 

hade hamnat utanför ditt hemland USA men i Storbritannien var den en ”främmande” valuta 
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utan restriktioner. Alltså en valuta deponerad och använd utanför det land där den har 

ställningen som legalt betalningsmedel. Senare visade det sig att amerikanska banker och till 

dem knutna företag stod för i runda tal hälften av kapitalet som omgärdade eurodollarn. De 

fick sina penningtillgångar att gå från offentligt kontrollerade i ett land till att bli privat 

kontrollerade i ett annat land. I och med detta skapades en internationell miljö där de 

finansiella kapitalets aktörer kunde välja att placera sitt kapital offshore eller onshore.  Ända 

sen 1950-talets slut så har möjligheterna ökat att använda sig av offshore, särskilt med hjälp 

av den nya kommunikation ,- informationstekniken. 

 

OFC: Orsak – Regleringar - Framtid. 

 

Varför började då banker och stora företag använda sig så flitigt av offshore-marknaderna?  

Marknadsandelar, lönsamhet och lånemöjligheter till omfattande investeringar är 

existensvillkor för banker och företag. Därför är det inte svårt att förstå varför offshore 

nyttjas. Det är väldigt ekonomiskt förmånligt helt enkelt. Att kunna bygga välbehövliga 

reserver av likvida medel eller lägga undan pengar som skulle investeras vidare utan skatt 

(eller låg) och kontroll skulle visa sig vara en vinnande expansionstaktik för den ville befästa 

sig på marknaden. 

De grundläggande förutsättningarna för att offshore ska kunna vara möjlig är att det finns 

stater som skiljer på egna och andra staters valutor samt att de tillåter en finansiell 

verksamhet med icke residenta personer bolag och valutor. Adderat till detta så görs 

verksamheten lönsammare än om den hade varit onshore. Detta kan skapa en konflikt mellan 

staten och kapitalet men även mellan staterna om kapitalet. Med offshore handel så blir 

statens ”lender of last resort” möjlighet obrukbar och någon liknande garant finns inte på 

offshoremarknaden. Staters möjlighet att styra och övervaka ekonomin minskar också 

markant eftersom pengar undandras till en annan jurisdiktion. Med ”lender of last resort” 

menas ”bankernas bank” (staten) vars syfte är att rädda en bank som står inför konkurs eller 

allvarliga kreditförluster. Detta kan tyckas konstigt, varför ska de få hjälp, det är ju i första 

hand enskilda långivare och låntagare som drabbas. Dock kan banken vara så pass involverad 

och sammanknuten med samhällets övriga ekonomiska system så om den skulle gå i konkurs 

så kunde det bli en dominoeffekt, vilket kunde hota det ekonomiska systemet i stort. 
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Självklart har stat efter stat försökt reglera bort/mot offshore handel men ofta har dessa 

restriktioner riktats mot statliga aktörer. Anledningen att det inte varit allt för kraftfulla tag 

mot de icke-statliga aktörerna är att man är rädd att kapitalet ska fly landet. Detta har också 

visat sig otaliga gånger då man infört restriktioner.  

USA ”löste” problemet på ett lite annat sätt under 1980-talet då man skapade IBF 

(International Banking Facilities). Anledningen till detta var att USA märkte att mycket av de 

finansiella medlen i OFC:s hade kriminell härkomst men man fick sällan ut några uppgifter 

från de små skatteparadisen. Detta samt starka påtryckningar från finansiella aktörer ledde till 

att man skapade IBF som gav bankerna och företagen omfattande lättnader som syftade till 

att hålla den bångstyriga finansmarknaden på hemmaplan. Flera andra länder följde USA och 

började med kraftiga avregleringar (dock fanns det en del regleringar kvar), dessa lagliga 

”offshore” marknader hade stor framgång. Även London som var/är offshore marknadernas 

obestridliga centrum gjorde kraftiga avregleringar. 

Många menar att gränsen mellan offshore och onshore börjas suddas ut alltmer, men trots 

detta så ökar offshore marknaderna konstant, mycket på grund av att de anpassar sig till en 

alltmer specialiserad marknad. En annan anledning är att aktörerna på marknaderna inte vill 

se ett ”race to the bottom” eftersom det skulle kunna slå ut många OFC:s. Istället försöker 

man ta det bästa från olika OFC:s. 

Som tidigare nämnt är Caymanöarna ett stort OFC som har bra rykte. Det omvända gäller tex 

Antigua och Anguilla som inte har lika lätt att säga nej till affärer när dessa erbjuds från 

”tveksamt” håll. De stora aktörerna har inte råd med att förknippas med ett OFC som 

samarbetar med kriminella element och söker sig därmed till mer välrenommerade 

skatteparadis. De flesta stater med fungerande demokratiska och finansiella system motsätter 

sig OFC:s. De anser att dessa underlättar och möjliggör ekonomisk och organiserad 

brottslighet samt att de främjar en osund form av skattekonkurrens och gör det svårt att få 

insyn i ett företags placeringar och egendomar. På grund av detta vill de sätta in kraftiga 

sanktioner mot denna företeelse, vilket är helt förståeligt. Varnande finger höjs dock eftersom 

OFC:s kan hitta nya, mer svåråtkomliga sätt att driva sin verksamhet. Som exempel kan ges 

att man har en Internet registrerad bank vars enda hem är i ”cyberrymden” eller att man har 

en bank i en dator som svävar ”off-planet” i en satellit. Problemet kan bli oändligt. (BRÅ- 

rapport, 2000:19). 
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Fallstudier 

För att ge en lite mer målande bild av offshore ska ett antal exempel av ekonomisk 

brottslighet beskrivas nedan. Det som dessa har gemensamt är att samtliga har använt sig av 

offshore-baserade lösningar i väsentlig del under brottsplanerna. Samtliga fall är tagna från 

Sverige. Den första fallstudien berör det mest spektakulära ekobrottet i svensk historia där 

offshore-marknader använts för att dölja handlingars reella innebörd och förbättra förmågan 

att genomföra en så omfattande affär. Det handlar om den omtalade ”Trustor härvan”. 

I detta grova ekobrott kom gärningsmännen över ett bolag som var värt 900 miljoner kronor 

för priset av 241 miljoner kronor som de dessutom betalade med företagets egna pengar. 

Investmentbolaget hade under en tid sålt av vissa tillgångar varav det erhållit de 900 

miljonerna. Att detta skulle ske hade köparsidan vetat om hela våren (kapitalet var inte 

bundet i tex värdepapper, alltså tillgängligt). Anledningen att köparna kom över företaget för 

ett så bra pris var att företaget använde sig av graderad rösträtt så för 241 miljoner kronor 

kom köparna över 51 % av rösträtten i ett företag värt 900 miljoner. Hur kan man då köpa ett 

företag för dess egna pengar? I detta fall så fick köparna tillgång till företagets kassa innan 

aktierna skulle vara betalda. Så fort köparna fick kontroll på företagets kapital så överfördes 

pengarna till ett nyöppnat konto på Barclays Bank i London. Därefter får en mellanhand 

pengarna på sitt konto som sedan skeppar dessa vidare till köparens konto som i sin tur 

betalar säljaren i Sverige. Köparen var en lord från Storbritannien som presenterades som en 

förmögen och välkänd person i en av Storbritanniens främsta finans-, bryggerifamiljer. Det 

var han visserligen men han hade i stort sett inga egna likvida medel. Lordens styrka var att 

man trodde att han hade pengar och bra rykte, således en perfekt frontman som köpare. När 

säljaren fått sina ”egna” pengar som betalning kan tyckas att affären var i hamn, men 

halvårsredovisningen för investmentbolaget var nära förestående och underskottet i företagets 

kassa måste döljas. Detta görs med hjälp av såkallad ”window dressing” och ”24- 

timmarslån”. I detta fall så öppnades konton i Luxemburg och 293 miljoner kronor lånades 

från investmentbolaget till dessa konton för att dagen därpå betalas tillbaka till 

investmentbolaget. Fördelen med detta är det kontoutdrag som man får som visar på 293 

miljoner i likvida medel, därmed uttrycket ”window dressing”. Samma taktik hade man 

använt när man presenterade lordens tillgångar, som på intyget (via ett 24- timmars lån från 

ett OFC konto) var £ 23 miljoner. Detta intyg var kopplat till en utländsk jurisdiktion med 
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stark sekretess och således svårt att se reella värdet. Gärningsmännen såg också till att 

överföra totalt cirka 90 miljoner kronor till egna konton (sekretesskyddade familjestiftelser i 

Liechtenstein). Dessa pengar fördes dock inte direkt till stiftelserna utan via bolag 

registrerade i tex  Hong- Kong så att den brittiska banken inte skulle ”veta vart pengarna kom 

ifrån”. I detta skede upptäcktes bluffen men anteckningar från gärningsmännen har visat på 

att de hade betydligt mer långtgående planer med investmentbolaget. Den kortsiktiga 

”window dressing” lösningen skulle räddas med hjälp av skenbolag registrerade på Bahamas. 

Man skulle alltså köpa värdelösa tillgångar i realiteten, men ingen skulle kunna märka något 

på grund av den strikta sekretessen på Bahamas. Pengarna för dessa ”tillgångar” kunde då 

användas för att täcka de 241 miljonerna eller tillgodoräknas gärningsmännens egna 

tillgångar.  

Ett annat exempel är när tex hockeyspelare anställs av en utländskt bolag som sedan hyr ut 

spelaren till den svenska hockeyklubb där de spelar. Klubben betalar bolaget som har konto i 

insynsskyddade jurisdiktioner, därifrån delar av spelarnas löner kommer. Upplägget bygger 

på att klubben undkommer arbetsgivaransvar (arbetsgivaravgifter), dessa övergår till bolaget 

som i sin tur avtalat bort ansvaret till spelarna. Spelarna får bara en del av lönen utbetald i 

Sverige och skattar således bara för den delen. (Engdahl, Oskar, 2003) 

 

Slutdiskussion 

Ekonomisk brottslighet är ett brett begrepp som innehåller många olika faktorer. Det är 

kanske därför det är så svårt att komma åt denna sorts brottslighet eftersom den har så många 

olika skepnader. I ett misshandelsfall är det lättare och förstå vem som har gjort vad och hur 

händelsen ägt rum. I ett ekobrott kan brottslingen använda sig av den gråzon som finns i alla 

ekonomiska system samt att det kan vara mycket svårt att bevisa vem som gjort vad, särskilt 

då alla bokföringsuppgifter ”brunnit upp”. Det är också många och speciella lagar och 

förordningar som innefattas i ekobrottslighet, vilket leder till att många olika parter blir 

inblandade. 

Skadan som uppkommit av ekobrottet kanske inte alltid är så synlig och direkt som vid andra 

brott. Ändå så skulle en ekobrottsling kunna beskrivas som den stora fisken bland brottslingar 

om man ser till kapital. 
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Att motverka ekobrott är fullt möjligt och den mest effektiva metoden vore naturligtvis att 

hindra ekobrottslingen från att göra ”affärer”. Det kan dock vara svårt när man ser till den 

grupp ekobrottslingar som är ärliga men pga omständigheter känner sig tvingade till att göra 

ett ekobrott. 

Offshore marknader är till stor del grogrund för ekonomisk brottslighet pga möjligheten att 

skapa skenbolag, gömma kapital och tvätta pengar. Detta tack vare sekretesskyddet. I ett mer 

globalt perspektiv så skapar offshore en ojämn konkurrens som kan hota finansiella system. 

Det finns dock en annan sida av offshore där fördelar lyfts fram, tex att tillväxten för företag 

kan öka och vara beroende av ett lägre skattetryck.  

Grundförutsättningen för att offshore-marknader ska kunna finnas är att världens länder har 

olika lagar och skatter samt att dessa är väldigt ofördelaktiga mot företagen. Att motverka 

offshore marknader är nog svårt, särskilt om bara ett land ska försöka. Anledningen att 

offshore finns är ju att många tjänar mycket pengar och att motverka dessa aktörerna kan 

nästan ses som omöjligt med tanke på deras makt och inflytande. 
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