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Förord
Ekonomisk brottslighet associeras för det mesta som de "smarta" brottslingarnas
verk. Det är ytterst sällan förknippat med våldshandlingar, och det är ytterst säl
lan förknippat med överilade handlingar. I sitt genomförande äger denna brotts
form mer strukturen av rationalitet, överväganden och kalkyl. Flera olika teore
tiska ansatser har presenterats för att besvara frågan vad som gör ekobrottslingen
till just ekobrottsling. De flesta sociologiska studier har påvisat organisations
strukturens sammansättning och komplexitet som en avgörande faktor bakom
ekonomisk brottslighet. Andra studier har betonat kulturella särdrag i affärsmil
jön eller krympande vinstmarginaler för företagaren. Denna fylliga rapport skiljer
sig inte principiellt från den grundläggande frågan: Vad skiljer den brottslige fö
retagaren från den laglige företagaren i sitt affarsutövande? Men rapporten skiljer
sig såtillvida att den tar sin utgångspunkt i den individuelle företagaren, genom
att fråga sig vad skiljer den enskilde brottslige företagaren från den laglige före
tagaren? Rapportens fokus ligger på om denna skillnad är ett utfall av olika per
sonlighetsdrag som de olika företagarna innehar.
Rapporten har finansiellt stötts av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Dess teo
retiska kapitel har övergripande kommenterats vid en konferens om ekonomisk
brottslighet i Göteborg 17-18 oktober 2000. Delar av rapportens resultatavsnitt
har tidigare publicerats i BRÅs rapport (2001:1): White-Collar Crime Research.
Old Views and Future Potentials. Hela rapporten har dock granskats och kom
menterats av en seminariegrupp vid Institutionen för Socialt Arbete, Umeå Uni
versitet. Och enskilt kommenterats av Professor Lennart Nygren vid Institutionen
för Socialt Arbete, Umeå Universitet.
Men en rapport som denna hade inte kommit till stånd om inte välvilligheten
att ställa upp för intervju hos de 128 informanterna varit närvarande. Till dem vill
jag rikta ett speciellt tack. Jag vill slutligen tacka den grupp intervjuare som un
der en tremånaders period uppfyllde det fältarbete som en rapport av detta slag
kräver. Nämnas bör i bokstavsordning: Maria Afonso, Efva Lindmark, Bengt
Månström, Inga Sondell och Jenny Teleman.
Umeå i juni 2002
Tage Alalehto

4

Innehållsförteckning
Bakgrund

7

Problemet

8

Personlighet: En teoretisk referensram

13

Ekobrottslingen: Tidigare forskning

27

Resultaten
Bakgrundsdata
Ledarstil och normativ struktur inom branschen
Den bångstyriga individnivån
Vad har vi lärt oss?

35
35
36
40
50

X Personligheten: Faktorn som skiljer agnarna från vetet
Har då agnarna klargjorts?

51
57

Personlighetsdragets betydelse: exemplifierande fall
f Exempel 1: Den positivt extroverte ekobrottsförövaren
\ Exempel 2: Den icke-hjälpsamme ekobrottsförövaren
Û Exempel 3: Den neurotiske ekobrottsförövaren
iixempel 4: Den laglige inbilske företagaren
Exempel 5: Den lagligt hjälpsamme företagaren
Övriga exempel: En sammanfattande kommentar

60
61
64
67
71
75
79

Diskussion

81

Slutord

96

Referenser

103

Appendix A: Metodik, insamlingsteknik och representativitet

110

Appendix B: Intervjuguiden

114

Appendix C: Branschurvalet

120

Appendix D: Bortfallet

123

Appendix E: Databearbetning och redovisning av regellistor

125

Appendix F: Personlighetsdrag

132

5

6

Bakgrund
Den 16 januari 1997 åtalades vid Stockholms tingsrätt fastighetsentreprenören
Bo Merner och dennes advokat Bertil Malmlöf för att de tillsammans utfört eko
nomisk brottslighet (bokföringsbrott, grov oredlighet mot borgenär, medhjälp till
grov oredlighet mot borgenär, vårdslös rådgivning, etc) åren 1988-1994. Målet
behandlade sju olika skalbolagsaffärer, där de största affärerna gällde tömningen
av ett byggbolag, ett finansbolag och likvidation av fem större tidningar inom Apressen. Huvudmannen Bo Merner var långt ifrån någon kriminell och udda fi
gur. I själva verket var han "...en välklädd, verserad och verbal affärsman. Han
umgicks i kretsarna kring kungahuset, så pass nära att kungen vid ett tillfälle firat
valborgsmässoafton och födelsedag på Bo Merners herrgård." (Nordmark
1997:3).
Merner hade en gedigen bakgrund; han hade varit handelsstudent vid Schartau
i Stockholm och hade påbörjat pol mag studier vid Uppsala universitet, men av
brutit dem och istället böljat sälja lantbruksmaterial. Hans entreprenörsanda led
de honom snart in i den lukrativa fastighetsmarknaden. 1984 bildade han ett fas
tighetsbolag som växte via företagsbildningar och företagsförvärv till ett bety
dande bolag. Merner förvärvade bl a en hotellrörelse i Frankrike genom lån från
en Luxemburgsbank; han förvärvade och byggde om Sparreholms slott till ett
stort konferenscentrum, och han köpte och sålde fastigheter från Kalmar i söder
till Umeå i norr. Affärsimperiet växte på lånade pengar fram till den dag när allt
föll ihop som ett korthus i samband med fastighetskrisen 1990-1991. 1991 hade
han en deklarerad årsinkomst på 783 000 kronor.
Vid tidpunkten för rättegången 1997 stod han med en gigantisk skuld hängan
de över sig. Han hade tvingats överföra alla sina personliga tillgångar på familj
och släkt. Men han visade aldrig sitt obestånd utåt. Vid rättegången uppträdde
han värdigt, och var alltid klädd i elegant kostym eller blazer. Vid rättegångsför
hören talade han om sina storslagna affärsplaner och bedyrade hela tiden att han
bara sett möjligheter, aldrig problem. Men problemen hade radat upp sig (inte
minst hade enligt hans förmenande massmedia bidragit till en hätsk stämning mot
hans affärer) vilket lett till stora förluster och sjunkande kreditvärdighet bland
etablerade banker. Han hade "tvingats" tillgripa affärsmetoder (skalbolagsaffärer)
som inte var helt rumsrena med hjälp av den medåtalade advokaten (som inte
ställde några besvärliga etiska frågor att utföra affärer på ett brottsligt sätt). Den
18 juni fastställdes domen; Merner dömdes för grov oredlighet till två års fängel
se och fem års näringsförbud. Advokaten fick villkorlig dom och dagsböter (a.a).
Bo Merner är inget undantag; han är möjligtvis lite exceptionell med sina kun
gakontakter, men som affärsman är han en i mängden av respektabla affärsmän.
Merner är liksom de flesta affärsmän inte våldsamma till sin natur, i själva verket
innehar de en ordnad privatekonomi och ett ordnat familjeliv. De är inte heller
några stigmatiserade awikare, utan respekterade och socialt tillvända individer
med ett kollegialt och socialt nätverk.
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Problemet
Varför begår dessa respektabla affärsmän ekonomiska brott? Det är i ordets
verkliga mening en klassisk fråga som flertalet internationella ekobrottsforskare
berört (Braithwaite 1985. Vaughan 1992. Punch 1996. Lofquist, Cohen & Rabe
1997. Nelken 1997). Frågan är viktig och grundläggande för hela forskningsagendan. Ett svar på denna fråga leder oundvikligen till en rad svar på andra
forskningsfrågor som rör möjligheterna att reglera, avstyra eller motivera männi
skor att avhålla sig från ekobrottsbeteende på individ- eller institutionsnivå.
Det ska genast sägas att försök till svar inte saknas. I själva verket har ett fler
tal hypoteser och teorier lanserats genom historien vars gemensamma utgångs
punkt varit att undersöka den ambitiösa men ack så svåra orsaksbilden till eko
brottslingens tillblivelse till ekobrottsling? En grundläggande aspekt i frågan har
alltid varit vad som skiljer ekobrottslingen mot den seriöse affärsmannen i fråga
om social bakgrund, moralisk hållning i allmänhet och i synnerhet vid brottstill
fället?
Den ekobrottsforskning som inriktat sitt studium mot att ange orsaksfaktorer
till ekobrottsbeteendet har generellt misslyckats. Den allvarligaste invändningen
mot teorierna är att de är alltför banala, eller att de saknar en bärande förklar
ingsprincip eller att de saknar en tillräcklig nyans för att ge ett preciserat svar av
generell natur (Braithwaite 1985:5. Nelken 1997:902. Green 1997:57). Det är
inte svårt att hålla med om detta. Den allmänna tesen att det t ex handlar om gi
righet är inte felaktig, men den är för generell liksom tesen att brott lärs in genom
bekantskapen med andra brottslingar i motsats till de som inte praktiserar brott p
g a bekantskapen med laglydiga (Braithwaite 1985:5). Bägge teserna håller
streck för en del ekobrottslingar, men inte för alla. Liknande kritik kan även rik
tas mot tesen att det är profitmaximering som är upphov till ekobrott. Företag
strävar inte idag (om de överhuvudtaget någonsin gjort det) efter maximal profit,
utan efter tillräcklig profitnivå eller tillväxt som tillfredställer aktieägarnas för
väntningar (Shichor 1989:69). Liknande kritik kan även riktas mot den marxis
tiska tesen att kapitalismen som ekonomiskt system är kriminogenisk, i det att
företag ständigt strävar efter att kringgå och överträda gällande lagrum vilka be
skär deras ekonomiska handlingsutrymme. Den är vare sig nyanserad eller riktig
(Nelken 1997:906). Lika onyanserad är tesen att ekobrott har sitt upphov i det
industriella samhället (Coleman 1992:62). Den omvända tesen att konkursutsatta
företag agerar ekobrottsligt när de blir utsatta för ett hårt marknadstryck i motsats
till vinstgivande företag har förvisso ett brett empiriskt stöd (Coleman 1992:65.
Coleman 1998:206), men saknar en bärande förklaringsprincip. Betydligt mer
förklaringsbärande är Mertons (1966) och Cloward & Ohlins (1966) anomi-tes
att det är den frustrerade individen som begår brott därför att denne diskrimineras
p g a klasstruktur, etnisk struktur, eller könsstruktur till att inte komma i besitt
ning av de medel som ger honom individuell framgång. Men tesen kan inte skilja
på skrot och korn, vissa individer begår ekobrott p g a frustrerad diskriminering
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(Alalehto 1999), men långt ifrån alla gör det trots att de borde vara lika frustrera
de (Green 1997:77).
Den forskning som ändock bedrivits i frågan har begränsat sitt generella om
fång vad man kan förklara och på vilket sätt det kan förklaras till institutions- och
organisationsstudier. Man har försökt visa på skillnader i seriöst och oseriöst af
färsbeteende relaterad till vissa affärsmiljöer, som vanligt förekommande i oseri
ösa affärssammanhang (Vaughan 1981. Braithwaite 1985:5-6). En del studier har
gjort gällande att mindre företag har ett klart samband med oseriös affärsverk
samhet (Holmquist 1990:57. Friedrichs 1995:206. Croall 1994:48. Alalehto
1999). Samtidigt som större företag har svårt att bedriva oseriös affärsverksamhet
(Svensson 1983:63. Braithwaite 1989:126). Medan andra studier inte kunnat
peka på något samband mellan företagsstorlek och oseriös affärsverksamhet
(Sutherland 1983. Clinard & Yeager 1983:130. Coleman 1992:68).
Det finns dock studier som visat på att det råder ett signifikant samband mel
lan företagens monopol- eller oligopolställning och illegala prissättning (Vaug
han 1981. Coleman 1992:67). Resultaten är dock inhemskt amerikanska, efter
som det är brott mot antitrustlagen, som studerats. För svensk del och specifikt
för den svenska heterogena restaurangnäringen med dess troligen vitt spridda
ekobrottslighet måste sambandet ifrågasättas (Alalehto 1999. Sund 1999). En
utlösande faktor av betydelse bakom ekobrott tycks dock sambandet mellan hår
da restriktioner och frånvaro av kontroll vara (Coleman 1992:66. Calavita 1990).
Problemet är bara att man inte vet när det råder hård restriktion respektive från
varo av kontroll, vilket gör sambandet avhängig den situationsrelaterade defini
tion som ges av aktörerna och deras etikettering av sambandet (Harris & Hill
1982:176).'
Det är dock ett otvetydigt (men trivialt) faktum att upptäcktsrisken och/eller
sanktionshotet (formellt eller informellt) leder till att ett mindre antal brott begås
än om upptäcktsrisken/sanktionshbtet är noll (Becker 1968:176. Green 1997:69).
Men det betyder inte att alla former av kontroll är speciellt brottsförebyggande.
Den externa kontrollen via polis eller annan samhällsmyndighet anses överlag
inte vara speciellt effektiv (Coleman 1998:Kap.4); beroende på att rättsväsendet
för det mesta inte kan binda brottet vid fysisk person därför att man misslyckas
med den tekniska bevisningen (Schräger & Short Jr 1977: 419. Shapiro 1984:98),
samt att lagrummen och tillämpningen är otillräcklig (Calavita 1990:1061-1064).
Studier över självsanerande kontrollsystem i branscher eller organisationer visar
ett något bättre resultat (Cressey 1983/84). Men det är ändå långt ifrån ett till
fredställande resultat (Braithwaite & Makkai 1991. Paternoster & Simpson 1996.
Friedrichs 1996); beroende på att det som uppfattas som illegalt och oetiskt kont
ra etiskt och legalt är avhängigt aktörernas flytande pragmatiska skala hur man
tolkar varje given affärssituation (Simpson 1992). Däremot visar studier över
1 Kahan & Posner (1999) menar att av ännu större vikt för ekobrottslingen är vilken påföljd han får. De
argumenterar utifrån en enkel socialpsykologisk modell att kollektiv skam (mediaexponering, upplys
ningar om personens brott i offentliga dokument, samt att han ständigt tvingas göra avbön för sin brotts
liga handling) är betydligt mer avskräckande än att bötfällas för ekobrottet. Det återstår dock som alltid
att visa ifall denna "avskräckande hot-modell" verkligen är effektiv vid avstyrandet av ekobrott.
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komplexa organisationer att de är speciellt brottsbejakande beroende på den
svåröverblickbarhet som råder (Vaughan 1983), liksom förekomsten av disorganiserade företagskulturer, dvs subkulturella grupper som agerar på egen hand
utan ledningens kännedom vilka kännetecknas av starka lojalitetsband mellan
medlemmarna (Sutherland 1983. Coleman 1998:209. Sund 1999).
Det är ingen tvekan att samtliga organisationsstudier givit värdefull kunskap
till ekobrottsforskningen. Men generella organisationsstudier dras (i likhet med
generella kriminologiska teorier) med en besvärande empirisk anomali. Det är
inte alla medlemmar i en organisation (eller företagare i en bransch) som begår
brott, trots att de organisatoriska och institutionella förutsättningarna är likvärdi
ga. Anomalin har observerats av flera ekobrottsforskare (Clinard 1961. Vaughan
1992. Gottfredson & Hirschi 1994. Cohen & Simpson 1997. Shover & Bryant
1995. Shover 1998). Shover & Bryant menar t ex att differensen beror på hur
rationellt agenten hanterar vaije given situation. Agenten kan vid vissa situatio
ner tillfredställa sina mål och värden utan att behöva bryta mot lagen, vid andra
situationer kan han inte det. Vid dessa senare situationer uppenbarar sig "crimeas-choice", som ett alternativ för vissa agenter i motsats till andra. Förvisso är
inte detta alternativ det mest rationella val en agent kan företa sig a priori. Men
den fungerar som arbetshypotes, eftersom den antar att agentens beslut att begå
ett brott "...is based on an assessment, however crude or incomplete, of options
and the potential risks and payoffs of each." (a a: 153). Jag vill inte på något sätt
misskreditera Shover & Bryants försök att antyda en förklaringsansats till ano
malin. Men det måste sägas att deras försök till "förklaring" endast kan betecknas
som en beskrivning av hur vissa agenter agerar vid en given situation. Det
grundläggande problemet är att vi inte vet vad som motiverar (alternativt beting
ar) en agent att välja "crime-as-choice", en annan att avstå, en tredje att inte re
flektera över valet. Rimligtvis måste både legitima och illegitima handlingar utgå
från samma rationalitet (Lindgren 2000:160), och vari ligger då förklaringen till
distinktionen mer än i ett antagande!?
Gary Becker (1968:176) antyder dock att distinktionen ligger i att den krimi
nelle individen är en rationell nyttomaximerare som ständigt försöker förbättra
sin marginal (dvs höja sina marginalintäkter och sänka sina marginalkostnader) i
varje valsituation.2 Varför skulle då detta vara fallet? Becker (a a:178) antar att
den kriminelle till sin sociala läggning är en "risk preferrer" som, i motsats till
den hederlige vilken är en "risk avoider", försöker förbättra sin marginal så att
han ligger "på gränsen" till att bli upptäckt och sanktionerad. Men då uppstår
förstås frågan varför föreligger denna distinktion i riskpreferens mellan indivi
der? Becker ger inget svar! Det försöker däremot Neal Shover ge. Shover
(1998:150) antyder att "crime-as-choice" (dvs den rationella nyttomaximeringen
hos en "risk preferrer") vilar på skillnader i intelligensnivå hos agenten; vissa
agenter kan göra en kalkyl över brottsmöjligheten, andra kan det inte. Problemet
är dock att Shover inte visar varför just intelligensnivå är betydelsefull; han visar
2 Två sentida tillämpningar på ekonomisk brottslighet Beckers modell är Leif Appelgrens (2001) studie
av svenskt skattefusk och John Christian Langlis (2001) studie av norsk konkurskriminalitet.
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inte heller vilken intelligensnivå som är "tillräcklig" för att skapa distinktionen;
och han visar inte att intelligens är enkom tillräcklig som egenskap för att skapa
distinktionen. Man måste rimligen anta att det finns någon annan grund (inte
nödvändigtvis enbart en instrumentell grund) till varför agenten tar vissa beslut
och utesluter andra (eller överhuvudtaget inte reflekterar över andra) beslut. Till
följd av detta måste det primära intresset för en studie om anomalin inrikta sitt
fokus mot denna grund och inte till själva beslutet eller dess utfall (för den ser vi
ju).
Studiet av motivation tillhör psykologins och socialpsykologins område och
skillnaderna i motivation är den rimliga plattform som avgör vad som skiljer för
övaren från den laglydige att träda "över ribban"? Motivation utgör en grund
läggande egenskap hos subjektet. En egenskap som är en av de bärande kompo
nenterna i personligheten. I tidigare studier har jag (Alalehto 1999. Alalehto
2000) försökt ange ett svar på denna problematik, men jag kan inte säga att jag
träffat kärnan i problematiken. En problematik vars essens formulerats av Diane
Vaughan (1983:87) "...opportunity is a necassary but not sufficent condition for
unlawful behavior. More precise explanations will be available when the struc
tural causes in patterns of individual choice are better understood." Eller ännu
striktare uttryckt av Gottfredson & Hirschi (1994:203) "...standard sociological
theories of the crimes of individuals do not make reference to the properties of
individuals. They attend only to the properties of the environment.". Jag vill inte
förhäva mig, men jag tror att en viktig del i en mer preciserad orsaksbild till var
för vissa blir ekobrottslingar och andra inte ligger i skilda personlighetsdrag. Vis
sa personlighetsdrag är mer brottspotentiella än andra, och finns tillfällena (vilka
alltid är närvarande) och den sociala kontrollen är låg, då aktiveras brottshand
lingen.
Ovanstående argument ska inte förstås som ett förnekande av institutionella
faktorers inverkan över individers val. Det är trots allt en vedertagen sociologisk
uppfattning att det kollektiva beteendet lever sitt eget liv; den är alltid något mer
än summan av de individuella beteendena. Den bär sin egen logik, och den på
verkar det individuella beteendet (sen må en existentialist säga vad han vill). Ifall
individen umgås frekvent i en brottslig miljö är risken stor att denne utvecklar ett
brottsligt beteende. Därmed inte sagt att varje individ utvecklar ett brottsligt be
teende, utan kan komma att utveckla ett brottsligt beteende. Problemet är att en
kollektiv förklaringsansats riskerar att diskriminera de individuella variationerna
inom kollektivet. Den har sällan plats för förklaring (eller förståelse) av individu
ellt beteende, eftersom den riskerar att tappa sin konsistens ifall den på allvar
konfronterar sig med frågan om individuellt beteende. Därför bör man hålla den
institutionella förklaringen på en institutionell nivå. Men problemet är att de in
dividuella variationerna trots allt finns där, och den kräver en annan förklaringsstruktur. Jag är fast övertygad om att en förklaringsstruktur som utgår från makro
till mikro är omöjlig att tillämpa på den problemställning som jag här ställer. Den
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kommer oundvikligen att falsifieras när den bångstyriga verkligheten ger sig till
känna.3
Frågan är om vi inte kan finna en intressantare (och kanske hållfastare) för
klaring om vi istället utgår från mikro till makro? Det finns ett principiellt argu
ment för detta förfarande. Personlighet, enligt Durkheim (1982:270), är produk
ten av två faktorer, den impersonella och den individualiserande faktorn: Varje
individ är underordnad gruppen och som sådan icke-separabel från gruppen som
entitet. Individen återspeglar gruppens själ i det att denne deltar i gruppens kom
munikationsmönster. Han tänker och känner utan distinktion på samma sätt som
övriga gruppmedlemmar. Men inom varje grupp återfinns en differentierande
princip konstituerad genom den fysiska kroppen. "As bodies are distinct from
each other, and as they occupy diffrent points of space and time, each of them
forms a special centre about which the collective representations reflect and col
our themselves differently.". Sammansattheten mellan kollektivt och individuellt
i ett och samma objekt resulterar i ett gruppmedvetande där alla individer är styr
da mot samma verklighet (same world), de delar samma idéer och känslor vilket
konstituerar sociala fakta mot vilken de uttrycker sig själva, "...each particular
conciousness is...the reflection of the universal conciousness. However, each one
expresses it from its own point of wiev, and its own manner."
Personlighet är m a o individens erfarenhet baserad på dennes position i det
sociala rummet; den är ett koncentrerat mikrouniversum av samhället, varigenom
samhällets kultur (eller kulturer) återspeglas (normer, bakomliggande förutsätt
ningar, sätt att ordna emotionella upplevelser, etc) hos individen. Personlighet
utgör, för att tala med Christofer Lasch (1997:51), samhällets mikrouniversella
uttryck för hur individen lyckats med sin socialisering till kulturen. Vaije individ
måste genomgå barndomens universella kriser (traumat efter skilsmässan från
modern, fruktan för övergivande, smärtan att konkurrera med andra om moderns
kärlek, tonårskriser, etc). Varje individ tvingas hantera sina universella primärbehovsrelaterade aspekter utifrån olika villkor och förutsättningar vilket ger en
individuell variation i hur pass väl socialiseringen lyckas från fall till fall. Däref
ter är det samhället som tvingas hantera efterverkningarna av hur väl individerna
lyckats lösa sina superindividuella kriser på det kollektiva planet. En studie om
personligheten blir i sin utsträckning en studie om samhällets kultur.
Utifrån dessa argument menar jag att distinktionen att begå eller inte begå
brott kan vara en fråga om individuella särskillnader. Särskillnader som kan för
klaras av faktorer som ligger på den individuella nivån i form av karaktärsdrag,
t ex högt riskbeteende, egocentricitet, upplevelse av relativ deprivation, etc, än
på en kollektiv institutionsnivå. Karaktärsdrag som hör samman med individens
tacklande av de universella barndomskriserna utifrån de samhälleliga förutsätt
ningar som denne ges. Men karaktärsdragen ska inte förväxlas med att det rör sig
om unika drag enbart avhängiga den enskilda individen utan om egenskaper som
3 Det är naturligtvis ett värde i sig att falsifiera storslagna och "småslagna" teorier eller hypoteser. Men
det är ingen utmaning att anta just den forskningsstrategin på detta fenomen. Svaret kan bara bli total
falsifikation.
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har en strukturell karaktär (delvis avhängiga samhällets kultur), vilka tar sig ut
tryck i att vissa individer har en högre benägenhet att känna t ex relativ depriva
tion, än andra.

Personlighet: En teoretisk referensram
Personlighetsforskning har under samhällsvetenskapens historia visat både uppoch nedgångar givet det politiska tillstånd som varit rådande. Inte minst bidrog
ärftlighetsforskningen under 1920- och 1930-talens Europa till att studiet av per
sonlighetskaraktärer blev en högaktuell forskningsfråga, även om den dess värre
helt och hållet förknippades med en politisk diskurs som syftade till att avgöra
trovärdigheten hos personen givet dennes rasmässiga grund. Efter andra världs
kriget kom personlighetsforskningen, som den bedrivits under germansk regi, att
hamna i vanrykte i det att den förknippades med en rasmässig politik. Mot detta
finns inte några rumsrena invändningar att resa. Men personlighetsforskningen
var inte "död". Psykologer med klinisk inriktning och socialpsykologer med be
toning på metodologisk individualism reste frågan tidigt: "If all the members of
any one social group acted alike, thougt alike, and felt alike, personality would
not exist." (Allport 1939:46). Om människan verkligen var en likformig massa
hade samhällsvetenskapens uppdrag redan varit fullföljd, med tanke på alla
strukturella teorier som lanserats över varför människan beter sig så som hon gör.
Men det är som bekant inte fallet. Det vi kan konstatera är att det finns normativa
strukturer, värderingsstrukturer och moraliska system som har sin säregna upp
byggnad och logiska verkan (sociala fakta), liksom det finns biologiska betingel
ser som aktiverar mänskligt handlande (instinkter/begär) och begränsningar
(anatomi) som möjliggör förverkligandet av önskningar. Men utöver detta finns
det "någonting till därute" som uppenbart skiljer individerna åt i fråga om önsk
ningar, instinkter, begär, tillfredställelse och sätt att förverkliga sina intentioner.
Denna differens handlar om det individuella handlingsutrymmet och den person
lighetskaraktär som ska hantera situationen.
Begreppet personlighet har en lång förhistoria. Enligt Gordon W Allport, har
begreppet sitt ursprung från två olika tider och kulturer. I det grekiska dramat
återfinns termen prosôpon som har en svag anknytning till personlighet; en star
kare anknytning återfinns i latinets peri suma (runt kroppen), persum (huvud eller
ansikte), per se una (självbehärskning), eller per sonare (det som ljuder genom)
(Allport 1939:25-26). Därefter har termen förfinats och blivit ett mer ordnat be
grepp givet den naturalistiska vetenskapskontexten. Här framträder begreppet i
fyra överlappande dimensioner: 1) individens yttre framträdande för andra i form
av en social mask; 2) den del av individen som intar olika rollkaraktärer i det so
ciala dramat; 3) individen besitter distinkta inre psykiska kvaliteter, som pekar ut
honom som unik; 4) individen uppträder som innehavare av en viss prestige och
värdighet, dvs han är en fri medborgare eller representant (för en grupp eller in
stitution) (a a:27-28).
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Det är inte svårt att se de historiska avlämningarna av begreppet. Den första di
mensionen refererar till antiken där betraktaren tillskriver individen en karaktär.
Den andra dimensionen refererar även den till betraktaren, men där den agerande
individen internaliserar vissa handlingsmönster som en "naturlig" del av honom
själv. Den tredje dimensionen refererar till ett psykiskt centrum vars karaktär är
unik för varje individ. Den Qärde dimensionen refererar till den upplyste med
borgaren som en fri och obunden individ skild från kollektivet. Förskjutningen i
personlighetsperspektivet mellan andra och tredje dimension kan härledas till
diskussionen inom medeltida teologi när filosoferna betraktade Gud som en
odelbar och integrerad enhet till vilket allt förnuft var samlad (persona). Gud var
ansvarig för skapelsen, och den främsta skapelsen (dvs människan) var den när
maste avbild av Gud som fanns av persona i världen. Hon blev förnuftet i världen
(förvisso inte helt perfekt men det närmaste man kunde komma Gud), och som
förnufts varelse blev hon ansvarig för sina handlingar. 1 den tidiga kristendomen
delades därför människan i individer, där varje individ hade ett personligt ansvar
inför Gud (Gurevitj 1997:107-108.118). Därmed blev vägen öppen från att vara
ett "offer" för en rolltolkning till att "tvingas" reflektera över sina handlingar in
för hädanfärden. Under renässansen och speciellt reformationen fortskred ut
vecklingen i stigande takt till den idag moderna personlighetsuppfattningen.
Personlighetspsykologiskt betonas individen i sin helhet, dvs biologi, fysik,
beteende, kognition etc utgör momentant ett bestämt men diffust uttryck av indi
videns själ. Själen uppfattas adverbialt, som ett uttryck för individens "stil" när
han utför varje enkel handling (när han talar, tänker, älskar, minns, etc) 4 Person
lighetspsykologin betonar, i motsats till den experimentella psykologin, variatio
nerna mellan individerna när det gäller känsla, motivation, perception, inlärning,
minne, språk, tänkande, osv. Man behandlar individen som en "integrerad hel
het", ett integrativt system av samtliga ovannämnda delfunktioner.5 Det är det
bestämda sätt på hur dessa funktioner är organiserade som utgör en individs per
sonlighet (Lazarus 1973:12-13. Allport 1939:47).
Utgångspunkten är studiet av personlighetsdrag, vilket styr individens dispo
sitioner och handlingar mot den yttre världens stimuli. I denna styrning samver
kar två faktorer, 1) biologiska egenskaper som varierar i innehåll mellan indivi
derna och som påverkar individens beteende 2) i takt med att denne bygger upp
en social erfarenhet via sitt samspel med den andre. Häri konstitueras, enligt La
zarus (a a) en unik psykologisk struktur, dvs ett personlighetsdrag som leder till
att han reagerar något annorlunda än samtliga andra individer vid samma situa
tion. Det unika personlighetsdraget utgör en viktig determinant (i likhet med fy
4

Charles Horton Cooley (1964) talar om "stilen" som . .the plastic expressive features: those are noticed
and remembered because they tell us what we must care to know." (a a:105).
5 En motsatt åsikt uttrycker Hans Eyseneck, som företräder den experimentella psykologins ståndpunkt att
den enskilde individen inte innehar ett enhetligt jag och därmed inte heller en själ. För experimentalpsykologen är individen i likhet med alla individer blott en skärningspunkt för en mångfald variabler som
kan kvantifieras, t ex du har ett hjärta, jag har ett hjärta; du har lungor, jag har lungor. Det är intressant
som enskilda variabler, men det är helt ointressant för Eyseneck hur mitt hjärta och mina lungor (eller
dina) står i relation till varandra som två olika delsystem hos mig (eller dig) som "integrativt system"
(Eskola 1977:80-81).
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sisk miljö och sociala roll förväntningar) vid individens beteende (a a: 13). Per
sonlighetsdraget förstås som ett dispositionsbegrepp som betecknar en tendens att
handla och reagera på ett visst sätt. Till exempel skygghet, aggressivitet, under
givenhet, sorglöshet, ärelystnad, osv, osv. En skygg person reagerar med skygg
het fastän han inte har någon anledning givet situationens omständighet att reage
ra skyggt, men hans personlighetsdisposition är nu sådan (a a:49). Därmed inte
sagt att han inte kan förändra personlighetsdrag, men om determinanterna är
oförändrade kommer han att uppvisa samma personlighetsdrag vid framtida situ
ationer.
Det faktum att personlighetsdraget är en relativt stabil och kontinuerlig deter
minant ledde personlighetsforskare tidigt till att leta efter universella personlig
hetsdrag. En av de tidigaste, Raymond B Cattell (1943), utgick i en första sonde
rande undersökning från 4 500 lexikala termer, som han lyckades bringa ned till
171 termer (med var sin motsats) som beskrev universella personlighetsdrag. Via
klusteranalys fick han fram fyra stora överlappande klusters som utgjorde det han
kallade "personlighetssfärer". Cattells insats var grundläggande för den fortsatta
forskningen. Frågan var dock: Hade han verkligen funnit fyra relativt distinkta
"personlighetssfärer" som var oberoende av tid och rum? Vid uppföljande studier
kunde Cattells resultat bekräftas och förfinas. Vid 1960-talets böljan fann man (i
takt med att de statistiska analysteknikerna förbättrades och man började använda
ett gemensamt språk inom personologin) att det rörde sig om fem relativt di
stinkta personlighetsdrag (Norman 1963. Goldberg 1993). Därefter blev forskningsagendan allt tydligare, och man talar idag om de s k "Big Five" (Extrovert,
Hjälpsam, Inbilsk, Känslomässigt stabil, och Intellektuell)6, som de dominerande
personlighetsdragen i den västerländska kulturen7.1 stort har de fem determ inanterna via faktor-, kluster- och principal komponentanalyser bekräftats i den
mångfald studier som utförts, samt uppvisat en relativt stabil distinktion som
faktorer gentemot varandra (Peabody & Goldberg 1989. Goldberg 1990. Gold
berg 1993).
Kritik har dock riktats mot modellen och en ständig självkritik har varit närva
rande i vilken utsträckning "Big Five" är tillräcklig för att fånga kärnan och vid
den av de personlighetsdeterminanter som förekommer i en viss kultur (Saucier
& Goldberg 1998). Kritiken har inriktats mot två områden. För det första, fångar
verkligen dessa fem determinanter hela vidden av personlighetsdrag i en kultur?
En del studier har visat att det kanske vore mer värt att tala om de "Big Seven"
än de "Big Five" (Baumeister & Tice 1996). Argumentet är att de egenskaper
som ingår i "Big Five" enbart anger biofysiska egenskaper hos organismen, som

6 De fem determinanterna innehar följande karaktärsdispositioner: Extrovert = pratsam, social, spontan,
äventyrlig, energisk, indiskret, sensuell, fåfäng. Hjälpsam = generös, tolerant, ärlig, varm, altruistisk,
älskvärd, tillmötesgående. Inbilsk = självdisciplin, konsistent, formell, förutseende, strävsam, behagfull,
mognad, sparsam, saknar glöd. Känslomässigt stabil = varaktighet, balans, självförtroende, icke känslo
sam, hård. Intellektuell = vishet, nyskapande förmåga, objektivitet, kunskapsmässig, reflekterande (se t ex
Goldberg 1990).
7 Studier utgående från de s k "Big Five" har förutom i USA och England även utförts i Tyskland, Tjecki
en, Ungern, Holland, Italien och Filippinien (Saucier & Goldberg 1998).
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saknar inslag av social värdering eller situationsrelaterad beskrivning som perso
nen tillskrivs av den andre (Almagor, Teilegen & Waller 1995. Benet & Waller
1995). Från socialpsykologisk synvinkel är argumentet rimligt, eftersom "Big
Five" saknar information av de omdömen och etiketteringar som individen kon
fronteras med i sin vardagliga sociala kontakt. "Big Seven" å sin sida väger in
denna information och består, utöver de fem nämnda determinanterna, av Positiv
Valens (Valence)8 och Negativ Valens 9 vilka också fatt en klar konfirmering
(Almagor, Tellegen & Waller 1995).
Kritik och självkritik har dock riktats mot "Big Seven"; anhängarna har själva
visat att det finns en kulturell varians i hur man uppfattar positiv eller negativ
valens beroende på om kulturen är individualistiskt eller kollektivistiskt oriente
rad. Vid en jämförelse mellan USA och Spanien påvisas distinktionens betydelse
hur individer uppfattar sina egna och andras personligheter (Benet & Waller
1995:714). Förutom självkritiken har "Big Seven" även tillbakavisats i en kritisk
granskning av anhängarna för "Big Five", men med anmärkningen att Negativ
Valens som enskild faktor nog bör ses som en determinant utöver de redan eta
blerade "Big Five" (Saucier & Goldberg 1998:518-519)10. Därutöver har man
även påtalat att egenskaper som attraktion, skönhet, förföriskhet, ungdomlighet,
sexighet, humor och komik är egenskaper som faller utanför de "Big Five" och
som borde ses som en egen personlighetsdeterminant. Vid en kritisk granskning
via faktoranalys har även dessa egenskaper fått ett signifikant stöd, men det är för
tidigt att tala om detta är en egen personlighetsdeterminant eller inte (a a:518).
' För det andra har man inte teoretiskt lyckats åtskilja de egenskaper som är
bundna till personlighetsdeterminanterna och som är oavhängiga personens soci
ala roller, eller ideologiska värderingar. Den senare frågan är relativt ny inom
agendan, vissa preliminära testningar visar att det knappast är signifikant att tala
om att ung-gammal, lång-kort, smärt-smal, kommunist-konservativ, religiös
ateist, arbetslös, osv är egenskaper som ingår i någon av de fem personlighets
determinanterna (Saucier & Goldberg 1998). Däremot är det lite mer oklart om
"machivellianism" ska uppfattas som ett personlighetsdrag, eller som en egen
skap hos en social roll. Begreppet "machiavellianism" är hämtat ur Niccolo Machiavellis bok "Fursten" där fursten blir rådd att betrakta den andre som illvillig,
lat och otillförlitlig för att själv utnyttja sin grymhet, svek och list att kvarstå vid
makten. En "machiavellistiskt" lagd person (s k "high Mach") är en person som
inte avslöjar sina syften. Han använder sig av manipulativa strategier (bedrägeri
eller smicker) i sina relationer. Han betraktar den andre som svag och otillförlit
lig, och han är likgiltig till konventionell moral i både tanke och handling. Mot
satsen är en s k "low Mach" (Shepperd & Socherman 1997). Därmed inte sagt att
8 Värdeladdning,

en förmåga att verka attraherande (positivt) eller frånstötande (negativt) (Egidius 1994).
innehar följande karaktärsdispositioner: Positiv Valence = sofistikerad, skarp, tydlig i sin artiku
lation, verkningsfull, karismatisk, produktiv. Negativ Valence = avundsjuk, provocerande, korrumperad,
trångsynt, skojare (se t ex Almagor, Tellegen & Waller 1995).
10 Detta är i och för sig inte överraskande eftersom Peabody & Goldberg (1989) själva fann en sjätte de
terminant (Värderingar, centrerade kring moraliska-omoraliska personlighetsegenskaper), men som de
avfärdade eftersom den inte då ansågs äga tillräcklig extern validitet.

9 Dessa
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en person med "low Mach" kan vara fifflande. Sättet att fiffla tar sig dock olika
uttryck för en "low Mach" och en "high Mach". En person med "low Mach"
fifflar när situationen dyker upp, utan någon större eftertanke om upptäckt och
med ett känslomässigt engagemang där han vare sig döljer sin glädje eller sitt
deltagande i fifflet. En person med "high Mach" fifflar dock på ett lismande och
insmickrande sätt. Han genomför sitt fiffel med kalkyl, vid situationer där han
inte riskerar upptäckt och med ett lågt känslomässigt engagemang (Cooper &
Peterson 1980).
Inom personlighetsforskningen råder alltså en viss oenighet över hur många
personlighetsdeterminanterna är, var gränsen går mellan determinantens biofy
siska natur och inslag av kulturella och normativa egenskaper som ges av den
kultur där determinanten är vedertagen. Idag lutar det mesta åt att det rör sig om
högst sju determinanter, samt att man svårligen kan komma undan den bias av
kulturellt präglade inslag som finns när en person beskriver sig själv, eller blir
beskriven av en närstående person, vilken(a) personlighetsdrag denne har.
Förtjänsten med forskningen kring personlighetsdrag är att den har visat prov
på longitudinell konsistens, samt en relativt god prediktonsförmåga som påvisat
den grundläggande karaktären bakom enskilda individers sociala handlande
(McAdams 1995:372-373). Men trots detta är karaktäriserandet av en konkret
person genom dennes personlighetsdrag schablonmässig. Personlighetsdragen
anger en grov riktlinje varigenom vi kan kategorisera en person av en viss typ
och vi kommer att nå en relativt hög träffsäkerhet i vår karaktärisering av perso
nen ifråga. Men den är trots allt otillräcklig; för det är "a psychology of a strang
er" (a a:371). För att vi skall kunna fånga hela personligheten bör vi helst studera
personens psykobiografi, sociala miljö, motivationsstruktur, strävanden, copingsstrategier, livserfarenhet, osv (a a:376). Kort sagt; ge en fullskalig beskrivning av
agentens personlighetsutveckling. Det här är ett område som fångats av de psy
kologer och socialpsykologer som ägnat tid och kraft åt att förstå mekanismerna
bakom utvecklingspsykologiska processer (Dweck 1996).
Frågan om personlighetsutveckling är nära sammansatt med frågan om agen
tens motivation att utföra en handling och på vilket sätt det utförs. När det gäller
studiet av motivation i generell mening finns det i grunden två modeller. Den
första modellen, den spänningsreducerande modellen, utgår från den enkla biolo
giska tanken att ifall organismen känner sig hungrig motiveras han att reducera
spänningen genom att äta. En något mer avancerad version är modellen om asso
ciativ inlärning genom förstärkning. Organismen känner sig hungrig (spänning)
—> han vet att mat mättar (association) —> han ser mat (förstärkning) —>
hämtar och lagar mat (inlärning) —> äter (eliminerar spänning) (Lazarus
1973:98). Den andra modellen utgår från den metafysiska tanken att organismen
innehar ett "jag", som ständigt strävar efter att förverkliga sig i sitt varande; en
dera i termer av att uppnå självaktualisering (Maslow), eller att uppnå balans
mellan organismens drift och samhällets normativa krav mot organismen
(Freud), eller den marxistiska idén att människan till sin natur är producerande;
hon vill uppnå ett förverkligande i sitt samhälleliga vara som står i enlighet med
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hennes natur (Leontiev 1986:302. Sève 1978:376). Problemet med den senare
modellen är antagandet av ett "jag", som måste antas utan att man kan påvisa
dess empiriska existens. Det gör att denna modell dras med ett mystiskt drag.
Kritiken mot den förra modellen är dock att den inte kan förklara personer
som söker spänning för sin egen saks skull t ex fallskärmshoppare, nyfikna per
soner eller personer som kan manipulera sin omgivning. I dessa senare fall har vi
personer som inte är spänningsreducerande utan spänningsproducerande (Lazarus
1973:120. Allport 1957:67-70). Ett rimligt argument till varför spänningsprodu
cerande handlingar uppvisas är människans biologiskt grundade påverkansbehov
av sin omgivning. Hon har ett behov "att påverka, vilket leder till en förmåga att
bemästra omgivningen...(vilket kan) leda till en infantil och destruktiv maktlyst
nad som hos Hitler och Stalin eller komma till uttryck i ett självförverkligan
de...då de högsta och mest humanistiska dygderna hålls i ära." (Lazarus
1973:124),11 Det biologiska påverkansbehovet har i sig inte någon inbyggd vär
deriktning mer än den evolutionära att organismen skall påverka omgivningen på
ett sådant sätt att denne överlever som organism. Men den expressiva framställ
ningen (eller "stilen") av detta påverkansbehov har i stort sett enbart en social
och miljömässig grund; den är avhängig individens sociala erfarenheter.12
När det gäller individens sociala erfarenheter, vilket är studieområdet för soci
alpsykologin, vet vi att den är avhängig socialisationsprocessen. Den främsta socialiserande faktorn är utan tvekan föräldrarna, som via sina normer och värde
ringar överför generella (samhälleliga) såväl som specifika (personliga) normer
och värderingar till barnet genom olika förstärkningsreaktioner som endera ökar
spänningen (straff) eller minskar den (belöning) vid olika situationer. Men det är
inte tillräckligt; inlärning via förstärkningar betyder att inlärning endast sker vid
de tillfällen när straff eller belöning utfärdas manifestativi och det kan vara långt
mellan gångerna. Inlärning av normer och värderingar måste därför ha en mer
kontinuerlig karaktär vilket sker genom identifikation: "...vi lägger oss till med
beteendemönster och värderingar därför att vi har sett dem hos andra och imiterar
dem eller utnyttjar dem som modell. Olika termer har använts för att hänvisa till
denna process: identifikation, internalisering, introjektion, efterlikning och soci
alisering." (Lazarus 1973:214). Den kontinuerliga inlärningen av identifikation
förutsätter dock att det måste finnas "något" hos agenten som kan ta till sig denna
påverkan.
Vad detta "något" är råder det skilda uppfattningar om. En av de främsta före
trädarna Abraham Maslow (1987) menar i något oklara termer att detta "något"
är ett behov eller ett begär om självaktualisering (self-actualization) som är för

11 Det är uppenbart att den ensidiga spänningsreducerande modellen inte kan förklara spänningsproduce
rande handlingar, vilket istället lättare kan "förklaras" av den motivationsmodell som utgår från ett essentiellt "jag" som ständigt strävar efter förverkligande.
12 På denna punkt skiljer sig den marxistiska personlighetspsykologin åt från den västerländska personlig
hetspsykologin. Inom marxismen antar man att individuellt handlande utgår från ett immanent påverkans
behov att hävda sig själv som människa, dvs att ständigt vilja producera något i sin verksamhet så att hon
kan uttrycka sig själv och sina motiv (Leontiev 1986:354-359).

18

knippad med personen som organism, och inte till skilda delar av organismen.13
Behovet om självaktualisering är ett utvecklingspsykologiskt behov (ett mellan
ting mellan biologiskt och socialt producerat behov) vilken svarar mot agentens
strävan att finna sin plats och funktion i tillvaron. Självaktualisering är som be
hovsform ändpunkten i en behovstrappa, vars utgångspunkt är att organismen
måste säkra sin överlevnad fysiologiskt och kemikaliskt genom intagande av
näring av olika slag. När väl detta biologiska behov är uppfyllt, uppträder nästa
nivå att erhålla trygghet (säkerhet, stabilitet, skydd, frånvaro av rädsla, ångest
och kaos) både i den givna situationen och i omvärlden genom att t ex tillskansa
sig ett arbete, bygga en hållbar privatekonomi eller införskaffa försäkringar av
olika slag som säkrar framtiden och, inte minst, att tillhöra en familjestruktur
som säkrar den emotionella tryggheten i tillvaron. När trygghetsbehovet är upp
fyllt möter nästa behovsfas, behovet att tillhöra någon och ge kärlek: "The love
needs involve giving and receiving affection. When they are unsatisfied, a person
will feel keenly the absence of friends, mate, or children. Such a person will hun
ger for relations with people in general - for a place in the group or family - and
will strive with great intensity to achive this goal." (a a:20). Kan inte agenten
säkra detta behov upplever han ensamhet, bannlysthet, avvisning och rotlöshet,
och det blir genast svårare att tillfredställa nästa behovsnivå.
Behovet av självrespekt (eller självuppskattning) består av att agenten dels
upplever sig hantera sin omvärld med oberoende och kompetens, dels möts av ett
gott rykte eller prestige från den andre kring hans status, betydelse och värdighet
i det sociala sammanhanget: "Satisfaction of the self-esteem need leads to fee
lings of self-confidence, worth, strength, capability, and adequacy, of being use
ful and necessary in the world. But thwarting of these needs produces feelings of
inferiority, of weakness and of helplessness." (a a:21). Kan individen tillfredställa samtliga behovsnivåer, är förutsättningarna mer än goda att han också kan
tillfredställa självaktualisering. Det vill säga, realisera de talangfulla egenskaper
som han äger i sin dagliga verksamhet. Om han äger talang för att bli musiker
skall han bli musiker, eller konstnär om han är konstärligt lagd, etc. Förverkligar
agenten de talanger han äger uppnår han självaktualisering (a a:22). En självaktualiserad person uppvisar stildrag av socialt oberoende, autonomitet och integ
ritet som kan tyckas vara uttryck för känslokyla och egocentricitet. Men "stilen"
vittnar egentligen om det motsatta, nämligen att personen är så hårt fokuserad på
det han gör att "han glömmer tid och rum" samtidigt som hans trygghet i sig själv
vägleder honom att se till väsentligheterna i tillvaron där han vet vad "som gäll
er" i vaije situation. Han lever definitivt inte "som om" han levde, utan han be

13 Jämför med Sigmund Freuds idé att personlighetsstrukturen är indelad i tre skikt: öveijaget, jaget och
detet. Av dessa skikt är det bara jaget som är källan till personligheten. Överjaget är en påtryckt social
struktur som syftar till att ge information om samhällets normer till jaget, så att jaget kan reglera spän
ningarna gentemot detet. Detet i sin tur är en biologiskt given instinkt som ger information om vilka be
hov som föreligger till jaget att söka tillfredställelse. Jaget måste söker då en balans mellan öveijag och
det, och samtidigt ifall personen är neurosfri, hävdar sin autonomitet och dominans gentemot dessa två
andra skikten i personlighetsstrukturen.
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finner sig i ett ständigt varande (a a:kapl l).14 Maslows teori implicerar existe nsen av en naturgiven själ (eller ett enhetligt jag) som motiverar agenten att sträva
efter självaktualisering, ifall denne misslyckas på någon av behovsnivåerna leder
det till någon form av avvikande beteende från agentens sida.
Från behavioristiskt håll råder en motsatt ståndpunkt: Det finns ingen naturgi
ven själ, eller essentiellt "jag" som skall bibevaras via inlärning till den sociala
kontexten. Det finns bara miljö och organismer som skall agera i denna miljö,
något annat finns inte! "...the intellectual life of the mind (is) fabricated on the
pattern of life in the external world. Moved inside, the environment is converted
into experience, and action into ideas, purposes and will. Making, storing, and
consulting memoranda set the pattern for the processing of memories. Tech
niques of solving problems become cognitive strategies... The person is replaced
by a self or personality, perhaps by more than one...It is the 'modal personality'
by the modal activist(Skinner 1974:149). Inlärning sker genom förstärkning
(reinforcement), av vissa responser på specifika stimulus som leder till att indivi
den belönas positivt (spänningsreduktion). Dess oftare stimulus leder till en spe
cifik respons med åtföljande positiv belöning, bildas ett inlärningsband vilket till
slut utvecklar sig till en social vana (Eyseneck 1977:22). Experiment visar att
stimulus och respons inte behöver utveckla sig på exakt samma sätt från tid till
annan för att individen skall utveckla en social vana. Det finns i medvetandet en
area av igenkännande som hela tiden gränsar till närliggande stimulus och re
sponser vilka ges en generell status av likvärdighet hos sammansatta kluster av
stimulus och responser. "Here...we might have the basis for a more general per
sonality trait. A person might form a habit of being sociable in relation to one
particular person; in other words he forms a specific stimulus-response bond (a
a:23). Det är en fullt rimlig beskrivning av hur inlärning sker och hur förtroende
fulla band skapas, men den utgår förstås från att igenkännandet knappast kan
vara miljöbetingad utan måste vara ärvd.15 Individens inlärning är därmed b egränsad till varje unik individ som han utvecklar speciella stimulusresponsband
till. Det betyder att personligheten hos individen kan bestå av flera "selves", som
svarar mot de situationer som uppstår i miljön. Men det betyder inte att individen
är fragmentiserad som person, det är beteendet som är fragmentiserat inte med
vetandet (Skinner 1974:150). "A person is not an originating agent, he is a locus,
a point at which many genetic and environmental conditions come together in a
joint effect. As such, he remains unquestionably unique. No one else has his ge
netic endowment, and without exception no one else has his personal history.
Hence no one else will behave in precisly the same way." (a a: 168).

14 Det är svårt att undgå Maslows civilisationskritiska utgångspunkt att den självaktualiserande egenska
pen är något som klarast återges hos det nyfikna och självupptagna barnet, vars naturliga självaktualise
rande drag "skadas" när barnet socialiseras in i civilisationens trånga kultur. Men vissa agenter kan dock
komma relativt "skadeslösa" från denna socialisation och uttrycka sin självaktualiserande status även i
vuxen ålder.
15 Vilket föranleder Eyseneck att argumentera för att brottslighet är en ärvd egenskap. Brottslighet beror
på psykologiska defekter (psykopati, psykos, mano-depressivitet, etc) i det igenkännande medvetandet
vilket gör dem statistiskt mer benägna att begå brott än normala individer (a a:57).
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Av en helt annan åsikt är dock de symboliska interaktionisterna. I och för sig kan
de godta behavioristens argument att individen består av flera "selves" (men då
förstådd som sociala roller) vilka är skapade och agerande vid olika situationer.
Men det finns ett essentiellt "jag" (self) som håller ihop erfarenheterna genom
livet. Charles Horton Cooley (1963. 1964) menar att varje individ blir till som
person genom dennes intima samspel med sin primärgrupp. "Primary groups are
primary in the sense that they give the individual his earliest and completest ex
perience of social unity, and also in the sense that they do not change in the same
degree as more elaborate relations...." (1963:26-27). Primärgruppen är den inti
ma relationen av ansikte-mot-ansikte som formar individens eget jag (one's very
self). Ett jag som ständigt associerar till ett "we", och utgör plattform för indivi
dens moraliska daning (a a:23.34). Cooleys tankegång flyttar personligheten från
ett psykiskt centrum med unika kvaliteter (se ovan) till en fråga om samspelet
mellan aktören och betraktaren, där aktören internaliserar vissa normer/värden
som "sina". Aktören blir till som person genom den andres fasthakande av vissa
bestämda känslor till det specifika jaget, "...which each of us unconsiously
communicates through facial and vocal expressions." (1964:106-107). För, frågar
sig Cooley, vad är det egentligen vi tänker på när vi tänker på en person? Vi tän
ker inte på en fysisk kropp (att han har hjärta, lungor, hjärna, etc), vi tänker inte
heller på att han har en själ (the ghoast in the machine). Det vi tänker på är det
vaga minnet av en rynka runt munnen eller ögonen, eller de typiska karaktärs
dragen av hur han poserar, hans hållning eller gester eller hans karaktäristiska
tonfall i rösten. "I am unable perhaps, to call up any distinct outline features of
my best friend, of my own mother, or my child; but I can see a smile, a turn of
the eyelid, a way of standing or sitting, indistinct and flitting glimpses, but potent
to call up those past states of feeling of which personal memories are chiefly
formed." (a a: 105). Detta sublima minne blir vägledande för beskrivningen av
vad för personlighet det specifika jaget har. Jaget kan "spegla" sin jagbild genom
den andres minne av just detta jag (a a:184).
Men vad handlar detta om, och hur går det till? På ett principiellt plan förkla
rar Georg Herbert Mead (1976) att individens jag uppstår och utvecklas i dennes
erfarenhets- och aktivitetsprocess i miljön. Jagets utveckling är enbart social (a
a: 109). "...den individuella organismen är...ett grundläggande och viktigt fak
tum...i den empiriska situation i vilken den handlar, och utan att göra en objektiv
bedömning av sig själv som sådan, kan den inte handla intelligent eller ratio
nellt." (a a:l 11). Självmedvetandet möjliggörs genom att individen indirekt upp
lever sig själv genom den andres synsätt som han primärt tillhör. Han blir genom
den andre medveten om sig själv som objekt, och hur han som objekt värderas
när han agerar genom den andres synsätt på honom. Självmedvetandet, dvs jagets
förmåga att se sig själv som objekt bland alla andra är kärnan hos jaget. Denna är
till sin natur kognitiv, vilket kännetecknas av "...den internaliserade konversa
tionen med gester som utgör tänkande, eller genom vilka tankar eller reflektion
fortgår..." (a a:132). Det är m a o mitt självmedvetande som skiljer mig från dig,
men jag relaterar mig ständigt till dig.
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Utgångspunkten för Mead är att jaget är ett enhetligt och sammansatt objekt. Den
kännetecknas av samma "integrerade helhet" som i personlighetspsykologin.16
Men till skillnad mot personlighetspsykologin, som frågar sig hur individens
minne, känsla, kognition, begär, etc är sammansatt, utgår Mead från att indivi
dens jag består 1) av en sammansättning av andra konkreta individers särskilda
attityder gentemot honom, 2) att den fullständiga utvecklingen av individens jag
innefattar dels (1) samt en organisation av "den generaliserade andres" attityder
gentemot honom (a a: 123). Med den generaliserade andre avses samhällets över
gripande normsystem som anger vad som är tillåtet kontra otillåtet (a a: 120).
Detta konstituerar personligheten: "Vad som utgör det organiserade jaget är or
ganisationen av de attityder som är gemensamma för gruppen. En person är en
personlighet för att han tillhör ett samhälle, eftersom han tar över institutioner
na... i sitt eget handlande. Han tar dess språk som ett medium genom vilket han
får sin personlighet, och sedan genom en process i vilken han tar de olika roller
som alla de andra erbjuder, kommer han att få samma attityd som medlemmarna
i samhället. Sådan är i en viss mening, strukturen hos en människas personlig
het." (a a:125). Problemet är bara att detta är lika med konsensus! Ingen individ
utmärker sig genom att stå över det normsystem som primärgruppen uttrycker.
Det vet vi att det inte är sant, och det vet även en så smart kille som Mead. Han
formulerar därför en etiologi.
Det organiserade jaget består av två delar "I" och "Me". "I" står för föränd
ringspotentialen i den situation som agenten befinner sig, medan "me" utgör den
konforma och ständigt anpassande delen av personligheten givet situationens
konvention. Meads uppfattning är att personer med utpräglad personlighet "har
'I' som den viktigare sidan av personligheten." (a a:148-149). Vad det betyder är
oklart, lika oklart är uppfattningen att "I" består av olika sorters omedvetna ener
gier (a a: 151), som rör sig kring fantasier, nöjen, önskningar, etc som i regel ald
rig kommer att förverkligas därför att "me" inte tillåter förverkligandet fullt ut.
En av dessa outgrundliga energier bakom "I" är den individuella önskan om
framgång. Det kan röra sig om framgång av vilket slag som helst (att vara fram
gångsrik knypplare, akademiker, travtippare, brottsling, etc). Framgången ger en
speciell tillfredställelse av överlägsenhetskänsla mot andra individer. I regel ut
trycks inte denna överläsenhetskänsla öppet och offentligt, i det att "me"funktionen undertrycker känslan som socialt rumsren. "Men det finns ett krav, ett
ständigt krav, att förverkliga ens jag i något slags överlägsenhet gentemot vår
omgivning... Det finns en viss njutbarhet i andra människors misslyckanden sär
skilt de som rör deras personlighet. Det finner sitt uttryck i vad vi kallar skvaller,
även illasinnat skvaller." (a a: 152).17 Överlägsenhetskänslan innebär att hävda
16 Förutom då behavioristen som överhuvudtaget inte ser "stil", dvs individens speciella uttryckssätt som
en bärande komponent i den "integrerade helheten", utan enbart medvetandet (det kognitiva systemet)
som unikt för personen.
17 Denna grundläggande personlighetsstruktur som säkerligen sam varierar med den amerikanska pragma
tismens instrumentalistiska syn på mänskligt handlande, står helt i strid med Abraham Maslows
(1987:139) syn på hur den självaktualiserade agenten undertrycker sin värdighet, status och prestige vid
situationer när denne lär sig något nytt genom personer som är mer erfarna och skickliga inom ett visst

22

ens jag. Den är i sig själv inte ett mål, den är ett medel att bevara ens jag. "Vi
måste utmärka oss bland andra människor och det åstadkommes genom att göra
någonting som andra människor inte kan göra, eller kan göra så bra." (a a: 154).
Och vid vissa situationer, speciellt vid företagande, är det legitimt att hävda sig
själv, utan förbehåll mot en allmän moral (den generaliserade andre). Om indi
viden vid sådana situationer råkar ut för en stark emotionell spänning kan sam
hällets hövliga former (vilka upprätthålls genom "me") kastas överbord och indi
viden börjar bete sig helt hämningslöst. I det läget böljar "I" dominera och bete
endet blir alltmer okontrollerat18 (a a:155).
Det här kan tyckas vara negativt, men inget är mer främmande för den symboliske interaktionisten att anta. I själva verket är individens säregna handling via
sitt "I" en "hållhake för identiteten", en "positiv markering" som särskiljer denne
från alla andra. Denna "hållhake" eller "positiva markering" blir en viktig kom
ponent i individens personhistorik som betraktaren bär med sig in i framtiden
(Goffman 1972:64). Man kan illustrera det hela i ett fiktivt exempel: Lärare Bo
Svensson brukar hålla sina föredrag, i motsats till sina kolleger, med djupt patos,
kryddad med svordomar och vilda gestikuleringar där engagemanget ligger på
gränsen mellan otvistligt allvar och framträdande löje. En sådan lärare minns vi,
de andra minns vi inte! Goffmans definition av personligheten är direkt synonym
med det grekiska dramats uppfattning om personligheten som mask (se ovan).
Det är betraktaren (den generaliserade andre) som uppfattar, bedömer och för
medlar "hållhakarna" för den som uppträder på den sociala arenan. Ju mer avvi
kande aktören agerar desto mer "hållhakar" förmedlas. Det betyder att ju mer
"normal" individen är desto mindre personlighet förmedlas, och ju mer avvikan
de han är desto mer personlighet förmedlas.19 Men detta är samtidigt grunden till
att den markerat personliga individen riskerar en stigmatisering, i det att han
bryter allt för mycket mot det "normala" genom sin misskrediterande "stil" (a
a:13).20
Från strukturfunktionalistiskt håll argumenterar man principiellt på ett annor
lunda sätt än Cooley, Mead och Goffrnan. Gurun bland dem alla Talcott Parsons
(1964) menar att personlighet utgör ett av tre bärande system i det totala hand
lingssystemet (The total action system); de två övriga är det sociala och det kul
turella systemet (a a) Utgångspunkten för personlighetssystemet är i linje med

område. Den självaktualiserade personen är en öppen och nyfiken person, som koncentrerar sig på upp
giften och är mer problemlösande än vad den frustrerade och statushävdande personen är.
18 Här tycks Meads etiologi överlappa Max Webers klassiska hypotes om den karismatiske personen som
tar över en organisation och börjar agera på ett okontrollerat sätt efter eget gottfinnande.
19 Det är ungefär som att betrakta en normalfördetningskurva. Det är de avvikande värdena från normal
fördelningen som observeras som unika, inte de värden som faller inom normalfördelningen.
20 Goffman hänvisar stigma till den grekiska beteckningen kroppstecken som skurits in i individen för att
särskilja denne från mängden som en tvivelaktig moralisk person (1972:11). Utifrån Gurevitj (1997:102)
kan man anta att en mer riktig tolkning av det grekiska ordet egentligen är "karachté", som är kopplat till
individens psyke där dennes karaktär är präglad (stämplad eller märkt) av något. Det behöver i sig inte
vara någon nedsättande stämpling, utan enbart en markering av att individen har en given plats tilldelad i
samhällssystemet. Allport (1957:112) å sin sida kopplar begreppet "karakteristikon" som en beteckning
för vaije utpräglat märke eller spår hos personligheten.
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personlighetspsykologin: Individens handlande betingas instrumentent av vad far
han ut av interaktionen i form av nytta, vinst, kostnad, etc och "orientering" hur
han agerar givet interaktionens specifika organisation (a a:7).
Parsons utgångspunkt är den klassiskt sociologiska: Personlighetssystemet är
ett relationellt system där jaget formas genom interaktion med den andre givet
situationen. Personlighetens betydelse är att den bibehåller aktörens
"...motivational balance in a concrete situation." (a a: 17). Det vill säga hur jaget
löser sin spänningsreduktion mot den andre. Jagets lösning av sin spännings
reduktion är på ett övergripande plan vare sig slumpmässig eller unik; den är
bunden till den övergripande värdeorientering som råder i samhället vilket för
binder och integrerar den rådande roll strukturen med en given personlighets
struktur som är funktionell för samhället i stort (skapar social ordning) och för
individen i smått (skapar välbefinnande) (a a:228).21 Det som skiljer individerna
åt på ett annat plan är "stilen", två individer kommer aldrig att reagera likvärdigt
vid samma situation p g a skillnader i genetiskt material, liksom skillnader i soci
ala erfarenheter beroende på att föräldrarna möter barnen olika beroende på bar
nens ordning i syskonskaran och könstillhörighet samt föräldrarnas egna ålder,
mognad, sociala skiktning och könstillhörighet (a a:229).22
Låt vara att flertalet jag lyckas uppnå "motivational balance" i sitt sätt att
hantera spänningsreduktion vid en konkret situation mot den andre, inom ramen
för den övergripande värdeorienteringen, rollstrukturen och personlighetsstruk
turen. Men alla individer är inte lika lyckosamma, de frustreras. För att dessa in
divider inte ska falla omedelbart i brottslighet finns på ett institutionellt plan fa
miljen som ett socialt stödcentrum där individen kan "behandla" sin frustration (a
a:232). På det psykologiska planet kan jaget hantera frustrationen genom tre oli
ka dispositioner: Han kan endera omstrukturera sitt behov genom försvarsmeka
nismer; eller ta sig an ett ny "andre"; eller han kan omdefiniera mönstret för den
konkreta värdeorientering, som tidigare delades av den andre, men som denne
inte längre delar (a a:252).
Om vi utgår från den första och tredje dispositionen kan jaget reagera på två
olika sätt. Han kan endera agera genom "nödtvungen konformitet" (compulsively
conformative) eller genom "främlingsorientering" (alienative direction). Bägge
orienteringarna kan ta sig ett passivt eller ett aktivt uttryck. Den "nödtvungna
konformiteten" utgörs av att jaget känner sig oroligt för den störda relation som
uppstått, och vill uppnå vänskap med den andre. Han kan aktivt agera genom att
försöka dominera den andre att via tvång gilla honom. I den passiva formen för
söker han gå den andre till mötes i alla avseenden som den andre önskar sig (a a:
21 Likheten med Parsons ständige antagonist Pitrim Sorokin (1970) är slående. På en verkligt makromakro historiesociologisk nivå menar Sorokin att det råder en signifikant korrelation mellan övergripande
kultur, mentalitet, beteende och personlighetstyp ".. .the dominant character of culture and that of behavi
our are definitely integrated." (a a:620). Sorokin menar dessutom att inom vaije dominerande kultur och
tillhörande mentalitetsstrukturer förekommer vissa dominerande personlighetstyper (a a:621). Men han
specificerar inte vad för typer det rör sig om givet kulturen, och det är nog lika bra det!
22 Anmärkningsvärt är att Parsons inte nämner minnet som särart för individen, vilket är en vedertagen
parameter inom personlighetspsykologin. Det vill säga den egenskap som binder samman personens jag
uppfattning och sociala relationer i då- och nutid (se t ex Leontiev 1986:360. Skinner 1974).
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258-259). Det gemensamma för bägge formerna är att jaget vill förstärka interaktionen med den andre. Däremot i "främlingsorienteringen" bryr sig jaget inte
primärt om den andres vänskap, utan om att uttrycka sin behovsdisposition. I den
aktiva formen kommer han att agera aggressivt, genom att provocera fram en
uppgörelse med den andre (dvs agera spänningsproducerande) men han bryr sig
om den andres reaktion över sitt beteende. T den passiva formen agerar han inte
aggressivt; jaget vill inte få till stånd en uppgörelse, han vill i själva verket und
vika att den andre far fientliga förväntningar mot honom genom att dra sig tillba
ka från interaktionen med den andre. Det gemensamma för "främlingsorienter
ingens" bägge former är att jaget vill uppnå oberoendeskap mot den andre (a
a.259-260).
Jagets strävan efter oberoendeskap är en viktig komponent i att denne till slut
utvecklar ett avvikande beteende, "...where the alienative component is domi
nant, the active type is the 'incorrigible', the one who flouts rules and laws ap
parently 'for its own sake', whose attitude is 'try and do anything about it'. The
passive type...tends to evasion of conformity with the normative pattern, to do
his best to avoid situations in which the expactations can be implemented, or
sanctions applied." (a a:260). Båda former kännetecknas av en desillusionerad
attityd: "Det är ingen mening med att jag gör min del eftersom jag inte vet vad
jag får för det?" (a a:262). Sett ur ett samhällsbevarande perspektiv ligger pro
blemet i en missriktad internalisering av det konforma normsystemet. Jaget upp
fattar inte längre några belönande incitament från normsystemet. Hans "främlingsorienterade" behov står i strid mot det rådande normsystemet och han ori
enterar sig mot "...alternative persons with other attitudes of approval and este
em." (a a:264). Jaget ingår i subkulturella associationer med ett annat "normalise
rat" normsystem, som vilar på "alienative need-dispositions" (a a:286). Vilket
kraftfullt försvagar den sociala kontrollen och sanktionerna från de normala in
stitutionaliserade normstrukturerna.23
Den subkulturella associationen är dock inte speciell för den "främlingsorienterade" individen, gentemot andra normala individer.24 Den är bara en av
flera sociala former för hur jaget kan lösa sin spänningsreduktion genom att hitta
nya andre som innehar samma främlingsorienterade behovsdisposition som han
själv. Men hur har egentligen denna process kommit till stånd; hur har det tidiga
re normativt konforma jaget lyckats utveckla en avvikande "främlingsorienter
ing"? Parsons ger oss inget svar. Han beskriver med sin säregna terminologi den
allmänna observation som vi alla gör av det avvikande jaget, men han kan inte
förklara hur processen går till! Vid just denna aspekt tar Robert K Merton (1966)
över rodret och beskriver på ett principiellt plan att den subkulturella associatio
nen är en avyttring av det bredare fenomenet "referensgrupp" (dvs, individen
agerar utifrån en socialt skapad ram av referenser som ges honom genom den
grupp som han är medlem av) (a a:282). Referensgrupp är dock ett brett och all
23 Det kan inte med nog stor skärpa sägas vilken oro Parsons kände för det sociala systemets stabilitet om
alltför många personer utvecklade "alienative need-dispositions".
24 Cooleys tanke om primärgruppen är principiellt en idé om sub-gruppen.
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mänt fenomen, som består av två gruppkaraktärer, den konservativa och den
överskridande. Den konservativa karaktären "...sets and maintains standard for
the individuals..." (a a:283). Dess funktion är att den utgör värderingskällan för
individen, oavsett om denne tillhör eller inte tillhör gruppen längre. Den andra
karaktären, den överskridande, kännetecknas av en jämförelse mellan den grupp
han tillhör mot en annan grupp varigenom han kan värdera sig själv och andra
relativt de mål och värden som råder i samhället och respektive grupp. Bägge
karaktärerna kan dock uppfyllas av en och samma referensgrupp (a a:284).25
Men i de fall när referensgruppen inte är stark nog att hålla samman medlem
marna utvecklas subgrupper (a a:287). Det som händer är att speciella intressen,
känslor och värden ges rotfäste bland vissa medlemmar, utifrån vissa outtalade
status- eller skiktningskriterier inom referensgruppen. Det bildas s k "in-groups"
och "out-groups" inom referensgruppen (a a:287). De som tillhör "in-groups"
särskiljer sig och utvecklar sina egna referenser för vad som kännetecknar en
medlem och vad medlemmen ska känna till för att "vara en i gänget".26 Detta är
en fullt rimlig beskrivning över hur nya grupper bildas.27 Men hur denna identifi
ering går till är dock Merton oklar över. Han konstaterar att det troligen är frågan
om samspelet mellan vissa personlighetstyper, social status och den sociala kon
text som för tillfället råder, vilket utgör anledningen till särskiljandet (a a:306). I
detta föreligger ingen normativ avvikelse av något slag. Den normativa avvikel
sen uppträder istället när en tidigare medlem som uteslutits ur gruppen börjar
reagera med ambivalens; å ena sidan orienterar sig mot en ny grupp å andra sidan
känner alienation och främlingskap till den förra gruppen, vilket med stor sanno
likhet leder till att han betraktar den som en "negativ referensgrupp" (a a:294).
För den individ som genomgår en uppåtgående social rörelse tjänar den negativa
referensgruppen två funktioner, han kan känna fientlighet mot sin förra grupp
och tillgivenhet för sin nya grupp (a a:296). Han binder känslomässigt upp sig till
den nya gruppen, och utesluter möjligheten att komma tillbaka till den förra
gruppen. Han har gjort sitt val! Ett val som kan vara förödande ifall han miss
lyckas förankra sitt medlemskap i den nya gruppen, eller när han misslyckas med
att ta steget uppåt i samma takt som han fördömer sin gamla grupp som en nega
tiv referensgrupp. Det här är en variant av relativ deprivation med betoning på
deprivation. En annan variant, med betoning på relativ, är att individen i sin
självuppskattning (self-evaluation) inte har några möjligheter att komma in i "in25 Merton

är dock explicit oklar på om individens identifikation till referensgruppen sker via identifika
tion till andra konkreta gruppmedlemmar, eller om identifikationen sker till gruppens rollstruktur (a
a:304).
26 Likheten till Cooleys begrepp "primärgrupp" är slående. Men det som tycks skilja Merton från Cooley
är att medlemskap i "in-group" sker utifrån en social och relativistisk orientering i det att medlemmarna
kan upplösa sin samvaro när som helst i takt med att nya situationer och omständigheter uppstår. Detta i
motsats till Cooley som ser medlemsskapet i en "primärgrupp" betingad av en biologisk samhörighet med
en betydligt stabilare samhörighet än vanlig vänskap.
27 Problemet är förstås att detta inte är en förklaring till varför sub-grupper uppstår. Merton ger inget
principiellt argument över vad som leder vissa medlemmar att slå sig samman och till slut bryta sig ut ur
referensgruppen. Det saknas ett förändringsincitament i beskrivningen som kan förklara varför och på
vilka grunder detta sker.

26

groups" eller uppnå en högre skattad referensgrupp i det att han har för dåliga
resurser att avancera, men anser sig vara mer värd än den position han för tillfäl
let besitter (a a:234-236).

Ekobrottslingen: Tidigare forskning
Demografiska studier visar att det i huvudsak är män som utför ekobrott (Terpstra, Rozell & Robinson 1993. Weisburd & Waring 2001). Männens ekobrottsakti
vitet anses leda till ungefär fyra gånger högre ekonomiska förluster för företagen
än kvinnors ekobrott (Farrell & Healy 2000. Shover 1998). En mindre tentativ
studie visar dock att i fråga om beredskap råder inte någon skillnad mellan män
och kvinnors benägenhet att agera illegalt (Alalehto 1999b). Och vid enklare
former av ekobrott såsom förskingring är fördelningen relativt lika mellan könen
(Weisburd & Waring 2001).
Data över ekobrottslingens åldersfördelning uppvisar en viss tvetydighet. En
övergripande amerikansk referensstudie (Shover 1998:146) och en mer specifice
rad amerikansk empirisk studie (Weisburd & Waring 2001:25) menar att den
typiskt dömde amerikanske ekobrottslingen är en äldre man (medelålders man
45-50 år). Medan två andra övergripande referensstudier som avser både ameri
kanska och mellaneuropeiska förhållanden menar att åldersfördelningen är jämn
mellan unga, medelålders och äldre om man ser till antalet dömda eller miss
tänkta fall (Kellens 1977. Shapiro 1984). Däremot visar studier över vissa eko
brottshandlingar såsom insiderhandel och försäkringsbedrägerier, att unga är mer
benägna att begå ekobrott än äldre. Det hänger ihop med att äldre antas äga mer
livserfarenhet och överväger i ökad grad personligt välbefinnande, rättrådighet
och etik i sitt affärsbeteende, i motsats till det kortsiktiga och penningfokuserade
affärsbeteende som unga affärsmän antas uppvisa (Terpstra, Rozell & Robinson
1993. Persson «fe Bongenhielm 1994). Men relaterat till ekonomiska förluster för
företagen är de äldres ekobrottsaktivitet 28 gånger högre än gruppen 25 år eller
yngre (Farrell & Healy 2000). 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 organi
serade än männens ekobrottsliga handlingar (Shover 1998:146).
Klasstillhörighet och frågan om social mobilitet visar en splittrad bild. I två
större amerikanska empiriska studier påvisas att förskingrare i stort sett kommer
från samtliga samhällsklasser, med viss tonvikt på mellanskikt (Weisburd m fl
1991. Weisburd & Waring 2001). En annan amerikansk studie visar att över
hälften av bedrägerierna i företag utförs av anställda som inte tillhör företagsled
ningen, medan företagsledningen utför lite mindre än en tredjedel av bedrägeri
erna, 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 ägar
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gruppens bedrägerivolym, medan övriga anställdas bedrägerier inte uppgår till
mer än en femtondel av ägargruppens bedrägeriomfattning (Farrell & Healy
2000). Jämförelsevis är företagsledningens bedrägerivolym sexton gånger högre
än de anställdas (Abagnale 2001:94).
Volymen på de ekonomiska brotten beror på att ägarna framför allt ägnar sig
åt "stora affärer" som brott mot antitrustlagen, insiderhandel etc vilket genererar
stora summor, medan lägre anställda får nöja sig med "mindre affärer" som post
bedrägerier, försäkringsbedrägerier, etc (Weisburd & Waring 2001:25). En
svensk studie antyder i linje med detta att försäkringsbedragare främst utgörs av
lägre samhällsskikt och invandrare (Persson & Bongenhielm 1994). En annan
svensk studie visar dock att invandrare som social egenskap inte är speciellt ekobrottsrelaterad, i vaije fall inte inom svensk restaurangbransch (Alalehto 1999).
Liknande resultat visar även amerikanska data, att den typiskt dömde amerikans
ke ekobrottslingen i liten utsträckning tillhör en minoritetsgrupp (Shover
1998:146. Weisburd & Waring 2001:24). Detta kan bero på, enligt en annan
amerikansk studie, att individens hudfärg är avgörande för vilken typ av brott
som associeras till denna; svarta amerikaner förknippas för det mesta med stöld
och inbrott medan vita amerikaner förknippas med bedrägeri och förskingring
(Gordon, Bindrim, McNicholas & Waiden 1987).
Studier som relaterar till familjestatus är få. En svensk studie visar att det fö
religger ett tendentiellt samband mellan föräldrars och avkommans beredskap att
agera illegalt (Alalehto 1999). En amerikansk studie, som är mer metodologiskt
fokuserad på frågan, menar i svepande ordalag att förälderns attityd om etik, äger
direkt influens över avkommans etikuppfattning (Terpstra, Rozell & Robinson
1993:379). Två andra amerikanska studier visar att dömda ekobrottslingar i regel
har stabila familjeförhållanden före, under och efter brottet(n) (Spencer
1965:259. Bromberg 1965:387. Farrell & Healy 2000). Ekobrottslingens sociala
stabilitet kännetecknas förutom att vara gift, i jämförelse med traditionella
brottslingar, att han i regel är husägare; att han inte visat några större anpass
ningsproblem eller inlärningssvårigheter i sin skolgång; att han i regel haft en
fast och långvarig anställning i företaget, även om han rört sig mellan olika före
tag (Weisburd & Waring 2001:53-55). Studier över geografisk mobilitet visar
dock att chefer som rör sig mellan olika företag och mellan olika orter tenderar
att vara mer aggressiva och oetiska än chefer som rekryteras inom företaget och
stannar kvar i företaget. De utifrån kommande cheferna antas vara mer karriärlystna och vill gärna bli sedda som framgångsrika individer i framträdande af
färstidningar. De hyser ett begränsat intresse för företagets långvariga rykte (Clinard 1983:137).
När det gäller utbildningsstatus visar en tidig amerikansk studie att flertalet
ekobrottslingar i regel har låg utbildning (grundskola, fackskola) mot ett fåtal
med universitetsutbildning (Spencer 1965:256). Men en senare amerikansk studie
kan inte påvisa någon signifikant skillnad i utbildningsstatus hos personer som
agerar ekobrottsligt (Farrell & Healy 2000). Medan en ännu senare amerikansk
studie påvisar att åtminstone brott mot antitrustlagen begås till hälften av perso
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ner med "college degree", medan flertalet andra ekobrott (skattebrott, mutor, insiderhandel, förskingring, etc) återfinns denna utbildningsgrad hos endast en av
fyra ekobrottslingar (Weisburd & Waring 2001:24). Men oavsett ekobrottsling
ens utbildningsstatus visar en studie att de ekonomiska förlusterna är fem gånger
högre bland ekobrottslingar som har en eftergymnasial utbildning mot ekobrotts
lingar som har högst gymnasial utbildning (Abagnale 2001:94). Till detta till
kommer att personer som genomgått etikkurser, t ex affärsetik vid universitet,
inte uppvisat någon speciell benägenhet att agera mer etiskt och lagligt mot de
som inte genomgått etikkurser (Terpstra, Rozell & Robinson 1993. Collins &
Schmidt 1993).
Religiositet har inte heller uppvisat några entydiga resultat, som att den reli
giöse är mer etisk och laglig än ateisten. Det finns dock en skillnad mellan indi
vider som till sitt inre är religiösa, dvs som internaliserat religiositeten som livs
filosofi, och individer som till det yttre är religiösa. De som till sitt inre är reli
giösa är i liten mån ekobrottsbenägna, medan de yttre i ganska hög grad är eko
brottsbenägna. Förvånande är att ateister uppvisar en mindre benägenhet att agera
illegalt gentemot yttre religiösa och agnostiker som grupp, där specifikt agnostikerna är mest ekobrottsbenägna av samtliga tre grupper (Terpstra, Rozell & Ro
binson 1993. Spencer 1965).
Med de demografiska resultaten som bakgrund har ett flertal socialpsykolo
giska och psykologiska studier frågat sig vad som karaktäriserar ekobrottslingen
som personlighetstyp. Här har man, enligt min mening, funnit två karaktäristiska
typer, den kalkyl inriktade ekobrottslingen som utför brotten p g a en neurotisk
läggning att alltid vilja tävla och hävda sig själv, och den situationsbetingade
ekobrottslingen som utför brottet som en desperat åtgärd att rädda sig kvar som
affärsman trots konkurs- och nedläggningshot. Gemensamt för bägge ekobrotts
typer är den utbredda "tävlingskulturen" (culture of competion) som ligger in
bäddad i industrisamhällets sociala relationer. "Tävlingskulturen" består av den
individuella strävan att bli "något" (att komma i besittning av något önskvärt),
där "vinnare" premieras och "förlorare" stigmatiseras, häri ligger den mentala
grunden till ekobrottet som fenomen (Coleman 1987. 1992. 1998).28 Psykologer
na Terpstra, Rozell & Robinson (1993:383) visar att personer med karaktärs
egenskapen "tävlingsbenägenhet" (competitive individuals) är speciellt benägna
att agera ekobrottsligt, i motsats till de som inte uppvisar denna karaktärsbenä
genhet.
Idéhistorikern Christofer Lasch (1997:63) gör den allmänna observationen
kring "tävlingsbenägenheten" att den nye narcissistiske bolagsledaren ständigt
vill leda sitt lag och vinna segrar. Han vill i alla lägen bli känd som vinnare och
hans största skräck är att etiketteras som förlorare. Framgång för honom är inte
enbart att slå sig fram, utan gå förbi de andra. Han äger begränsad förmåga till

28 Empiriska studier visar att individer hellre identifierar sig med den (eller de) som kontrollerar resurser
att förverkliga livets goda sidor, än den (eller de) som enbart innehar eller enbart kan konsumera resurser
na (Lazarus 1973:217).
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personlig intimitet och socialt engagemang, istället uppträder han pojkaktigt, lek
fullt och insmickrande.29
Sociologen David Simon (1999:288) menar att "tävlingsbenägenheten" egent
ligen är ett uttryck för den ständiga jakten på pengar; inte för dess egen sak utan
därför att pengar uttrycker framgång och social status. Penning)akten är ett re
sultat av samhällets utbredda alienation, som leder till att en viss form av avvi
kande personer, vilka alltid finns närvarande i alla i organisationer i alla tider och
i alla kulturer, börjar framträda som affärsmässiga förebilder. Inom ramen för
detta prisas en cynisk hållning till sitt arbete och till sina medmänniskor. Det ut
vecklas s k "command cynics" vilka ser sig själva som resultat av Darwins se
lektionslag, som skall föra människoarten vidare. Dessa "command cynics" ser
de icke-framgångsrika och fattiga personerna som naiva, svaga, icke-lärbara och
helt enkelt dumma. De har inte någon chans och skall behandlas därefter.30 En
karaktärsmotsvarighet är s k "administrative sideliners" (dvs uppåtstigande byrå
krater som går vid sidan om), vilka är obenägna att känna omsorg och som an
vänder människor som redskap för sina syften.31
Simons resonemang är vidlyftigt, men bekräftas till stor del i John Spencers
(1965) lilla intervjustudie av 30 dömda ekobrottslingar. Spencer anger två ka
raktärsdrag som framträdande för den dömde ekobrottslingen. För det första är
det en person som är karriärinriktad för sin egen och sin avkommas del. Han strä
var ständigt uppåt i statushierarkin; han vill gärna beblanda sig med personer av
högre social position än han själv och han vill gärna ge sina barn en dyrare och
mer exklusivare utbildning än den han själv fått, vilket gör honom beredd att ta
finansiella risker. För det andra gör ekobrottslingen en klar åtskillnad mellan ar
bete, fritid och familjeliv. I regel vet inte hustrun något om hur mannen sköter
sitt företag och vilka affärer han gör. Ekobrottslingen lever ett dubbelliv (a a:
259-260). Kort sagt ekobrottslingen är relativt depriverad. På det psykologiska
planet uppvisar han känslomässig deprivation (dvs, bristande förmåga till djup
sinnesrörelse p g a att han av sina föräldrar inte fått känslomässig näring endast
blivit sedd och belönad materiellt vid prestationer, inte utifrån sin egenskap att
bara vara barn), beroende på modersbundenhet eller krav från en auktoritativ fa
der som manat sin son att bli framgångsrik.32 Sammantaget ger det en hög ben ä-

29 Enligt Lasch är det en person som kännetecknas av att vara neurotisk (motsatsen till känslomässigt
stabil); han är orolig för att inte vara tillräckligt framgångsrik, obalanserad, brister i självförtroende,
känslosam (pojkaktig) och mjuk (med extroverta inslag). Han hyser uppenbart även en viss negativ valens
(korrumperad i sitt syfte att nå framgång till varje pris) och han är en "high Mach" (genom sitt smicker).
Och han är raka motsatsen till en hjälpsam person ifråga om socialt engagemang och att ställa sig själv i
andra hand.
30 Det är uppenbart att Simon beskriver en personlighetstyp som är en renodlad s k "high Mach" (se
ovan).
31 Jakten på framgång behöver dock inte begränsa sig till hänsynslösa affärsmän och byråkrater, även
forskare kan drabbas av "behovet". Braithwaite (1984:93) ger exempel på läkemedelsforskare som p g a
framgångsmyten fifflar med kemikalierna utifrån sin övertygelse att deras läkemedel är revolutionerande,
med fantastiskt läkande effekter.
32 Här framträder uppenbart ett neurotiskt personlighetsdrag fram, som tom kan röra sig om en ren psy
kopatologisk karaktärstörning.
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genhet att ta risker (spelinstinkt) och hänsynslöshet att uppnå sin målsättning
oavsett priset (a a:261).
John Spencers observation bekräftas även i efterföljande studier. I en belgisk
studie av socialpsykologen Georges Kellens (1977) återges den kalkylerade eko
brottslingen vara normalt (eller tom över normalt) intelligent, men att han till
sin läggning är alltför otålig att sitta och vänta. Han vill ha snabba resultat och
han präglas av ett "risksökande" beteende. Han söker efter kontinuerlig spänning
i ett spel där han gärna involverar sig i syfte att utmanövrera alla andra rivaler.
Han är hänsynslös och han saknar ångerkänslor (a a:87). Psykologen Walter
Bromberg (1965) ger samma bild av ekobrottslingen. Ekobrottslingen är intelli
gent, men till skillnad från den lagligt intelligente en omnipotent person som helt
och fullt identifierar sig med företagets rikedom och makt så till den grad att han
förväxlar bilden med att själv vara den rike och maktfyllde. Hans självbild är att
han kan göra allt, världen är avhängig honom; han är hybris, helt enkelt en upp
blåst egocentriker av klassiskt narcissiskt slag. Hans omnipotens leder honom
slutligen fel i affärsuppgörelserna. Han träder över lagen därför att han uppfattar
sig som osårbar (a a:384).
Den kalkylerade ekobrottslingens sociala karaktär präglas i stor utsträckning
av social öppenhet. Han är och vill gärna framställa sig som en populär person;
han frotterar sig gärna i statusmeriterande herrklubbar och uppvisar god samar
betsförmåga. Trots sin hänsynslöshet uppträder han värdigt och sobert i sociala
sammanhang. Han är också, i motsats till den ärlige och samvetesgranne företa
garen, villig att delta direkt eller indirekt i gruppaktiviteter som syftar till att be
främja den grupp han vill tillhöra, och uppvisar i sådana situationer sin effektivi
tet som ger honom förtroende för ytterligare engagemang. Men i sitt sociala för
hållningssätt är han avvaktande och kalkylerande; hans bedömning av andra in
divider är extremt affärsrelaterad (alla människor har ett pris och kan köpas). Han
är en god manipulator, och vill gärna omge sig med olika statussymboler såsom
dyra hus, bilar, båtar, etc (Spencer 1965:260. Bromberg 1965:388. Kellens
1977:87. Collins & Schmidt 1993:308).33 Ifall han mot förmodan blir fasttagen
och anklagad för brott förnekar han kategoriskt i första skedet att han gjort något
orätt (hänvisar till marknadens spelregler). Men ställd inför rätta avger han sina
känsloyttringar med omtanke. Han har lärt sig hantera sina känslor efter vad som
anses vara brukligt givet den situation han befinner sig i. Han känner skuld och
skam när situationen påbjuder det, och uttrycker vrede och fientlighet när situa
tionen påbjuder det, relaterat till "rätt" uppförande, så att det gynnar hans för till
fället försvagade sociala ställning (Benson 1995:324).
När det gäller hans psykologiska förhållningssätt visar Collins & Schmidt
(1993:307-308), i en lite tvehågsen statistisk studie, att ekobrottslingen i högre
grad än den ärlige företagsledaren är vad de kallar "socialt inbilsk", dvs en per
son som inte bryr sig om den andres åsikter, som är dåligt socialt integrerad, som
33 Det är uppenbart att vi här har att göra med en till synes extrovert orienterad person, men där extroversionen inte sker naturligt utan kalkylerande med en baktanke, dvs hög "machiavellianism" med ett inslag
av negativ valens (avundsjuka och skojeri).
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är intolerant, som är oansvarig, och en knöl utöver det vanliga.341 en uppföljande
studie visar Collins & Baggozzi (1999) att ekobrottslingen skiljer sig signifikant
från den laglige företagsledaren genom fyra sammanhängande faktorer: Där den
ärlige affärsmannen uppvisar en positiv känsla (optimism, framtidsorientering,
etc), självdisciplin (villig att acceptera regler och lagar), medvetenhet om mellanmänskliga relationer (känslighet för andra människors åsikter och tyckanden)
samt sociala normer (förståelse av det felaktiga i offerskap, utnyttjanden, över
grepp, etc); där uppvisar ekobrottslingen de helt omvända värdena, dvs en nega
tiv känsla, brist på disciplin, normlöshet (eller -avvikelse) och, okänslighet för
den andre. Ekobrottslingen är en isolerad ensamvarg, som alltid vet bäst och som
är beredd att behandla den andre som en sopsäck.
Men denna bild av ekobrottslingen kommer dock på tvärs mot Terpstra, Rozell
& Robinsons (1993:383) resultat, vars observationer visar att individer med en
högre grad av "external locus of control" (yttre relaterad kontroll av jaget och
beteendet, dvs en person som saknar självtillit och -känsla att avgöra vad som
gäller) är i betydligt högre grad beredd att begå ekobrott än individer med en
högre grad av "internal locus of control" (inre relaterad kontroll av jaget, dvs en
person som har självtillit och -känsla att oberoende av andra avgöra vad som
gäller). Personer med högre grad av "external locus of control" är ständigt påpas
sade, de vill alltid passa in. Det kan naturligtvis bli oerhört tröttande i längden,
därför strävar de efter socialt oberoende. Lasch (1997:64) karaktäriserar denna
personlighetstyp som en person som inte vill bli snärjd, han vill förbli fri och
hålla valmöjligheterna öppna. Han vill inte hamna i en fälla, han vill ständigt
uppleva "personlig tillväxt". Problemet är bara att han ständigt befinner sig i fäl
lan, han är ständigt beroende av omgivningens reaktioner att erhålla beundran
eller fruktan för att kunna stärka sin känsla att vara en vinnare. Och han är i det
avseendet karaktärslös: "Han är beredd att göra affärer med vaije regim, även om
han ogillar dess principer."35
Den situationsbetingade ekobrottslingen däremot är en naiv, inkompetent och
desperat person. Han utför brottshandlingen därför att han hotas av en närstående
konkurs p g a att han inte kan sköta sina affärer på ett affärsmässigt sätt. (Kellens
1977:87. Spencer 1965:261). Den situationsbetingade ekobrottslingen är i huvud
sak den som framträder i polisregister och tingsprotokoll, och som hittills har
observerats i de svenska studier som kommenterat, inte studerat, ekobrottslingens
personlighetsdrag. Kriminologen Leif G W Persson (1986: 93), företagsekono
men Carin Holmquist (1990:48-49) och juristen Hans-Gunnar Axberger (1994)
menar att den typiske svenske ekobrottslingen är, inom ramen för eko-rotlaraas,
den lokala skattemyndighetens samt tingsväsendets kännedom, en småföretagare
vars verksamhet är samhälleligt svårkontrollerad. Han kännetecknas av allmän
girighet att lura omgivningen på pengar, skatter, sociala avgifter, bidrag, banklån
34 Vilket är en närmast fördomsfull beskrivning av brottslingen som en person med negativ valens, dvs en
"ond" person.
35 En person med "external locus of control" har uppenbart neurotiska drag (bristande självförtroende,
obalanserad, sensitiv för vad den andre tycker), och extroverta inslag (social, pratsam) men då med syfte
att vinna på det ("high Mach") och utifrån en korrumperad hållning (negativ valens).

32

och leverantörsfordringar, etc. Han är den moderna motsvarigheten till dåtidens
hästskojare. Hans motiv bottnar i ett allmänt ideologiskt motstånd mot staten som
konfiskaktör; eller att han är brottsling till livsstil och använder sig av sin affärs
verksamhet som täckmantel för att kunna begå fler brott; eller att han utför brot
tet på grund av ren och skär inkompetens.36 Samtliga författares utredningsmate
rial är dock alltför tunt att ge en mer avancerad bild av ekobrottslingens karaktär.
En något mer fördjupad bild ges av Ahlquist, Isaksson & Johansson
(1996:150-152), som gjort en studie över lagförda ekobrottslingar. De finner en
manlig småföretagare av svensk nationalitet. Han är i fyrtioårsåldern och i regel
yrkeserfaren inom sitt gebit (a a: 146-150). Brottskarriären kännetecknas av att
han är ostraffad. Det gäller dock inte de s k målvakterna som oftast har ett tungt
brottsregister bakom sig och de ekobrottslingar som mer eller mindre agerar som
yrkesförbrytare (t ex vid det s k La Reine-fallet). Den ostraffade ekobrottslingens
sociala situation kännetecknas i övrigt av att han har betydande alkoholproblem
(som bl a visar sig i antalet trafiknykterhetsbrott). Han saknar i regel en mer
avancerad utbildning eller har oavslutade universitetsstudier bakom sig. Och han
dras med betydande finansiella problem, vilket antas vara den utlösande faktorn
bakom ekobrottet. Han är inte heller någon väletablerad eller resursstark person,
utan en person som lever lite vid sidan av det konforma med en perifer position i
det lokala näringslivet.
Den situationsbetingade ekobrottslingen uppvisar flera typiska särdrag, som
detektiver brukar utgå vid i sina försök att spåra gärningsmannen. Han antas lida
av sociala problem (alkoholproblem, finansiella problem eller äktenskaps
problem) (Nettler 1978:270. Green 1993:101). Det finns exempel på den försmäktade hustrun som anmäler sin man för ohederliga affärer i samband med
mannens lustfyllda kvinnoaffårer (Levi 1994:244). Att han uppträder som han
gör kan tolkas som ett uttryck för vilsenhet, manlig hybris, eller helt enkelt försmäktan inför sitt äktenskap. Han agerar i vilket fall utifrån en frustrerad käns
la.37 Studierna visar det inte klart, men jag antar att det rör sig om en individ som
till sin personlighetsläggning har brott som livsstil. Han hyser låg självkontroll
(kan inte skjuta upp tillfredställandet av ett begär, är spontan och impulsiv, age
rar först och tänker sen) (Hirschi & Gottfredson 1994).38
Donald Cresseys (1953) kända studie över ett hundratal förskingrande högre
tjänstemän bekräftar denna bild genom de s k "absconders" som en dag får nog
av allt, grabbar tag i så mycket pengar de kan och sticker. Men Cresseys bild av
den situationsbetingade förskingraren är mer nyanserad än så. Han menar att hu
vudorsaken till tjänstemannens agerande är hans försök att dölja sitt individuella

36 Denna

karakteristik av den situationsbetingade ekobrottslingen är inte specifikt svensk. En amerikansk
studie (Weisburd & Waring 2001) som studerat ungefär samma typ av källmaterial som de svenska fors
karna visar att den typiske amerikanske ekobrottslingen uppvisar i stort samma sociala bakgrund och
sociala läggning som ekobrottslingarna i de svenska studierna.
37 Eftersom brottet och det sociala agerandet i övrigt är så situationsorienterad har vi här en i det närmaste
renodlad extrovert person (han agerar spontant, äventyrligt, indiskret och kanske fåfängligt) och hyser en
del neurotiska drag (obalanserad, känslosam och mjuk).
38 Vilket kännetecknar en person med "low Mach" (se ovan).
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sociala problem. Han utför brottet utifrån ett upplevt nödtvång, som han erhållit
till följd av ett alltför utsvävande liv som gjort att han hamnat i ett personligt
obestånd, vilket i sin tur inte svarar mot hans sociala status. Han skäms för detta,
så till den grad att han inte yppar sitt obestånd och dess grund för någon annan.
Hans sociala situation kännetecknas av "nonshareble financial problems". Det är
det personliga obeståndet till följd av ett utsvävande liv som utgör grund för hans
ekobrottsliga handling. Den förskingrande tjänstemannen är vare sig ointelligent
eller outbildad, det han har gemensamt med den svenske situationsbetingade
ekobrottslingen är att han utför brottet utifrån ett nödtvång. Men det är inte troligt
att Cresseys förskingrande tjänstemän är några förhärdade vanebrottslingar, som
den svenske ekobrottslingen antyds vara. Cressey menar istället att den över
gripande motivationsstrukturen för de förskingrande tjänstemännen (liksom för
flertalet ekobrottslingar) är tre ideologiska hållpunkter, vilket utgör rationalen för
handlingen. Dessa är: 1) Ärlighet är förvisso den bästa policyn, men affärer är
affärer, 2) Det är okej att stjäla en bit bröd ifall du svälter, 3) Regeringens re
glering av marknaden är socialistisk och kontraproduktiv (Cressey 1986:201). Av
dessa hållpunkter är den andra klart situationsbetingad, medan den första anger
att affärsverksamhet har en egen moral som man följer när situationen kräver det,
vilken följs upp av den tredje hållpunkten att marknaden skall stå fri från all po
litik. Av dessa hållpunkter är uppenbart den andra av primär soci ali sationstyp
("we learn this ideology at our mother's knees" (a a:203)), medan de två övriga
är av sekundär art (härledd ur en speciell verksamhet, eller ur ett givet politiskt
tillstånd). Nöden har ingen lag, och den är mer styrande för individens beteende
än det faktum att han är emot regeringen. Denna allmänna situationsbetingade
motivation kan kanske bäst klargöras i observationen av det s k "group risky shift
phenomen". Det vill säga individer i grupp är beredda att riskera mer som
gruppmedlemmar än som enskilda aktörer vid ekonomiska affärer. "Psychologist
call this tendency for cautious individuals to support more hazardous group deci
sions." (Braithwaite 1984:389). Observationen antyder att personer som begår
ekobrott under grupptryck är till vardags försiktiga och varsamma som enskilda
individer. Det är frågan om individer som hyser en opportunistisk personlighets
läggning, de följer de vindar som blåser inte därför att de är brottslingar utan där
för att de inte kan säga nej. Det är helt enkelt personer med hög grad av "external
locus of control (se ovan). Om affärssituationen kräver ett högt risktagande kan
de falla för trycket och överträda lagrummen, vilket de aldrig skulle gjort som
enskilda individer. Man kan karakterisera denna personlighetstyp som "the al
truist", dvs en företagets man, en lagspelare som ställer upp för företaget i vått
och torrt, endera motiverad av en nervös oro att tappa i karriärhänseende om han
säger nej, eller driven av en naiv vilja att vara till lags (Fiorelli 1988).39
39 Ett

närmast renodlat exempel på detta är de personer som medverkade vid priskartellen mellan Ohio
Valley Electric, General Electric och Westinghouse Electric vid 1950-talets slut. Geis (1995) beskriver de
åtalade som välbetalda, välutbildade, välklädda och socialt välanpassade herrar. De utförde brottet (mot
anti-trustlagen) som ett gruppfenomen, med total brist på kritisk distans till sina handlingar därför att de
trodde att det var så saker skulle utföras, och de trodde att det var så företagen ville att saker skulle utfö
ras. Baker & Faulkner (1993) betecknar de åtalade som ett exempel på "oppressed middle", dvs de är
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Gemensamt för samtliga ekobrottslingar oavsett karaktärsläggning är att de inte
är psykiskt sjuka, samt att de i de allra flesta fall "rationaliserar" sitt brott med
motiveringar, som att alla andra gör det, eller att affärssituationen tvingade ho
nom att göra det, etc (Cressey 1953. Spencer 1965. Bromberg 1965. Benson
1995. Coleman 1998:178).

Resultaten
Bakgrundsdata
Datamaterialet består totalt av 128 genomförda intervjuer på fem olika platser
runtom i Sverige (Göteborg 26 intervjuer; Inre delarna av Småland 26 intervjuer;
Stockholm 26 intervjuer; Örnsköldsvik 25 intervjuer och Östersund 25 intervju
er). Datainsamlingen har utförts via semi strukturerade intervjuer (appendix A),
där en föreskriven intervjumanual tillämpats av samtliga intervjuare (appendix
B).
Intervjuerna inriktades mot tre helt olika branscher; byggindustri, verkstadsoch musikindustri (se appendix C för motiv och skäl till valet av dessa bran
scher). Jag siktade på att fa en jämn fördelning av intervjuerna mot respektive
bransch. Det blev dock inte fallet. Av de 128 intervjuerna kom 51 stycken att
genomföras inom byggindustrin, 41 stycken genomfördes inom verkstadsindu
strin och endast 36 stycken inom musikindustrin. Det senare berodde på bety
dande svårigheter att komma i kontakt med egen- och småföretagare inom mu
sikindustrin, medan det omvända gällde för byggindustrin (om bortfallet se ap
pendix D).
När det gäller studiens huvudfråga: Varför ekobrottsling? Inriktade jag tidigt
datainsamlingen mot att intervjuarna skulle försöka fånga ungefär varannan in
formant som informerade om en ekobrottsling kontra en laglig affärsman. Mål
sättningen var att erhålla en tillräcklig datamängd som kunde belysa skillnaderna
mellan de två affärsmannatyperna. Denna strategi lyckades relativt väl. Totalt
erhöll jag information om 55 ekobrottslingar (43 procent) mot 69 hederliga af
färsmän (54 procent) och fyra stycken "vet ej" (tre procent). Antalet 55 eko
brottslingar var relativt jämnt fördelad över de fem platser där intervjuerna före
togs, vilket i lika mån gällde antalet hederliga affärsmän på de fem platserna.
Könsfördelningen blev kraftigt mansdominerad med uppgifter om 126 män
mot två kvinnliga företagsledare. Samma kraftiga dominans blev det även ifråga
om nationalitetstillhörighet; 124 svenskar mot endast fyra av annan nationalitet.
Detta berodde helt och hållet på det slumpmässiga urval som jag tillämpade över
materialet. Den enda variabel som jag använde stratifierat var "ägarstorlek", (dvs
hur många anställda företaget hyste). Via ett antal officiella företagsregister
(SCB, Dun & Bradstreet, lokala skattekontorets uppgifter, telefonkatalogen, etc)
fick jag och respektive intervjuare en relativt god uppfattning hur fördelningen
operativt ansvariga för att förverkliga den policy som ställs av företagets högsta ledning utan att ställa
besvärliga frågor om riktigheten i hur policyn skall förverkligas.
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mellan mindre, medelstora och stora företag i respektive bransch såg ut på orten.
Därefter inriktades intervjuerna mot att uppfylla den aktuella fördelningen. Min
grundläggande tanke var att informanten i regel skulle lämna uppgifter om någon
som var ungefär "lika stor som han själv", vilket i stort sett stämde enligt informantens egen uppfattning.
I datamaterialet framkommer det att informanterna huvudsakligen lämnade
uppgifter om företagsledare som hade lång, eller t o m mycket lång erfarenhet av
företagsledande (10-< år), totalt 108 stycken. Medan ett fåtal, åtta stycken, hade
medellång erfarenhet (6-10 år), och resterande 12 hade liten erfarenhet (0-5 år).
Den formella utbildningsnivån låg huvudsakligen på grundskolenivå (49 styck
en), men ett ganska stort antal hade utbildning från praktiskt gymnasium (25
stycken), teoretiskt gymnasium (29 stycken) och universitet/högskola (21 styck
en). Den materiella levnadsstandarden uppfattades överlag som "god" (54 styck
en) eller "mycket god" (32 stycken); 31 stycken ansågs ha "ganska god standard"
mot endast 3 stycken som ansågs ha "låg standard". Ett typiskt exempel på vad
som menades med "mycket god standard" var: "Den är mycket hög. Han har
villa och bil och lantgård. Båt? Nej, han är golfare." (Bygg Stockholm). Ett ty
piskt exempel på "god standard": "Den är god skulle jag tro. Har han villa, bil,
båt etc? Ja villa och bil har han ju, ja bilen är väl företagets men den finns ju för
hans räkning även privat. Båt tror jag inte han har. Vet du om han har fritidshus?
Det tror jag inte." (Verkstad Småland).
En överväldigande majoritet av företagsägarna ägde/förvaltade endast ett fö
retag/koncern (92 stycken), och ett mindre antal (24 stycken) ägde flera företag det stora flertalet av de senare var verksamma inom musikindustrin. 17 stycken
var direktörer. Det stora flertalet hade inte något ägarintresse (som aktieägare
eller styrelseledamot) i något annat företag (81 stycken), medan ett fatal hade det
(27 stycken).

Ledarstil och normativ struktur inom branschen
En direkt relaterad fråga till min huvudfråga var vilken typ av ledarstil som den
aktuella personen tillämpade i sitt företagsledande. Frågan indelades i tre svars
alternativ, 1) om stilen var i huvudsak aggressiv, 2) teknisk eller 3) humanistiskt
orienterad (se appendix B). Den aggressivt orienterade är intresserad av en snabb
och optimal profit; den tekniskt orienterade är intresserad av att få produkten el
ler tjänsten att fungera så bra som möjligt för kundens räkning och sitt eget krite
rium om god yrkesskicklighet; medan den humanistiskt orienterade driver företa
get för att nå en god försörjning för sig och sin familj samt upprätta arbetstillfäl
len för de anställda.40

40

Relaterat till frågan om personlighetstyp, kan man grovt åskådliggöra den aggressivt orienterade som
en påstridig positivt extrovert människa med inslag av icke-hjälpsamhet; medan den tekniskt orienterade
är mer entydigt en inbilsk person och den humanistiskt orienterade en hjälpsam person.
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Tabell 1: Personlig ledarstil
Aggressivt
orienterad
42

Tekniskt
orienterad
66

Humanistiskt
orienterad
36

Frikostig
mot anställd
17

Lite aggressiv

8

Kommentar: Tabellens övertal beror på att en del informanter inte kunde ange vilken huvudsak
lig orientering personen hade i sin ledarstil, utan angav flera orienteringar. Kategorierna "Fri
kostig mot anställd" och "lite aggressiv" utgör underkategorier som informanten menar att per
sonen också intar förutom någon av de tre huvudkategorierna.

Tabellen ger inte en entydig bild av att företagsledare har en enda ledarstil som
gemensam utgångspunkt. Någon rigid form av systemekvivalens när det gäller
ledarstil råder alltså inte. Bilden är splittrad med inslag av flera olika ledarstilar
som är verksamma momentant. Inte minst visar sig detta i att de tre orientering
arna är rätt jämnt fördelade över materialet - om man sätter samman "frikostig
mot anställd" med humanistiskt orienterad och "lite aggressiv" med aggressivt
orienterad får man en ganska jämn fördelning. Det här indikerar att det råder en
individuell variation, trots att branschstrukturen är densamma.
Men frågan om institutionella strukturers varande måste ändå ställas. I restau
rangbranschen uppdagades en institutionaliserad normstruktur som var känne
tecknande för hela branschen oavsett ägarstruktur, ägarstorlek och företagsinrikt
ning (Alalehto 1999. Sund 1999). Den normstrukturen kännetecknades framför
allt av en beredskap att undgå skatter och andra kostnader som hotade företagets
likviditet, genom att fiffla med skatten på olika sätt. Hur ligger då saken till inom
bygg-, verkstads- och musikindustrin?
En central fråga härvidlag var om man ansåg att det förekom illojal konkurrens i
branschen (se appendix B, fråga 53). Svaret var entydigt: Något sådant förekom
inte enligt 104 stycken mot 14 som ansåg det. Och om det hade förekommit var
majoriteten (80 stycken) helt emot det, medan ett fåtal (23 stycken) var likgiltiga
till fenomenet. De senares inställning berodde till en del på att de själva utövade
illojal konkurrens, men de allra flesta hade inte konfronterats med illojal konkonkurrens, och såg den inte som ett hot överhuvudtaget.
Utifrån Edwin Sutherlands (1961) väl formulerade tes om subkulturell associ
ation, ställde jag frågan om det inom respektive bransch råder en specifik
branschkultur som är speciell för bygg, verkstad och musik, dvs att man t ex som
byggare känner en speciell samhörighet med andra byggare just därför att de är
byggare, eller om man ser dem som affärsmän vilka som helst?
Det är uppenbart att de allra flesta (67 stycken) mot minoriteten (46 stycken) an
såg att det rådde en specifik branschkultur. En uppenbar majoritet (86 stycken)
ansåg därutöver att driva ett företag var en fråga om livsstil. De kunde inte tänka
sig driva ett företag inom någon annan bransch än den de var verksamma i. De
var sas fast förborgade i sin branschkultur, 37 stycken ansåg dock att de lika
gärna kunde driva ett företag inom någon annan bransch.
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Branschkulturen var m a o viktig. En fråga som följer av detta, utifrån Sutherlands tes, är ifall denna branschkultur i så fall är disorganiserad, dvs att den be
står av två regelsystem där ägarna huvudsakligen följer en för branschen utveck
lad "rule of the business", istället för det rådande legala system som formellt re
glerar affärsverksamheten.
Tabell 2: Egna spelregler uppdelad efter bransch
Bygg

Musik

Ja spelregler

16

17

3

36

Ja lite spelregler

11

12

7

30

Nej spelregler

20

8

30

58

Mest flja lagen

11

12

7

30

Vet ej

5

1

1

7

Verkstad

2

Kommentar: Tabellens övertal beror på ett dubbelsvar om svaret varit "Ja lite spelregler" och
"Mest följa lagen". I ett fåtal fall har respondenten svarat att branschen är strikt skiktad, en del
följer helt och hållet egna regler andra gör det inte (ej heller i liten omfattning).

Bilden r som vi ser splittrad. Sammantaget fr de tre branscherna r det
otvetydigt s att majoriteten menar att det inte freligger ngon "rule of the
business". Man fljer i huvudsak det rdande lagsystemet. Vid en nrmare
granskning av respektive bransch visar sig dock fretagsledarna inom mu
sikindustrin (29 av totalt 36 stycken) i huvudsak eller i liten omfattning
flja egna spelregler. Det ska jmfras
mot byggindustrin dr 27 av totalt
51 stycken menar att samma normstruktur freligger i branschen. Vilket i
sin tur skall jmfras
mot verkstadsindustrin dr 10 av totalt 41 stycken
menar att detta frekommer i branschen. Jag vill inte p ngot stt gra en
vertolkning av resultatet, men det indikerar att musikindustrin kan lida av
en disorganiserad branschkultur, vilket inte gller i lika mn fr bygg, och i
nnu mindre utstrckning fr verkstadsindustrin. Det framtrder m a o en
skiktning mellan branscherna i vilken utstrckning de r disorganiserade.
En framträdande spelregel i svensk arbetsmarknad är förekomsten av svart arbe
te. Riksrevisionsverket har i en större intervjustudie visat att svartarbete är ett
utbrett fenomen som motsvarar cirka 11-14 procent av allt arbete som utfördes i
Sverige 1997 (RRV 1998:28 och 29). I en studie av restaurangbranschen var det
vanligt att restauratören slöt egna avtal med den anställde för att undgå skatt
och/eller komma förbi fackligt reglerad arbetstid (Alalehto 1999:90). Förvånans
värt nog anser också en klar majoritet (73 stycken) av företagsledarna att svart
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arbete förekommer och är vanligt mot ett fåtal (38 stycken) som inte anser det
(14 stycken visste inte). Den allra vanligaste formen är brott mot fackavtal, dvs
man följer inte alla skyddsbestämmelser eller man tar ut för mycket odeklarerad
övertid. Det näst vanligaste skälet är att undvika sociala avgifter för den anställ
de. Det är förvånande att majoriteten anser detta, eftersom en majoritet i samma
andetag menar att det inte finns egna spelregler i branschen. Branschmässigt upp
repar sig dock fördelningen från tabell 2. Flertalet företagsledare inom musikoch byggbranschen (35 stycken var) anser att svartarbete förekommer i liten eller
stor omfattning, gentemot verkstad där ett fåtal (8 stycken) anser att svartarbete
förekommer. I så måtto upprepas karaktären av en disorganiserad affärskultur
mellan branscherna.
En annan aspekt i frågan om disorganiserad affärskultur är om den enskilde
företagaren tagit till sig denna institutionaliserade struktur i form av en mental
beredskap att bryta eller kringgå lagen därför att det känns "naturligt att göra
det" 41 Det betyder inte att personen faktiskt bryter mot lagen, utan frågan är om
han är beredd att göra det.42

Denna fråga står lite vid sidan om Sutherlands egen formulering i saken. Frågan äger dock en direkt
parallell till Dürkheims (1978) uppfattning om sociala fakta, dvs det kollektiva medvetandet utgör grund
val för hur den enskilde tänker, känner och handlar vid en given situation definierad genom den kultur
han ingår i.
42 Frågan gällde om personen var beredd att bryta mot eller kringgå lagen vid en investering (se appendix
B, fråga 23).
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Tabell 3: Beredskap att bryta eller kringgå lagen
Bygg

Musik

Verkstad

2

Beredd att bryta
mot lagen

16

18

11

45

Kringgr lagen

17

17

13

47

Kringgr kanske
lagen

10

7

8

25

Ej beredd att bryta
mot lagen

35

20

30

85

Kringgr icke lagen

21

11

18

49

Kommentar: Övertalet beror på att ifall man t ex svarat "ja beredd", så innefattar det också att
man är "beredd att kringgå lagen". "Kringgår kanske lagen" är en uppgift där personen inte
anses vara beredd att bryta mot lagen, men möjligtvis beredd att kringgå den.

Drygt en tredjedel av företagsledarna har beredskap att bryta och/eller kringgå
lagen ifall denne "behöver" göra det. Resterande tvåtredjedelar anser sig inte be
redda att bryta mot lagen, möjligtvis kan en del tänka sig kringgå lagen men inte
mer. Avsaknaden av beredskap att bryta och/eller kringgå lagen korrelerar alltså
rätt väl med avsaknaden av spelregler (tabell 2). Liksom att flertalet som är be
redda att bryta eller kringgå lagen återfinns i musik- och byggbranschen.
Den bångstyriga individnivån
Det institutionella sambandet upprepar sig alltså, men hur ligger saken till på in
dividuell nivå? Sutherlands tes är att den enskilde genom sin differentiella asso
ciation upprepar det socialisationsmönster han en gång lärt sig via sina förebil
der. Det vill säga den kriminelle affärsmannen skolas till att bli kriminell genom
sin primära bekantskap med kriminella affärsmän, och den laglige genom be
kantskapen med lagliga affärsmän.43 Den tudelade inskolningen innebär att vi för
den kriminelle kan förvänta oss att han har affärsförebilder som han ser upp till,
att han är beredd att bryta och/eller kringgå lagen, att det finns egna spelregler i
branschen, som han föredrar framför det lagliga regelsystemet, att han erbjuder
eller kanske erbjuder svart lön eller fifflar med bokföringen. För den laglydige
43

Det här kan tyckas vara en grov behavioristisk tolkning av Sutherlands grundsats. Förvisso har denna
aspekt prövats i en gedigen behavioristisk ansats (Åkers 1973), men de flesta bedömare av Sutherland
menar att han med sin differentiella association har närmare samhörighet med symbolisk interaktionism,
inte minst Georg H Mead idé om den signifikante andre som den bärande socialisationsfaktorn vid differentiell association (Green 1997. Taylor & Walton 1973)
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företagsledaren kan vi förvänta oss det motsatta, att han har lagliga affärsförebilder som han ser upp till, att han inte är beredd att bryta och/eller kringgå lagen,
att det inte finns egna spelregler i branschen, utan han föredrar att följa det lagli
ga regelsystemet, att han inte erbjuder svart lön eller fifflar med bokföringen.
Resultatet44 visar ett ganska hyggligt utfall, av materialets 55 ekobrott slingar be
kräftat inte mindre än 19 stycken den sociala karaktäristik som hypotesen säger,
och av 69 lagliga affärsmännen bekräftar 17 stycken hypotesens uttalade sociala
karaktäristik.45 Bekräftelsetalet på den individuella nivån är förvisso inte alls lika
högt som på den institutionella nivån, men det är ändock en utgångspunkt som
säger att lite drygt 34 procent av ekobrottslingarna och 25 procent av de lagliga
affärsmännen har den sociala bakgrund som Sutherlands tes förutsäger.46
Sutherlands tes om differentiell association bekräftas alltså av en del av mate
rialet, men den är inte riktigt den hundraprocentiga tudelare som förklarar skill
naden mellan laglydig och brottsling. Det är inte förvånande, det har observerats
och påtalats av andra forskare att Sutherlands tes är för enkel. Ett motargument är
att det inte enbart är den primära socialisationens förebilder som är styrande för
en individs framtida beteende, minst lika viktigt kan den generella normativa
strukturen av den generaliserade andre vara för den enskildes framtida beteende
(Green 1997:73-74). Utifrån det argumentet kan man tänka sig att fenomenet
handlar om hur externt kontrollerad den enskilde individen är med hänvisning till
Travis Hirschis (1969) idé om graden av social kontroll hos individen. En externt
kontrollerad person lär sig grundläggande och allmänna moraliska regler som är i
svang bland den generaliserade andre, han undertrycker sitt "I" och strävar att
uppnå konsensus till den andre via sitt "Me". Den externt kontrollerade individen
uppträder därför normativt trovärdigt, i det att han lärt sig vara rädd för de mora
liska sanktioner som kan drabba honom ifall han bryter mot en lag, vilket utgör
det grundläggande skälet att uppföra sig ordentligt mot den generaliserade andre
(Green 1997:74). Denne person har hög egenkontroll, motsatsen är brottslingen
som inte lärt sig vara normativt trovärdig, i det att han inte är rädd för några mo
raliska sanktioner av den generaliserade andre.
Frågan gäller alltså om företagsledaren bryr sig om att bli omtyckt av den and
re (hur sensitiv han är för den andre); ifall han är känslig för den andres åsikter
om honom (vilken självtillit han har) och om han i huvudsak är gruppmänniska
eller ensamvarg (om han är lojal eller autonom). En externt kontrollerad person
ska uppvisa sensibilitet och känslighet för den andre, samt vara gruppmänniska
(han vill vara lojal). I datamaterialet framkommer det att 64 personer anser sig
bry sig om ifall de är omtyckta eller inte; 53 personer bryr sig inte om detta, me
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Se Appendix E för databearbetning, testgenomförande och regellistans utseende.
Jag testade även signifikansen i detta utfall genom ett chi-2 test för att se om skillnaden var signifikant i
förhållande till en större population eller om den berodde på slumpen. Chi-2 visade ett värde på 1,45,
vilket på fem procents signifikansnivå, visar att sambandet inte är signifikant utan kan bero på slumpen.
46 Att andelen bekräftande fall skiljer sig åt mellan de två grupperna är en tillfällighet, som beror på att
undersökningens bastal är för liten för att kunna ge statistisk signifikans åt differensen. Ett rimligt utfall
borde annars vara att samma typ av socialisationsmekanismer borde vara lika stor i bägge grupper och
inte skilja sig åt.
45
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dan 13 personer inte kan klassificeras i någon riktning. 31 personer anses vara
känsliga för den andres åsikter om honom; 73 personer är däremot inte känsliga
för den andres åsikter, och 25 personer uppges visa bägge sidor beroende på hur
den konkreta affärssituationen ser ut. Slutligen anses 53 personer vara grupp
människor, dvs de vill gärna förankra ett beslut hos en grupp innan de tillsam
mans eller ensamma tar beslutet, medan 83 personer anses vara ensamvargar,
som tar beslut utan någon förankring i den närmaste kretsen. Sammantaget finns
en variation i materialet, men dess gemensamma mönster får inte någon större
bekräftelse när det gäller det antagna sambandet (Appendix E, del 1). Fem fall
(av 14 möjliga) är beredda att bryta eller kringgå lagen, de anser att det finns
egna spelregler i stor eller liten omfattning, de har kanske erbjudit eller erbjudit
svart arbete, de har fifflat med bokföringen, och de är ensamvargar, de är inte
känsliga för den andres åsikt och de bryr sig inte heller om denne. Detta är ett
skralt resultat. Förvisso är fem stycken av denna typ av ekobrottslingar inte nor
mativt trovärdiga, men majoriteten av denna typ uppvisar någon form av norma
tiv trovärdighet.47 Ännu sämre är resultatet för den lagliga skaran av företagsl edare; i denna grupp bekräftar endast nio fall (av 43 möjliga) det antagna samban
det om normativ trovärdighet.48 Det vill säga den övervägande majoriteten av den
senare gruppen är inte speciellt sensitiva för den andres åsikter, inte heller bryr
de sig som att bli omtyckta av den andre, och de är i övervägande grad ensam49
vargar.
Den laglige är inte speciellt sensitiv, och den illegale är mer sensitiv för den
andre än vad vi tror. Men man kan fråga sig, utifrån Hirschis tes, om det kan vara
så att den laglige då är laglig därför att han är alltför upptagen med att vara kon
form (sociala förpliktelser, familjeförpliktelser, etc), vilket inte är fallet för den
illegale? Samt att han i grunden tilltror de rådande lagrummen legitimitet, som
man inte skall bryta emot? Om man testar detta samband får vi följande resultat
(se Appendix E, del 2): Elva fall av den lagliga gruppen bekräftar sambandet,
medan endast en ekobrottsling bekräftar sambandet. Det är ett magert resultat,
men ändå intressant. En viss kategori av de lagliga företagsledarna är verkligen
alltför upptagna med att vara konforma för att kunna begå brott, samtidigt som de
tillskriver lagrum och rättssystem en hög trovärdighet.
Innan jag går vidare kan det vara lämpligt med en liten sammanfattning.
Sammantaget för de tre branscherna kan det konstateras att det råder en specifik
branschkultur och företagandet är en fråga om livsstil i den bransch man verkar i.
Men branschkulturen är inte direkt förknippad med att man föredrar illegala spel
regler framför formella lagliga spelregler. Förvisso råder en skillnad mellan
bransch, inom musikindustrin tycks det finnas en bredare acceptans för "rule of
the business" medan det inte är fallet inom verkstad. Av detta följer då ganska
47 Vid

det omvända testförfarandet uppvisade en ekobrottsling känslighet, lojalitet och självtillit byggd på
den andres åsikter.
48 Vid chi-2 test uppvisades ett värde på 8,81 (5 procents nivå), som bekräftar att skillnaden är signifikant
och inte avhängig slumpen hos stickprovsurvalet.
49 Detta var i ännu högre grad riktigt för denna grupp. Vid det omvända testförfarandet uppvisade elva
lagliga företagsledare denna sida.
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naturligt att beredskapen att bryta eller kringgå lagen inte är dominerande bland
företagsledarna. Men en skiktning finns mellan de som är beredda och de som
inte är det. Den här skiktningen tycks till en del förklaras genom Sutherlands hy
potes om "differentiell association". Stödet för tesen är en tredjedel bland eko
brottslingarna och en fjärdedel bland de laglydiga; det är ett relativt hyfsat stöd
jämfört med Hirschis och Greens antagande att den laglige är laglig därför att han
i grunden vill vara normativt trovärdig gentemot sin omgivning. Förvisso klar
görs genom den senare tesen att en del fall (bland ekobrottslingar och den laglige
affärsmannagruppen) skiljer sig åt ifråga om i eke-normativt trovärdiga och nor
mativt trovärdiga. Det är en viktig observation! Men en lika viktig observation är
att flertalet bland de lagliga affärsmännen inte är speciellt känsliga för sin om
givnings reaktioner. Det är minst sagt en lika viktig observation!
Vi kan för tillfället lämna Sutherlands och Hirschis tes därhän, och fråga oss,
med utgångspunkt hos Braithwaite, om ekobrottslingen blir ekobrottsling därför
att han blivit kränkt eller tom förnedrad vid en eller flera affärsuppgörelser. En
förnedring som tagit sig uttryck i stigmatisering (han blir känd och behandlad
som en andra rangens människa, en dålig eller tom misslyckad affärsman, etc).
Vilket inte gäller för den laglige affärsmannen, som behandlas med respekt och
tillerkänns omgivningens kunnande i att göra affärer. Äger då detta antagande en
större genomslagskraft i materialet än de förra?50 De svar som lämnas i datamate
rialet ger dock inte initiait mycket stöd för Braithwaites tes. I 15 fall anges att
personen blivit förnedrad vid en affärsuppgörelse, medan 38 fall inte känt detta
och i fem fall visste inte informanten hur saken låg till. 13 fall hade förvisso bli
vit "misskrediterade vid en affärsuppgörelse", men vid elva fall kände inte in
formanten till någon misskreditering. Åtta fall kände sig "överkörda", dvs de
hade hamnat i vanrykte bland affärskolleger att de misslyckats med sina affärer,
medan 28 stycken inte kände sig överkörda. 39 fall kände i själva verket att deras
ekonomiska brott var "helt accepterat" bland sin omgivning och kolleger, mot
endast en företagsledare som inte kände någon acceptans (sex stycken visste
inte).
Ungefär samma svarsstruktur upprepas vid frågan om hur han kände att andra
såg på honom efter brottet? 28 fall "kände ingenting", vid åtta fall visste man inte
vilken känsla som rådde och vid nio fall kände sig personen "troligen skamfylld"
över sitt brott. 1 en fråga av back-up karaktär mot den senaste repriserades svars
strukturen: 29 fall var helt "likgiltiga över sitt ekobrott"; åtta fall var "mest lik
giltig över brottet" och åtta fall kände åtminstone "lite skam över brottet". En
övervägande majoritet (37 fall) kände sig inte som en "andra rangens människa",
gentemot fyra stycken som gjorde det. I två allmänna frågor, som ställdes till
samtliga informanter, angavs 43 stycken "aldrig blivit kränkt" vid en affârssituation, mot 44 stycken som "sällan kände sig kränkta" och 40 stycken som konti
50 Det ska sägas att svarsfrekvensen på de frågor som gäller tesen om "differentiell skam" (appendix B)
har ett stort bortfall, beroende på om informanten svarat "nej erkänt ekobrott" eller att inget i svarsstruk
turen tyder på en "trolig ekobrottsling" har efterföljande frågor lämnats därhän. Därutöver tillkommer
också ett internt bortfall på svarsfrekvensen, trots att informanten svarat "ja erkänt ekobrott" (se Appen
dix D).
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nuerligt kände sig kränkta. Vid den andra frågan ställdes frågan om personen an
sågs "respekterad av sina kolleger", inte mindre än 102 stycken ansåg att så var
fallet, mot 15 stycken "delvis respekterad", fyra stycken "delvis hånad", sju
stycken "delvis hatad" och fem stycken "icke respekterad" (sex stycken visste
inte).
Resultatet (appendix E) visar med en överväldigande majoritet (57 stycken) att
den laglige affärsmannen upplever sig respekterad och aldrig eller sällan kränkt,
vilket är i enlighet med Braithwaites tes. Men därutöver tillkommer 17 stycken
som känner sig respekterade men som kontinuerligt också känner sig kränkta vid
affärssituationer. Det talar delvis emot Braithwaites tes, men man kan tänka sig
att stigmatiseringen för dessa 17 fall inte kommit så långt att de ännu begått ett
ekobrott. När det gäller gruppen ekobrottslingar visar det sig att 14 stycken fak
tiskt känner sig icke-respekterade, förnedrade, överkörda, etc. Detta kan mycket
väl vara en springande punkt till deras ekobrottslighet. Det här är en intressant
observation, den står helt i enlighet med Braithwaites tes. Däremot är det något
fler ekobrottslingar (17 stycken), som går helt emot tesen; de känner sig respekte
rade, icke-förnedrade, icke-överkörda, etc som affärsmän. Men de har trots detta
begått ett eller flera ekobrott.51 Även detta är en intressant observation!52
Braithwaites tes tycks hålla streck för den laglige affärsmannen, med ett bättre
resultat än Sutherlands respektive Hirschis tes, men tesen verifieras bara delvis
för ekobrottslingen. Frågan är ifall man kan nå ett ännu bättre resultat vid kart
läggandet av bakgrundsfaktorer som orsak till agentens utvecklande av eko
brottsbeteende, om man med utgångspunkt i Marshall Clinards tes om ledarstil
kan tänka sig att det finns en direkt korrelation mellan gruppen ekobrottslingar
och aggressiv ledarstil gentemot gruppen lagliga affärsmän och teknisk eller hu
manistisk ledarstil?

51 Vid chi-2 test uppvisades ett värde på 5,16 vilket visar att observationen är signifikant för en större
population och inte avhängig slumpen i stickprovsurvalet.
52 Vid en mindre statistisk hypotesprövning (Simpson, Lyn Exum & Craig Smith 2000) av Braithwaites
hypotes, far hypotesen ett genomgående svagare stöd än det jag presenterar. Det är framför allt en av
Braithwaites viktigare variabler att en person som har nära och starka sociala band till signifikanta andra
är lågt benägen att begå brott i motsats till den person som är socialt isolerad och har få nära relationer till
signifikanta andra. Denna variabel uppvisar insiginifikans eller rakt motsatt resultat mot vad Braithwaites
hypotes predicerar.
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Tabell 4: Ledarstil och ekobrottslighet
Aggressiv
orientering

Teknisk
orientering

Humanistisk
orientering

Ja

23

18

18

Nej

17

47

14

Kommentar: Tabellen visar totalt ett övertal, som beror på att flera informanter inte kunnat ange
en utan valt att ange flera ledarstilar vid sitt svar.

Resultatet (Appendix E) är som vi ser något överraskande, trots Clinards till sy
nes enkla tes far den egentligen inte mycket stöd. Tesen håller förvisso streck för
antagandet att den tekniskt orienterade företagsledaren i övervägande grad är en
laglig affärsman. Men därutöver blir det problematiskt, själva grundantagandet
att det är den aggressivt orienterade företagsledaren som är ekobrottsling är del
vis riktigt, men stödet för antagandet är svagt. I själva verket är det nästan ett lika
stort antal aggressivt orienterade företagsledare som inte begått ett ekobrott. Pro
blemen blir dessvärre än mer påtagliga för Clinards tes när den humanistiskt ori
enterade företagsledaren (dvs motsatsen till den aggressivt orienterade företags
ledaren) visar sig hysa fler ekobrottslingar än lagliga affärsmän.53 Stödet fört esen blir dock något starkare ifall man mäter girighet, och viljan att tillhöra det
framgångsrika gänget och viljan att exponera sig medialt relaterat till ekobrotts
lighet respektive icke-ekobrottslighet. Vid ett sådant test är det framför allt den
aggressive företagsledaren som är girig, och som visar hög exponeringsgrad, etc
både bland de giriga ekobrottslingarna och de giriga icke-ekobrottslingarna, samt
att den ensamme framgångsrike, icke-girige affärsmannen är tekniskt orienterad i
sin ledarstil.
Marshall Clinards tes tycks fånga en del av karaktären bakom ekobrottslingen
kontra den laglige affärsmannen, men den är långt ifrån tillräcklig. Egoistisk he
donism verkar inte vara det ultimata svaret på distinktionen. Frågan är då om hedonismen i form av socialt destruktivt leverne är svaret på frågan. Den klassiska
"detektiv-teorin" (såsom den sägs vara tillämpad världen över) utgår från anta
gandet att den brottsliga handlingen är ett resultat av sociala problem, dvs äkten
skapsproblem och/eller alkoholproblem och/eller spelproblem. Vid en närmare
analys (Appendix E) visar sig hypotesen vara i princip ett riktigt antagande för
gruppen lagliga affärsmän i det att de inte hyser några sociala problem (60 fall),
samt för ett mindre antal (13 fall) ekobrottslingar att de hyser sociala problem.
Men som alltid finns det avvikande fall från sambandet. När det gäller gruppen
lagliga affärsmän hyser ett mindre antal av dem (7 fall) sociala problem, vilket
ändock är ett anmärkningsvärt lågt antal gentemot gruppen som inte hyser några
53 Vid chi-2 test fick sambandet ett värde på 11,92 vilket visar på observationens signifikans och oav
hängighet av slumpen.
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sociala problem. Däremot är det betydligt allvarligare för hypotesen att flertalet
ekobrottslingar (38 fall) inte hyser några sociala problem.54 "Detektiv-teorin" är
okej när det gäller att karaktärisera bakgrundsfaktorer bakom gruppen lagliga
affärsmän, men som generellt orsakssamband till ekobrottsbeteende äger den sina
betänkligheter när det gäller gruppen ekobrottslingar.
Man kan i och för sig bibehålla antagandet om hedonism och utgå från Gottfredson & Hirschis antagande att människan i sin beteendestruktur vägleds av en
överordnad begärsorienterad princip, nämligen att sträva efter högsta möjliga
behovstillfredsställelse till minsta möjliga pina. Denna överordnade beteende
princip leder till ett allmänt instrumenteilt antagande att affärsmannen är en ra
tionell och kalkylerande individ som ständigt värderar vinster, upptäcktsrisker
och sanktioner av sitt lagliga kontra brottsliga beteende. Det instrumentella anta
gandet bryts därefter upp i distinktionen om hög eller låg egenkontroll som skil
jer den laglige från den olaglige. Det vill säga, den laglige äger hög egenkontroll
i det att han kan uppskjuta behovstillfredsställelsen till en senare moraliskt lämp
lig tidpunkt och/eller till ett senare socialt lämpligare tillfälle i syfte att undgå
alltför kännbara sanktioner. Den olaglige däremot prioriterar behovstillfreds
ställelsen framför den rättsliga och moraliska sanktionen; ifall ett vinstgivande
brottstillfälle dyker upp kommer han att prioritera detta trots att både upptäckts
risker och sanktionsformer är betydande vid det givna tillfället.55
Gottfredson & Hirschis hypotes kan testas från flera olika infallsvinklar. Man
kan anta att både den laglige och olaglige affärsmannen är bägge rationella och
medvetna om vad de gör när de väljer att begå eller inte begå brott, men att de
värderar upptäcktsrisk och sanktionsform olika beroende på deras skiftande grad
av egenkontroll (Appendix E, del 3). I motsats till detta kan man dock anta att det
är den laglige affärsmannen som är den rationelle, och utifrån sin rationella
kalkyl väljer att inte begå brott i motsats till den olaglige som är spontan, impul
siv och nuorienterad i sin strävan att greppa vinsten utifrån en allmän form av
girighet (Appendix E, del 4). Men man kan även anta som tredje infallsvinkel att
den laglige inte begår brott p g a att han är externt kontrollerad endera av en för
borgad tradition ("tänk om alla skulle göra så, hur skulle det då se ut?" eller "om
mamma far veta vad jag gjort, kan jag aldrig se henne i ögonen mer!") eller en
intern självdisciplin ("det är inte rätt att göra denna handling vare sig mot mig
själv eller för samhällets gemensamma bästa"), vilket leder till hög egenkontroll
hos honom. Den olaglige å sin sida agerar även han rationellt, men är å sin sida
betydligt mindre externt kontrollerad av tradition eller intern självdisciplin. Han

54

Chi-2 testet uppvisar ett värde på 4,65 vilket anger observationens signifikans och oavhängighet av
slumpen.
55 Det är inte tu tal om att distinktionen är individrelaterad. Men det är oklart om Gottfredson & Hirschi
menar att variansen i egenkontrollsegenskaper är genetiskt given, eller biologiskt given (relaterat till ålder
och kön) eller given utifrån en psykoanalytisk tolkning om skiftande primärsocialisation (den laglige har
utvecklat en öveijagsorienterad neuros som håller tillbaka hans lustar eller lyckats uppnå jagbalans mellan
öveijag och det vid tiden för Oidipus-komplexet, den olaglige å sin sida tycks vara ett offer för detimpulser)
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anser att brott är moraliskt rätt och politiskt försvarbar genom s k "rationaliser
ingar". Det leder till låg egenkontroll hos honom (Appendix E, del 5).
Tanken är god men resultaten är inte övertygande. Testet av den första ansat
sen bekräftas av endast fyra fall (två ekobrottslingar och två lagliga); testet av
den andra ansatsen ger lite bättre resultat, den bekräftas av sju fall (två eko
brottslingar och fem lagliga); och testet av den tredje ansatsen bekräftas av det
största antalet om elva fall (fem ekobrottslingar och sex lagliga). Sammantaget
får vi ett bekräftelsetal på 21 fall (ett av fallen bekräftar två ansatser).56 Nu ska
man inte dra alltför stora växlar av detta eftersom ansatserna delvis är kontradiktära mot varandra, inte minst när det gäller ekobrottslingens motivationsstruktur
mellan första och andra, och andra och tredje ansatsen. Gottfredson & Hirschi
vill gärna se att deras teori om skiftande egenkontroll utgör en överordnad prin
cip, som skiljer agnarna från vetet när det gäller brottsaktivitet. Den ambitionen
kan jag inte bekräfta i materialet. Men den intressanta observationen är att denna
grad av egenkontroll, som personlighetsegenskap, framträder mer explicit hos
vissa individer än hos andra och att den hos dessa individer utgör en tudelare som
skiljer ut värderingsstrukturen att det är "rätt" kontra "orätt" att utföra brott.
Men som överordnad förklaringsprincip lyckas den inte få tillräcklig bekräf
telse hos gruppen ekobrottslingar eller gruppen lagliga affärsmän. Graden av
egenkontroll ger inte riktigt svaret vad som gör skillnaden mellan ekobrottsling
och laglig affärsman uppenbar. Detta är inte heller förvånande. Teorin om själv
kontroll har vid flera empiriska undersökningar visat sig inneha dålig förklar
ingskraft vid studiet av ekonomisk brottslighet (Benson & Moore 1992. Geis
2000:44). Det är i och för sig inte konstigt, eftersom den ekonomiske brottslingen
generellt inte är en person med låg självkontroll, i annat fall skulle han inte kun
nat vara i den position han är (Alalehto 1999). Det tycks även som om Gottfred
son & Hirschi (2000:65) tvingats, under satirisk förevändning, erkänna teorins
begränsning i det att den inte är tillämpbar på ekonomiska brott. "(T)he empiricial tests the theory implies, the tendency of critics is to announce discovery of
crimes that fall outside the scope of the theory. The list typically in
cludes...'white collar' crimes..." Det är svårt att undgå besvikelsen i detta kon
staterande, men... "We do argue that these crimes are few in number and of lim
ited interest to a behavioral theory." Surt, sa räven om rönnbären!
Men låt oss lämna den bittra undertonen och testa en annan ansats, som delvis
knyter an till Gottfredson & Hirschis rationalistiska hypotes men på ett mer so
fistikerat psykologiskt sätt. Gary Green föreslår, mer eller mindre i förbifarten,
att när det gäller frågan om individens motivationsstruktur att begå eller inte begå
brott, handlar det egentligen inte om det rationella övervägandet att värdera vinst,
risk och sanktion, utan om en mer grundläggande kognitiv psykologisk struktur,
att tackla (copa) den känslostruktur av hot och möjlighet som ligger till grund för
det rationella värderandet att begå eller inte begå brott. Copingansatsen knyter
direkt an till individens personlighetsstruktur. Den utgör plattform för hur han
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Det gick inte att genomföra chi-2 test av de antagna sambanden, eftersom antalet fall per cell blev for få
viLket påverkar den statistiska validiteten.
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kommer att tackla, hantera, värdera hot om straff och/eller möjlighet till vinst vid
de tillfällen när brott kan begås eller avvisas.
Upphovsmannen till copingansatsen, Richard Lazarus, menar att individen
strategiskt hanterar hot (eller belöningar, eller utmaningar eller frustration) ifall
han utsätts för krav eller stress som han inte är van att hantera med "ryggmär
gen". Han tvingas söka en osäker lösning på ett problem som han inte riktigt ser
vidden av. Ansatsens fokus ligger på hur individen kognitivt möter/responderar
på ett utifrån kommande hot; det är alltså inte en ren känsloyttring som studeras.
Copingprocessen är ett resultat av en intrapsykisk kommunikation mellan den
primära och sekundära bedömningsfunktionen i det kognitiva systemet. Den pri
mära bedömningsfunktionens syfte är att notera hotet och göra organismen ob
servant på att ett hot föreligger. Den sekundära bedömningsfunktionens syfte är
att förmedla upplevelsen av hot med den erfarenhetsbas individen har om liknan
de situationer för att kunna tackla situationen. I dess mest renodlade form är den
senare funktionen en kall, kalkylerad och instrumentent avvägd respons på den
givna situationen. I regel råder dock en förbindelse mellan de två bedömnings
funktionerna, även om det är osäkert hur denna förbindelse ser ut. I de flesta fall
föregår den primära bedömningsfunktionen den sekundära, men det behöver inte
alltid vara så. Responsen kan i första skedet vara sekundär men utveckla sig till
primär beroende på oförutsedda konsekvenser i situationen. Möjligheten finns
även att den primära och sekundära bedömningsfunktionen löper parallellt hela
vägen tills hotet är undanröjt. Utfallet av de två bedömningsfunktionerna kom
mer dock alltid att variera mellan individer, beroende på deras individuella upp
levelse av hot, deras stressreaktion, deras primära tolkning av situationen, om
ständigheterna runt omkring det och sist men inte minst deras personlighet (Laza
rus 1966:151-162).
Copingansatsen är vare sig direkt eller indirekt relaterad, som förklaringsan
sats, till kriminellt beteende. Men som allmän kognitiv psykologisk teori om
kommunikationen mellan känsla och förnuft kan den relateras till kriminellt be
teende. Problemet med teorin är att den inte formulerar någon tudelande princip
som skiljer brottslingen från den laglige. Rimligt är att samma typ av copingprocesser föregår hos brottslingen som hos den laglige. Men man kan dock tänka sig
hypotetiskt (det är också skälet till att jag valt denna teori) att ekobrottslingen
upplever ett större hot, eller känner sig mer frustrerad, att möta olika stressfyllda
affärssituationer vilket leder honom till att begå brott i motsats till den laglige
som inte är lika stressfylld och inte känner sig lika hotad vid en svår beslutssitu
ation.
Innan hypotesens resultat redovisas är det på sin plats att redovisa lite av de
allmänna data som projektet erhållit vid frågor direkt relaterade till copingansat
sen: Vi vet från de allmänna bakgrundsdata att de allra flesta företagsledarna har
lång erfarenhet av företagandet. Deras erfarenhetsbas borde därför vara betydan
de i hur de möter oväntade och överraskande beslutssituationer. Det visar sig
också att den övervägande majoriteten (123 stycken) reagerar enbart utifrån sin
erfarenhet vid svåra beslutssituationer, mot en minoritet (åtta stycken) som reage
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rar utifrån utbildning. Flertalet av dem (70 stycken) uppträder också "lugnt" inför
svåra beslutssituationer, medan ett mindre antal (27 stycken) är lite oroliga mot
ett ännu mindre antal (22 stycken) som är oroliga inför beslutsituationer. Ett fatal
av dem (sju stycken) upplever ångest inför beslutssituationerna. Det finns m a o
en viss varians, och den variansen blir mer framträdande när frågan gäller hur
företagsledarna reagerar när de står inför en hotsituation. Ett betydande antal (59
stycken) reagerar konservativt genom att anta "en linje" som de håller sig till ge
nom processen. Men ett lika stort antal företagsledare (59 stycken) reagerar mer
flexibelt och försöker anpassa sig till situationens gång. Två fall bryr sig inte om
hotet, och resterande är lite "linjeorienterade" och lite flexibla. När väl beslutet är
fattat uppträder en betydande majoritet lugnt efteråt (103 stycken), mot en mino
ritet som är lite oroliga (16 stycken) och ett fåtal som är mest oroliga (sju styck
en). När väl beslutet skall genomföras hyser fortfarande en majoritet (76 stycken)
inget tvivel att beslutet var rätt, medan ett ganska stort antal (43 stycken) "kanske
hyser tvivel" över beslutet och en minoritet (nio stycken) är "tvivlande". Om det
då visar sig att beslutet faktiskt ledde till en misslyckad affär ser 59 stycken detta
som "en lärdom", mot 33 stycken som "tar det sorglöst", medan 14 stycken "blir
förbannade"; 22 stycken känner "viss ångest" och tre stycken känner "ångest".
Ifall företagsledarna får ett brev från skattemyndigheten som rör deras affärs
verksamhet (frågan ställdes som en hotaspekt) skulle majoriteten reagera "pro
fessionellt" (101 stycken), dvs behandla det som ett ärende likvärdigt alla andra
ärenden, mot en minoritet (28 stycken) som skulle "reagera känslomässigt", dvs
låta ärendet svalna en tid innan de tog tag i det. Vid samma brevkontakt, men
denna gång från ekoroteln skulle det bli lite mer oroligt; 60 fall skulle vara "in
ställsamma" och se på det professionellt; 40 fall skulle däremot bli "oroliga"
(ungefär: "Vad är det nu?"), 15 fall skulle bli chockade och 13 fall visste ej. När
det gäller mer allmänna copingresurser, t ex levnadsregler som individen kan
använda sig av som ledstjärna vid svåra beslutssituationer, saknade den stora
majoriteten (98 stycken) religiös övertygelse eller tro, mot 33 stycken som var
religiösa (i 38 fall visste inte informanten något om respondentens religiösa
tro).571 frågan om filosofisk orientering var 35 fall mer eller mindre öppet filos ofiska till sinnet58; 17 fall var dock tveksamt filosofiska; och 82 fall var inte filoso
fiska, utan "praktiska och resultatinriktade män". Slutligen ansågs de allra flesta
(78 fall) äga ett "stort självförtroende", eller (42 fall) ett "bra självförtroende"
mot endast tio fall som ansågs ha ett "dåligt självförtroende".
Sammantaget ges bilden av en stabil och trygg företagsledargrupp, som över
lag tar saker och ting med ro. Det visar sig överlag vara den riktiga bilden vid
testning av hypotesen. Överlag verkar de lagliga affärsmännen (27 fall) vara sta
bila och trygga människor, som inte stressas till att begå ekobrott, mot inte någon
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Av de religiösa företagsledarna var nio stycken troende p g a tradition; 13 stycken var troende i allmän
het (dvs någon slags högre makt styr) och endast tre stycken var djupt troende. Bland dem var sex stycken
frikyrkliga, en var buddist och fem var kristna. Av de icke-religiösa var tre stycken öppet ateistiska.
58 Bland dem var åtta stycken allmänt moralfilosofiskt orienterade; sju stycken var existentialistiskt ori
enterade; sju stycken var metafysiska i sin orientering, och ytterligare sju stycken använde filosofi som
ledstjärna. Fyra stycken var stoisk i sin orientering och två var romanticistiskt orienterade.

49

(O fall) som är stressad eller frustrerad vid svåra beslutssituationer (Appendix E,
del 1). I så måtto bekräftas hypotesen, men som vanligt håller den inte helt streck
när frågan går över till gruppen ekobrottslingar. Här bekräftar förvisso sex fall att
de är tvivlande, oroliga och ångestladdade vid beslutssituationer, men inte mind
re än 15 fall från denna grupp känner inte tvivel, oro eller ångest, utan tvärtom
trygghet och stabilitet när de hanterar svåra beslutssituationer (Appendix E, del
2).59 Tryggheten upprepar sig även vid frågan hur fördelningen av allmänna c opingresurser ser ut mellan de två grupperna. Det visar sig då att vare sig religio
sitet eller filosofisk läggning har någon som helst betydelse som tudelare mellan
grupperna. 13 av de lagliga affärsmännen är religiösa, men ett så stort antal som
åtta stycken av ekobrottslingarna är religiösa. Fördelningen av filosofisk lägg
ning är 25 bland de lagliga mot 19 fall bland ekobrottslingarna. När det gäller
självförtroendet är det i princip lika stort bland ekobrottslingarna som bland de
lagliga; majoriteten i bägge grupper hyser ett "stort" eller "bra" självförtroende,
mot tre stycken bland de lagliga och sju stycken bland ekobrottslingarna som
hyser ett "dåligt självförtroende".
Vad har vi lärt oss?
Låt mig avsluta detta kapitel med en kortfattad konklusion av vad vi lärt oss.
Samtliga hypoteser har visat en varierande men överlag låg förklaringskraft i frå
gan varför skillnaden mellan ekobrottsling och laglig affärsman uppstår. Hypote
serna har förvisso inte varit helt misslyckade, de har givit vissa insiktsfulla ob
servationer som vi bör ta fasta på. En framträdande observation är att i nästan
samtliga hypoteser har den största verifikationsgraden tillfallit gruppen lagliga
affärsmän. Gruppen ekobrottslingar har uppvisat en svagare verifikationsgrad
och som grupp betraktad en mer splittrad bild. Av någon anledning är gruppen
lagliga affärsmän mer renodlat typiska för var och en av hypoteserna, medan
ekobrottslingen kan känna sig lite förnedrad, vara lite differentiellt associerad,
inneha lite av låg egenkontroll, etc. En annan framträdande observation är att
verifikationsgraden har varierat mellan hypoteserna.
Sämsta utfallet har drabbat de två hypoteser som formulerats utifrån Hirschi
och Green (normativ trovärdighet) och Hirschi och Gottfredson (själv-kontroll)
med en bekräftelseandel på under tio procent var. Vilket för övrigt är ett resultat
som står väl i överensstämmelse med de resultat som Hirschi och Gottfredsons
hypotes givit vid olika typer av kriminologiska studier (Geis 2000:49). Lite bättre
resultat visar Marshall Clinards tes när det gäller den laglydige affärsmannen,
men inte i omvänd mening när det gäller ekobrottslingen. Vid testningen av Cli
nards tes uppkom det besvärande faktum att affärsmän som hade en totalt om
vänd ledarstil visade högre ekobrottslighet än den ledarstilsgrupp som borde visat
det. Ett lika dåligt resultat uppvisar den s k "detektiv-teorin", som lyckas väl vid
konfirmeringen av de laglydiga men misslyckas helt vid konfirmeringen av eko
59 Chi-2 testet gav ett värde på 8,81 för de två sambanden, vilket anger signifikans och oavhängighet av
slumpen.
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brottslingarna. Och ett i princip lika dåligt resultat uppvisar den från min sida
formulerade copingansatsen, som lyckas relativt väl med att konfirmera gruppen
laglydiga, medan det blir betydligt sämre och tom motsatt resultat vid konfirmeringen av gruppen ekobrottslingar. Bäst, men ändå långt ifrån bra, lyckades
Sutherlands tes ange den sociala karaktäristiken bakom en ganska stor andel av
ekobrottslingarna (tredjedel) och bland de laglydiga (fjärdedel). Men snäppet
bättre tycks ändå Braithwaites tes vara, som bekräftar en majoritet av de laglydi
ga (drygt fyra femtedelar) och en relativt stor andel av ekobrottslingarna (fjärde
del), även om en besvärande stor andel bland ekobrottslingarna uppvisar det rakt
motsatta resultatet (nästan en tredjedel).
Generella teorier visar sig ha svårt att erhålla generell bekräftelse. Det är en
gammal sanning, det visar sig att när en generell teori om individuellt beteende (i
det här fallet olika motivationsteorier) prövas mot individuella fall då blir utfallet
av mindre tillfredställande art. Det beror förstås på att den individuella variatio
nen bakom de olika motiv som finns att begå eller inte begå brott skiftar. Flertalet
av de fall som bekräftar en teori, bekräftar i regel också en annan (eller flera
andra) teorier. Detta beror på att flertalet individer betingas av en komplex moti
vationsstruktur att begå eller inte begå brott, medan ett fåtal är betingade av ett
överordnat motiv. Ett annat skäl är förstås att de olika motivationsteorierna ur
sprungligen inte är konstruerande i en anda att vara analytiskt åtskilda (de utgår i
själva verket från varandra), utan mer löst och kvalitativt åtskilda i sin fokusering
på olika faktorer, men med ungefär samma grundansats att individens handlande
är aktiverad utifrån föresatsen att reducera spänning, att miljön ger betingelserna
för handlingen, att det är "gruppen" som bekräftar eller förnekar individens vär
de, etc. Den teoretiska variansen är m a o inte speciellt betydande när det gäller
teoriernas analytiska grunder.
Men ovanstående dataredovisning visar att det råder en individuell variation i
materialet. Alla svarar inte likvärdigt, inte heller i det närmaste likvärdigt; i flera
frågor svarar man klart skiftande och relaterat till individnivå finns det inte två
fall som svarar helt likvärdigt på frågorna. Betyder då detta att allting är ett empi
riskt gytter av subjektivt flyktiga tankar, känslor och värderingar som saknar
struktur i form av en överordnad princip där utfallet beror av slumpen!? Eller
finns där trots allt en observerbar struktur?
Det är dags att pröva studiens huvudansats, frågan om personlighetens bety
delse som tudelande princip bakom ekobrottslingens tillblivelse av ekobrottsling
och den laglydiges ståndaktiga fasthållande vid lagstadgad moral och rätt.

Personligheten: Faktorn som skiljer agnarna från vetet
Låt mig genast slå fast. Allting är inte subjektivt och slumpartat. Det finns en
struktur och den har en tudelande karaktär. Detta framkommer vid tillämpning av
den s k "Big Five"-modellen över personlighetsdeterminanter. För att vara mer
exakt tillämpade jag en modell som förutom de fem nämnda personlighets-
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determinanterna (extrovert, hjälpsamhet, inbilskhet, neurotisk, intellektualitet
visavi respektive motsatser) även innehar en sjätte determinant Negativ Valens,
vilket anhängare för "Big Seven" menar har generell bärighet och som anhängare
för "Big Five" menar att det kan ligga någonting i som egen determinant.60
Analysen visar att av de 128 fall som projektet erhållit information om, uppvi
sade inte mindre än 66 stycken en klart dominerande personlighetsdeterminant,
23 stycken uppvisade en dominerande determinant men där det rådde konkurrens
från en "andra" determinant; 27 stycken uppvisade (i vissa fall inte bara en, utan
flera) "andra" determinanter; 20 stycken visade prov på en delad personlighets
struktur, där två eller fler determinanter var likvärdiga (eller inte gick att skilja
åt) hos personen, och 13 stycken hade för lite information att kunna urskilja nå
gon form av personlighetsdeterminant. Vid en första översikt visade det sig att
det inte rådde någon klar tendens i materialet att t ex personer med en klart do
minerande determinant var mer laglydiga än brottsliga och vice versa; ej heller
att personer med en delad determinantstruktur var mer brottsliga än laglydiga och
vice versa. Men vid en andra översikt där jag delade upp materialet i fall och re
laterade fallet till frågan om denne begått eller inte begått ekobrott visavi vad
fallet uppvisade för specifik struktur av personlighetsdeterminanter uppstod en
tudelning i materialet. Detta efter att jag tillämpat ett rankingsystem över varje
enskilt fall, där en klart dominerande personlighetsdeterminant gav tre poäng; en
dominerande determinant gav två poäng; och en "andra" respektive delad deter
minant gav en poäng. Rankingen relaterades därefter till den tudelade frågan om
fallet begått eller inte begått ekobrott. Utifrån denna bearbetning uppstod följan
de poängfördelning över sambandet personlighetsdeterminant-ekobrottshandling.

60 För en översikt av den tillämpade modellen se appendix F, där respektive determinant, dess enskilda
kategorier och innehåll presenteras. Modellen är hämtad från två källor: Goldberg 1990, samt Benet &
Waller 1995.
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Tabell 5: Personlighetsdeterminant och ekobrottshandling. Poängfördelning.
Ja ekobrott

Nej ekot

Positiv extrovert

28

15

Negativ extrovert

11

3

Hjlpsam

21

44

Icke-hjälpsam

21

12

Inbilsk

31

68

Icke-inbilsk

3

0

Neurotisk

22

8

Känslomässigt stabil

3

10

Intellektuell

4

5

Negativ Valens

1

1

Kommentar: En versikt
ras i appendix E.

av determinanterna, med tillhrande

kategorier och innehll

presente

Tabellen visar ett klart faktum, det finns ingen enskild determinant som är expli
cit för den laglydige versus den brottslige personen. Som allt annat i vår värld
råder en kompott av innehåll och utfall, och personlighetsdeterminanterna är inte
riktigt det som utgör distinktionen mellan laglydigt och brottsligt beteende. Men
till skillnad från föregående kapitel visar denna tabell att det råder en tendens i
materialet, som pekar ut att en person som är positivt extrovert, icke-hjälpsam
eller neurotisk tenderar att ha högre benägenhet att begå ekobrott än affärsmän
med en annan determinantstruktur. Möjligtvis kan även affärsmän som är nega
tivt extroverta vara mer brottsbenägna än lagliga, men bastalet för den personka
tegorin är för litet för att jag skall kunna uttala mig säkert. I omvänd mening kan
man säga att en affärsman som är hjälpsam eller inbilsk tenderar att vara mer
laglydig än ekobrottsbenägen även här kan man möjligtvis, trots det låga bastalet,
räkna in en känslomässigt stabil affärsman som mer laglydig än ekobrottsbenä
gen.
Resultatet visar en tudelande struktur. Hur deterministisk den är kan jag inte
med säkerhet uttala mig om. I ett försök att indirekt kontrollera hur starkt sam
bandet är mellan personlighetsdeterminant och ekobrottshandling genomförde
jag en enklare okulär kontroll av olika bakgrundsvariabler relaterat till det tude-
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lade handlingsutfallet för att se om det fanns ett sammanhängande mönster mel
lan utbildningsgrad, antalet anställda i företaget, branscherfarenhet, produk
tionsinriktning och det antal företag företagaren äger. Det visade sig att det inte
fanns något sådant sammanhängande mönster för respektive personlighetstyp
annat än för den icke-hjälpsamme ekobrottslingen där antalet anställda i företaget
(0-5 anställda) var gemensamt för ekobrottslingen, medan den laglydige icke
hjälpsamme företagaren hade fler anställda i sitt/sina företag. Bastalet för den
icke-hjälpsamme personen är dock extremt lågt (endast sju fall, två laglydiga
resten ekobrottslingar) och måste behandlas med försiktighet. Detta kan jämföras
mot den inbilske företagaren som är betydligt fler (26 fall, 17 laglydiga, åtta eko
brottslingar och en "vet ej") där variationen av bakgrundsvariablerna oavsett
kriminell eller laglig handling inte visade någon systematik. Med andra ord råder
inte någon direkt eller tendentiell relation mellan bakgrundsvariabler och hand
lande. Detta i motsats till sambandet personlighetsdeterminant och handlingsut
fall som tendentiellt visar en tudelande karaktär i form av två "personlighetsfält".
Jag testade även sambandet med chi-2 och fick värdet 6,34 som vittnar om att
skillnaden inte beror på slumpen utan är signifikant i förhållande till de två "per
sonlighetsfältens" populationer.
Det ekobrottsliga "personlighetsfältet" pekar ut tre (kanske fyra) personlig
hetsdrag. Den mest "förförande" av dessa är utan tvivel den positivt extroverte
som genom sin sociala kompetens (spiritualitet, pratsamhet, spontanitet, sensualitet) visar en ständig vakenhet och "god" sida. Detta är inte något problem i sig.
Problemet är att den positivt extroverte samtidigt är en manipulativ egocentriker
som genom sin extroverta energi vill dominera och bestämma hur saker och ting
skall vara. Han är äventyrlig (djärv och obekymrad), samtidigt som han gärna
företar sig hyss och upptåg för att koncentrera intresset till honom, där han kan
skryta över sina gärningar och ta på sig hela äran. Det betyder att han blir besvä
rad om han av någon anledning blir ifrågasatt eller om något går honom emot, då
avfärdar han det hela som att "han minsann inte gör några felaktiga handlingar".
Han vill verka prydligare än han är, medan han i själva verket är beredd att upp
träda indiskret (närgånget, snokande, beskäftigt) och påträngande för att hålla
"koll på läget".
Den minst "förförande" determinanten i detta "fält" är utan tvivel den icke
hjälpsamme som saknar all form av social kompetens. Han är missunnsam,
misstänksam och avundsjuk, vilket visar sig i bitterhet och vresighet där han kan
agera föraktande gentemot omvärlden med en påtaglig trätgirighet och aggressi
vitet som uttrycksform. Om någonting går honom emot exploderar han i ilska,
samtidigt som han upprätthåller en dogmatisk orientering mot detta genom att
vara fördomsfull, envis och rigid. Men för att fa sin vilja igenom är han inte rakt
igenom rigid; han uppträder när det passar tillfället oärligt (slugt, beräknande,
lömskt och slingrande). En person med en klart dominerande icke-hjälpsam per
sonlighetsläggning är ingen trevlig person, men i motsats till den positivt extro
verte kan han inte agera lika manipulativt. Han agerar "ärligare" i sina handlingar
beroende på att determinanten inte har någon dubbel karaktär.
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Den tredje determinanten, neurotikern har inget sensuellt över sig, ej heller något
otrevligt. Han lockar bara till omvårdnad och omsorg. Neurotikern är självömkande, lättretlig och snarstucken men inte så att det exploderar i ilska mot om
världen. Han vänder ilskan (egentligen besvikelsen) inåt och förtränger dess ut
tryck utåt. Det leder rätt naturligt till att han är osäker på sig själv (självkritisk
och obalanserad p g a inre humörväxlingar), vilket i sin tur leder till ängslighet
(nervositet, instabilitet och tjafsighet) som tar sig uttryck i försiktigt timida
handlingar såsom foglighet, beroende, undergivenhet och lättpåverkan. Neuroti
kern är en omogen person (naiv, lättrogen och vidskeplig).
Det gemensamma för dessa determinanter är att de kännetecknas av stark
känslosamhet. Endera vänder man besvikelsen/ilskan inåt (neurotikern) eller utåt
(icke-hjälpsamme), eller så skjuter man den ifrån sig genom en förförisk bortförklaring (positivt extroverte). Detta skall då jämföras med den fjärde determinan
ten i detta ekobrottsliga "personlighetsfålt", den negativt extroverte, som är en
betydligt stillsammare person. Han uppträder kyligt, distanserat, tillbakadraget
och inåtvänt på gränsen till slöhet och apati. Han är tyst, hemlighetsfull och an
språkslös (blyg, skygg, undergiven). Men han är inte ängslig och osäker, ej heller
föraktande eller klandrande och definitivt inte spirituell. Han är i själva verket en
icke-vänskaplig (taktlös, tanklös, ovänlig) och pessimistisk person (glädjelös,
allvarlig, butter, vresig) som till och från kan uppvisa ett dåligt humör. Det sena
re kan vara ett uttryck för besvikelse gentemot omvärlden, men mest troligt är det
ett uttryck för att vilja vara sin egen, hävda sin integritet, autonomitet och obero
ende när omvärlden blir alltför påträngande.
När det gäller det laglydiga "personlighetsfaltet" visar sig övergången mellan
ekobrottslighet och laglydnad via den negativt extroverte personligheten inte vara
speciellt långväga. Den inbilske personen uppvisar ett starkt drag av självdisci
plin (diskretion, kontroll, seriositet och enträgenhet) och konsistens (förutsägbar
het, ridgiditet, konventionalitet). Han har drag av samma stillsamma inåtvändhet
som den negativt extroverte genom en tilltro till "något högre" (mystik, fromhet,
andlighet och innerlighet) och en oengagerad (rent av instrumenteil) hållning till
sitt arbete i det att han saknar glöd (blyg, pryd, kysk, ren). Men denna hållning är
inte ett uttryck för integritet och autonomitet; den är i betydligt högre grad ett
uttryck för extern kontroll. Den inbilske personen är egentligen en produkt av
den protestantiska etiken; han är strävsam i sin gärning (uthållig, ambitiös, orga
niserad), ordningsam (metodisk och ordentlig) och tillförlitlig (plikttrogen, pålit
lig, punktlig). Det ger till sin konsekvens att han blir självdisciplinerad och kon
sistent i sitt uppträde, och i god enlighet med protestantismen är han naturligtvis
sparsam ("vänder på varje krona"), men han saknar den positivt extrovertes en
gagemang för saken. Den inbilske uppträder i det närmaste enbart som rollinne
havare av att vara företagare. Han gör det som förpliktigar honom i sin yrkesroll
men han gör det utifrån en instrumenteil läggning av förutseende (kalkylerat och
progressivt), sofistikerat (uttråkat, kultiverat, raffinerat) och formellt (drygt,
självbelåtet och stolt). När han lyckas tar han gärna på sig rollen av behagfullhet
(värdighet, förnämitet och älskvärdhet). Psykologiskt kan han betecknas som en
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paranoid individ. Han jagar på sig själv inte för att det är det han vill, utan därför
att det är "ett måste" som "bevakas" genom faderns stränga ögon, moderns
känslomässiga utpressning eller Guds försyn. Som svenskar känner vi igen oss.
Den idag typiske modala personligheten i Sverige är just den inbilske personlig
heten (Daun 1989).
Men i klar kontrast till den inbilske, återfinns i detta laglydiga "personlighets
fält" även den hjälpsamme personligheten. Den hjälpsamme agerar utifrån
"hjärtat". Han är oförbehållsam; han är vänlig, gladlynt, generös, storsint, över
seende och mild. Han är dessutom i hela sin sociala kompetens artig (tålmodig,
måttlig, taktfull, hövlig) och han vill verkligen den "andre" det bästa genom sin
altruistiska hållning (osjälviskhet, hjälpsamhet och sensitivitet) som han utrycker
genom sin värme (tillgivenhet, ömhet och sentimentalitet). Men han är inte för
den sakens skull en velig och lättpåverkad person; han har principer om ärlighet,
som följer samhällets rådande moral, rättvisa och demokrati. Men den hjälpsam
me söker efter beroende; han söker efter vänskap och han söker efter värme. Han
vill "må bra" i en kundkontakt, det är grunden för hans engagemang i företagan
det; han är mycket serviceinriktad.
Den tredje determinanten, den känslomässigt stabile personen, uppvisar en
viss likhet med den inbilske i det att han är ståndaktig (seg, skrovlig och orubb
lig) i sitt handlande. Men där den inbilske uppvisar självdisciplin och konsistens,
uppvisar den känslomässigt stabile självständighet (tillitsfullhet, säkerhet, rådig
het, fyndighet och oberoende). Han drivs i större utsträckning av "internal locus
of control" än den inbilske. Hans självständighet visar sig tydligast, i kontrast
mot den hjälpsamme, att han är hård (skoningslös, obarmhärtig, kall, sträng) mot
sig själv och andra när han väl genomför arbetet och okänslig när han framför
åsikter (rättfram, tydlig, kort, brysk, koncis och kärnfull) om andra och sig själv.
Det är kort sagt en person med hög självtillit, integritet och autonomitet.
Det är svårt att se något entydigt gemensamt för dessa tre determinanter inom
laglydnadens "personlighetsfält", istället råder en distinkt skillnad i det att den
inbilske agerar instrumentelit och förpliktigande, medan den hjälpsamme agerar
utifrån "hjärtat" och med en tydlig inriktning att söka gemenskap, medan den
känslomässigt stabile agerar autonomt. Den senare "söker" inte efter autonomitet,
som t ex den negativt extroverte gör, utan han bara är autonom.
Sammantaget kan man konstatera att det finns ett gemensamt tema i det
ekobrottsliga "personlighetsfältet", personer med någon av de tre determinanterna agerar utifrån stark känslosamhet; avvikande är den negativt extroverte som
"strävar" efter autonomitet. När det gäller det laglydiga "personlighetsfältet" rå
der i omvänd mening inget gemensamt tema överhuvudtaget, speciellt inte mel
lan den inbilske och den hjälpsamme som ger personer med två helt olika ut
gångspunkter för sitt handlande.
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Har då agnarna klargjorts?
Om man ställer studiens tudelade personlighetsmönster i relation till den tidigare
forskningen över ekobrottslingens personlighetsdrag, finner man vissa gemen
samma drag. David Simons och Christopher Laschs svepande karaktäristik av
den moderne företagsledaren som en pojkaktig egocentriker driven av en ständig
strävan att bli bekräftad är uppenbart bilden av den positivt extroverte med neu
rotiska karaktärsdrag. Denna karaktäristik bekräftas även i Brombergs och Kel
lens undersökningar. Det är inte förvånande att denna generella bild även be
kräftas i denna undersökning. Men denna bild är alltför svepande. Den är oprecis
i det att den inbegriper samtliga moderna företagsledare (Lasch) eller samtliga
moderna ekobrottslingar (Simon) under en och samma karaktäristik. En del eko
brottslingar är positivt extroverta och en del av dem är neurotiska. Därutöver
finns det säkerligen de som är både positivt extroverta och neurotiska. Men
samtliga ekobrottslingar är inte det.
Företagsledare som visar upp icke-hjälpsamhet som personlighetsdrag äger
inte den positivt extrovertes manipulativa sociala kompetens och agerar inte
ängsligt och försiktigt. Den icke-hjälpsamme agerar rättframt, burdust och kland
rande. Detta är ett personlighetsdrag som fångats av Collins & Schmidts och
Collins & Bagozzis tvetydiga undersökningar om ekobrottslingens psykologiska
status. De beskriver i allmänna ordalag ekobrottslingen som en knöl utöver det
normala, en isolerad ensamvarg, en stereotyp och konservativ person som alltid
vet vad som gäller. Förvisso är den icke-hjälpsamme i likhet med den positivt
extroverte inte någon person som kan känna empati med den andre, utan en
ganska skrupellös individ som går sin egen väg. Men han kan inte, som den po
sitivt extroverte, manipulera sin omgivning. Han framträder alltid i sin rena ge
staltning som en knöl. Jag misstänker att det är just denna typ av personlighets
drag som den svenska rättvisan för det mesta fångar vilka redovisas i de svenska
översiktskommentarer som givits om ekobrottslingens personlighet. Det är i vil
ket fall inte förvånande om det är så, eftersom den icke-hjälpsamme är en person
som ståtar med ett otrevligt uppträde. När han begår ett brott finns det säkerligen
mer än en person som är beredd att anmäla detta till myndighet.
En fråga av betydelse när det gäller ekobrottslingens personlighetsdrag är ifall
den observation som Terpsta et al menar sig funnit att det är framför allt personer
med "external locus of control" som utför ekobrott. Det vill säga ekobrottslingen
är en person som är osäker på vad "som gäller" därför att denne saknar en mora
lisk måttstock, på grund av bristande egenkontroll eller uppfostran, att avgöra hur
han skall agera vid en given situation för att erhålla självrespekt och social upp
skattning. Helt uppenbart är den ekobrottslige neurotikern en person som före
faller bära denna psykologiska egenskap i hela sin längd genom sin lättpåverkade
"stil". Men hur ställer sig frågan för den positivt extroverte? Denne kan inte be
skrivas som lättledd, i själva verket gäller det motsatta att den positivt extroverte
försöker leda andra individer (genom indiskret kontroll, smicker och lagom
prydhet) till ett resultat som i huvudsak är bra för denne - och i extremt egocent-

57

riska fall, enbart bra för denne. För den positivt extroverte förefaller termen "in
ternal locus of control" vara en mer riktig beskrivning av dennes psykologiska
status. När det gäller den icke-hjälpsamme företagsledaren gäller uteslutande
termen "internal locus of control" av dennes psykologisk status. Den icke
hjälpsamme bryr sig inte alls om den andres åsikter och varande. Han agerar helt
på egen hand.
Går vi då över till frågan om de lagliga personlighetsdragen finner vi i princip
en motsatt karaktäristik av personlighetsdrag. Den hjälpsamme personen är en
undergiven person; han vill den andre det bästa, han vill att denne skall delta, att
denne skall "må bra" i deras gemensamma aktivitet samt att relationen utvecklas
i en "positiv anda" för bägge parter. Detta undertryckande av sig själv som ego
kan förvisso tolkas som grund för lättleddhet i likhet med neurotikern. Men i
motsats till neurotikern har den hjälpsamme moraliska principer, som vägleder
denne i vad som gäller vid vissa situationer. När neurotikern inte kan avgöra det
felaktiga i att träda över laggränsen, kan den hjälpsamme säga ett bestämt "nej!".
Den hjälpsammes moraliska principer utgör en egenskap i dennes "internal locus
of control". Och begår den hjälpsamme ett lagbrott måste detta betraktas som ett
uttryck för naivitet och försummelse därför att denne så gärna vill vara den andre
till lags. Jag tror att en viss proportion av den av Fiorelli nämnda "the altruist"
även utgörs av personer med den hjälpsammes karaktärsdrag. Det är dock inte en
person som gör något brottsligt av rädsla för att tappa i karriäravseende, utan p g
a hans naivitet att vilja vara till lags som ett resultat av sin altruistiska sällskap
lighet.61 Men hos en vaken och intelligent hjälpsam person träder genast den m oraliska principfunktionen in och avgör vad som gäller när lagöverträdelsen börjar
"brännas".
När det gäller den inbilske företagsledaren framträder en annan bild men med
samma lagliga resultat. Den inbilske är en plikttrogen, instrumenteil och externt
"övervakad" person i allt han gör. Hans vilja är underkastad det som bäst kan
beskrivas som rollförpliktelser. Han uppträder på en scen där han utsätter sig för
värdering av den andre, och där uppfyllandet av den andres önskan blir en för
pliktelse att utföra handlingen. Den inbilske saknar helt naturligt det själsliga en
gagemanget för sin sak. Men han engagerar sig så pass i sitt värv att hans hand
lingar motsvarar roll förväntningarna i den miljö han ingår. Han deltar i de "rätta
kretsarna", han prålar med en status som anstår hans ställning, osv (vilket indi
rekt även angetts av Bromberg och Collins & Schmidt). Det är dock helt klart att
den inbilske är en person som vägleds av "external locus of control". Det är den
andres "övervakande öga" (institutionella normer, Guds försyn, etc) som sätter
gränsen för vad som gäller. Det här kan naturligtvis även ta sig konkret gestalt
ning i en faders förpliktigande uppmaning till sin son.
Märkligt nog menar John Spencer att den inbilske personen är en huvudtyp
bakom ekonomisk brottslighet, som i grunden "drivs" till denna handling genom
avsaknaden av fasta normer eller missriktad uppfostran där barnet aldrig tillåtits
61

Till viss del tror jag att vi kan återfinna en mängd av denne naive hjälpsamme företagsledare även i det
svenska ekobrottsregistret.
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känslomässig bekräftelse. Inte fullt lika märklig är Collins & Schmidts och Col
lins & Bagozzis undersökningar om ekobrottslingens personlighetsdrag som "so
cialt inbilsk". De använder termen på ett felaktigt sätt; med "inbilsk" avser de
inte en pliktbunden, instrumenteil och själsligt oengagerad individ i det han utför,
utan en klandrande, föraktande, socialt isolerad och disciplinlös individ som
ständigt går sin egen väg. Det är en beskrivning som bättre passar in på den icke
hjälpsamme personen än den inbilske.
För att sammanfatta: Terpsta et als observation att distinktionen "internal locus
of control" och "external locus of control" representerar skillnaden mellan den
laglige och ekobrottslingen saknar trovärdighet. Mina resultat visar att vi har
bägge dessa psykologiska drag hos personlighetstyper som tendentiellt represen
terar både lagligt och olagligt affärsbeteende. John Spencers knapphändiga empi
riska undersökning som anger inbilskhet som en av de främsta ekobrottsrelateradc personlighetsdragen är inte heller trovärdig. Mina resultat visar på det mot
satta förhållandet. Collins & Schmidts och Collins & Bagozzis undersökningar
utgår från ett felaktigt terminologibruk, men den bild de ger av ekobrottslingen
som en icke-hjälpsam person svarar mot mina resultat. Men det är överdrivet att
som författarna hävda att man funnit det enda karaktäristiska personlighetsdrag
som ekobrottslingar har.62 Ekobrottslingens personlighetsdrag motsvaras i lika
mån av positiv extroverthet och neurotiskhet som den angetts av Lasch, Simon,
Bromberg, Fiorelli och Kellens. Men de senare författarna överdriver å sin sida
att detta skulle utgöra det enda karaktärsdraget hos ekobrottslingen. Känneteck
nande för den laglige affärsmannen är att han är hjälpsam till sin personlighet,
vilket inte har kommenterats i forskningen som något speciellt kännetecknande
drag i någon riktning. Däremot har personlighetsdraget inbilskhet kommenterats
direkt och indirekt som ett bärande personlighetsdrag hos ekobrottslingen. Mina
resultat visar det omvända förhållandet.
Den knapphändiga ekobrottsforskning som bedrivits över ekobrottslingens
personlighet uppvisar vissa förtjänster och vissa svagheter. Förtjänsterna består i
att man inte hamnat helt fel vid identifierandet av de personlighetsdrag som är
mest framträdande för ekobrottslingen. Svagheterna består dock av att man dragit
alltför svepande slutsatser av sina observationer gällande alla ekobrottslingar
utan åtskillnad, samt att man inte lyckats identifiera de personlighetsdrag som är
typiska för den lagliga affärsmannen och därmed inte heller lyckats förklara var
för dessa personlighetsdrag är typiska för ekobrottslingen kontra den laglige af
färsmannen. En annan svaghet, vilket ligger på det principiella planet, är förstås
att de personlighetsbeskrivningar som givits av tidigare ekobrottsforskare inklu
derande min egen undersökning inte är mycket mer än en kartläggning av "a psy
chology of a stranger". Det finns ingen förklaring till varför fördelningen av per
sonlighetsdrag ser ut på det sätt som det gör hos de två grupperna. Detta är na
62 Mest troligt beror denna ståndpunkt på att författarna använder en databas som bär på en hel del
betänkligheter när det gäller urvalsförfarandet, av ekobrottslingar och kontrollgruppen lagliga affärsmän
där den enda överordnade principen var om de var dömda av domstol (utan att ifrågasätta biåsen i dom
stolarnas lagföring) eller saknade anteckning i brottsregistret (vilket antogs vara en tillräcklig indikation
för att kontrollgruppen inte hade utfört brott).

59

turligtvis en allvarlig svaghet, och mitt fortsatta syfte är att försöka avhjälpa en
del av denna problematik genom att ange en form av förklaringsstruktur till mina
observationer.
Förklaringsansatserna mellan personlighetsdrag och social handling kan ta sig
skepnaden av flera olika förklaringstyper. Man kan koppla ansatsen till en fråga
om att en specifik samhällsform innefattar en viss personlighet (se t ex Lasch,
Simon). Lite mer specifikt kan man tänka sig att vissa organisationer rekryterar
ledningspersonal som uppvisar en viss personlighet därför att den uppfattas som
en effektivitetsbefrämjande faktor för organisationen ifråga (se t ex Coleman
1998:178). Men än mer specifikt, och dessutom mer "köttsligt" påtaglig, är tan
ken att förklaringen till att vi har en tudelning i personlighetsdrag relaterat till
lagligt/olagligt handlande måste förklaras på det individuella planet utifrån ut
vecklingspsykologiska och socialpsykologiska teorier. Teorier som sätter sitt fo
kus på agentens personlighetsutveckling framför allt när det gäller motivations
struktur, strävan och hantering av sin sociala miljö.

Personlighetsdragets betydelse: exemplifierande fall
Av utrymmesskäl kan jag inte analysera samtliga 128 fall, med föresatsen att
hitta det individuella skälet till varför just denne begår eller inte begår ekonomisk
brottslighet. Av analytiska skäl finns det inte heller någon anledning att göra så
för att hitta någon form av bärande förklaringsprincip till varför den positivt ex
troverte, neurotikern och den icke-hjälpsamme tenderar att vara lagbrytare i stör
re utsträckning än deras motsatser den inbilske och hjälpsamme affärsmannen.
Det är givet att denna förklaringsansats från min sida är ett tolkande "övergrepp"
gentemot den unika individen, liksom den individuella variationen inom kollek
tivet. Men jag tror mig ändå kunna lämna en tillräcklig hänsyn till den individu
ella variationen genom att analysera representativa fall63 av samtliga personli ghetsdrag som är i fokus för min fråga, genom att etnografiskt exemplifiera dessa
personligheters motiv, strävanden och sociala miljö via fallbeskrivningar.
Låt oss lämna nivån "a psychology of a stranger" till en mer "köttslig" fallbe
skrivning av personer. De olika personlighetsdragen som ingår i ekobrottslighe
tens och laglydnadens "personlighetsfält" kommer var för sig exemplifieras via
en sammanställning av konkreta fall genom exempel av ovan nämnda personlig
hetsdrag.

63 Med

det menar jag representativa för det stickprov som är underlaget för min undersökning, inte repre
sentativa för populationen lagliga/olagliga affärsmän.
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Exempel 1 : Den positivt extroverte ekobrottsförövaren64
Han har varit verksam i branschen i drygt tio år. Han saknar formell utbildning
för företagande; han är i princip självlärd med ett visst inslag av informellt mentorskap från någon med erfarenhet från branschen. Den sociala bakgrunden är
skiftande, men med viss betoning på att fadern var chef eller företagare medan
modern var hemmafru. Han kom redan i sin ungdom in i företagandet; i ett fall
började han som grossist i korvbranschen, i ett annat fall som försäljare i en an
nan bransch än den han är verksam i, i ett tredje fall startade han som musiker
och turnéledare och i fjärde fallet började han som snickare och blev med tiden
företagare. Han äger i regel endast ett företag.
Personens materiella standard kännetecknas av god till mycket god standard
med villa, fritidshus, båt, senaste årsmodellerna på bilarna (minst två stycken)
och konst (ifall intresse föreligger) både i arbetet och hemmet. Dessutom har han
(ifall han har tid) "...råd att åka till Vegas en helg och så." Hans sociala miljö
kännetecknas annars av att han är en stadgad familjefar, även om det knappast
kan sägas att han har speciellt mycket tid att umgås med sin familj eftersom fö
retaget tar nästan all hans tid. Hans sociala stöd från familj och närstående vänner
är liten, eller t o m mycket liten. "Jag har ett socialt liv som rör företaget, du träf
far säljare och du träffar den kategorin människor va! Men kompisar och sånt vet
du, jag har väl en eller två kompisar kvar.. .Dom far umgås med mig när jag står i
garaget och slipar på någon form..Det beror förstås på en hård prioritering av
företaget, men hänger delvis samman med personens speciella personlighetsdrag
att värdera vänskap utifrån om han har någon nytta av denna vänskap gentemot
hans affärer och karriär: "Ja, han har en hel del sociala kontakter, både i bran
schen och med Rotary. Han tycker om att frottera sig med andra, landshövdingar
och andra." Det är också otvetydigt så att ifall valet i första hand står mellan att
välja företaget eller familjen så väljer han företaget, vilket indikerar att personen
har problem med sitt äktenskap "...om man jobbar 14 timmar om dygnet så är
det klart att det blir så." Men det kan även vara ett uttryck för personens "stil" att
"...ständigt jaga fruntimmer när han är utanför dörren", som ett exempel på otil
låten spänning.
Hans rotlösa tillvaro leder till en extrem instrumentell värdering att allting går
att sälja med mördande reklam. Han är inte socialt bunden till branschen, utan
kan mycket väl tänka sig att "...sälja kalsonger...", eller raljerar stolt över att
"...musik begriper jag mig inte på ett dugg, men jag vet hur det ska säljas...bara
man har rätt attityd till det." Han använder gärna en aggressiv ledarstil där han
inte primärt är intresserad av att ständigt tjäna mer och mer pengar, istället foku
serar han mycket energi och tid på att förhandla fram bra avtal av princip. Han
agerar därför snabbt och kvicktänkt när han lägger fram en "...rad smarta svar"
som gynnar hans position: "Han har lyckats dupera banker och press så dom tror
att han är världens bästa försäljare. Och det lär han väl ha gjort genom att tala om
64 Exemplet bygger på data från fyra renodlat positivt extroverta företagare, verksamma i Göteborg,
Stockholm och Östersund representerande samtliga tre branscher.
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det själv antagligen." Förhandlingsstrategin är driven, därför att han vill undvika
att må dåligt ifall han måste "...gå från en affärsförhandling utan avslut. Det är
jobbigt för honom. Det är inte så viktigt med profiten i alla lägen, det är huvud
saken att det blir affär." Vid lyckade affärer, då har han lyckats förhandla ned
sina kostnader "...in absurdum...gentemot musiker, gentemot inspelningsteknik
och den delen". När han lyckas med sina kreativa infall av att hitta nya mark
nadsnischer och marknadsföra sina produkter då är han nöjd.
Affärsmässigt är han resultatorienterad och vill gärna se sig själv som vinnare
i förhandlingen. Avslutade och framgångsrika förhandlingar gör att han ökar sin
"...andel i branschen." Men det betyder inte att han vill bli mer förmögen. Det
han i första hand vill är att synas, att bli omtalad i de rätta kretsarna. Han vill
"...gärna flyta högt, glänsa..." och "...synas i affärstidningar..." och "...bli
känd." Han är inte direkt någon stark och oberoende self made man (även om det
finns sådana inslag), utan han strävar efter att likna de förebilder som han håller
högt. Och som han gärna vill bli kollega med en dag, när han själv lyckas. Men
så länge han inte är "på toppen" ser han upp till dessa, samtidigt som han känner
avundsjuka "...Innerst inne vill han ju vara där. (Men) han är jättearg för att det
går bra för dom." Det är uppenbart att detta handlar om relativ deprivation (se
ovan Merton). Personen tillhör kategorin "out-group" i sin referensgrupp, men
han vill till varje pris tillhöra referensgruppens "in-group". I det här specifika
fallet är det inte felaktig personlighetstyp som utgör problemet, utan att dennes
sociala status är för låg för att han ska upptas till kategorin "in-group". Men att
upptas i en "in-group" krävs att personen är framgångsrik. Detta kan vid svåra
beslutssituationer leda till en viss oro för att misslyckas i affärer. Men den posi
tivt extroverte personen försöker i alla lägen "...hålla stilen utåt även om beslutet
är helt åt helvete..." "...genom att tuffa omkring lugnt och se ut som om allting
kommer att fixa sig ändå." Men om det inte ordnar sig avsvär han sig allt ansvar
"Han kommer att slingra sig och med framgång nyttja ett utstuderat beteende."
Eller så hävdar han benhårt att han minsann inte "...skulle ha tänkt fel eller
så..utan anklagar någon annan eller systemet som förlett honom. Det är därför
viktigt att framhålla ett stort (tom mycket stort självförtroende) utåt: "Han anser
sig nog vara en av de största företagsledarna man kan se."
Fram träder en egocentriker vars livshållning är att andra får anpassa sig till
honom och hans behov. Till exempel: "...Dom får umgås med mig när jag står i
garaget och slipar på någon form...". Men han är definitivt inte vrång eller okynnig i sina relationer. Han är i själva verket mycket mån om att bli omtyckt och
populär. "Han försöker verkligen ha en bra social kontakt med folk (därför att )
han vill verkligen visa hur tung han är, hur duktig han är, hur betydelsefull han
är. Gärna referera till telefonsamtal med väldigt betydelsefulla personer (i syfte
att visa) vilket enormt kontaktnät han har." Detta till synes i all välvilja. Han är
därför artig och sällan brysk, om han inte direkt blir anklagad för att ha gjort nå
got fel. Men alla affärsmässiga relationer går ut på att framhäva sina intressen,
även om han till synes tycks agera ömsesidigt i relationen: "...han har inga pro
blem att umgås nere på golvet heller. Men han anser sig flyta i ett skikt ovanför
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dom andra, det gör han... Han är djävligt noga med att tala om att han är direktör
när han far chansen."
I ekobrottssammanhang är därför denna person högt benägen till "rationali
seringar". Han kan till exempel vara arg på att det förekommer illojal konkurrens
om det drabbar hans företag, samtidigt som han själv utför illojal konkurrens utan
att det bekommer honom. Eller så skyller han sin egen illojala konkurrens på
"...yttre omständigheter som tvingar (honom) till att göra saker som han inte
skulle vilja göra." Men han är knappast tvingad till detta, om frågan gäller ifall
han är beredd att betala svart till sina anställda så tycker han "...att det är helt
okej." Det finns inga moraliska betänkligheter i detta, utan det är en instrumenteli
fråga att använda svart arbete i "...sin verksamhet där det går." "Vad tycker jag
om det? Jag tycker nog att det är helt okej. Med tanke på vår skattepolitik så
tycker inte jag att det är fel. Det har med dig själv att göra.. .när du inser att det är
ett ohållbart system och du liksom tuschar på gränsen då tycker jag att det är helt
okej."
Ekobrottshandlingen kan i detta sammanhang tyckas vara av ett defensivt slag
att "tvingas", eller att göra "uppror mot systemet", men det är skenbart. Istället är
brottshandlingen, om frågan gäller fiffel med bokföringen, en handling som tes
tar gränserna för hur nära han kan gå innan han upptäcks av kontrollsystemet.
Ekobrottshandlingen framstår därför som lite äventyrlig vilket leder till en "kick"
när den lyckas: "Jag fifflar inte med bokföringen, men jag ser till att det blir bra
om man så säger. Därför att jag vill att det ska gå bra... Du kanske behöver göra
en svartbåt åt någon för att det ska gynna dina affärer...du kan inte bokföra en
svartbåt på 20 000, utan du far se till att (utgifterna för båten) hamnar rätt innan
det hamnar i bokföringen."65 Genom att redovisa överkostnader i en viss post
(dubbla materialet) för att täcka den otillåtna intäkten om 20 000 i bokföringen.
Överkostnaden är svår att kontrollera. Detta vet han! Hans betänkligheter över
detta är lite skiftande, men i princip hyser han inte "...sådan affärsmoral som vi
andra och möjligtvis inte samma respekt rädsla och respekt för dom lagar som
finns."
Hans egocentricitet lyser igenom och han tar sig själv som norm för hur alla
andra egentligen tänker och handlar: "...Jag är inte bättre än någon annan. Jag
försöker ju hela tiden tjäna pengar (men) det är fult att tjäna pengar. Och det är
jävligt fult att tjäna svarta pengar (trots) att 100 procent av befolkningen försö
ker. Jag inkluderande!". Eller hur alla andra egentligen borde tänka: "Jag tror att
han hela tiden sett sig som en välgörare i samhället för att han råkar tjäna pengar
på det, men det är ju inget fel i det heller asså. Missförstådd."

65 Denne självrapporterande respondent sade sig ha arbetat direkt under den s k "Uppsala-maffian" vid
mitten av 1980-talet där han avlönades rakt av svart till den timpenning som rådde i branschen vid denna
tid.
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Exempel 2: Den icke-hjälpsamme ekobrottsförövaren66
Han har varit verksam i branschen i minst 20 år och saknar formell utbildning för
företagandet. Han är självlärd och har inte haft mentorshjälp in i branschen, utom
i ett fall. Hans sociala bakgrund är skiftande. I ett fall har han övertagit företaget
från sin far, men i de andra fallen var både fader och moder arbetare och han blev
familjens första "klassresenär": "Den här företagartypen, det finns ju olika typer
av företagare, företagare i andra och tredje, det här är första generationens företa
gare...en kille som inte har varit nånting eller inte har den här traditionen i fa
miljen som företagare...som gärna vill visa att dom också kan och det är typiskt
för den här personlighetstypen." Gemensamt är att han redan i sin ungdom kom
in i branschen, men att inträdet var skiftande. I ett fall "ärvde" han företaget från
sin far; i ett annat fall köpte "...han sig en rörelse...(utifrån sina kontakter via en
studentnation i ett svenskt universitet)...som nån slags klubbmästerihistoria.". 1
ett tredje fall blev han delägare efter lång och trogen tjänst; i ett fjärde fall bölja
de han som försäljare inom branschen och i det sista fallet började han sitt före
tag utifrån sitt musikaliska intresse. Gemensamt är att de i regel äger ett företag.
Hans materiella standard kännetecknas överlag av god standard, dvs ingen
överdådig lyx, ingen extravagans, utan "...jordnära"; "...ganska medels...";
"...typ radhus, hyfsad bil.". När det gäller hans sociala miljö är han familjefar,
men man kan inte säga att han är engagerad i sin familj. Om valet står mellan
familjen eller företaget är han kluven; i ett fall väljer han otvetydigt familjen, i ett
annat fall lika otvetydigt företaget, men i de flesta fall är det situationen som av
gör. Ett gemensamt drag är hans pessimistiska framtidssyn, han tror inte att bar
nen är intresserade av att ta över företaget efter honom. Han präglas av uppgi
venhet; han tror inte på sina barn som företagare: "Nä han har bara döttrar, ja det
går väl...men....Nej!". "Nej, han har bara en flicka..., så det vill han inte...Nej,
hon har inte den läggningen.". I lika mån präglas han själv av längtan efter pen
sion: "...han ska pensionera sig i unga år...han är 55 år. Han säger det i alla fall."
"Han är ganska trött på den här branschen (musik), för det kanske inte har lyckats
så bra med det där illojala sättet att sig fram. Det fungerar inte!"
När det gäller hans sociala stöd från familjen så finns den, även om den inte är
överdådig. Han uppvisar inte några äktenskapsproblem. Däremot är hans sociala
stöd utanför familjen i princip noll: "Han har ett ganska smalt umgänge...". "I
övrigt är det nog dåligt... Det är ensamvargen som kommer igen...att inte odla
det sociala umgänget, inte vara överdrivet öppen och generös och visa att man
behöver nån när det går bra (i affärer), gör att det inte är helt lätt att få stöd när
det går dåligt." "Alla hatar honom! (Varför det?) För att han är okänslig överhu
vudtaget. Han har inte förstått att livet består av 90 procent arbete och man ska
trivas då med. Jag tror inte han har reflekterat över det om jag ska vara ärlig. Ska
man göra en affär tillsammans så måste det vara på ett villkor att bägge mår bra,
inte bara han..."
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Hans sociala tillvaro präglas av stabilitet och trygghet. Han kan tänka sig driva
ett företag vilket som helst, men överlag är hans företagande en fråga om livsstil.
Han är stolt över sitt företag, men hans pessimism lyser ändå igenom i det att han
misstror utvecklingen: "...om tio år finns inte sådana här industrier kvar. Folk
kommer att fråga sig vad dom ska göra, var dom ska skaffa grejerna för inte fan
går det att köra fram allting på datastyrda maskiner. Men då är han pensio
när...och skiter i det." När det gäller ledarstil är han definitivt inte humanistisk,
utan en blandning mellan tekniskt och aggressivt orienterad med en viss betoning
på det aggressiva: "Han är girig. Han söker in sig (men) han är ingen affärsman.
Han gör dåliga affärer, men lyckas alltid skyla över på något sätt. Han (försöker)
utnyttja sin omgivning i största möjliga utsträckning, men lyckas inte...Han är en
humörmänniska...". Sin aggressiva framtoning lyckas han inte etablera hos sin
omgivning på samma förstående sätt som den positivt extroverte. Det beror på
hans "dumma" affärsförmåga: "...om vi slåss om samma legojobb så kan han
lägga sig under en krona hela tiden. Det spelar ingen roll! Jag kan sänka mig tju
go spänn...han lägger sig ändå en krona under...bara han får jobbet. I min värld
skulle det i princip vara så att han lika gärna stå ute på gatan och dela ut dom här
tiorna... Han får jobbet, sen fakturerar han högre och säger: 'Jag visste inte. Det
stod inte tydligt här och där osv' och så höjer han priset. Det händer ibland det
vet jag." Men han är klok nog att inse att den här formen av affärsförhandlingar
inte är den väg som leder till framgångsrika affärer.
Är då den i eke-hjälpsamme en girig, tom omnipotent, person (se ovan Brem
berg)? Här råder en klar distinktion mellan fallen: Å ena sidan drivs han av girig
het på gränsen till hybris: "Ja mer pengar...och mer maskiner, det kan man säga.
(För) trots att dom är fem delägare så är det han som hävdar, det är 'mina maski
ner, mina gubbar, och mina det'." "Han vill bli (störst) i den här branschen. Han
har gett sig fan på att bli (störst) i hela Europa. (Och) han tycker att han är myck
et bättre än alla andra..." Men å andra sidan finns det de som agerar mer jordnära,
som uppfattar sin girighetsnivå "...som medels...", eller rent av undertrycker
behovet att framhäva sig själv: "Han har inte den positionen att han kan visa sig
framgångsrik. Det går inte att ljuga sig till det.. .dom som är det, det vet hela Sve
rige om vilka det är...dom syns på ett annat vis." Det är ingen tvekan om att den
icke-hjälpsamme med framgång menar enbart ekonomisk framgång, dvs att tjäna
så mycket pengar han kan. Social och statusmässig framgång, t ex som skicklig
kontraktsförhandlare, är för honom i princip fullkomligt ointressant. Framgång är
att tjäna mycket pengar och lyckas han inte med det, så slår hans pessimistiska
hållning igenom och han nöjer sig med att hanka sig fram i väntan på pension.
Denna inskränkta egoism yttrar sig explicit i att han inte brukar ta hänsyn till
andras råd vid beslutssituationer. Han är en komplett ensamvarg. Han bryr sig
inte om andra, annat än om han tvingas till det p g a delägarskap. Genomgående
har han inte (eller bryr sig inte om) några allmänna affärsförebilder från affärs
världen, men märkligt nog säger han sig genomgående ha en familjemedlem som
affärsförebild. Det rör sig endera om fadern eller en bror. Familjeförebilden i frå
ga har inte explicit lärt honom hur han skall bedriva affarer, utan mer hur han
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skall sköta arbetet: "...visst är han påverkad av sin far...(men) inte i hans affärer
(utan) att man ska stå för det man gjort. Det handlar ju om att man må ha gjort ett
bra jobb. I den här branschen (verkstad) är det inte så mycket socialt. Det är ju
ofta korta (relationer). Du behöver inte anpassa dig så mycket socialt till dom du
jobbar åt tillfälligt. Så du kan ju nästan bära dig åt hur som helst som person. Det
är jobbet som är det bestående." Citatet visar den icke-hjälpsammes klyvning
mellan tekniskt orienterad ledarsstil och aggressiv framtoning. Han är socialt in
kompetent, men tekniskt skicklig.
Hans avvisande av generella affärsförebilder och uppvisande av ensamvarg är
följdriktig för denna personlighetstyp. Men anknytningen till en nära familje
medlem som förebild för företagandet är märklig. Den vittnar om någon form av
psykologisk bundenhet. Det intressanta ligger i att den icke-hjälpsamme följdrik
tigt bryr sig lite om ifall han blir omtyckt av den andre eller inte. Men ifall han
lider ett ekonomiskt bakslag; då "...vill han ha någon form av respekt. Jag satt
och pratade med honom en gång när det gått dåligt...då sa han att nu skulle det
bli en akademisk karriär... Men så när det går bra för honom har han ett mindre
behov av omvärlden."
Denna smått neurotiska självömkan lyser igenom vid frågan om personen
känner sig orolig eller tom ångestladdad vid en svår beslutssituation som rör
företaget. Då är "...han väldigt ångestladdad för att han inte ska fa jobbet och
därför så sätter han till alla (klutar) oavsett om han tjänar pengar på det eller inte.
Han ska bara ha jobbet." Eller: "Ja har han lite att göra så är han alldeles ifrån
sig, har dom mycket att göra så är han alldeles ifrån sig... Det är en blandning
ibland är det si och ibland är det så. Lite labilt så där." En liknande typ av själv
ömkan är även fallet vid frågan om han känner sig kränkt vid förhandlingssitua
tioner. Den icke-hjälpsamme visar då upp sin "stil" i form av egoism, misstänk
samhet och stingslighet: "Han har aldrig funderat över att man kan resa sig från
bordet där båda (parter) är nöjda. Då är han inte tillräckligt nöjd, då har han läm
nat någon brödsmula över till motparten och det är inte så djävla lyckat. Om han
skulle upptäcka att det var en hel brödbit, då skulle han känna sig kränkt. Mot
parten spelar då med dolda kort..." "Värst är när inte pengarna kommer, och man
får tjata på.. .och sen att det är dåligt uppskattat... Det är ju en kränkning, och det
är för billigt." Misstänksamheten och känslan av otacksamhet över sitt arbete är
bärande element i dennes pessimism.
Fram träder en pessimistisk egoist, som i princip misstror allt och alla (förut
om sin egen familj). Han är brysk och klandrande: "Om skattemyndigheten ring
er så säger han att bokföringen har brunnit upp... Han ljuger in i det längsta...det
har han byggt upp utifrån nån sorts analys om att det är så man brukar säga; att
han har hört nån som har sagt att om bokföringen har brunnit då kommer dom
aldrig åt en. Då är det klockrent. Och när dom kommer och knackar på dörrn, då
ljuger han med nån slags motivering att 'jag har rätt att ljuga'. Sanning måste jag
prata om jag sitter i rätten men inte för nån jävla knodd från skattemyndigheten."
En sådan inställning gör honom beredd att "kliva på folk" om han finner det
nödvändigt: "Han kan vara jävligt klumpig ibland och kliva fram och försöka ta
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för sig... Vi säger att det är ett band som böljar gå bra i en region, och han tycker
att deras band är minst lika bra och de är värda minst lika stora framgångar i re
gionen som de. Då kollar han in det här gänget och så går han på arrangören och
bjuder att spela nonstop för 1 000 eller 2 000 kronor svart... Enbart för att kom
ma åt en marknad, att komma åt det folket... Såna grejer kan bli jädrigt fel mot
kollegerna, för dom som blivit populära i den här regionen kanske har kämpat
som tusan för att...utan hjälp och på ett ärligt sätt.". Det är djungelns lag som
råder, och det är inte så märkligt att den icke-hjälpsamme agerar på detta sätt där
för att han är en "selfmade man": "Han har drivit upp det här företaget genom
jävligt hårt arbete och det har ingen av dom anställda gjort, utan dom kommer ju
till dukat bord i princip. Hoppar in och gör nånting som dom får betalt från första
dan medans han, jag kan tänka mig i början på 70-talet att dom inte fick ut nån
lön på flera år." Någon familjekänsla inom branschen (eller företaget) finns inte
enligt honom, utan det råder en klar social skiktning mellan ledare och under
ställda.
Trots sin pessimistiska hållning är han spontan och sticker inte under stol med
sina åsikter. Har han en åsikt om något framför han den ljudligt och frekvent,
vilket får till följd att "...det kan komma de mest häpnadsväckande grodor."
Denna omedelbara och icke-manipulativa hållning till omvärlden leder till att han
egentligen inte använder sig av "rationaliseringar" vid sina brottsförfaranden.
Vid frågan vad han tycker om illojal konkurrens, så kan han förvisso vara besvi
ken men i det stora hela bryr han sig inte om det eftersom "alla är lika goda kålsupare." Han försvarar inte heller sin brottshandling, utan i sin inskränkta egoism
ser han brottshandlingen som en bland flera affärsmässiga handlingar vilket man
inte behöver moralisera över: "Om han tar på sig en svartspelning, så är det ju
ingenting han.. .han gläds ju åt det (Han tycker det är kul med lite extra pengar?)
Ja!". Han försvarar inte sin brottshandling i förhållande till hur företagare i all
mänhet egentligen tänker eller borde tänka. Han är alldeles för mycket ensam
varg i det avseendet.
Exempel 3: Den neurotiske ekobrottsförövaren67
Han uppvisar en spridd branscherfarenhet, alltifrån 7-8 år till 40 år. Han saknar
formell utbildning för företagandet och är i princip självlärd inom branschen. I ett
fall har personen en tvåårig gymnasieutbildning med inriktning mot branschen,
men i de andra fallen saknas detta. Något uttalat mentorskap finns inte. Den soci
ala bakgrunden är okänd, beroende på att informanten inte vet något om dennes
bakgrund. Men i ett självrapporterande fall anges att bakgrunden är mellanskikt
(fadern var försäljare och modern var lärare). Den neurotiske ekobrottsförövaren
kom tidigt in i branschen "...som på ett bananskal...", genom att bära instru
ment, eller arbeta som lärling. Han tycks inte haft någon avsikt att själv bli före
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tagare, utan "...det liksom rullade av sig självt." Han saknar genomgående erfa
renhet av någon annan bransch, och han äger i regel ett företag.
Hans materiella standard kännetecknas av ganska god standard med en relativ
spridning från att äga hus till att bo i andrahandslägenhet. Han har bil men inte
sommarstuga eller båt. Konst eller andra antikvitetsföremål har han inte, även om
hans levnadsomkostnader är rätt höga "...som en berg- och dalbana. Ibland har
han väldigt bra och ibland har han relativt dåligt." Vilket delvis svarar mot hans
"stil" att vilja komma bort från allvaret genom att "...åka på semester några
gånger per år." Eller leva lite lyxigt genom att åka taxi till och från arbetet på
vardagar. Hans sociala miljö kännetecknas av samma flytande gränsdragning
som hans materiella standard. Han vill hålla sig väl med alla, han värnar om fa
miljen men samtidigt värnar han lika mycket om företaget. I ett fall råder inte
några gränser mellan familj och företag i det att de musikgrupper han är manager
över likställs med hans familj (eller som hans "familj"). I andra fall värnar han
om sin familj, men ifall företaget går dåligt så ges inte den ekonomiska grunden
att värna om familjen, vilket betyder att han måste värna om företaget i första
hand och familjen... eller hur var det nu? I ett annat fall värnar han "...i första
hand så är det ju mig.. .eeeee.. .i första hand vill jag att alla ska må bra och ha det
bra...eeeee...men däremot så tror jag att i och med att jag kanske går bra
så...ja..." Hans sociala stöd från familj och vänner är bra. Men stödet vilar på
bräcklig grund eftersom personen bär på en rad outredda familjekonflikter: "Ja
pappan har han ju haft lite svårt för, men sin egen familj och hennes syskon och
föräldrar.. .där är det inga problem." "Ja.. .han har en viss turbulent bakgrund när
det gäller familjen. Han har skilt sig några gånger och träffat nya. Han går på en
nioårscykel, om man säger så... Vi brukar säga till innan det är dags (skratt)."
Det bräckliga sociala stödet visar sig i att personen är på gränsen till att ut
veckla sociala problem. I ett fall utgör totospel en flykt från verkligheten
"...varje vecka pratar han om hur mycket han ska kunna vinna och vad han ska
göra då. Alltså visst kan det vara kul att spela lite men man är ju inte så dum att
man tror att man ska bli miljonär vaije vecka, men han går nog och tänker myck
et på det..." I tre andra fall utgör alkoholen ett potentiellt socialt problem allt
ifrån periodalkis till att "han dricker rätt mycket, det gör han i och för sig, (men)
det har han alltid gjort." Drickandet är till viss del ett uttryck för att kompensera
sitt dåliga självförtroende, liksom framträdandet att "...ytligt inge ett gott själv
förtroende, men just där...under en kaxig och hård yta, finns det lite osäkerhet
och lite sånt där. Den här personen kan nog vara lite bräcklig innerst inne..." Det
gör sammantaget att han drömmer om det stora lyftet, även om det är svårt att
formulera det och stå för det: "...näe, men naturligtvis så vill man väl komma
upp nåt pinnhål, osv... Näe men då drömmer jag om det stora lyftet i så fall...
Det är väl att man ska komma upp några pinnhål i den position som man är idag,
så vill man ju upp nån, några kliv...drömmer kanske är väl lite att ta i...jag
ska..." Men han har svårt att komma från tanke till handling. Han vill gärna av
vakta och oroligt vänta in vad omgivningen tycker. Han kan i och för sig säga
vad han tycker och tänker i pressade situationer, men . .han är ju samtidigt kon-
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flikträdd...så han vågar inte spontant säga 'nej det här är helt fel'. Eller säga till
hans artister 'Nej tillbaka in i ugnen. Ni är inte färdigbakade än'. Han är inte kal
kylerande på något sätt. Däremot kan han vara avvaktande, (men) inte utstude
rat. . .utan lite nervös, lite rädd.
Hans avvaktande, oroliga och inväntande hållning leder till att han agerar so
cialt kompetent med en artig och vänlig framtoning. Han är mån om att bli om
tyckt av den andre. Han är dessutom mån om att göra sitt arbete så noggrant och
samvetsgrant som möjligt, därför "...att han skulle ju aldrig göra ett dåligt bygge.
Han är en duktig hantverkare, det är han, men sedan så har han ju...inte riktigt
bra koll på det här ekonomiska. Det är mer som att han inte tänker efter utan det
är pengarna i handen som gäller på något sätt..." Den här till synes välvilliga
hållningen är dock förödande för personens egen status eftersom han tvingas un
derkuva sina egna åsikter. Vilket får till följd att "folk skiter fullständigt i vad
han (tycker om att bli uppringd mitt på natten), så att han far jobba dygnet runt.
Ringer det klockan fyra på morgonen så svarar han. Mobiltelefonen är på 24
timmar per dygn." Han är helt i händerna på den andre, vilket kan leda till en
pressad situation som är psykologiskt påfrestande: "Jaha jag har ju inte hört ho
nom klaga. Det har jag inte gjort, men jag har förstått att dom (där) hemma inte
kan tänka sig dra ned lite på omkostnaderna...när han kanske tjänar lite mindre
utan att dom ska ligga på samma nivå hela tiden så att säga." Det här får till följd
att han ser på sitt företagande som en ren livsstil, där han i självömkande ton me
nar att "har man ett företag är det som ett barn. Det är ju liksom... vårda eller ja,
liksom föra vidare lite grann." Företagandet symboliserar något mer än att driva
ett företag vilket som helst.
Hans ledarstil kännetecknas av samma otydlighet som hans övriga delar av li
vet. Han inramar samtliga tre ledarstilar i sitt ledande. "Han är en blandning av
dom allihop för han vill nog tjäna pengar. Det tror jag nog han vill men han vill
ju också att firman ska fungera och på något sätt jobbar väl alla för att försörja
sin familj och att dom ska må bra, så jag tycker nog han är lite av dom allihop."
Han vill helt enkelt vara alla till lags samtidigt. Han betecknar branschen och sitt
företag som en enda stor familj, där det inte råder någon sociala skiktning. Han är
definitivt ingen girig affärsman; frågan är om han ens en gång uppfattar sig som
framgångsrik affärsman: "Jag tror han uppfattar sig själv som tämligen korkad
när det gäller ekonomi." Men inte desto mindre använder han gärna allmänna
affärsförebilder som livsmål för sitt företagande, och kan i likhet med den posi
tivt extroverte känna avundsjuka för att han inte lyckats på samma sätt som des
sa: Därför att "...det skulle vara roligare med bättre levnadsstandard. Man kan ju
kliva hur långt som helst egentligen men jag är inte nöjd med där jag är och
ja
men framför allt är det förebilder." Några familjeförebilder som affärsmän
hyser han däremot inte.
Hans avvaktande och oroliga "stil" blir förstås inte bättre när han som företa
gare står inför en svår beslutssituation. Då är han "...svårt ångestladdad." eller
"Hispig...hispig så in i bengen.". Men när väl beslutet är fattat då är det: "Eufo
riskt...det släpper den sekunden...han har tagit beslutet." "...när han har gjort
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det så...gjort är gjort, och så går man vidare på det." Den neurotiske företagaren
är definitivt inte resultatorienterad vid besluten; han vill bara komma bort ifrån
det så fort han kan. Det betyder att beslutet kan bli dåligt "...och över det kan
han bli lite sur...", men hellre det än dra på denna ångest. Oron blir än mer ac
centuerad ifall han får ett brev från skattemyndigheten; då blir han först skärrad,
därefter ringer han revisorn och skäller, därefter tar han en cigarett, eller en
whiskey, därefter kontaktar han skattemyndigheten och får veta att det gäller en
struntsak. Får han ett brev från ekoroteln blir han endera ännu mer skärrad
"...väldigt hispig och väldigt rädd...", eller så slår han ifrån sig hotet med att
".. .dom förmodligen ringt fel (skratt)."
När det gäller hans moraliska hållning till ekobrott, så uppvisar han samma
kluvna och otydliga karaktär som övrigt. Principiellt är det inte bra att det före
kommer illojal konkurrens, men eftersom det gör det (om han erkänner det) så
kan han lika gärna göra arbetet svart likväl som någon annan kan göra det svart.
Det betyder att det inte finns någon illojal konkurrens eftersom han ser svartjob
bet som att "...alla har möjlighet att konkurrera om det helt enkelt." Denna häp
nadsväckande naivitet leder till att den neurotiske företagaren själv blir ett offer
för illojal konkurrens "Jag vet att vi har blivit blåsta och det...alltså upphandlare
som lejer andra fast alltså rent olagligt men man gör ingenting åt det (Man?) Ja,
man som i vårt fall så gör man ingenting för det är nästan omöjligt att bevisa."
Han vet helt enkelt inte vad han skall göra eftersom han känner sig osäker över
hur han ska hantera situationen. Han vill inte sticka ut hakan, han vill inte besvä
ra. Samma ryggradslösa hållning intas även vid fiffel med bokföringen: "...alltså
han funderar ju inte över om det är mer lönsamt att göra det vitt eller svart utan
det bara blir som det blir och vill kunden betala svart så far han det." Frågan är
dock om han överhuvudtaget fifflar med bokföringen (mer av en händelse), efter
som han i princip är helt okunnig och ointresserad av ekonomiska frågor: "Han
vet nog inte vad bokföring är för någonting, om du förstår vad jag menar, alltså
han har inte den kollen."
I ekobrottssammanhang uppvisar han därför samma otydliga och ryggradslösa
hållning som i övrigt. Han försvarar inte sin handling via "rationaliseringar" ge
nom att skälla på "storebrorskontroll", eller skattetyngd statsbyråkrati, eller ore
glerad marknad, etc. Han skäller inte på någon, utan "...han söker ju inte speci
fikt efter dom svarta jobben... Det är väl mer att han inte säger nej om någon
kund frågar om dom kan få betala svart istället för med kvitto och moms om
det." Han är alldeles för snäll genom att riskera sin egen ställning att gå kunden
till mötes. Han motiverar inte heller sitt brott på något sätt, och han känner inte
skam över sitt brott: "Han tänker inte på det. För honom är det viktigaste att göra
ett bra jobb och vara känd för det och det andra är liksom inget som han tänker
på...(Men) hade han fuskat liksom i jobbet då tror jag nog att han hade skämts
över det gentemot kunderna." Den sanktionerande samhällskontrollen är uppen
bart inte lika hotfull, som kundens stränga "fadersöga".
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Exempel 4: Den laglige inbilske företagaren68
Han har varit verksam i sin bransch i mer än 20 år. Han saknar i allmänhet for
mell utbildning för företagandet, utom i ett fall där han är utbildad civilingenjör
och i ett annat fall där han har gymnasieutbildning i bygg. Men i princip är han
självlärd med ett klart inslag av mentorskap i tre fall från tidigare företrädare
(VD) eller ägare (fadern). Den sociala bakgrunden är relativt enhetlig. I samtliga
fall utom ett kommer de från välsituerade hem där fadern var endera säljare,
byggmästare, direktör, lärare eller tom "...nån sorts predikant inom pingströrel
sen." Modern var endera hemmafru eller lärare. Det enda undantaget i detta
stickprov har arbetarbakgrund. Den inbilske kom tidigt in i branschen genom sitt
intresse "...började spela musik med sina syskon när han var fem, sex år sen har
det fortsatt." Eller genom familjetradition: "Han böljade direkt efter skolan, och
ja då började han ju här på heltid men han var ju här jämnt... värje dag efter sko
lan och vartenda skollov dom hade..." Kännetecknande är att han direkt efter
skolan böljade i företaget, först som anställd och därefter successivt avancemang
genom företaget: "Han började som tekniker (därefter) arbetade han rätt mycket
inom marknadsföring och försäljning innan han kom in i en VD-roll."
Hans materiella standard är god till mycket god standard med villa (sjö- eller
havsstrand), fritidshus, båt, senaste årsmodellerna på bilen(arna) och han kan
utan problem åka på semester flera gånger per år (ifall han har tid). Men i regel
tycks han nöja sig med att åka till fritidshuset och pyssla lite i trädgården. Han
lever en stadgad tillvaro, vilket kännetecknar hans familjesituation där han, utom
i ett fall, har barn. Han tycks i princip ha en liberal inställning till vad barnen
skall "bli", men ser gärna att barnen tar över efter honom. Vikten att värna fa
miljen och företaget är två lika viktiga saker för honom. Han har svårt att sär
skilja dessa två faktorer eftersom de är lika viktiga för att skapa livskvalitet och
"helhet" i situationen: "Jag tror att det alltid varit både och för att firman har ju
alltid varit viktig för honom men samtidigt har han ju alltid ställt upp om.. .någon
blivit sjuk i familjen eller släkten." Men om frågan ställs på sin spets så väger
valet av familjen först: "Ja då väljer han nog familjen." "Jag tror att han har
samma prioritering som vi alla ska ha. Att det första och viktigaste är att vårda
sin familj och sina närmaste, vårda relationen till dom om jag säger så och det
sätter han före arbetsprestationen och företaget. Men det innebär inte att han inte
frestar sin familjs tålamod ganska mycket (genom sin höga) arbetsinsats..." Den
inbilske värderar alltså familj och företag lika mycket. Det är två viktiga ingredi
enser i dennes liv, eller rättare sagt det är dennes liv. Men vid ett tvingande väg
val (t ex vid sjukdom) då väljer han familjen. I detta finns inget självömkande
drag, utan det är frågan om ett rationellt val att dela upp tillvaron i arbete och
fritid med var sin rationale och lika väsentliga för livskvalitén. Detta avspeglar
sig tydligt i hans sociala stöd, som allmänt uppfattas som brett och omfattande
med nära familjerelationer: "Ja han har ett ganska brett umgänge...familj, barn
68 Exemplet

bygger på data från sex renodlat inbilska företagare, verksamma i Småland, Stockholm och
Örnsköldsvik representerande samtliga tre branscher.
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som är hans sociala nätverk (liksom) kollegor och medarbetare. Han är en all
mänt trevlig och trivsam person." "...han har ju inga barn, men jag vet att dom
umgås mycket då han och hans syskon och frun hans har visst en stor släkt ock
så." Allmänt sett har han inte några sociala problem, utom i ett fall där informanten antyder att marknadskonkurrensen inom bygg leder till att personen
dricker lite för mycket vid representationsmiddagar. Men i övriga fall är det ett
otvetydigt "Nej!"
Den inbilske är en person som kännetecknas av ordning och reda. Saker och
ting får inte mixas ihop så att situationen förvirras. Det här innebär att han i de
allra flesta situationer och till de allra flesta fenomen förhåller sig distanserat och
lite kallsinnig. Han vill stå oberoende till nymodigheter utifrån vissa fasta värden.
Tillexempel om han har några affärsförebilder: "Jag tror att han är väldigt neutral
till den sortens karaktärer... (Men) han har sina värderingar, vi har alltid förebil
der det har vi men dom behöver nödvändigtvis inte vara i branschen utan det kan
vara av annan karaktär (Vad skulle det kunna röra sig om?) Ja, man kan t ex ha
religiösa förebilder. Man kan ha andra etiska förebilder och värderingar. Han är
inte religiös i bemärkelsen att han tillhör något trossamfund, men jag skulle inte
vilja hålla det för otroligt att han har värderingar som stämmer väl överens med
grunderna i vår religion." Just trostillhörigheten är till viss del kännetecknande
för den inbilske; två av dem är mer eller mindre aktivt frikyrkliga medan övriga
besöker kyrkan vid högtider och liknande sammankomster. Men betydligt mer
kännetecknande för den inbilskes fasta värden, förutom i två fall, är att dennes
affärsförebild är en nära familjemedlem, framför allt fadern. "Ja farfar har ju lärt
honom mycket precis som pappa har lärt mig och min bror så att det är ju mycket
som gått i arv från generation till generation så att säga.
Den inbilske är en ordningssam "...realistisk och...väldigt jordnära (männi
ska), inte mycket för filosofiska frågor överhuvudtaget." Han håller sig till vissa
fasta värden som är inpräglade sedan barndomen. Det här gör att vi har en person
som är konkret, praktisk och konservativ till sin läggning. Att driva ett företag är
för honom en fråga om livsstil, av två skäl dels av intresse dels av plikt: "När
man bestämmer sig för att leda ett företag eller sätta sig i den rollen då tar man på
sig dels ett ansvar för en organisation, dels ett ansvar för företaget inför dess äga
re. Det här innebär att man tar på sig rollen att alltid finnas tillgänglig; att driva
ett företag det är inget 8-5 arbete, det är inte ens 7-9 utan det är dygnet runt ar
bete. Därvidlag vet jag att vi har samma filosofi, man tar på sig jobbet, man finns
alltid tillgänglig, man arbetar alltid men sen så kan man ta ledigt när det passar
men det som styr när man har ledigt det är egentligen företagets behov." Den här
pliktkänslan präglar hans ledarstil. Han är i grunden tekniskt orienterad, men har
även en viss humanistisk orientering: "...han har ju kämpat med att företaget ska
gå bra och så har han ju varit himla mån om både dom anställda och oss i famil
jen." Hans ekonomiska sinnelag är därför långsiktigt orienterad: "...snabb profit
och finansiellt orienterad är inte riktigt, utan han är mera långsiktig i sitt ageran
de. Det vill säga det handlar inte om att göra kortsiktiga vinster utan maximera
den långsiktiga nyttan för dom som är hans uppdragsgivare dvs ägarna." Han

72

underordnar sina egna behov under uppdraget, han framhäver inte sina egna per
sonliga intressen. Han är satt att göra ett arbete och det ska göras grundligt,
punkt. Det behöver knappast sägas, men ändå nämnas att den inbilske inte är nå
gon girig person: "Han är rätt nöjd så länge han kan betala sina räkning
ar... amorteringar och sin ränta och kunna plocka ut en månadslön, då är han
ganska nöjd." "...han vill ju inte ha mer pengar för att köra en dyrare bil eller
sådant, men han vill ju att företaget utvecklas och att det har goda framtidsutsik
ter. Det är han noga med."
Pliktkänslan tynger naturligtvis den inbilske, men samtidigt intar hans distans
till rollen som företagare (med alla sina förpliktelser) att han är lugn och samlad
inför svåra beslutsituationer. Det tar sig uttryck i att han är en ensamvarg som
gärna tar beslutet själv "...men inser att han måste ha det stora flertalet med sig
och väljer att sälja in den uppfattning han har." Utan att han för den skull "kliver
över någons åsikt". Eller så driver han "...frågorna först i grupp för att komma
fram till en uppfattning. Men han är beredd att ta beslutet.. .även om det skulle gå
emot gruppens intentioner ifall han upplever det som det riktiga." Strävan att
"sälja in sin uppfattning i gruppen" är inte primärt ett uttryck för att vilja bli om
tyckt, utan att han vill ha saker och ting utförda. Det finns ingen anledning att
driva ett beslut om den kommer att bli krånglig att genomföra p g a ett motstånd
från medarbetarna. Han undertrycker sin åsikt om det gynnar frågan i sin helhet,
däremot vad andra tycker om honom som person är av mindre betydelse.
Men om beslutet visade sig vara ett misslyckat beslut som ledde till stora för
luster för företaget, då blir han orolig och anklagar sig själv för att ha missbe
dömt situationen. I ett extremt läge kan hans pliktkänsla leda till följande drastis
ka åtgärd: "Han tar ordentligt vid sig om en sak inte har gått bra och är då beredd
att ta ansvaret. Jag har sett ett fall där han gjorde ett företagsförvärv i USA som
gick snett. Vad gjorde han då? Jo då tog han sin familj och flyttade över dit och
satte sig där för ta i det själv så att det (ledde) till en temporär lösning i koncer
nen... Han kände ansvaret för vad han hade gjort och ville inte delegera det an
svaret utan klarade av det själv.."
Samma pliktfyllda känsla är även närvarande ifall han får ett brev från skatte
myndigheten eller ekoroteln. Han tar tag i saken på en gång utan dröjsmål. I och
för sig kan en nervositet uppenbara sig, men "...du måste ju svara på frågorna."
Därför vill han reda ut vad som föranleder myndighetskontakten med motiver
ingen att ".. .göra rätt för sig.. .att det ska vara riktigt." Om det då visar sig att det
finns fog för ekorotelns misstänksamhet, så känner han obehag; "...obehag vare
sig det är ett misstag som vi har gjort (med bokföringen) eller om det finns något
dolt beteende som skett inom organisationen." Obehaget grundar sig på två fak
torer dels att det i så fall skett ett lagbrott som strider mot hans rättskänsla, dels
att han som företagsledare inte har kontroll över organisationen i sin helhet. Det
behöver knappast sägas, men ändå nämnas att den inbilske är en pliktfylld män
niska som definitivt inte tar dagen som den kommer, utan varje dag är planerad
"...i morgon ska jag göra det och det, bokföra i två timmar och...ja så där." Be
hovet av kontroll är stort, och behovet att följa en planerad rutin är större.
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Att den inbilske därför är avvaktande och kalkylerande i sina affärshandlingar är
följdriktigt, men han kan mycket väl vara spontan i sitt privata. Arbetet har sina
rollförpliktelser, det privata har sina. Det råder en distinktion häremellan. Den
rolluppdelade tillvaron leder till att han kan skifta påtagligt beroende på vilken
social situation han befinner sig i. Han kan vara brysk och rak på sak i arbetet
"(Om någon kritiserar hans kläder eller hans beteende?) Då skulle han nog svara
'skit i det du!' typ." Men han kan vara tillitsfull och omtänksam om det gäller
familjen: "Han är hänsynsfull...då kanske mest i familjen...sedan kanske han har
varit lite hårdare i affärer..." Indelandet av tillvaron i olika sociala roller tar sig
även uttryck vid frågan hur han ser på den sociala skiktningen i branschen och
företaget. I princip råder en "familjekänsla" eftersom alla individer i ett företag
skall ha samma mål att utveckla företaget. "Alla har lika stor betydelse, att det
sen är olika roller, olika förutsättningar är man på det klara med... Har man varit
i branschen och vet vad det är frågan om så inser man ju att en betongarbetare
eller snickare eller så, hans arbetsuppgifter och ansvar att se till att det han gör
blir riktigt och så snabbt som möjligt är minst lika viktigt som den som ritar tids
planer eller köper in osv. Allting hänger ju ihop." Och det är just detta som är
kännetecknande för den inbilske: Allting hänger ihop. Tillvaron ses som ett sy
stem med olika funktioner, där varje individ skall uppfylla sin uppgift. För att
systemet skall fungera måste var och en ta sitt ansvar och inneha känsla för vaije
funktions betydelse för systemet i sin helhet.
Denna helhetssyn ligger är grund till varför den laglige inbilske inte kan begå
(eller tänka sig begå) ekobrott? Hans grundinställning är ett kategoriskt nej till
alla former av ekonomisk brottslighet. Han kan inte tänka sig fiffla med bokfö
ringen och han kan inte tänka sig betala svart arbetskraft. Huvudskälet är inte hot
om upptäckt eller sanktioner; huvudskälet är till synes strikt ekonomiskt och in
strumentent: "...vad jag kan förstå finns ju inte dom svarta pengarna nånstans
och det kan inte vara möjligt att lyfta ut vita pengar i ett företag och göra dom till
svarta och betala ut. Vad ska du vinna på det? Och hur ska du rubricera dom? I
min sinnevärld får du inte ihop det där." Den lagligt inbilske kan inte se rationa
len i att betala svart. Han förstår att man måste bygga upp en svart budget som
bokförs vid sidan om den vita bokföringen, men han kan inte förstå hur man kan
bygga en sådan budget! Oförståelsen är inte ett uttryck för bristande fantasi, utan
ett uttryck för dennes moraliska grundhållning hur företagstillvaron hänger ihop i
en helhet av ekonomi och moral: "Jag tror inte han ser några möjligheter till det
och det förespeglar inte honom...att det skulle ge några långsiktiga vinster eller
att det skulle kunna ha några positiva effekter överhuvudtaget. Det kan bara vara
negativt... Om nån människa nån gång skulle fiffla.. .då gör han väl det därför att
han tror att han ska dra någon nytta utav det. Men även om han tror att han ska
dra någon nytta av det så är jag tveksam till att han i det här fallet skulle gjort det
i alla fall. (För att?) Det är emot hans allmänna karaktär. (Det är emot hans prin
ciper?) Ja hans sätt att vara som vi upplever honom. Kalla det gärna principer,
men.. .man kan ju ha en levnadsfilosofi i botten som inte bara är principfylld utan
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mera ett sätt att vara, ett förhållningssätt till verkligheten. (Det är inte risken som
styr?) Nej! Det är mera ett förhållningssätt till livet, till verkligheten."
Exempel 5: Den lagligt hjälpsamme företagaren69
Han har varit verksam i branschen i över 20 år. Han saknar i princip formell ut
bildning för företagandet, men har i regel yrkesskola och/eller teknisk gymnasie
utbildning för det arbete han utför; förutom i ett fall där personen dels har hög
skoleutbildning i musik som han kompletterat med allmänna chefsutbildningar av
olika slag. Hans sociala bakgrund kännetecknas av att föräldrarna varit arbetare;
fadern anställd inom verkstad- eller byggbranschen, och modern anställd inom
vård och omsorg. T det enda avvikande fallet ägde fadern ett byggvaruhus, och
modern ".. .jobbade i samma bransch.. .bredvid honom, stöttade honom."
Gemensamt för den hjälpsamme är att han började som anställd inom bran
schen. Han arbetade som anställd i flera år t ex som tekniker i Volvo, svetsare i
den firma som han sedan övertog, musiklärare inom kommunen, etc. Han tycks
ha böljat med företagandet av en händelse: "Jag började ju...-77 på en mindre
verkstad, och ja det var ju mer som en vanlig traditionell verkstad. Det var ju
mycket svetsjobb och sådant, sedan fick jag jobb på ett företag som var mer specialinriktat på att bygga maskiner och så ledde ju det ena till det andra..." Driv
kraften att starta eget bottnar i ett förverkligande av intresse: "...ett tag skulle jag
bli ingenjör, men jag kom på rätta tankar. För mig är musiken en jätteviktig grej i
det hela... Jag är fortfarande aktiv musiker i värv, fast jag jobbar som chef." El
ler så bottnar drivkraften i att känna sig självständig och social: "...jag hade ald
rig stått ut med att vara i verkstaden hela dagarna. Det är ju det att jag är ute och
träffar så mycket folk som är det roliga med jobbet. Man får slänga lite käft och
man lär sig alltid något nytt av att jobba ihop med nya människor." Den hjälp
samme äger i regel bara ett företag.
Hans materiella standard är god med hus, bil (i regel två stycken) och hus
vagn. "Det är inget överflöd, men det är okej." Förutom i ett fall där "överflödet"
består av "...massor med motorcyklar, så i det lägger han ned en hel del. Han har
det som hobby." Hans sociala miljö kännetecknas av att han är en stadgad famil
jefar, och han premierar i hög utsträckning sin familj: "När han är ledig är det ju
mest med familjen... Han är mycket med barnen, är med dom ute på saker och
så. Och dom har ju hus och trädgård så det finns ju alltid saker att göra, så han är
nog egentligen en riktig husfar så att säga." Han intar överlag en omsorgstagande
och liberal inställning till sina barns framtid. Han vill gärna att de fortsätter i fa
derns fotspår, men "...man vill väl idag att dom ska utbilda sig lite mer kanske
och sedan måste det ju vara det dom känner att dom vill göra. Man kan ju inte
tvinga in dom bara för att farsan har en firma. Det går ju inte utan dom måste ju
välja själva... Men det viktiga för en som förälder är ju att dom är friska och mår
bra, sedan är ju inte det viktiga att dom har fina titlar eller så, utan man vill ju att
69 Exemplet bygger på data från sex renodlat hjälpsamma företagare, verksamma i Göteborg och Småland
representerande samtliga tre branscher.
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det ska gå bra för dom. Det är ju så man vill." Den hjälpsamme är lågmäld i sina
statusanspråk, men han är inte speciellt lågmäld när det gäller det sociala um
gänget.
Hans sociala stöd är brett, omfattande och djupt hos familj och närstående
vänner. Han håller inte inne med sina affärsmässiga problem (om han har några),
utan berättar öppet och söker stöd hos närstående hur saker och ting utvecklas
eftersom det för det mesta är "...rakt in och ut med pengar..." i företaget. Men
det betyder inte att han är spontan och sorglös; för sina närmaste kan han berätta
öppet vad gäller företagets angelägenheter, men överlag är han mer pliktfylld och
eftertänksam. "Han är ju inte sådan att han vräker ur sig vad som helst, utan han
är mer den eftertänksamma typen... Jag menar spontan i positiv bemärkelse för
det går ju inte att vara hur tillknäppt som helst för i detta yrket har man ju då med
mycket människor att göra och då måste man ju kunna prata på och så..." Vid ett
vägval mellan familj och företag väljer han bägge två: "Ja det är en kombina
tion... Det hör ihop alltså, det hänger verkligen ihop alltså... Jag tar med mig
firman hem varje kväll. Jag kan inte skilja på familj och företag...eftersom frugan jobbar med kontoret hemma så är det ju när vi kommer hem att vi dryftar
vissa problem." Men om frågan verkligen ställs på sin spets, då är det familjen
som gäller: "Ofta jobbar man som man var gift med jobbet. Nej men det är vik
tigt att man bryr sig om sina barn och inser vilken kort tid man har små barn och
vad snabbt dom växer upp."
Den hjälpsamme är väl förankrad i sin sociala miljö. Hans trygghet är väl för
ankrad i det sociala stöd han har runtomkring och han försummar inte tillfällena
att vara social och bli omtyckt på sitt eget speciella sätt. "Han är kanske inte
känslig (för vad andra tycker om honom), men han bryr ju sig om andra männi
skor och vill gärna att dom ska tycka om honom. Men jag tror inte att andra tyck
er att han är känslig för det utan han är mer sådan att han bryr sig om andra och
vill andra väl." "Han är ju hänsynsfull! Fast han är ju bra på att slänga käft, men
det är ju inte så där elakt utan han säger det ju alltid med glimten i ögat så att
säga." Lite lekfullt, lite oberoende men ganska mycket tillsammans kan man nog
sammanfatta den hjälpsammes attityd i frågan att vilja bli omtyckt.
Den hjälpsamme företagaren är socialt trygg, lite lekfull och samtidigt lågmäld
när det gäller status och ekonomi: "Jag skulle inte vilja vinna 50 miljoner. Jag
tror inte att jag skulle må bra utav det. En halv miljon kanske jag skulle vilja ha,
eller en. Men jag skulle inte vilja ha högsta vinsten på lotto..." "Jag trivs så bra
med livet så jag skulle inte vilja ha en miljon om dom så kastade den på mig, för
att för mycket pengar ställer bara till besvär liksom om man har för lite. Man ska
ha så det går runt och kanske lite till, sedan räcker det." Han är lågmäld i sina
ekonomiska anspråk, därför att han i grunden är en praktisk och jordnära männi
ska. Vid frågan om han uppfattar sig som en framgångsrik affärsman blir det
först tyst för att förlösas i ett "(skratt) Jag tror inte han tänker så. Han jobbar ju
med det han vill, men inte för att tjäna storkovan, då fick han väl bli aktieägare
om det skulle gå. Nej, inte affärsman inte! Men det är klart firman går ju runt så
på det viset kan man ju säga att han har lyckats så att säga." Eller: "Nej, jag är
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nöjd med att det går runt. Jag behöver inte mer...och jag skulle inte vilja ha så
mycket jobb så jag måste anställa någon för då försvinner friheten för mig. Fast
det är nästan lite fult att säga så här i Småland för här ska ju alla helst jobba ihjäl
sig och det med ett saligt leende på läpparna." Att vara girig är för den hjälp
samme ett totalt okänt begrepp.
Hans sociala lågmäldhet yttrar sig i att han inte gör någon skillnad mellan an
ställd och chef på företaget eller i branschen. Han uppfattar i själva verket hela
frågan om social skiktning som löjlig och skrytsam. "Han vill ju inte vara förmer
än någon annan, det vet jag ju." "Han sitter och svetsar och håller på med maski
nerna så man vet inte vem det är som är chef när man kommer in... om man inte
känner honom..." Hans demokratiska sinnelag lyser igenom och han är generös
och rättvis till sina anställda i arbetet "...man kan ju inte gå omkring och vara lite
fin i kanten bara för att man äger företaget..." liksom till sin familj i fritiden:
"...på fester och så turas frugan och jag alltid om att köra..." Hans ledarstil
präglas av både teknisk orientering: "...att man ska fa saker och ting att fungera."
och humanistisk orientering: "Ja familj och anställda och så kunderna...att det
ska bli grejer installerade hos dom. För du vet på ett sådant här litet ställe måste
man ju göra ett bra jobb hos kunden för det är ju inte så att man går ut genom
dörren och aldrig ser dom mer igen utan det är ju folk som man möter i affären
eller på föräldramöte och det kan vara grannen eller syskon till grannen så att det
gäller att göra bra jobb och inte försöka lura folk." Det betyder att han är lite tvehågset inställd till om hans företagande är en fråga om livsstil eller inte. För det
första har han svårt att se sig själv som företagare, utan mer som yrkesman än
något annat. För det andra drivs han av ett intresse att hålla på med just det han
håller på med. Om det intresset kan förverkligas i form av att vara företagare el
ler som anställd, spelar mindre roll; huvudsaken är att han gör det han vill göra:
"Att jag bestämmer helt själv och får resa runt till olika ställen och träffa mycket
folk, så jag skulle inte tänka mig att byta som det idag är för jag stormtrivs med
det här." Men imorgon kan situationen vara förändrad och då söker han anställ
ning för att odla sitt intresse.
Hans lekfullhet och motiv att syssla med det som intresserar honom leder till
att han inte har några affärsförebilder eller familjeförebilder. Han är sig själv
nog, men det är klart: "Det är väl alltid roligt att träffa på duktigt folk, men jag
har inga sådana som jag kan namnge. Det har jag inte." Samma lekfulla och intresseorienterade "stil" präglar även den hjälpsamme vid frågorna om han känner
sig kränkt, orolig vid svåra beslut och om han känner tvivel att han gjorde rätt
beslut, etc. Han är sig själv nog. Han är lugn och till viss del lite sorglös. Har han
tagit ett beslut och det visade sig vara felaktigt då "...är det ju redan kört så att
säga (skratt) så då kan man väl fortsätta att vara lugn. Det är inget annat att göra
helt enkelt." "Nej då tutar jag och kör liksom. Har man bestämt en sak så får man
liksom, lagt beslut ligger." Han vet vad han gör och han står för det, vilket ger
honom ett stort självförtroende (som dock framhålls på det lite lågmälda sättet
kännetecknande för den hjälpsamma "stilen"). Den hjälpsammes lugn och själv
förtroende tydliggörs än mer i fall han får ett brev från skattemyndigheten. Då
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känner han en viss oro men skjuter ärendet direkt till revisorn som får ta hand om
frågan, eftersom han inte kan göra något åt saken: "Revisorn är ju den som kan
det där... Men det är väl klart man undrar lite och frågar henne vad det var för
något. Men så brukar jag tänka som så att dom där på skattekontoret dom är ju
inte mer än människor dom heller. Dom är ju inte farliga...är det något konstigt
får väl en prata med dom. En ska ju inte vara rädd för dom, det går ju inte att ha
det så..." Och får han ett brev från ekoroteln då blir han inte orolig utan förvå
nad: "Vad har jag gjort som jag inte vet om?" Men "...det är bara att ta det lugnt
och inte hetsa upp sig utan i lugn och ro försöka reda upp det tillsammans, så
löser det sig säkert."
Hans inställning till svart arbete präglas av samma lugn som i övriga frågor.
Han ser frågan dels ur instrumentell synvinkel: "Jag vet att han aldrig skulle gå
med på det. Du klarar inte bokföringen! Du klarar inte pengarna, var ska du få
pengarna ifrån till svart?" "Vi har ju nästan inga kontanter här. Det är mest faktu
ror på trettio dagar, och det går ju inte att göra om dom!" Han ser dessutom frå
gan ur samhällsmoralisk aspekt: "...alla ska ju följa dom lagar vi har och alla ska
betala till det gemensamma anser jag. Det är något som vi alla måste bidra till
och jag kan bli förbaskad om jag hör någon som går och stämplar...och samtidigt
jobbar nästan full tid för svarta pengar. Det tycker jag rent ur är skurkak
tigt...dom människorna skulle få A-kassan indragen på en gång... Det är ju att
lura av staten pengar som annars hade kunnat gå till bättre ändamål. Men folk
bara jagar pengar idag; samhällsutvecklingen har ju blivit sådan...hur mycket
pengar folk lägger på tips och sådant spel och dom gör ju tv-program som går ut
på att visa folk som vill ha massor av pengar. Snart ska väl folk ha tv i badrum
met och jag tycker det är snett när kommunerna skär ned på skolor, dagis och
åldringsvård och allt möjligt... Det kan göra mig riktigt förbaskad att folk har råd
att köpa alla dom här grejerna, men dom har banne mig inte råd att betala en
kunnig hantverkare som gör ett riktigt jobb och betala med moms...utan dom ska
istället spara in dom usla kronorna på att anlita någon som gör det svart och se
dan klagar dom över att kommunen gör besparingar och drar in på allt möjligt tro
sjutton det när folk inte betalar skatt som dom ska." Den hjälpsamme har vissa
rättviseprinciper, att betala skatt och uppföra sig enligt gällande lag är sådana
principer. I just detta avseende är det inte att följa lagen i sig som är intressant,
utan den som betalar svart och tar emot svart uppträder odemokratiskt. De är inte
med och delar på den börda som alla måste göra för att få social omsorg och om
vårdnad att fungera för allas gemensamma bästa. Den lagligt hjälpsamme förta
garen tänker på den andre.
Den hjälpsamme tänker på den andre, och det finns ett inslag av att denna
omtanke beror på att den hjälpsamme lärt sig se skillnaden mellan gott och dåligt
samvete. Vid frågan om han skulle fiffla med bokföringen är svaret givet: "Nej,
skulle aldrig falla honom in att göra något fifflande, nej aldrig." Därför att: "Jag
har inte (något) intresse av att ägna mig åt pengar på det sättet och dessutom
tycker jag att det är fel. Man ska inte göra sådant, ärlighet varar längst det har
farsan och morsan lärt mig och det har jag försökt lära ungarna." Varför då denna
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princip att hålla på ärligheten? "Nej vet du vad. Hade jag gjort det (ett ekono
miskt brott) så hade väl farsan vänt sig i graven." Det handlar i grunden om för
troende. Det förtroendet kan endera ta sig uttryck i att man inte sviker sina för
äldrar, eller att man inte sviker samhällssolidariteten: "...han vill väl inte betala
för mycket i skatt han heller men jag vet att han blir förbannad på nolltaxerarna...att dom liksom smiter." "Min mamma gick bort i höstas och hon låg ju på
långvården...och jag tycker på något sätt att den skatt jag betalar den hade hon
gott utav... Därför menar jag att dom här nolltaxerarna som tjänar massor och
bor flott och åker fint...dom har jag ingenting till övers för... Jag tycker dom är
svikare for att vi far betala mer bara för att dom sviker."
Övriga exempel: En sammanfattande kommentar
Ovanstående exemplifieringar av ekobrottslingens och den hederlige affärsman
nens personlighetsdrag bygger på de 66 fall som visat en klar dominerande de
terminant av de sammanlagt 128 fall som projektet erhållit information om. Des
sa diskuteras mer utförligt i diskussionsdelen. Men innan diskussionsdelen vill
jag presentera utfallet av de resterande fallen (49 stycken) som inte uppvisar en
dominerande determinant, utan en uppdelad personlighetsstruktur av två eller fler
personlighetsdrag. De bör kommenteras för att vi ska erhålla fullständig infor
mation om personlighetsfaktorns betydelse.
I syfte att se om det finns några märkbara skillnader mellan de fall som uppvi
sar två eller fler personlighetsdrag gentemot de fall som uppvisar en klar och
dominerande determinant företar jag samma analytiska förfarande som vid tabell
5 (ovan). Jag indelar personlighetsdragen mot varje fall, och tillämpar ett rankingsystem där ett dominerande personlighetsdrag ges två poäng, medan ett per
sonlighetsdrag som kommer i andra hand eller personlighetsdrag som är lika do
minerande hos det enskilda fallet ges en poäng. Då får vi följande tabell:
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Tabell 6: Samband mellan ekobrottshandling och första hand, andra hand och
delat personlighetsdrag
Ja ekobrott

Nej ekobrott

Positiv extrovert

9

8

Negativ extrovert

5

0

Hjälpsam

8

15

Icke-hjälpsam

5

6

Inbilsk

7

19

Icke-inbilsk

5

0

Känslomässigt stabil

4

9

Neurotisk

8

3

Intellektuell

2

2

Kommentar: En versikt
ras i appendix E.

av determinanterna, med tillhrande

kategorier och innehll

presente

Det vi ser är att det inte finns några märkbara skillnader mellan de fall som har
en "uppsplittrad" personlighetsstruktur gentemot den helhetsbild av personlig
hetsdragens fördelning som tabell 5 visar över sambandet personlighetsdrag och
ekobrott. De små skillnader som finns t ex för den icke-hjälpsamme och den lilla
övervikt för ekobrott som positiv extrovert visar är försumbara, och beror troli
gen på undersökningens låga bastal. En intressant detalj i tabell 6 relaterat till
tabell 5 är att den tydliggör att individer med personlighetsdraget negativ extro
vert tycks väga över till att vara mer ekobrottsbenägna än lagligt orienterade. I
motsvarande mån gäller individer med känslomässig stabilitet som är mer lagliga
än olagliga. En annan intressant detalj med tabell 6 relaterat till tabell 5 är att den
tydliggör att personlighetsdraget icke-inbilskhet tycks sammanfalla med högre
ekobrottsbenägenhet än laglighet. Bastalet är dock lågt och man bör inte dra allt
för hårda växlar av detta. Men så mycket kan man säga att tabell 6 kompletterar
tabell 5 genom att tydliggöra att vi för det ekobrottsliga "personlighetsfåltet" har
tre huvudtyper av personlighetsdrag: positiv extrovert, icke-hjälpsam och neuro
tiker. Bilden kompletteras av negativ extrovert som tydliggörs som ett fjärde per
sonlighetsdrag och icke-inbilskhet som ett femte drag. När det gäller det laglydi
ga "personlighetsfältet" framträder de två huvudtyperna: Inbilsk och hjälpsam
ännu tydligare, vilket i lika mån gäller känslomässigt stabil som det tredje draget
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i detta "fält". Helt oberoende mot de två "fälten" uppvisar individer med person
lighetsdraget intellektualitet (som sig bör) öppenhet och beredskap att testa både
ekobrott och laglydnad.
Samma resultat uppenbarar sig även när jag testade att se hur utfallet blev på
de fall där personlighetsdragen var blandade inom "fälten" och mellan "fälten".
De personer som innehar en blandad personlighetsstruktur av inbilsk, hjälpsam
och känslomässigt stabil (oavsett rangordning mellan dragen) är otvetydigt lagli
ga i sina affärshandlingar. Medan det helt omvända gäller för personer med en
blandad personlighetsstruktur av positiv extrovert, icke-hjälpsam, neurotiker och
negativ extrovert. De är i lika mån otvetydigt ekobrottsliga i sina affärshandling
ar. Och i de fall där individen har en blandad personlighetsstruktur av personlig
hetsdrag från det laglydiga och ekobrottsliga "personlighetsfältet" är utfallet pre
cis lika i fråga om ekobrott och laglydnad. Av dessa enkla prövningar av både
renodlade fall med ett visst personlighetsdrag och fall med blandade personlig
hetsdrag inom "fälten" och mellan "fålten", så blir utfallet otvetydigt att individer
med personlighetsdraget inbilsk eller hjälpsam tenderar att vara mer laglydiga än
brottsliga och individer med personlighetsdraget positiv extrovert, icke-hjälpsam
eller neurotiker tenderar att vara mer ekobrottsliga. Varför? Låt mig hädanefter
diskutera denna fråga.

Diskussion
I inledningskapitlet avvisade jag principiellt förklaringskraften hos de teori
er/hypoteser som anses förklara varför vissa affärsmän blir ekobrottslingar me
dan andra inte blir det. Mitt avvisande stärktes av ett enkelt testförfarande där jag
prövade förklaringsstrukturen hos Sutherland, Hirschi, Braithwaits, etc hypoteser
på resultaten. Jag föreslog inledningsvis en annan ansats att distinktionen eko
brott eller laglydnad grundar sig på olika personlighetsdrag. Den ansatsen har
delvis bekräftats, men inte helt. Om man betraktar personlighetsdragen som determinanter som betingar individens beteende, kan det generellt sägas att person
lighetens betydelse vid ekobrott respektive laglydigt beteende är helt falsifierad.
En individ t ex med det renodlade personlighetsdraget positiv extrovert är inte
predestinerad att bli ekobrottsling bara för att denne är positivt extrovert till sin
karaktär. Men om man betraktar personlighetsdragen som dispositioner vilka
samvarierar med olika typer av miljöer och miljöfaktorer (affärsmiljö, regelsy
stem, social bakgrund, familjetillhörighet, socialt stöd, etc) då får jag ett tudelat
mönster relaterad till distinktionen ekobrottsling-laglydig.
Betraktelsen personlighet som disposition får stöd i undersökningen. Den inbilske respektive den hjälpsamme tenderar i övervägande grad vara laglydig, me
dan den positivt extroverte, icke-hjälpsamme och neurotikern tenderar i motsva
rande grad att vara ekobrottsling. En styrka med undersökningen är att den visar
att personlighetsdragen har ett relativt direkt samband med brottsligt kontra lag
lydigt beteende. Det vill säga personlighetsdragen utgör inte en skenvariabel som
avspeglar att det är en viss typ av företagare av viss storlek, produktionsinrikt
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ning eller marknadsstruktur, etc som är direkt förknippad med ekobrott eller
laglydigt beteende. En annan styrka (alternativ svaghet) med undersökningen är
att den visar att personlighetsdrag inte riktigt är den grund vari distinktionen
mellan ekobrott och laglydnad återfinns. Den hundraprocentiga tudelaren för di
stinktionen återfinns någon annanstans i vår mänskliga natur/miljö, men inte rik
tigt i personlighetsdraget.
Men personlighetsdraget är ändå en viktig faktor vid konstituerandet av di
stinktionen. De sammanlagt fem personlighetsdrag som jag funnit äger sin giltig
het, oavsett om vi talar om fall med renodlade personlighetsdrag eller blandade
personlighetsdrag. Och det är just detta tendentiella mönster att vissa personlig
hetsdrag är relaterad till ett visst handlingsval som måste tas på allvar och disku
teras. Låt mig än en gång gå igenom de fem personlighetsdragen genom att dis
kutera detaljerna i karaktärerna utifrån den teoretiska referensram som jag inled
ningsvis lyft fram i boken.
Varför begår i huvudsak den positivt extroverte företagaren ekobrott? Ser man
på personlighetskaraktärens uppbyggnad består den av två delar av en social,
pratsam och sällskaplig sida och av en manipulerande och lismande sida. Den
positivt extroverte har ett lätt sätt att umgås med den andre. Det är ingen tungsint
inåtvänd eller blyg person vi har framför oss. I själva verket tar han gärna initia
tivet till den sociala kontakten, upprätthåller konversationen på ett ledigt sätt och
"bjuder" på sig själv i så måtto att han "bjuder" in den andre i samvaron. Det är
ingen tvekan om att detta är ett positivt drag vid en inledningsvis trevande interaktion mellan två individer. Den andre fattar sympati för den positivt extroverte
därför att denne med sitt lätta och sociala sätt "bryter isen" vid mötet. Den andre
rycks med som kompanjon, som partner (kanske tom som kompis) i samvaron.
Läsaren kan med lätthet känna igen karaktären hos den energiske försäljare som
inte i första hand talar om den produkt han säljer, utan vill lära känna kunden
först (vad det är för typ av kund, vilka behov och vilken seriositet kunden har).
Visar kunden intresse att göra affärer då presenterar han produkter i en anda av
att vi tillsammans ska göra en affär. Jag (försäljaren) är lika mån som du (kun
den) att vi far en produkt som passar dina behov och intressen. Du ska må bra,
för om du mår bra då mår jag bra.
Att den positivt extroverte är social och sällskaplig och mån om att lära känna
kunden är ett positivt drag i affärsrelationen. Han uppfattar i första hand affärs
relationen som en relation mellan två individer, i andra hand som ett penningut
byte mellan behov och vara. Så länge detta råder är det inget problem. Men om
han inte gör det då blir det problem. Den sociala och sällskapliga ton som den
positivt extroverte "bjuder in" den i andre i relationen handlar i grunden om att
bygga upp ett förtroende. Detta förtroende kan i nästa steg användas för att "säl
ja" ett budskap/produkt/affärsidé som gynnar den positivt extrovertes egna in
tressen. Det är övergången från den sympatiska och förtroendeskapande säll
skapligheten till manipulerandet av förtroendet som är det intressanta med den
positivt extroverte ekobrottsförövaren. Någonting sker vid just denna övergång,
och det i sin tur har sin grund i "någonting annat".
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Men vad för "någonting annat"? Om vi relaterar exemplifieringen av den positivt
extroverte (ovan) med bokens teoretiska ramverk kan man tyda karaktärsmönst
ret på följande sätt: Utifrån Maslows behovsmodell har den positivt extroverte
ekobrottsförövaren lyckats tillfredställa sitt materiella trygghetsbehov genom en
fungerande privatekonomi. Men i samband med denna strävan misslyckas han
uppfylla sitt emotionella trygghetsbehov, i det att han kategoriskt väljer företaget
framför familjen. Detta i sin tur leder till att han inte lyckas förverkliga sitt kär
leksbehov inom familjen vilket leder till en rotlös spänningssökande och ensam
tillvaro mitt i all affärsmässig närvaro med den andre. Enligt Maslows modell
skall en individ som befinner sig i en sådan emotionellt utelämnad situation
"hungra" efter att bli bejakad i relationer. Men det är uppenbart att den positivt
extroverte förövaren inte lyckas erhålla detta emotionella trygghetsbehov. Han
avvisas och förfaller till ensamhet och rotlöshet och far därmed svårare att upp
fylla nästa behovsnivå den om självrespekt.
Den positivt extroverte personen har stort självförtroende. Han visar utåt att
han är handlingskraftig och beredd att ta för sig i olika situationer. Men den här
typen av självförtroende är inte riktigt detsamma som självrespekt. Det är tvek
samt om den positivt extroverte verkligen hanterar sin omvärld med oberoende i
det att han möts med respekt, gott rykte och prestige av den andre p g a sin kom
petens och psykologiska integritet. I själva verket tycks han vara beroende av att
det är den andre som uppfattar honom som stark och oberoende, vilket gör ho
nom stark och oberoende. Det är uppbenbart att den positivt extroverte i detta
avseende är "i händerna" på hur den andre uppfattar honom. Han är i vissa fall
beredd att gå mycket långt för att få detta erkännande av den andre genom att
påvisa sin betydelse i form av "tunga" sociala kontakter eller medlemskap i vik
tiga sociala institutioner. Det är också denna egenskap att utforma sin identitet
via den andre som möjliggör att det vad han tänker och tycker kring svart arbete
är egentligen vad folk i allmänhet tycker och tänker om svart arbete eftersom
hans värderingsstruktur i stor utsträckning är en produkt av den andre.
Men varför då denna dubbla sida av manifesterat självförtroende och socialt
erkännande? Jag tror att det hela beror på att den positivt extroverte ekobrottsför
övaren vid avvisandet av dennes emotionella trygghetsbehov gör att han bara kan
förlita sig på sig själv, men i sin "hunger" efter väl fungerande relationer strävar
han oförtrutet efter emotionell trygghet. Denna psykologiskt dubbla sida gör ho
nom egocentrisk; alla relationer värderas utifrån hur han kan använda kontakter
na i syfte att visa handlingskraft och hoppas på emotionell trygghet. Men det här
är ett svårt projekt ingen kommer att riktigt älska honom eftersom han sluter sig
kring sin egocentricitet.
Socialpsykologiskt kan den positivt extrovertes fokusering mot egocentricitet
på ett allmänt plan ses som att han inte har stöd i den viktiga primärgruppssamvaro som gör honom förankrad i familjen. Han är utelämnad från emotionell
samvaro; han är ensam. Utifrån Meads argumentation kan den avvisade och en
samme positivt extroverte förövaren ses som relativt fristående från en alltför
stark inverkan av "me". Om Mead har rätt i att överlägsenhetskänslan är en vik
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tig drivkraft till varför individer bejakar vissa sidor som en betydelsefull aspekt i
att kunna hävda sig själva, att känna självrespekt då är det explicita utvecklandet
av att han alltid vill vara en vinnare vid förhandlingsbordet förståelig, där han
kapar åt sig de "bästa bitarna" eller lyckas pressa kostnaderna till ett minimum.
Detta är i så fall ett koncentrerat uttryck för dennes egocentricitet, dennes förmå
ga att manipulera omgivningen för sina intressen och en kompensation för sin
bristande emotionella förankring i familjen genom att visa att han trots allt är
framgångsrik som individ. Risken är dock stor att detta självhävdande kan leda
till stigmatisering. Han riskerar att betecknas som en avvikare om han står på sig
alltför mycket i sin nitiskhet att till vaije pris bli framgångsrik. Det är uppenbart
att den positivt extroverte förövaren ur denna aspekt är lite mer tillbakahållen.
Affärsframgång är delvis men inte helt och hållet liktydigt med ekonomisk fram
gång. Mer framträdande är istället att bli erkänd som en smart och kompetent
affärsman av den andre.
Den positiva uppfattningen av honom som framgångsrik affärsman behöver
inte och ska inte heller uppfattas allmänt av den andre. Som god manipulator i
det sociala samspelet gör han skillnad i vem som skall uppfatta honom positivt.
Hans strävan att vara framgångsrik i affärer ger honom möjlighet att känna sig
socialt framgångsrik. Det här är en viktig drivkraft hos den positivt extroverte att
vara framgångsrik, och framgångsrik i detta avseende betyder att han räknas in i
den "in-group" som han gärna vill tillhöra inom referensgruppen. För att lyckas
med ett sådant projekt är det uppenbart att han inte får vara alltför hänsynslös,
girig och gniden vid affärer. Han måste uppvisa respekt, värdighet och känsla för
motparten. Han måste uppvisa "normalitet" för att tala med Goffman. Han får
inte bli negativt känd som en "omöjlig människa" som det inte går att förhandla
med. Medlemskap i en "in-group" utgör troligen det högsta beviset på att han är
framgångsrik statusmässigt; att han har tillerkänts ett förtroende och att han i
denna samvaro kan kompensera en del av sitt emotionella trygghetsbehov. Lyck
as han inte med detta konststycke är risken överhängande att den positivt extro
verte utvecklar relativ deprivation och hans självrespekt sjunker i takt med "ute
slutningen".
Det är inte svårt att se att den positivt extroverte förövaren, utifrån Parsons ut
gångspunkt, är en passiv "främlingsorienterad" individ som anpassar sig till ett
socialt oberoende gentemot sin familj. Det är i själva verket grunden till hans
brottsliga beteende. Parsons misstänker dock att den individ som kommit så långt
i "främlingsorientering" strävar efter att söka upp andra liknande avvikande indi
vider vilka tillsammans kan uppfylla de normativa och emotionella behov som
individen har. Parsons talar explicit om den subkulturella associationen som ett
alternativt "normaliserat" normsystem för den avvikande individen. När det gäll
er den positivt extroverte ekobrottsförövaren är det tveksamt om han explicit sö
ker sig till brottsliga subkulturella associationer.70 Hans strävan att upptas i en
70 Av sex renodlade positivt extroverta fall bekräftade endast tre av dem Edwin Sutherlands hypotes om
differentiell association, vilket får ses som ett tveksamt stöd för hypotesen att just den positivt extroverte
förövaren är brottsligt subkulturell i sin "främlingsorientering".
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"in-group" är tydlig och klar i syfte att tillerkännas status att vara en framgångs
rik individ. Men den explicita "in-group" han lyckas komma in i är inte med
nödvändighet en subkulturell association inom vilket brottsligt beteende uppfat
tas som "normalt".
Den positivt extroverte ekobrottsförövaren lider i grunden av ett otillfredsställt
trygghetsbehov. Om man relaterar samma teoretiska ramverk på den icke
hjälpsamme ekobrottsförövaren och gör jämförelser mot den positivt extroverte
då far vi följande bakgrund. Den icke-hjälpsamme företagaren är i det närmaste
bilden av den stereotype förövaren som vi i allmänhet tänker oss. Han är missunnsam, misstänksam, klandrande och brysk. Kort sagt en otrevlig person, som
man direkt associerar med fusk och fiffel. Det här borde ge till effekt att denna
individ är stigmatiserad. Han är allmänt känd som en otrevlig person, som man
inte riktigt kan lita på, som man inte kan respektera och som kommer att kränka
en ifall man inte först kränker denne, osv. Förvisso är den icke-hjälpsamme indi
viden en klandervärd person, som både syns och hörs i sociala sammanhang. Han
sticker inte under stol med sina åsikter eller sin klandrande stil. Socialt och stil
mässigt är det en avvikande person, men han är därmed inte stigmatiserad genom
det sätt som han uppfattas av sina närmaste kolleger/vänner. Han möts med re
spekt och erkännande som affärsman och yrkesman. Han bär på en integritet som
är trovärdig, men inte sympatiskt tilltalande. Jämfört med den positivt extroverte
visar den icke-hjälpsamme en karaktärsfast stil. Han anpassar sig inte överlag till
den andre, speciellt inte om det är frågan om en kund, och han låter sig inte styr
kas i självförtroende eller självrespekt beroende på hur den andre uppfattar ho
nom generellt eller specifikt. Han har sin stil och den gör honom socialt oberoen
de mot de åsikter och värderingar som förmedlas om honom inom affärsvärlden.
Men ingen människa är eremit. Ett intressant drag med den icke-hjälpsamme är
dennes fasta hänvisning till en familjeförebild som utgångspunkt för sitt företa
gande. Att utföra sitt arbete noggrant och skickligt är viktigt och moraliskt förpliktigande för den icke-hjälpsamme, därför att det har han lärt sig av sina föräld
rar. Man ska sköta sina åtaganden fullt ut. Detta är utan tvekan en viktig moralisk
princip som ger en karaktärsfast hållning.
Den icke-hjälpsamme företagaren är en krass person. I affärssammanhang
(rättare sagt: yrkessammanhang) ser han enbart till sakförhållandet; en produkt
ska tillverkas (eller tjänst skall utföras) och då gäller enbart utgångspunkten att
denna produkt/tjänst utförs så tekniskt fulländat som möjligt. Den sociala relatio
nen med en kund är underordnad. Han behöver inte "Q äska" för kunden genom
att ta fram en produkt som bägge "mår bra av". Han vet sin tekniska kapacitet
och han tar fram en produkt, som tekniskt sett kommer att möta kundens behov
(oavsett om kunden vet det eller inte vid tillfället). En nöjd kund, dvs en okritisk
kund, stärker hans hybris att han minsann visste vad som gällde för denna kund.
En kritisk kund stärker hans klandrande och föraktande attityd mot att kunder är
tekniskt inkompetenta och stärker hans misstro att de är otacksamma gentemot
det arbete som han lagt ned för att fullända produkten/tjänsten tekniskt "för den
nes skull!".
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Socialpsykologiskt kan denna person karaktäriseras som en aktivt "främlingsorienterad" individ, som genom en påtagligt aggressiv stil provocerar fram en upp
görelse med den andre. Han söker efter socialt oberoende, men det är inte frågan
om ett absolut oberoende. Han bryr sig om den andres reaktion just därför att han
blir provocerad, och ifall han möts av motkritik tyder han det som otacksamhet
vilket stärker hans misstroende mot den andre. Hans misstroende karaktäriseras
av en desillusionerad attityd: Det är ingen mening med att jag gör min del efter
som jag inte vet vad jag får för det (Parsons 1964:262). Vid direkta nederlag ytt
rar sig denna desillusionerande attityd som en självömkande hållning: Allt är
hopplöst, jag skiter i allt. Det är en självömkande hållning som är parallell till
den attityd som Cressey (1953) fann hos de s k "absconders".
Den icke-hjälpsammes typ av "främlingsorientering" leder inte med nödvän
dighet till att han söker sig till subkulturella associationer som hyser ett normsy
stem som han finner "normalt". Och det finns inte heller någonting som tyder på
att den i eke-hjälpsamme förövaren i motsats till den positivt extroverte är speci
ellt angelägen att ingå i en för affärsvärlden symboliskt viktig "in-group". Han är
helt enkelt socialt inkompetent; han bryr han sig inte om andra affärsförebilder;
han uppfattar socialt engagemang i affärsvärlden som onödig och han ser sig i
första hand som yrkesman och inte som affärsman. Hans självbild utgörs inte av
affärsvärldens generaliserande andre, utan helt och hållet av familjens signifi
kante andre.
Hans värnande om familjen är dock kluven. Han hyser ett socialt stöd från fa
miljen. Hans bekantskapskrets är liten och inskränker sig i princip till familjen.
Han är ingen äventyrare och han uppvisar inte några äktenskapsproblem. Men
han rådgör inte sina affärer med familjen, och han tycks inte heller delge sina
känslor av "otacksamma kunder" för familjen. Familjen har helt enkelt ingenting
med hans affärer att göra, men den utgör en fast punkt i hans tillvaro. Detta dub
belsidiga drag kan bero på att han är första generationens företagare inom sitt
familjesystem. Det finns ingen i familjen (i bred mening) som vet eller kan ge råd
hur han ska hantera olika besvärliga affärssituationer. Han måste i det avseendet
lita till sig själv i en affärsvärld där det ställs krav på affärsmässighet, goda kund
relationer, osv. Den här typen av krav är han som person inte är speciellt lämpad
att tackla. Han är tekniskt orienterad och han ser till sakförhållandet vad kunden
vill ha för produkt/tjänst. Han kan inte i likhet med den positivt extroverte "sälja
in" sitt budskap/kunnande till kunden. Som affärsman är han inte någon lysande
stjärna. Detta avspeglar en otrygg situation, så länge det gäller det tekniska är det
inget problem men när det kommer till kundrelationen/affärsrelationen då blir det
problem. Familjen och de värderingar som föräldrarna ingjutit hos honom utgör
den fasta punkten vari han känner sig trygg. Detta håller han fast vid, men i öv
rigt vet han inte hur han ska hantera provokativa affärssituationer vilket gör ho
nom labil, osäker och vid nederlag självömkande i form av "liten gosse".
Utifrån Maslows behovstrappa är den icke-hjälpsammes ekonomiska trygghet
tillfredställd. Men hans kluvna och krassa inställning till familjen gör att det är
tveksamt om han överhuvudtaget erhåller (tillräcklig) emotionell trygghet genom
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familjen. Möjligtvis kan hans principiella hänvisande till det föräldrarna ingjutit
som viktiga moraliska värden utgöra en fast emotionell punkt hos honom. Men
under alla omständigheter uppnår han inte kärleksbehovet genom familjen, vilket
får till följd att vi här i likhet med den positivt extroverte ekobrottsförövaren har
en ensam och avvisad person. Det är dock tveksamt om den icke-hjälpsamme är
lika rotlös som den positivt extroverte, i det att den förre trots allt uppvisar ka
raktärsfasthet och inte låter sig bejakas av hur den andre ser på honom. Den icke
hjälpsamme antar inte (och kan inte heller anta) en manipulerande inställning till
den andre. Han är i det avseendet alltför ensidig i sitt sätt att uttrycka sig.
Vad är det då som gör den icke-hjälpsamme företagaren till en ekobrottsling?
Uppenbart är denne person otillräckligt integrerad i sin familj. Det är tveksamt
om han uppbär emotionell trygghet genom familjen vilket gör honom ensam och
avvisad. Men han är inte rotlös! Han hänvisar till föräldrarnas moraliska princi
per vad som gäller vid utfört arbete och han känner sig fast förankrad i dessa vär
den. Det är dock vid konfrontationen mellan dessa fasta värden (att utföra sitt
arbete skickligt och kompetent) och bemötandet av att genomföra affärer (vilket
kräver en helt annan form av social och ekonomisk skicklighet), som trycket blir
alltför stort och hans attityd blir aktivt "främlingsorienterad" gentemot den andre.
Jag har tyvärr inte den typ av data som kan belysa vad som händer vid just detta
kritiska moment. Här kan jag bara spekulera, vad jag misstänker är att den icke
hjälpsamme i grunden är en frustrerad person vars primära familjerelationer inte
varit de bästa. Det behöver inte med nödvändighet vara frågan om känslomässig
deprivation, men någon form av deprivation är det eftersom förhållningen till den
andre är dubbelsidig å ena sidan ett visat oberoende i form av klander och förakt
å andra sidan ett beroende i form av känslor av otacksamhet och vid nederlag
självömkan. Denna dubbelsidiga respons kan förstås i utvecklingspsykologiska
termer i det att den icke-hjälpsamme personens objektbilder av sig själv (själv
bild) och andra (objekt) inte korresponderar. Den bild av verkligheten som för
äldrarna givit honom att vara tekniskt skicklig och kompetent svarar mot hans
självbild, men den svarar inte mot den bild som är viktigt i affärslivet. De två
objektbilderna går inte ihop. Den objektbild som förmedlas av affärslivet blir ett
hot (en ond verklighet) mot dennes egen självbild (där föräldraförebilden är en
god verklighet). I detta moment utlöses en försvarsmekanism och individen vär
jer hotet genom att aggressivt projicera det till affärsvärlden, dvs kunder, andra
företagare agerar som otacksamma aktörer för hans "självuppoffrande" arbete.
Projiceringen uttrycker en psykologisk skillnad mellan vad som är "rätt" (min
verklighet) mot vad som är "fel" (affärsvärldens verklighet). Han har minsann
arbetat och slitit för att få företaget att fungera, men ändå möts han av otack
samma kunder, anställda och andra företagare som försöker lura honom (speciellt
om de går nöjda från förhandlingsbordet). Stilmässigt tar det sig uttryck som
missunnsamhet och misstänksamhet. För den icke-hjälpsamme ekobrottsföröva
ren blir t o m en aktör som skattemyndigheten projicerad att försöka "lura ho
nom" på pengar. Och mot den som försöker lura finns bara ett motmedel, att lura
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tillbaka. Det vill säga mot skattemyndigheten och andra företagare, ljuger han så
långt det är möjligt eftersom han inte behöver bevisa någonting för dem.
Denna kategoriska hållning intar han eftersom han strävar efter socialt obero
ende gentemot den andre (oavsett om det är frågan om skattemyndighet, annan
företagare, kund eller anställd). Men psykologiskt kan han inte frigöra sig från
den andres reaktion och han riskerar att ständigt bli sårad när han kritiseras vilket
i sin tur stärker hans missunnsamhet och misstänksamhet mot den andre. Den
icke-hjälpsamme har hamnat i en kräftgång, ju mer han kritiseras p g a sin sociala
inkompetens desto mer missunnsam blir han vilket leder till mer förakt och klan
der från hans sida, som leder till mer kritik osv. Hans moral blir alltmer egoistisk.
Det är till slut bara han som har "rätt". En sådan utgångspunkt leder naturligtvis
till att han enbart ser sig själv som tillräcklig att avgöra vad som gäller. Han be
höver inte lyssna på den andre; han behöver överhuvudtaget inte bry sig om den
andre. Den affärshandling han gör är den "rätta" handlingen, vilket får till följd
att bryter han mot lagen och han behöver inte försvara sin handling i termer av att
andra gör likadant. Det spelar ingen roll för den icke-hjälpsamme vad andra gör;
han kör sitt "race" och är det någon som påpekar att det inte är rätt då är det en
"otacksam typ".
Hos den icke-hjälpsamme förövaren råder någon form av oförlöst psykologisk
konflikt som leder till en frustrerad känsla att världen är uppdelad i två "verklig
heter" (en ond och en god). Denna uppdelning finns inte hos neurotikern. De två
personlighetsdragen uttrycker sin frustration helt olika. Den icke-hjälpsamme är
brysk, burdus, klandrande och föraktande, neurotikern är försiktig, osäker, und
flyende och hämmad. Hos neurotikern finns inte några klara gränser över moral,
rätt och fel, annat än de gränser som ställs upp i den värld där neurotikern är
verksam. Neurotikern är osäker över vad som gäller och han är osäker på hur han
skall agera. Han vill inte ha kritik och han försöker på alla sätt och vis välja sig
mot de situationer där han tvingas inta en bestämd åsikt. Det här är en klar skill
nad mot både den icke-hjälpsamme (som intar sin kategoriska ståndpunkt) och
den positivt extroverte (som intar en egocentrisk ståndpunkt). Neurotikern vet i
regel inte vad han vill, mer än att han vill allas bästa jämnt och ständigt. Neuroti
kern är utifrån denna utgångspunkt en vindflöjel; han följer de åsikter som råder
utan att explicit uttrycka vad han själv vill. Han är i jämförelse med den icke
hjälpsamme en karaktärslös person, och hans karaktärslöshet är av en helt annan
typ än den positivt extroverte som är karaktärslös genom sitt bedrägliga sätt att
vara social och sällskaplig i syfte att manipulera den andre. Neurotikern kan inte
uttrycka en klar och bestämd åsikt som går emot majoriteten, och han kan defini
tivt inte manipulera den andre genom sin stil. Han är alltför osäker. Neurotikerns
karaktärslöshet bottnar i en fundamental oförmåga att bestämma sig och i en
ständigt närvarande osäkerhet att inte veta hur han skall hantera situationer där
olika viljor pekar i olika riktningar. Denna karaktärslöshet leder till att neuroti
kern är "fångad" av den andres åsikter, vilket leder till att han låter sig ryckas
med av den andre. Vill kunden betala svart godtar han det därför att han vill
"vara snäll". Han vill inte ha någon diskussion om rätt eller fel, han vill inte del
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ge någon åsikt, han vill inte att det skall uppstå någon konflikt mellan honom och
kunden. Han är konflikträdd och går med på kundens krav.
Neurotikerns konflikträdsla åskådliggörs på två plan. Vid svåra beslutssitua
tioner uppträder han nervöst, jagat, uppskruvat och undflyende. Han vill komma
bort från situationen så fort som möjligt. Ett utdraget beslut skapar ångest och
även om beslutet blir affärsmässigt dålig så är det ändå bättre att besluta snabbt
än att förhala förhandlingssituationen som leder till ännu mer ångest. Undflyen
det uttrycker en försvarsmekanism som gör det möjligt för honom att förtränga
den psykologiska konflikt som avspeglar hans neurotiska karaktär. Det hela leder
till ren karaktärslöshet vilket gör det möjligt för andra företagare, medarbetare,
kunder att "köra med honom". Det är han som tvingas buga och bocka, utan att
kunna ställa motkrav om hövlighet och social respekt. Vid brev från skattemyn
digheten blir han så nervös att det närmast leder till blockering. Han blir helt
upptagen av varför myndigheten tagit denna kontakt, som han förvisso försöker
förtränga in i det längsta tills han tvingas konfrontera sig med frågan. När det
gäller denna typ av kontakt är det inte brottsmisstanken i sig som är orosskapande, utan det faktum att ärendet kan utgöra en konflikthärd som han inte kan
tackla.
Varför då denna karaktärslöshet? Sett utifrån Maslows behovstrappa har neu
rotikern misslyckats på nästan alla plan utom det första att få sina biologiska be
hov uppfyllda. Han har att uppfylla sitt ekonomiska trygghetsbehov och definitivt
svårt att uppfylla sitt emotionella trygghetsbehov. Hans familjeuppfattning är
bred och delvis konturlös (sträcker sig till att gälla även medarbetare). Det är
också tveksamt om han hyser ett socialt stöd av sin familj. I ett fall tycks det vara
familjen som "kör med honom", i ett annat fall värnar han om familjen, men
samtidigt värnar han om företaget för familjens räkning, även om det innebär att
han i första hand måste värna om företaget för att kunna värna om familjen i
andra hand, eller måste han inte i första hand värna om sig själv för att kunna
värna om företaget och familjen, eller.. ..hur var det nu? Neurotikern är en person
som saknar integritet. Det är helt klart att detta bottnar i någon form av oförlöst
psykologisk konflikt(er) i dennes uppfostran. Neurotikern är långt ifrån ett reali
serande av den högsta formen av behovsuppfyllelse, självaktualisering.
Socialpsykologiskt är neurotikern en person som drivs av det Parsons benäm
ner passiv "nödtvungen konformitet". Han vill gå den andre till mötes i alla avse
enden som denne önskar sig, dvs neurotikern underkastar sig den andre därför att
han vill förstärka interaktionen med denne. Underkastelsen är inte på något sätt
strategisk eller taktisk i syfte att stärka sin ställning inom referensgruppen att "ta
sig in" i en "in-group" i likhet med den positivt extroverte. Neurotikern vill
egentligen bara vara tillsammans i konsensus. Han kommer ständigt att tillhöra
kategorin "out-groups" inom referensgruppen. Utifrån Goffmans dramarelaterade
personlighetskaraktäristik är neurotikern i stort sett en icke-existerande person
lighet. Han gör sig inte känd för dramatiska utspel, gester eller utsvävningar. Han
uppvisar inte genom sin stil integritet eller karaktär som väcker respekt eller löje.
Han uppvisar egentligen ingenting annat än karaktärslöshet, undflyende och osä
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kerhet. Han är en i mängden. De personliga "hållhakarna" utgör osäkerheten och
undflyendet, den enda "positiva markeringen" är att han är "snäll". Neurotikern
är helt upptagen att agera utifrån "me", något framhävande av dennes "I" i form
av överlägsenhetskänsla syns inte. Det beror på att dennes jag är för svag att häv
da integritet mot föreliggande normer eller otydliga levnadsregler.
Varför blir då neurotikern ekobrottsförövare? Här kan jag egentligen peka på
alla faktorer samtidigt och hävda att detta och detta och... leder till brottslighe
ten. Men det finns en faktor av betydelse. Hans karaktärslösa hållning i allmänhet
och brist på integritet i synnerhet. Neurotikern halkar in i affärsvärlden på "ett
bananskal" och han tycks fortsättningsvis "halka runt" utan att kunna bestämma
sig. Att han blir brottsling ligger inte i hans personlighet såsom den positivt ex
troverte som vet med sig att han kan manipulera den andre, eller den icke
hjälpsamme som är hämndlysten på alla "otacksamma typer". Det tycks vara en
miljömässig tillfällighet att neurotikern blir brottsling. Det vill säga det är den
andres gränssättande i situationen och neurotikerns rädsla att inte konfrontera sig
med den andre som blir vägledande ifall denne börjar agera ekobrottsligt eller
inte. Han vill vara "snäll"; han vill ha alla med sig, osv. Den behavioristiska
tolkningen är att neurotikern agerar med den andre i syfte att reducera konflikt
spänningen. Genom ett medagerande belönas han positivt i det att konflikter
undviks vilket utgör en respons som förstärker neurotikerns beteende att agera
även om den andre föreslår rent brottsliga gärningar. Avgörande för den ekobrottsförövande neurotikern är med andra ord vilken typ av social miljö han be
finner sig i. Personlighetens betydelse ligger i neurotikerns karaktärslösa hållning
att inte kunna hävda sin åsikt och låta sig ryckas med i ett brottsligt beteende. Det
är definitivt inte fallet med den inbilske företagaren.
Den laglydigt inbilske företagaren kännetecknas av en uppdelad tillvaro, "var
sak har sin plats och sin tid". Saker och ting får inte sammanblandas då leder det
lätt till förvirring och oordning som blir energi- och tidskrävande. Men för den
sakens skull skall inte saker och ting ses isolerat från varandra. Allt måste hänga
ihop, det gäller bara att hålla ordning på vilka funktioner som de olika sakerna
har i helheten. Utifrån denna utgångspunkt har den inbilske ett analytiskt förhåll
ningssätt till livet. Det är alltid sakförhållandet som är styrande för vad denne
avhandlar, betraktar och åtgärdar. Han agerar rationellt relaterat till vad situatio
nen kräver av honom i hans rollegenskap. I rollen som affärsman är han hård vid
förhandlingar; i rollen som ansvarsfull fader är han känslosam och omvårdande
av sin familj. Den inbilske företagaren är en rollorienterad individ. Han drivs av
en pliktkänsla, att ställa upp och arbeta strävsamt för företagets bästa/familjens
bästa osv. Han ser bort ifrån sina egna intressen och låter sig helt upptas av det
arbete den sociala rollen kräver av honom.
Psykologiskt uppfyller den inbilske fler behovsnivåer än de tre tidigare per
sonlighetsdragen. Han uppfyller trygghetsbehovet både materiellt och emotio
nellt, eftersom både företaget och familjen är de två viktigaste delarna i hans liv.
Han är genom sin rolltillvaro ingen egocentriker, ej heller någon egoist. Han
ställer upp för den andre utan att till synes få någon direkt vinning av det. Även
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om jag misstänker att den inbilske agerar strategiskt, ställer jag upp idag så
kommerjag få igen det i morgon av den andre. Möjligtvis kan han ha samma
instrumentella syn även vid familjerelationen, men det tycks som att han har ett
genuint stöd hos familjen. Han känner att han tillhör någon att han inte är ensam,
bannlyst och avvisad. Men i vilken mån han uppfyller nästa behovsnivå den om
självrespekt är lite mer tvetydig. Den inbilske agerar till synes på samma sätt som
neurotikern att vara uppoffrande, undertrycka sina behov när han väl går in i rol
len som affärsman. Den inbilske underordnar sig den andres behov. Men i mot
sats till neurotikerns underordnande, underordnar sig den inbilske av plikt. Det
finns för honom vissa fasta värden av arbete, strävsamhet, ordning och reda som
ger en genuin karaktärsfasthet (kanske lite väl mycket i form av jordbundenhet,
praktiskt handlag och konservativ läggning) vilket gör honom respekterad.71 Den
inbilske är ingen öppen och flexibel individ som "säljer in sig", utan han håller
sig till det rollen förpliktigar honom. Det är inte svårt att kategorisera denne som
en externt kontrollerad individ. Hans psykologiska integritet avgörs av hur trofast
han är att uppfylla den sociala rollen som företagare, fader, etc. Misslyckas han i
sitt rollåtagande skyller han på sig själv och tar självmant på sig uppgiften att
rätta till saker och ting som "han är skuld till".
I Parsons handlingsteori är den inbilske personen uppenbart förebilden i den
nes personlighetssystem. Parsons handlingsteori föreskriver att agenten handlar
instrumenteilt, att personligheten är den balanserande faktor som förlöser den
spänning som agenten kan känna vid olika situationer, att personligheten är för
knippad med de värdeorienteringar och rollstrukturer som råder i samhället, samt
är funktionell för samhällets sociala ordning och individens välbefinnande. Av
dessa kriterier uppfyller den inbilske samtliga. Han är instrumentell och han är
jordnära, praktisk och konservativ när det gäller värderingar och han är genom
sin pliktkänsla, strävsamma och tillförlitliga karaktär funktionell för samhälls
ordningen och sitt välbefinnande. Men framför allt är den inbilske genom sin
pliktkänsla förpliktigad att ständigt göra det mesta möjliga av det rollen föreskri
ver. Det kan leda till en rad spänningar som förlöses i det att han samtidigt i sitt
rollagerande är känslomässigt distanserad från det djupa engagemanget i saken.
Det vill säga han hanterar situationen/sakförhållandet formellt därför att han inte
"är rollen", utan enbart en "rollaktör". Hans förnuft är rollorienterad men hans
hjärta är någon annanstans, kanske i en religiös sfär eller i ett ironiskt förhåll
ningssätt?
Utan tvekan känner den inbilske, i likhet med de tre ovanstående personlig
hetsdragen, frustration vid olika situationer. Men en särskiljande faktor för den
inbilske gentemot de tre personlighetsdragen är dennes distansering till sitt
rollagerande, sina rollförpliktelser, etc. Den inbilske satsar inte sitt liv, sin tillva
ro "på ett kort" i likhet med neurotikern som i alla lägen vill undvika konflikt för
att inte känna en uppblossande ångest, eller den icke-hjälpsamme som föraktar
71 Det är inte speciellt förvånande att den laglydigt inbilske i övervägande grad (14 renodlade fall av 18)
bekräftar Braithwaites hypotes att den laglydige respekteras och inte känner sig stigmatiserad av den
andre.
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och klandrar alla "otacksamma typer" som inte förstår värdet av dennes arbete
och tekniska skicklighet, eller den positivt extroverte som försöker kompensera
sin bristande emotionella trygghet genom att manipulera den andres förtroende
att upptas till den "inre kretsen". Det finns dock en formell likhet mellan den inbilske och den positivt extroverte i det att bägge personlighetsdragen består av
två delar. Den positivt extroverte innehar en sällskaplig och en manipulerande
sida; den inbilske innehar en förnuftsmässigt rollorienterad sida och en känslo
mässig sida som består av någonting oberoende och odefmerat. Där den positivt
extroverte använder sin manipulerande sida att komma åt värden eller komma i
besittning av en position som gynnar denne, så använder sig den inbilske av sin
oberoende känslomässiga sida att "ställa sig vid sidan om" om det sociala drama
som utspelar sig. Han betraktar situationen med distans. Den inbilske "vet" att
pliktkänsla, rollengagemang, strävsamhet och tillförlitlighet kommer att upp
skattas i så måtto att han respekteras för sitt arbete. Det är klart den inbilske är
ingen "glad och skojig typ", han är i själva verket rätt kallsinnig i sitt arbete. Men
han är effektiv. Han respekteras av den andre genom sin tillförlitlighet och plikt
känsla.
Inom sin referensgrupp kommer den inbilske definitivt att ansluta sig till den
konservativa karaktären. Han kommer att umgås med individer som har fasta och
principiella värden vid sina olika rollåtaganden. Den konservativa referensgrup
pen kommer att utgöra det moraliska stödet för den inbilske att handla "rätt" och
tänka "rätt". I sina rollåtaganden kommer han att vägledas av den likasinnade
andres bekräftande samtycke, liksom han själv kommer att bekräfta andra lika
sinnades handlingar och tankar. Den inbilske är m a o en person som i det när
maste helt vägleds av "me". Möjligtvis kan "I" framträda vid dennes känslomäs
siga distansering i form av mystik eller ironi över det sociala dramat vid olika
sociala situationer. Men den laglydige inbilske kommer aldrig att låta "I" fram
träda generellt vid interaktionen med den andre p g a pliktkänslan.
Varför begår då inte den inbilske ekobrott? Psykologiskt bottnar detta i att han
uppfyller sitt trygghets- och kärleksbehov. Han har en intim sfär som ger honom
trygghet, och han känner sig älskad och tillåts uttrycka kärlek. Psykologiskt finns
det inte något som leder till frustration; han är inte ensam, inte avvisad ej heller
bannlyst. På det psykologiska planet finns det inte något oroligt element hos den
inbilske, som leder till osäkerhet, förakt eller missunnsamhet. Detta utgör förstås
ett starkt skäl till att den inbilske kan hantera stressfyllda situationer på ett lugnt
sätt72, men även om han skulle bli frustrerad vid en affärssituation utgör dennes
egenskap att distansera sig från saken en viktig faktor till att han inte låter sig bli
stressad. Distanseringen är en balanserande faktor i personligheten att inte låta
sig "betagas" känslomässigt av det uppkomna läget i det sociala dramat. En an
nan viktig faktor i dennes avvisande av brottsligt beteende är förstås pliktkänslan,
att agera i enlighet med de förpliktelser som rollen kräver. Den konservativa och
handfasta läggningen att agera i sak (inte utifrån känsla) det uppgiften kräver,
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Sammanlagt åtta av 18 renodlade inbilska bekräftar en eller fler av de coping-hypoteser jag prövar
ovan.
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samt att agera i konsensus med vad den andre anser vara "rätt". Att inte överskri
da gränserna för det normativt riktiga och socialt accepterade är ett kännetecken
hos den laglydigt inbilske företagaren.73
En liknande karaktär finns även hos den hjälpsamme laglydige företagaren.
Men det finns även fundamentala skillnader till den inbilske. Där den inbilske
agerar och tänker kallsinnigt och analytiskt vid utövandet av de sociala rollerna,
där tänker och agerar den hjälpsamme efter intuition och känsla. Den hjälpsam
me drivs av intresse och låter sig "betagas" av sin uppgift/uppdrag, inte av för
pliktelse utan av ett barnsligt intresse, en nyfikenhet att fa saker och ting att fun
gera. Den hjälpsamme är inte distanserad till sin uppgift/uppdrag på samma sätt
som den inbilske, därför att han "sugs upp" av den uppgift som sysselsätter ho
nom. Man kan likna det vid ett "kall", en hängivenhet för saken. Bilden av ett
"kall" förstärks dessutom av att den hjälpsamme ser på uppfyllandet av sin upp
gift i en social kontext. Han vill vara tillsammans med den andre, han vill "hjäl
pa" den andre liksom han tror att den andre kan hjälpa honom vid olika typer av
problemlösningar. Men framför allt vill han "slänga käft", eller utöva sin lekfulla
spjuveraktighet med den andre. Den hjälpsamme vill vara "nära" den andre. Det i
sig har ett egenvärde för denna personlighet. Detta kan jämföras med den inbils
ke, som å sin sida är tillsammans med den andre utifrån vad rollen förpliktigar
honom. Det vill säga om en viss rollutövning fordrar en viss typ av social relation
då utövar han denna med känsla, omsorg och omtanke därför att relationen upp
fyller en viss funktion och effektivitet i det sammanhang där rollen utövas.
I förhållande till de övriga personlighetsdragen är den hjälpsamme raka mot
satsen till den icke-hjälpsamme (vilket knappast är förvånande). I förhållande till
den positivt extroverte finns likheten att söka sig till det sociala umgänget, säll
skapligheten osv. Båda trivs i en social kontext, men skillnaden är att där den
positivt extroverte försöker dra till sig all uppmärksamhet som person (desto mer
ju mer manipulativ han är), där agerar den hjälpsamme jämlikt för att upprätta en
kamratlig relation med den andre. Den hjälpsamme försöker inte i motsats till
den positivt extroverte hävda sig i relationen vare sig gentemot den han "vill"
umgås med eller mot den som han vill "visa" vem han umgås med. Den hjälp
samme söker efter jämställd gemenskap och konsensus med den andre. I det av
seendet finns det en viss likhet med neurotikern som gärna letar efter konsensus i
den sociala relationen. Men där neurotikern är osäker, gränslös och underordnad,
där är den hjälpsamme principfast och lugn. Ifall någon beter sig dumt mot denne
retar han inte upp sig på denne, utan konstaterar saktmodigt att så är fallet; och
ifall någon bryter mot lagen vänder han sig definitivt mot denne och betraktar
denne som skurk eftersom han smiter från den börda som alla måste bära för att
vi ska kunna upprätthålla vård, omsorg och omtanke av den andre.
Psykologiskt är den laglydigt hjälpsamme företagaren en person som uppfyllt
sitt trygghetsbehov och kärleksbehov med råge. Den hjälpsammes stöd i familj
och nära vänkrets är intim och uttrycklig. Det utgör grundlag för att tillfredställa
73
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behovet av självrespekt. Den hjälpsamme möts med respekt av den andre, men
knappast så att den andre "ser upp till honom" som en auktoritet, därför att han är
alltför lågmäld, kamratlig och lekfull i relationen. Men respekten för honom som
yrkesman och medmänniska är stor. Han ser sig inte själv som affärsman och
betraktas troligen inte heller som affärsman av den andre. Det är inte något som
bekommer honom, att betraktas som medmänniska och odla goda relationer är
viktigare. Det är helt klart att detta är en viktig del i dennes självrespekt, men
ännu mer psykologiskt grundläggande är dennes bejakande att göra det han vill
göra därför att han i grunden vill förverkliga sin talang. Att realisera sin talang
ger honom en speciell form av oberoende. Det är tillexempel inte viktigt att för
verkliga sig som företagare. Det är inte heller viktigt att bli rik eller framgångsrik
på sitt intresse, det är egentligen ganska ovidkommande. Hans lekfullhet, som är
ett uttryck för barnslig nyfikenhet, stärker detta oberoende. Han är inte heller
speciellt bekymrad om någon affärsidé går ekonomiskt fel, utan konstaterar att
man i så fall far börja som anställd. Den här fokuseringen mot att realisera sin
talang ger en genuin psykologisk integritet. Han vet vad han vill, och så länge
han kan realisera åtminstone tillstymmelsen av sitt intresse kan han bjuda på sig
själv i samvaron med den andre oavsett om det är en medmänniska eller "en dum
en". Det är självklart att detta inte utgör någon bra grund för att bli en framgångs
rik affärsman, i själva verket leder denna sorglösa inställning till att den hjälp
samme nog för det mesta "går på kryckor" när det gäller företagets ekonomiska
ställning. Men det bekommer honom inte.
Socialpsykologiskt är den hjälpsamme inte rollorienterad i sina relationer eller
i sina uppgifter såsom den inbilske. Han tycks ständigt leva "här och nu", men
inte "vind för våg" utan väl förankrad i sin primärgrupp (familjesystemet, föräld
rar och nuvarande familj). Hans moraliska principer om rättvisa, demokrati, altruism har skolats in av föräldrar vilket han i sin tur försöker överföra till sina
barn. Den hjälpsammes moraliska daning är fast förankrad i primärgruppen. Det
är medlemmarna i primärgruppen, liksom han själv som medlem i primärgrup
pen, som fostrar de värden och förhållningssätt som är värdefulla i livet.74 Hans
"me" utgår från denna normativa prägling inom primärgruppen, men samtidigt
tycks det vara så pass "högt i tak" inom primärgruppen att han tillåts pröva sin
nyfikenhet att förverkliga sitt intresse, sin talang. Den hjälpsamme kan under
socialt acceptabla former realisera sitt "I". Det avspeglar sig genom att han kan
gå helt upp i sin uppgift. Han upplever det som ett "kall", en "passion"; där han
"sugs upp" av sin uppgift; där han blir koncentrerad av uppgiften. Möjligtvis kan
det vara den hjälpsammes "överlägsenhetskänsla" som realiseras i denna uppta
genhet. Men jag tror att det mer handlar om att den hjälpsamme uppvisar en be
tydande grad av självaktualisering i det denne gör.
Den hjälpsamme är i klar motsats till de fyra ovanstående personlighetsdragen
inte någon frustrerad person. Han tycks agera tämligen prestigelöst, tämligen so
cialt oberoende och tämligen distanserat till det sociala drama som utspelar sig
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runt honom. Han uppvisar psykologisk integritet och genom sin lekfullhet och
nyfikenhet intar han ett tämligen omkomplicerat förhållande till de sociala krav
som förekommer. I förhållande till sin primärgrupp anpassar han sig och söker ett
öppet socialt stöd, men i förhållande till sekundärgrupper är han mer fristående,
egensinnig, upptäckande och intresserad att upprätta sociala kontakter för sitt
egenvärde. I så måtto är den hjälpsamme som personlighetstyp en fågel fenix
relaterat till Parsons personlighetssystem. Han passar inte riktigt in; spänningsre
duktionen är förstås allmän och den aspekten tycks den hjälpsamme lösa genom
sitt kontinuerliga realiserande av sin talang. Men han är inte speciellt instrumen
teil till sin läggning, snarare handlar det om att vara social och hängiven sin upp
gift. I vilken mån han är funktionell i sitt företagande är tveksamt. Han är i vilket
fall inte speciellt nyttoorienterad (även om det inte finns någon motsättning att
vara det) när han realiserar sin uppgift. Kommer den till nytta är det okej, kom
mer den inte till nytta är det okej. Huvudsaken är realiserandet av talangen. I så
måtto är den hjälpsamme en konstnärligt lagd person.
Utifrån Mertons referensgruppsteori kännetecknas den hjälpsammes referens
grupp av familjen (vilket i sig utgör en "in-group"). Men det är självklart att refe
rensgruppen är större än så för var och en av de laglydigt hjälpsamma företagar
na. Det är dock ett problem att peka på hur mycket större denna grupp egentligen
är för den hjälpsamme. Han bryr sig tämligen lite om affärsförebilder (eller för
övrigt andra förebilder); han har ingen ambition att bli en framgångsrik affärs
man och han har ingen ambition att bli rik (för det ställer bara till det). Men han
ger ett statusmässigt erkännande åt yrkesmän som kan "sin sak" och från vilka
han kan lära sig en hel del. Detta erkännande handlar till en del om att bli effekti
vare i sitt arbete, men framför handlar det om att "lära sig något nytt" (att stilla
sin nyfikenhet och upptäcka en problemlösning). Men handlar då erkännandet
om att han skulle vilja "bli en av dem" som är duktigare? Det är mer tveksamt;
hans lågmäldhet och psykologiska integritet visar snarare att det handlar om
egenvärdet att ha lärt sig något nytt med hjälp av de yrkeskunniga på området.
Varför begår då inte den laglydigt hjälpsamme företagaren ekobrott? På ett
plan finns det inget givet svar till varför denne inte begår ekonomisk brottslighet.
Den hjälpsammes strävan att realisera sin talang och samtidigt vara tillsammans
med den andre är egentligen ett lika fullgott skäl att bryta mot lagrum som omöj
liggör eller upplevs försvåra möjligheten att realisera sin talang, som att inte göra
det. Om en person är tillräckligt "passionerad" att realisera en uppgift som denne
anser befrämjar välbefinnandet (spänningsreduktion, självaktualisering, etc), då
kommer personen "att gå över eld och vatten". Det vill säga han låter sig inte
hindras av något abstrakt lagrum. Skälet till att han kvarstår som laglydig grundar
sig på något annat. Men det kan inte vara frågan om att till varje pris bli fram
gångsrik för att framhäva sin sociala status, och det kan inte heller handla om att
han är girig (att rikedom i sig har ett egenvärde), och han är definitivt inte fru
strerad över att bemötas med otacksamhet i likhet med den icke-hjälpsamme för
övaren. Svaret är snarare dennes känslomässiga förankring i primärgruppen, som
innefattar två relevanta faktorer. Dels har den hjälpsamme ingjutit vissa fasta mo
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raliska värden som syftar till att agera för samhällets gemensamma bästa (att all
tid tänka på den andre). Dels är det "högt i tak" vid den normativa regleringen av
gruppmedlemmens beteende. Primärgruppens medlemmar tillåter att den enskil
de kan realisera sin talang så länge inte någon skadas av realiserandet. Primär
gruppen ger förtroendet och förtroendet förvaltas av den hjälpsamme så länge
denne vet att inte bryta mot de ingjutna moraliska värdena. Ett brott mot dessa
värden är inte i först hand ett brott mot samhället, utan ett brott mot det förtroen
de som primärgruppens medlemmar ger. Det är skammen mot primärgruppens
medlemmar som håller tillbaka den hjälpsammes brottsintentioner (om de över
huvudtaget dyker upp).75

Slutord
Studien visar att bakom ekonomisk brottslighet återfinns ett tudelat personlig
hetsmönster i form av två dominerande "fält". Det finns en korrelation mellan de
individer som är positivt extroverta och/eller icke-hjälpsamma och/eller neurotis
ka att i större utsträckning vara ekobrottslingar än laglydiga. Det motsatta gäller
de individer som är inbilska och/eller hjälpsamma att i större utsträckning vara
laglydiga än ekobrottslingar. Det här är ett värdefullt resultat som visar att per
sonlighetens betydelse inte kan underskattas eller rent av negligeras så som den
dominerande forskningsagendan varit och fortfarande är vid studier av ekono
misk brottslighet (se t ex Levi 1994:245). Edwin Sutherland (1983:5-7) förneka
de kategoriskt värdet att härleda orsaksmönstret bakom ekonomisk brottslighet
till individen och dennes specifika personlighetsdrag. Låt vara att Sutherlands
personlighetsbegrepp är anakronistiskt i förhållande till dagens diskussion. Men
Sutherland var den som ställde agendan för den fortsatta ekobrottsforskningen,
vilket innebar att personlighetens betydelse förnekas än i dag. Avvisandet av per
sonligheten är dock lite mer sofistikerad i dag än den var vid Sutherlands tid. Su
san Shapiro (1990) och Vincenzo Ruggiero (2000:21) menar att man av normati
va skäl bör skilja på aktör och handling eftersom man förleds att sammanblanda
operatörens karaktäristika (personlighet, sociala bakgrund) med handlingens mo
dus operandi vilken skall förstås utifrån den situation som råder, de organisa
tionsstrukturer som dominerar och det normsystem som utgör ram för individens
handlande i en given kontext. Det är naturligtvis ett rimligt argument att vi bör
renodla våra analyser av brottshandlingen till att enbart behandla brottshandling
en och bortse från alla kringliggande variabler/faktorer som förvirrar analys och
resultat. Men för att detta skall bli en fruktbar forskningsstrategi, förutsätter det
att de variabler som avvisas som irrelevanta faktiskt är irrelevanta i annat fall lär
studierna bli förfelade och resultaten missvisande.
Jag menar, med stöd i denna undersökning, att här har forskningsagendan farit
fram alltför hårt vid det kategoriska avvisandet av personligheten. Jag delar Sha
piro och Ruggieros uppfattning att brottet skall studeras utifrån situation och de
norm- och värderingsstrukturer som råder inom organisationen. Detta är värde
75

Av de 10 laglydigt renodlade hjälpsamma företagarna bekräftade 9 av 10 Braithwaites hypotes ovan.
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fulla aspekter i frågan varför ekonomisk brottslighet? Men jag menar att de
"kastar ut barnet med badvattnet" genom sitt kategoriska avvisande av aktörens
karaktäristika bakom brottet. Med risk för att verka retorisk frågar jag mig om
det verkligen är en slump att vem som helst (förutsatt att samtliga individer har
samma tillfälle, innehar samma kompetens och position) utför ett ekonomiskt
brott? Eller att vissa aktörer, genom sin personlighet, är mer öppna och benägna
att utföra ett brott än andra trots att förutsättningarna i övrigt är lika? Jag menar
att det inte är slumpen som avgör denna fråga. Hade det varit slumpen så hade i
princip (med reservation för denna undersöknings låga bastal) fördelningen av
ekobrottslingar och laglydiga varit helt lika på de olika personlighetsdragen. Det
är inte fallet! Det är onekligen en värdefull observation att det finns ett mönster i
att vissa personlighetsdrag är mer relaterade till ekobrott än andra. Med tanke på
undersökningens relativt breda representativitet av olika typer av branscher,
samhällen, företagsstorlek och produktinriktning (se appendix A) är det knappast
frågan om slumpen att det råder en fördelning av vissa personlighetsdrag till
ekobrottslighet och andra till laglydighet.
Personlighet har alltså betydelse bakom ekobrott. Det kan tyckas vara ny kun
skap, och till viss del är det det; men i huvudsak är det inte speciellt ny kunskap.
Förre kriminologiprofessorn Olof Kinberg (1955:416) konstaterade tidigt i sin
principiella kritik av Edwin Sutherlands avvisande av personlighetens betydelse
vid ekonomisk brottslighet att detta var felaktigt: "Att vid sökande efter förklar
ingen till brottsliga beteenden...utelämna eller åtminstone negligera individens
biologiska särbeskaffenhet är en logisk orimlighet och måste med nödvändighet
leda till ett...felaktigt resultat. Denna metodik innebär ju att man ur samman
hanget eskamoterar bort personligheten som ju dock är förövaren av det brottsli
ga beteendet, eller...att man depersonaliserar ledarskapen inom vissa verksam
hetsgrenar." Kinberg har principiellt rätt. Förvisso är han fångad av sin tidsanda
och sammanblandar personlighet med förövare, vilket är fel. Förövaren är rimli
gen individen, men att denne genom ett speciellt personlighetsdrag är mer be
tingad att utföra brott än andra individer med ett annat personlighetsdrag. Dess
utom använder sig Kinberg av ett onyanserat personlighetsbegrepp, där person
lighet betyder ett och samma för alla individer. Han ser inte begreppet som ett
paraplybegrepp som innefattar olika personlighetsdrag. Men frånsett detta har
Kinberg principiellt rätt. Det är alltid någon som "trycker på knappen" och utlö
ser brottet oavsett hur komplex organisationsstrukturen i övrigt ser ut, eller hur
komplex affärssituationen än är. Det är alltid "någon" som utför brottet, och den
ne "någon" är för det mesta en person med ett visst personlighetsdrag. Brottet lär
i vilket fall inte utföras av en mystifierad ande. Det är en sak att man juridiskt,
vid vissa former av ekobrott, inte kan binda brottet till en ansvarig individ, med
hänvisning till att t ex organisationens affärsrutiner sedan länge urholkats regel
mässigt. Men detta är ingen invändning mot att brottet inte har någonting med
personligheten att skaffa, i själva verket uttrycker det att jurisdiktionen är för
outvecklad att avslöja och binda brottet till "en" individ.
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En annan viktig lärdom av denna studie är att personlighet inte är den (enda) va
riabel som förklarar distinktionen mellan ekobrottsling och laglydig. Det är en
sak att observera att en person med personlighetsdraget positiv extrovert, icke
hjälpsamhet eller neurotisk tenderar att vara ekobrottsling. Men det är inte det
samma som att observera att en person med dessa personlighetsdrag är predesti
nerad att bli ekobrottsling. Denna studie ger definitivt inte stöd för den gamla
kriminologiska tanken att det finns en speciell kriminell förövartyp. En tanke
som bl a Sutherland var med om att avvisa och som jag fortsättningsvis avvisar
giltigheten av. I så måtto kan man säga att personlighetsdrag inte är den grund
läggande egenskapen för distinktionen. Endera finns det en mer grundläggande
egenskap hos förövaren som förklarar distinktionen såsom Kinberg (1955:419)
antar: "Vidare beaktas inte...att psykiska rubbningar av olika slag påverkar den
moraliska funktionen, vanligen i en förminskande riktning, och att den affektiva
djupfrysning eller överhettning som ofta förekommer hos just de former av lind
rigare hjärnlessioner som är så vanliga bland kriminella, regelbundet medför en
minskad moralisk väckbarhet och därmed en minskad resistens mot brottspressionen." Antagandet om psykiska rubbningar kan vi lämna därhän när det gäller
den ekonomiske brottslingen. Men antagandet att det kaiLröra sig om någon form
av neurologisk dysfunktion som inte tillhandahåller organismen en tillräcklig
moralisk stadga vid olika typer av sociala tryck är en möjlig hypotes.
Ett annat, men betydligt mer frustrerat, sätt att studera individuella skillnader
mellan den kriminelle och den laglydige anges av Shadd Maruna (2000:291).
Marunas tanke är att individens personlighet är sammansatt av tre nivåer: Per
sonlighetsdrag, motiv och självuppfattning. Personlighetsdragen är stabila över
livsperioden, medan de andra nivåerna är "förändringsbara" i förhållande till in
dividens interaktion med sin miljö. Personlighet innehåller ett stabiliserande och
två "förändringsbara" element vars samspel förstås genom "narrativ psycholo
gy". Med det menas: "...a persons identity is not to be found in behaviour,
nor...in the reactions of others, but in the capacity to keep a particular going." (a
a:302). Självuppfattningen utgör en aktiv "information-processing structure" som
bär på de "teman" och roller som guidar individen i dennes beteende, varigenom
han sammanställer sin historia, nutid och möjliga framtid som ett led i hur han
skall agera. Det tycks finnas ett jag som arbetar genom minnet i syfte att få orga
nismen att agera i en bestämd riktning. Det är mystiskt, men det är självklart att
vi alla har en biografi, som berättar vem vi är. Vi agerar, tänker och uppfattar oss
själva i enlighet med vår biografi. Det låter trivialt, och det är trivialt. För frågan
är vad förklarar egentligen denna ansats när det gäller distinktionen, och när det
gäller frågan varför ekobrottsling? Vår biografi beskriver hur vi agerar, tänker
och uppfattar oss samtidigt som det sätt vi agerar, tänker och uppfattar oss är vår
biografi. Vad har man förklarat med det? Begreppen är synonyma. Det är som att
ange orsaken till att den kriminelle är kriminell därför att denne gör kriminella
handlingar!
En betydligt rimligare utgångspunkt till varför ekobrottsling är den tankegång
som allmänt antas inom internationell ekobrottsforskning, här presenterad via
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Benson & Moore (1992:?) kritik av Gottfredson & Hirschis hypotes:
"...offenders with high self-control, who employ it to pursue ego gratification in
an aggressive and calculating manner. In a culture based heavily in materialism
and competition, such personalities are bound to appear frequently and to often
be able to obtain positions on power and influence." Tanken är till synes rimlig,
fast man frågar sig om inte ekobrott även förekom i samhällen som i huvudsak
inte var grundad på materialism och tävlan? Huvudproblemet är dock att denna
tankegång inte kan ange var distinktionen i så fall grundar sig. Den anger att per
soner med ett positivt extrovert personlighetsdrag kommer lättare fram i ett mate
rialistiskt konkurrenspräglat samhälle. Men den förklarar inte varför det är just
denna typ av person som kommer fram i ett konkurrenspräglat samhälle! Den
visar inte hur och varför just denna typ av personlighetsdrag är eftersökt som den
enda typ av makthavare förenlig med materialism och konkurrens.
Det är en fullt rimlig tanke att anta att orsaksförloppet bakom ekonomisk
brottslighet befinner sig på åtminstone tre nivåer: Den individuella, den organi
satoriska och den samhälleliga (samhället som system). Dessa tre nivåer antas
samverka på något sätt, som gör att distinktionen mellan ekobrottsling och lagly
dig blir ett faktum. Benson & Moore (1992:?) ger oss inblick i den nuvarande
teoretiska situationen vid studiet av ekonomisk brottslighet: "Theoretically...we
may observe how historical, economic, and organizational events intersect with
individual biographies to make...white-collar crime more or less likely... The
bankemployee's ever-present opportunity to embezzle may be resisted, for exam
ple, when all is going well. But in the case of a family member's expensive ill
ness or a reversal of financial fortunes, the same employee may feel compelled to
embezzle. Macro social, economic, and organizational processes affect both
criminal opportunities and the conditions under which actors experience and in
terpret these opportunities. As conditions change, the likelihood that an actor will
either exercise self-control or take advantage of any given criminal opportunity
also changes. These macro processes must, therefore, be included in any com
prehensive theory of white-collar crime. More generally, theories of crime must
recognize not only variation in an actor's self-control and opportunity structure,
but also variation in the conditions under which an actor is called on to exercise
self-control and to interpret opportunities." Detta är självklart. Problemet är bara
att denna självklara insikt inte på något sätt förklarar varför en person begår brott
och en annan inte. Banktjänstemannen kan mycket väl beskrivas som att han
känner sig pressad att begå brott när hushållsekonomin raserar. Men vad menas
egentligen med att han är pressad? Och även om vi kan klargöra att han är pres
sad, varför söker inte tjänstemannen en annan legal lösning på sin ekonomiska
situation? Och även om vi kan klargöra att det inte finns någon annan möjlig lös
ning, hur kan vi förklara att han inte alltid handlar desperat, just därför att han är
pressad, när han utför det ekonomiska brottet? Och vad händer när tillfällesstrukturen ändras, hur skall vi förklara förändringsprocessen? Eller tänk om det
inte alls handlar om press utan girighet? Eller relativ deprivation? Eller...?
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Till saken hör dessutom att banktjänstemannen agerar inom en organisations
struktur. Är det någon aspekt som verkligen blivit genomlyst vid forskning om
ekonomisk brottslighet så är det just organisationsaspekten (Vaughan 1981. Braithwaite 1985. Lindgren & Theandersson 2001). Diane Vaughan (1983) har visat
att graden av komplexitet i en organisation är i sig en brottsbefrämjande faktor,
eftersom organisationen blir svåröverblickbar. Om dessutom verksamheten är
esoterisk där ett fåtal utanför verksamheten förstår vad som pågår inom verksam
heten minskar kontrollmöjligheten. Vaughan (1998) har även visat att avvikelser
från normen sker successivt inom organisationen, där allt högre grad av avvikelse
tillåts i det att den blir institutionaliserad i organisationskulturen. Andra brottsbefrämjande faktorer är förstås organisationens hierarkiska struktur och karriär
möjligheterna för den enskilde; att tiga och tyst lida när denne beordras att utföra
en illegal affärshandling för organisationens räkning, eller omvänt uppmanas att
utföra denna åtgärd för att motsvara den maskulina kulturen i organisationen och
"bli en i gänget" och förbättra möjligheterna till avancemang (Messerschmidt
1993. Coleman 1998). Andra studier har visat att hård konkurrens (beroende på
överetablering eller krympande marknad) är en brottsbefrämjande faktor av bety
delse (i vart fall så länge vi talar om kapitalistiska samhällen) (Coleman 1992).
Åter andra har talat om kriminogeniska branschkulturer där brott ses som en na
turlig del i affärsverksamheten (Alalehto 1999. Sund 1999). Därutöver har studi
er visat att ledarskapets betydelse att ange den "moraliska tonen" till sina medar
betare är av stor betydelse för om medarbetarna uppfattar brottslig aktivitet som
"naturlig" eller "onaturlig" (Coleman 1998). Listan kan göras betydligt längre76,
men det viktiga är att alla dessa organisationsstudier enbart talar om brottsbe
främjande faktorer, inte om brottsorsaker. Vi vet fortfarande inte vad i organisa
tionsstrukturen som understödjer (eller rent av betingar) banktjänstemannen att
utföra sitt ekonomiska brott! Vi känner inte till hur motiv- och tillfällesstrukturen
samvarierar!
En annan sida av saken är förstås kriminaliseringsprocessen vars utgångspunkt
är en ideologisk fråga om "rätt" och "orätt" beteende, som hanteras på politisk
nivå där olika aktörer (politiska partier, intresseorganisationer, etc) stöter och
blöter förtjänster och otjänster att definiera beteendet som ett kriminellt beteende.
Sven-Åke Lindgren (2000:228) pekar på problemets politiska natur: "Problemet
med att klassificera ädlingens felsteg, eller den välartades lagöverträdelse inom
dikotoma kategoriramar...normal-avvikare; kriminell-hedervärd; brottsling
laglydig, usel-god etc löper som en röd tråd genom decenniers ekobrottsdiskurs.
För Sutherland var det en utmanande orättfärdighet att vårt samhälles mäktigaste
grupp i kraft av 'affärslivets privilegier' tillförsäkras en relativ straffimmunitet."
Och det är naturligtvis sant och visst att det alltid finns vissa av oss som "går före
i kön". Men på vilket sätt påverkar detta allmänhetens uppfattning om fenome
net? Vilken betydelse har denna känsla av orättfärdighet bakom ekonomisk
brottslighet? Utgör den ett moment i den relativa deprivationen? Det är svårt att
säga.
76 För

en mer uttömmande översikt av litteraturen se Lindgren & Theandersson (2001).
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Frågan hur den ideologiska (vad som värderingsmässigt uppfattas som "farligt"
kontra "ofarligt" beteende) och den politiska diskursen (att tillse medel att reglera
den sociala ordningen och skapa resurser för samhällsutveckling) är viktigt att
studera om vi ska kunna förklara hur ett visst beteende kriminaliseras och medvetandegörs hos den enskilde. Men det är just denna övergång mellan nivåerna
som är svår att förena i en förklaringsstruktur. Sven-Åke Lindgren (a a) ger oss
den fenomenologiska dimensionen i frågan: "Det krävs en intensiv interaktionsprocess där omvärldens statusdegraderande och stigmatiserande tillskrivningar
anammas och införlivas med den egna biografin. Det krävs...en komplex omtolkning av valda delar av det levda livet, annars uppnås inte den eftersträvade
identitetsomvandlingen. Ett grundkrav...att processen ska ha framgång är förstås
att viktiga medlemmar i grupper som är av betydelse för den utpekade agerar
unisont, framför allt...att relevanta händelser definieras och betraktas enligt
samma måttstock. Om artikulerade förkastelsedomar och fördömanden inte mö
ter instämmanden utan gensägelser från sådana grupper, ja då fungerar inte sta
tusdegraderingen och stigmatiseringen." Det är sympatiskt och det är väl beskri
vet, men det är en from önskan att stigmatisering skulle ge oss lösningen på vår
fråga.
Förövaren måste känna och införliva den skamfyllda känslan "jag, en eko
brottsling!!!". Han ska känna hur den andres blickar träffar dennes oskyddade
hud som sylvassa pilar. Det ska göra ont! Flertalet av oss känner detta, men inte
alla. Varför? Därför att de inte känner och bemöts av den andre som en skamfylld
ekonomisk brottsling (se ovan Braithwaites hypotes). Ekonomiska brott är inte
ett "farligt" brott; dess offer är diffust (Meier & Short Jr 1995, Lindgren 1999.
Alalehto 2001); den uppvisar inte någon inflationsdrivande effekt (Hansson
1982), i själva verket kan dess betydelse för samhällsekonomin t o m ses som
befrämjande i det att den informellt ökar kapitalcirkulationen i systemet (Becker
1968). Men oavsett vad vi tycker om den relativa negligeringen av brottets "all
varsamhet", så måste vi ändå som samhällsvetare förklara vilka sociala meka
nismer som ger frågan denna relativa "lätthet". Hur fortplantas den från system
nivå via organisationsstrukturer till individ, och omvänt hur behandlas frågan på
den intersubjektiva nivån genom organisationskulturerna till den ideologiska och
politiska diskursen för att slutligen hamna i regeringens agenda som en viktig
eller oviktig fråga.
En viktig faktor i konstituerandet av frågans relativa "lätthet" är att ekonomis
ka brott i mycket liten utsträckning erfars individuellt. Man har svårt att se de
konkreta konsekvenserna av brottet, förutom vid personlig skada. Det är dock få
individer som har personlig erfarenhet av ekobrott, och det är svårt att föreställa
sig hur det ekonomiska brottet skall kunna ge kännbara konsekvenser för indivi
den (Meier & Short Jr 1995:97). Detta även om brottet har till konsekvens att
förtroenden mellan individer eller mellan individ och institution rubbas av svek
fulla sociala band eller svekfulla institutionsföreträdare, så måste just svekfull
heten kunna kopplas direkt till den ekobrottsliga handlingen som ett förtroende
brott. Hittills har ingen samhällsstudie lyckats presentera några trovärdiga och
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tillförlitliga resultat hur samhällets moraliska klimat påverkas av svekfulla hand
lingar från ekobrottsförövande individer eller organisationer (a a: 100). Detta
måste göras! En sådan studie kan endera visa att ekonomisk brottslighet inte är
något allvarligt brott (mer än i enstaka fall) mot den enskilde, mot organisationen
eller mot samhället. Vilket i så fall innebär att den fokusering som hittills riktats
mot denna brottstyp är överdriven. Men en sådan studie kan lika gärna visa på
det motsatta, att ekonomisk brottslighet faktiskt är betydligt allvarligare än vad vi
tidigare trott för den enskilde, organisationen eller samhället i stort. Och då är det
naturligtvis politiskt allvarligt att vi idag sitter och behandlar frågan som en "lätt
fråga".
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Appendix A: Metodik, insamlingsteknik och representativitet
Databasen består av intervjuer med 128 företagare, som agerat som informanter
av någon närstående vän eller kollega som de känner väl från affärslivet och i
görligaste mån även från privatlivet. Jag har inte funnit någon allmän terminologi
i litteraturen för denna typ av informantteknik, men eftersom den utgår från att
informanten lämnar uppgifter om en och endast en person samtidigt som det rå
der i det närmaste primär kunskap om den person informanten lämnar uppgifter
om kallar jag insamlingstekniken för intimiserad informantintervju. Det jag strä
vat efter att uppnå med denna teknik, i motsats till självrapportering, är att uppbä
ra hög validitet i uppgiftslämnandet, dels p g a att informanten känner personen
relativt väl, dels p g a att vi inte får veta vem informanten lämnar ut uppgifter
om, utan informanten kan fritt nämna intima detaljer om personen utan att behö
va skämmas för egen del eller befara att bli avslöjad om vem informanten lämnar
ut uppgifter om.
Intervjumaterialet bygger på en manual som innehar 62 huvudfrågor, 25 följd
frågor samt ett oräkneligt antal följd- och uppföljningsfrågor som ställts vid re
spektive intervju beroende på hur informanten besvarat frågorna. Frågekonstruk
tionen bygger i huvudsak på de hypoteser som prövas i denna artikel, dvs ca 1012 frågor per hypotes. Varje intervju har tagit ca 1,5 timme att genomföra och
intervjuernas genomsnittslängd sträcker sig till ca 20 A4-sidor. Intervjuerna har
riktats mot tre olika branscher; bygg-, verkstads- och musikindustri. Av de 128
intervjuerna genomfördes 51 stycken inom byggindustrin, 41 stycken inom verk
stadsindustrin och 36 stycken inom musikindustrin. Det senare berodde på bety
dande svårigheter att komma i kontakt med egen- och småföretagare inom mu
sikindustrin, medan det omvända gällde för byggindustrin. När det gäller arti
kelns huvudfråga: Varför ekobrottsling? Inriktades intervjuarna mot att de skulle
försöka fånga ungefär hälften av informanter som informerade om en ekobrotts
ling kontra en laglig affärsman. Målsättningen var att erhålla en tillräcklig data
mängd som kunde belysa skillnader mellan de två affärsmannatyperna. Denna
strategi lyckades relativt väl. Totalt erhöll jag information om 55 ekobrottslingar
(43 procent), 69 hederliga affärsmän (54 procent) och fyra stycken "vet ej" (tre
procent). De 55 ekobrottslingarna var relativt jämnt fördelade över de fem regio
nerna där intervjuerna företogs, vilket i lika mån gällde antalet hederliga affärs
män.
Datainsamlingen utfördes via semistrukturerad intervjuteknik, vilket innebär
att intervjuaren ställer frågor utifrån en intervjuguide efter en bestämd ordning
och, i görligaste mån, med samma inlevelse till samtliga informanter. Den semistrukturerade intervjun utgår från ett likabemötande av alla informanter. Inter
vjun far formen av en enkät, men skall inte förväxlas med en skriftlig enkät.
Skillnaden är att den semistrukturerade intervjun ger möjlighet att efter vaije svar
ställa en uppföljnings- eller fördjupningsfråga som ger datainsamlingen flexibi
litet att få fram fler svarsnyanser än vid en skriftlig enkät. Mitt val av den semi
strukturerade intervjun hänger principiellt samman med ambitionen att som kva
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litativ studie få fram "rationalen" (känslan och den meningsskapande strukturen)
bakom företagarens strategiska och moraliska överväganden vid att utföra eko
brott eller stå kvar som laglydig. Att beskriva och förklara denna "rationale" är
det primära målet för projektet. Det är just genom den semistrukturerade inter
vjuns likabemötande, som data får jämförbarhet vilket ger möjlighet att se typis
ka "rationaler" i studiens stickprov.
Utifrån en annan utgångspunkt är mitt val av den semistrukturerade intervjun
motiverad att dra nytta av den interaktiva kontakt som uppstår mellan intervjuare
och intervjuperson. Det är känt att intervjuformens artificiella interaktion kan
utvecklas till en förtroendefull relation om intervjuaren är något så när kunnig på
sakområdet och äger en social kompetens att "ta folk" på rätt sätt. Ifall förtroen
det utvecklas under intervjun kan det ge positiva inslag såsom att informanten
börjar fritt och mer ingående berätta om till exempel olika strategiska detaljer hur
och när personen överväger eller inte överväger ekonomiska brott. Ett annat vik
tigt skäl är förstås möjligheten att klargöra en fråga när informanten är osäker på
frågans innebörd, och möjligheten att ställa uppföljnings- och fördjupningsfrågor
när intervjupersonen följer en "associationsbana" när denne besvarar en specifik
fråga.
När det gäller frågan om databasens validitet bör följande aspekter nämnas: En
viktig uppmaning som intervjuarna hade med sig, i syfte att erhålla god validitet,
var att de inte direkt skulle börja ställa en rad uppföljnings- och fördjupningsfrå
gor vid intervjuns inledning förrän det var möjligt att göra det en bit in på inter
vjun. Den uppmaningen fullföljdes av varje intervjuare. Intervjuarna uppmanades
även att uppmärksamma ifall informanten av något skäl undanhöll viktiga infor
mationsbitar som projektet hade användning av. Intervjuarens roll blev då att för
söka ställa fördjupningsfrågor som inom hederlighetens ram "mjölkade ut" denna
dolda information. Intervjutaktiskt försökte jag möta detta eventuella undanhål
lande av information genom att göra intervjuarna medvetna om denna aspekt
kontinuerligt vid vaije kontakt och vid de två tillfällen vi träffades under inter
vjuperioden (vilket för övrigt utgjorde tre månader) i syfte att komma bakom den
officiella bilden som informanten alltid svarar på vid direkta och raka frågor, ef
tersom man förväntas svara så till en främmande person. Det gällde hela tiden för
intervjuaren att bygga upp en förtroendefull relation vid intervjusituationen.
När det gäller organiseringen av intervjuförfarandet, förekom det inte mellan
intervjuarna någon avcheckning av respektive intervjuprotokoll. Däremot utförde
jag som ansvarig forskare en regelbunden avcheckning av intervjuernas kvalité
och eventuella avvikelser från den bestämda arbetsordningen, utan att upptäcka
någon sådan. Ungefär vid mitten av datainsamlingsperioden sammankallades
dessutom hela intervjuargruppen då vi gick igenom olika problem och förtäljde
erfarenheter från datainsamlingen som vi gemensamt kunde dra nytta av. En
gemensam erfarenhet som vi kunde konstatera, och som jag kontinuerligt kon
staterade när jag fick in intervjuerna, var den principiellt likvärdiga syn som informanterna delgav om de affärsvillkor och den marknadsstruktur som rådde
inom respektive bransch. Tillexempel gavs utförliga och likvärdiga exempel på
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hur arbetsgivaravgifterna slog igenom på timkostnaden för den anställde. Infor
manterna visade därigenom att de visste vad de talade om och stack inte under
stol med vad den person som de lämnade uppgifter om tyckte om detta. Vissa
trovärdighetsproblem förekom naturligtvis, men jag kunde inte upptäcka något
systematiskt trovärdighetsproblem i intervjumaterialet utan problemet begränsa
de sig till enskilda informanter.
När det gäller frågan om reliabilitet kan följande aspekter nämnas: Intervjuer
na skedde huvudsakligen på dagtid i informantens egen hemmiljö. Informanterna
hade, såsom verksamma företagare, en allmän arbetsstress som ständigt påtalades
att de inte hade "tid med någon lång intervju", trots detta blev de i regel så enga
gerade att de "glömde bort" att de inte hade tid. Det förekom därutöver en rad
olika störande ljud (verkstadsbuller, högtalarmusik, etc.) vid intervjusituationen.
Detta var dock mest störande för intervjuarna som inte var vana vid ljudnivåerna
medan informanterna inte brydde sig om det. Något störande inslag från omgiv
ningen till exempel att någon satt och lyssnade eller avbröt intervjun med inlägg
etc. förekom inte. Däremot förekom vid ett antal intervjuer ett systematiskt
störande av ringande telefoner (ibland fyra-fem påringningar) samt anställda som
kom in för att fråga någonting om det arbete de höll på att utföra.
När det gäller datatyp är det tre aspekter som bör nämnas: För det första att in
formanterna svarat i egenskap av informanter om någon närstående vän/kollegas
affärsförhållanden. För det andra att data avser enbart individnivå gällande per
sonens bakgrund och karaktär bakom affärsbeteendet. För det tredje att intervju
frågorna till en mindre del avsett objektiva data om personen (utbildning, materi
ell levnadsstandard, familjeförhållanden, etc.), men till allra största delen subjek
tiva data om dennes normer, värderingar, attityder och framträdande personliga
"stildrag".
Representativitet: Artikelns databas om 128 företagare är ett litet stickprov,
och det föreligger hög risk att en så pass liten databas är icke-representativ för
populationen i sin helhet. Den kan inte uppvisa statistisk signifikans, och det vore
därför fel att genomföra olika prövningar av materialet utan att ha detta i åtanke
när man drar generella slutsatser av studien. Dock vill jag göra läsaren uppmärk
sam på att inte helt avfärda studiens hypotesprövningar och kritiska diskussion.
Därför att studiens databas har tillräckligt hög representativitet att tas på allvar.
För det första är data insamlad med en enhetlig insamlingsteknik (semistrukturerad intervju). För det andra har datainsamlingen utförts på fem olika regioner i
Sverige (två storstäder, en mellanstor stad, en mindre stad och en landsbygd)
spridda över norra, västra, östra och södra Sverige. För det tredje bygger databa
sen på tre helt olika branscher (verkstad-, bygg- och musikindustri), som verksamhetsmässigt (marknadsstruktur, produktsortiment, arbets- versus kapitalinten
sitet, osv.) uppvisar stora skillnader sinsemellan. För det fjärde är den enda ge
mensamma komponenten för branscherna att jag intervjuat företagarna hur deras
vän/kollega agerar som affärsman trots de skilda marknadsvillkoren mellan bran
scherna. För det femte att urvalet av företagare är slumpmässigt utförd; förutom
urvalskriteriet att regionens företagsstorlek skulle vara rättvist representerad i
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intervjumaterialet. Med utgångspunkt från dessa fem punkter vill jag påstå att
artikelns databas innehar hygglig representativitet eftersom data inte är begränsad
till en specifik miljö geografiskt eller verksamhetsmässigt samt att urvalet är
slumpmässigt. Detta borde garantera en viss representativitet för att genomföra
en någorlunda rättvis empirisk prövning även av generella hypoteser med ut
gångspunkt i studiens begränsade databas.
Men det kan förstås ändå tyckas en aning vådligt att pröva bärigheten hos ge
nerella hypoteser utifrån en så pass liten databas som denna. Men jag ber läsaren
då betänka att hypoteserna (vilka avser förklaringar på individnivå) var för sig
pekar ut ett antal skilda sociala mekanismer som avgörande för om individen ut
vecklar ett brottsligt beteende eller inte. Det betyder att den sociala mekanismen(erna) skall gälla vid studiet av en enskild individ likväl som vid studiet av
en miljon enskilda individer. Storleken spelar i detta fall ingen roll, eftersom hy
poteserna avser att förklara vilken(a) faktorer i den sociala processen som danar
individen till att utveckla och underhålla ett brottsligt eller laglydigt beteende.
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Appendix B: Intervjuguiden
Om informanten:
1. Kön
2. Erfarenhet av branschen, r (specificera)
3. Vilken typ av företag

Personens sociala karaktär:
4. Är personen man eller kvinna
5. Är personen svensk eller av annan nationalitet (vilken)
6. Hur länge har personen varit verksam inom branschen
7. Vad har han tidigare för yrkesbakgrund
8. Vad har han för formell utbildning för sina arbetsuppgifter
9. Hur ser hans materiella levnadsstandard ut
10. Vad är han för typ av affärsman? Är han i huvudsak aggressiv (strävar efter
finansiell prestige och snabb profit), eller teknisk (strävar efter att få saker och
ting att fungera i sitt och kundens företag), eller humanistisk (bedriver företaget
för sin egen familj och sina anställdas bästa)
11. Äger han en eller fler företag i samma bransch
11.1 Om ja: Hur många kan det röra sig om
12. Har han ägarintressen i andra företag (oavsett bransch) än den/de han driver
12.1 Om ja: Hur många företag kan det röra sig om

Personens uppfattning om olika näringsfrihetsfrågor:
13. Hur ser han på facklig verksamhet
14. Hur ser han på kommunala regleringar såsom miljö&hälsa, brandmyndighet,
etc
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15. Hur ser han på statlig reglering, t ex yrkesinspektion
16. Hur ser han på arbetsgivaravgifter och moms
17. Anser han att det är vanligt att företagare inom branschen följer egna spel
regler, eller att de följer samhällets övergripande lagar, fackliga avtal och regler
17.1 Om ja: Skulle du kunna utveckla detta

Differentiell association:
18. Betraktar personen branschen som en enda stor "familj" (dvs anställda och
ägare) är av samma skrot och korn, eller råder det enligt honom en markerad so
cial skiktning i branschen? (utveckla svaret)
19. Delar personen påståendet att driva ett företag är en fråga om livsstil eller
enbart en fråga om att driva ett företag som vilket som helst
20. Vilket yrke har personens föräldrar
21. Var och hur böljade personen inom branschen
22. Uppfattar han sig själv som en framgångsrik affärsman
22.1 Om ja: Brukar han motivera det med något specifikt argument (klyscha el 1)
22.2 Om ja: Är han en person som ständigt vill ha mer
23. Om han vill göra en investering som han anser vara bra för affärerna; men
ifall han följer gällande lagar blir investeringen inte fullt så bra. Vad gör han då,
fullföljer han investeringen med följd att han bryter mot lagen, eller avbryter han
investeringen eller gör han investeringen och följer lagen
24. Är han avundsjuk på andra företagares framgångar, eller ser han dem som
förebilder
25. Anser personen att det är vanligt att anställda tar emot svart lön om de er
bjuds detta, och i så fall vad tycker han om det
25.1 Anser personen att det är vanligt att anställda själva kräver helt eller delvis
svart lön
26. Vad har han har för förebilder i affärsvärlden ? (Exemplifiera med namn)

115

26.1 Om han har förebilder: Hur brukar han tala om dessa? Vilka typer av för
tjänster har de, som han saknar. Skulle han vilja tillhöra en av dem. Vill han gär
na synas i affärstidningar etc
26.2 Har hans far, bror eller nära släkting någon särställning i hans attityd till hur
man skall bedriva affärer

Coping:
27. Är personen religiös
27.1 Om ja: är han djupt troende (besöker kyrkan regelbundet), traditionellt tro
ende (besöker kyrkan vid högtider) eller troende i största allmänhet
27.2 (Om det är möjligt: Fråga efter religiös riktning)
28. Är personen filosofiskt lagd
28.1 Om ja: Hur yttrar sig det
29. Uppvisar personen oberoende vid beslutsfattande gentemot närliggande om
givning, eller är han beroende av vad andra tycker att han skall fatta för beslut
30. Är han en ensamvarg (som gärna går sina egna vägar för att fatta de avgöran
de besluten) eller en gruppmänniska (som gärna rådgör och förankrar sina beslut
i samspel med medarbetare, vänner, familj, etc)
31. Vill han gärna bli omtyckt av andra i allt vad han gör, eller bryr han sig rela
tivt lite om det
32. Hur ser personens sociala stöd ut allmänt (vänner, kolleger, familj, etc)
33. Upplever sig personen ofta, sällan eller aldrig kränkt vid affärssituationer
34. Är personen i allmänhet lugn, eller orolig eller ångestladdad vid svåra be
slutssituationer som rör företaget, t ex vid hård konkurrens
35. Är han utbildad för att möta dessa svåra situationer, eller reagerar han enbart
utifrån sin erfarenhet
36. När han väl har fattat beslutet vid det trängda läget, brukar han då uppträda
lugnt, oroligt eller ångestladdat vid beslutets genomförande
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37. Brukar han tvivla på att han genomfört rätt mått och steg under beslutets ge
nomförande
38. Ifall det visar sig att hans beslut ledde till en misslyckad affär i slutändan.
Hur reagerar han på det? Tar han det sorglöst (shit happens), blir han orolig eller
ser han det som en katastrof för honom och hans företag
39. Ifall han far ett brev från skattemyndigheten, som påtalar vissa brister i hans
bokföring. Hur reagerar han? Tar han itu med ärendet professionellt (utan någon
speciell känsloinblandning) och administrerar det som ett ärende vilket som
helst? Eller skjuter han ifrån sig ärendet en tid och låter det "svalna" (känslomäs
sigt) innan han tar itu med det? Eller reagerar han på något annat sätt?
39.1 Oavsett vilket svar som ges, ställs följande uppföljningsfråga: Varför reage
rar han så? (frågan gäller personens livspreferenser, livssyn, etc)
40. Samma situation, men personen får ett samtal från eko-roteln. Hur reagerar
han? etc
41. Uppträder personen vid en hotsituation flexibelt, anpassningsbart för att han
tera situationen, eller antar han en "linje" som han håller sig till konsekvent ge
nom hela hotsituationen tills hotet är undanröjt
42. Anser du att han har ett gott självförtroende (ser positivt på sig själv, har en
förmåga att reda sig, etc)

Kontrollteorin
43. Brukar personen i allmänhet vara känslig för vad andra tycker om honom,
hans uppträde, stil och åsikter. Hur yttrar sig det
44. Är han samvetsgrann (hederlig och noggrann) eller mindre nogräknad (lite
småfuskande)
45. Är han hänsynsfull (artig), eller hänsynslös (brysk, uppkäftig, etc)
46. Är han pliktfylld, eller tar han dagen som den kommer lite sorglöst, etc
47. Är personen i allmänhet spontan och impulsiv (säger omedelbart sin mening
och tänker efter sen) eller är han avvaktande och kalkylerande (agerar med efter
tanke)
48. Brukar han dryfta olika affarsproblem genom att beräkna vinster mot kostna
der i ett affärsupplägg som innefattar ett visst fibblande med bokföringen
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48.1 Om ja: vilket hot värderar han som allvarligast, mindre allvarligt, etc
48.2 Om ja: vilka vinster ser han
48.3 Om ja: hur försöker han övertäcka att fibblet inte syns
49. Brukar han medvetet utnyttja kryphål i lagen för att komma undan avgifter,
eller komma undan regelsättningar
50. Är personen en äventyrare, som gärna vill leva lite på gränsen till det tillåtna.
Vill han ha "kickar" av spänning. Drömmer han om det "stora lyftet", etc
50.1 Om i a: Hur yttrar sig det
51. Vad är viktigast för personens egen livstillfredställelse, att det i första hand
går bra för hans företag eller att det går bra för hans familj alt. nära och kära vän
ner
52. Anser personen att man kan "tvingas" begå brott p g a höga räntor, höga hy
ror eller andra fasta kostnader
52.1 Om ja: Vad är det för typ av kostnader han klagar mest på och varför
53. Anser personen att det förekommer illojal konkurrens som tvingar honom att
sänka priser och täcka förluster med att dribbla med boköringen, fakturera "fel
aktigt" eller använda sig av svart arbetskraft, etc
53.1 Hur ser han på den illojala konkurrensen
54. Har personen sociala problem av något slag (äktenskapsproblem, alkoholpro
blem, spelberoende, etc)

Differentiell skam
55. Har personen blivit känd (för en sluten krets) eller erkänt för dig att han nå
gon gång begått ett ekonomiskt brott
55.1 Om ja: Vad var hans motiv för att begå brottet. Var det situationsbetingat
eller fanns det en kalkylerad strategi
55.2 Upplevde han att han blivit förnedrad, vid en affärssituation så att han blev
uppgiven och tappade tilltron till rättssystemet, etc
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55.3 Om ja: Under hur lång tid upplevde han sig ha blivit förnedrad vid affärs
sammanhang. Vad var den utlösande faktorn för förnedringen, t ex hade han bli
vit misskrediterad vid en affärsuppgörelse med ett större affärsbolag, etc
55.4 Om ja: Var det någon speciell tidpunkt som blev avgörande för brottet, eller
utsattes han under, kortare eller längre tid för påverkan att utföra brottet
55.5 Om ja: Blev det allmänt känt bland affärskolleger att han misslyckats och
blivit "överkörd" vid en eller flera affärer. Vad kände han då för det ryktet
56. Hur såg han på sig själv när han begick brottet
57. Hur upplevde han att andra såg på honom efter sitt ekobrott
57.1 Kände han sig som en "andra rangens människa" eller...
57.2 Känner han sig förfarande idag skamfylld för sin handling, eller har han bli
vit likgiltig för handlingen och fortsatt i samma brottsliga stil
58. Brukar han inför förtroliga bekanta skryta med att han lurar staten på skatt,
eller skryta över att han lurar andra affärsmän
59. Känner han sig i allmänhet respekterad av sina kolleger. Om inte varför
60. Upplever han att det finns en förlorare för hans brottsliga gärning
60.1 I så fall, vilken typ av förlorare

Avslutning
61. Tänker han stanna kvar i branschen
62. Vill han att hans barn ska jobba som företagare i branschen

Plats för egna kommentarer
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Appendix C: Branschurvalet
Att studera en bransch, t ex restaurangbranschen (Alalehto 1999. Sund 1999), har
en överordnad förtjänst i det att förhållandena i en bransch kan studeras och
kartläggas som ett tydligt exempel på den ekonomiska brottslighetens karaktär
och struktur. Ur forskningssynpunkt ger det en fördjupad förståelse av ekobrot
tets karaktär, eftersom man far möjlighet att tränga in i en specifik bransch med
sina affärsvillkor och kulturella ramar. Men sett ur principiell aspekt, vad far af
färsmannen att begå ekonomiska brott, kan en ensidig branschstudie bli alltför
fångad av branschens kontext och kulturella bias vilket leder till att resultatet en
bart blir giltig för branschen och inte giltig för ett generellt affärsbeteende. Det är
ett problem som man delvis kan överkomma genom att utvidga branschantalet till
åtminstone tre. I denna studie har jag valt att en av branscherna skall vara en
"ren" bransch, dvs en bransch som inte är känd för att uppbära ett frekvent bruk
av ekonomisk brottslighet, däremot skall en annan bransch vara känd för ett fre
kvent bruk av ekonomisk brottslighet, och den resterande branschen stå någon
stans mitt emellan dessa två extremer.
Jag utgick från det övergripande kriterium som "Branschsaneringsutredningen" (SOU 1997:111) tillämpade, nämligen om branschen domineras av
kontantbetalningar mellan kund och säljare (s k "pengarna-i-handen-bransch")
gentemot att branschen domineras av fakturabetalningar, kontrakt och seriebe
ställningar. Mitt relativt ostrategiska val föll på verkstadsbranschen, byggbran
schen och musikbranschen (managers, distribution och marknadsförare av band).
Verkstadsbranschen valde jag därför att den kännetecknas av fakturabetalningar,
tydliga kontrakt och beställningar av långa produktionsserier. Byggbranschen
valdes därför att den kännetecknas av det omvända, korta arbeten, otydliga kon
trakt och framför allt mycket kontantbetalningar mellan småföretagare och den
privata kunden. Och musikbranschen valdes därför att den kännetecknas av en
mellanställning mellan de två branscherna; vid skivkontrakt gäller tydliga kon
trakt och fakturor med relativt långa produktionsserier; vid danstillställningar
gäller i större utsträckning kontantbetalning, muntliga kontrakt och korta arbeten.
Skälet till att jag valt dessa tre branscher beror på fyra saker. För det första vill
jag komma åt en relativt vid empiri, så att hypoteserna kan testas mot olika af
färsmiljöer samt att resultaten av hypotestestningen kan diskuteras mot mer prin
cipiella frågeställningar inom ekobrottsforskningen. Jag vill till exempel över
komma ekobrottsbeteenden som är specifika för en bransch till ekobrottsbeteen
den som är allmänna för företagandet som sådant och inte specifika för en
branschkultur. För det andra försöker jag dock begränsa studien till tre branscher
eftersom jag vill nå ett tillräckligt "djup", dvs jag vill primärt komma åt data som
fångar förtagarens "mening" (rationale och känsla) kring affärshandlande och
överväganden som han gör vid olika affärssituationer. Jag syftar därför efter så
fylliga intervjuer som möjligt (sakliga, men framför allt data över personens
åsikter, attityder och värderingar) hur han bedömer olika affärssituationer. För
det tredje skall urvalets storlek ge vissa möjligheter att genomföra en enklare
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jämförelse över förekomsten av ekonomisk brottslighet i tre olika branscher. Det
är en allmän mening att vissa branscher anses vara mer ekobrottsfrekventa än
andra (där vissa branscher inte ens anses inneha ekobrott, t ex verkstadsindu
strin). Denna åsikt kan svara mot en realitet, men kan lika gärna var ett resultat
av en positiv stämplingsprocess. En komparativ ansats gör det möjligt att tentativt bekräfta ekobrottsförekomstens distinktion mellan branscherna eller bekräfta
möjligheten att ekobrottsförekomsten inte är så distinkt mellan branscherna, som
det allmänt antas. För det fjärde vill jag inte enbart komma åt information om
ekobrottsförövare. Utifrån den kontrollteoretiska ansatsen är det speciellt värde
fullt att hitta informanter som lämnar information om helt ärliga affärsmän, för
att jämföra dessa mot lagöverskridande affärsmäns karaktär och bakgrund. Även
här spelar verkstadsindustrin funktionen av att vara en "ren" bransch mot den
"orena" byggindustrin. Valet av musikbranschen motiveras, förutom att vara en
delvis "ren" och delvis "oren" bransch, att det är en kraftig tillväxtbransch, som
kan dra till sig lycksökare med lite "egna" affärsmetoder.
Branschurvalets fördelning i Sverige: Vid valet av de tre branscherna var ett
viktigt kriterium att fördelningen av branschföretag måste vara relativt väl för
delad på de orter där intervjuerna skulle genomföras. I annat fall riskerade man
att fa en systematisk skevhet i intervjuutfallet. Det visade sig inte vara något pro
blem eftersom antalet företag i respektive bransch var mer än tillfyllest fördelad
på de fem orterna. Antalet verkstadsföretag med minst 20 anställda var 1997, 1
823 stycken; företag med 20-49 anställda var 999 stycken och företag med minst
50 anställda, 824 stycken, spridda över landet (SCB, branschnyckeltal Bl, 1997).
SCB uppgav inte antalet mindre verkstadsföretag över landet, men jag utgick
från att det fanns en mångfald små verkstäder med mindre än 20 anställda i stort
sett inom varje tätort. Vilket visade sig korrekt när vi tittade över de lokala före
tagsregistren. När det gäller byggbranschen var fördelningen god. Enligt SCB
bestod svensk byggindustri77 av 271 företag med minst 50 anställda, och 151 f öretag med 50-99 anställda spridda över landet.78 (SCB, branschnyckeltal A13/14,
1997). Även här hade SCB räknat bort flertalet byggföretag med mindre än 50
anställda, vilket är frekvent förekommande i de mindre tätorterna. När det gäller
musikbranschen, saknade SCB helt detaljerade uppgifter om branschen. Men den
preliminära statistik som branschföreträdare gav (Alexanderson 1999. Svensson
telefonintervju 20/10 199979) pekar på en bransch, som innehöll mer än 10 000
företag, dvs musikförlag, dansbandsbolag, managersbolag, nöjesbolag typ Lise
berg och egenföretagare typ trubadurer, coverband, etc. När det gällde musikför
lagen och nöjesbolagen var de i princip koncentrerade till storstäderna, däremot
var dansbandsbolagen och egenföretagarna spridda över hela landet. Branschen
bestod i huvudsak av egenföretagare och småföretagare (med högst 5 anställda).
Företagen, vilka drivs som huvudnäring, var registrerade i de lokala telefonre77 Inklusive Bygg- och anläggnings- entreprenörer, husbyggnadsentreprenörer samt bygginstallationsfirmor.
78 Det totala antalet byggföretag kan utvidgas betydligt om man räknar in elinstallations-, WS- och ventilationsfirmor. Vilket för övrigt SCB gör i sin branschöversikt.
79 Putte Svensson, ansvarig för bl a Hultsfredsfestivalen.
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gistren under rubrikerna musikproduktion, musikförlag, musikförmedling, artist
förmedling, etc.
Urvalet av de konkreta företagare som tillfrågades om intervju bestämdes av
fördelningen mellan mindre, medelstora och stora företag i respektive bransch på
orten. När det gäller urvalet av informanter fanns en rad företagsregister att gå
på. Inom projektet tillämpades framför allt "Branschfakta" från Dun & Bradstreet
(som anger konkreta företag med adresser för vaije bransch), SCBs företagsre
gister, kommunala företagsregister samt telefonkatalogens gula sidor. Vid flerta
let tillfällen tillämpade respektive intervjuare olika företagsregister/ företags
upplysningar i syfte att stämma av den riktiga kriteriebild på de företag som val
des ut för intervju.
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Appendix D: Bortfallet
Projektet innehade fem intervjuare vilka ansvarade över fem städer/regioner för
delade över Sverige (Örnsköldsvik, Östersund, Stockholm, Göteborg och inre
delarna av Småland). Ett villkor var att varje intervjuare skulle klara av minst 25
intervjuer under den tre månadersperiod de var knutna till projektet. Det villkoret
uppfylldes, i tre fall hann intervjuaren dessutom med en tjugosjätte intervju.
Sammantaget fick jag detaljerad information om 128 företagare verksamma i
bygg-, verkstads- och musikbranschen. Men vägen fram till dessa 128 kantades
av en mängd bortfall, dels av extern art (vägrade eller kunde inte ställa upp för
intervju), dels av intern art (vägrade eller kunde inte svara på vissa frågor).
När det gäller det externa bortfallet var det totalt 142 företagare som inte ställ
de upp för intervju. Bortfallet for Stockholms del var 52 stycken, Göteborg 41
stycken, Örnsköldsvik 24 stycken, Småland 19 stycken och Östersund sex styck
en. Bortfallet far anses vara mycket högt med tanke på att detta är en kvalitativ
studie med face-to-face intervjuer som för det mesta förlagts till företagarens
hemmiljö. Delvis finns det dock en naturlig förklaring till det stora bortfallet i det
att företagens adresser inte stämde överens med våra uppgifter, eller att företaget
hade upphört eller att vi fått tag på företag i fel bransch. Med dessa uppgifter till
handa reduceras det reella externa bortfallet till 108 stycken, men det är fortfa
rande ett mycket stort bortfall.
Tabell: Det reella externa bortfallets fördelning efter branschtillhörighet och
stad/region. Absoluta tal.
Stockholm

Gteborg

Verkstad

8

11

Bygg

8

7

Musik

21

16

stersund
-

-vik
4

17
4

3

Smland
10
7
1

Det externa bortfallet är ganska jämnt fördelad över de tre branscherna (Verkstad
33 stycken, Bygg 30 stycken och Musik 45 stycken fall). Däremot uppvisar bort
fallet en klar skevhet i det att Stockholm och Göteborg tillsammans står för näs
tan 65 procent av det externa bortfallet. Någon systematisk förklaring till detta
finns inte. Anledningen till bortfallet består till stor del av att företagaren inte
hade tid (totalt 49 stycken), eller att denne inte svarade på upprepade telefon
kontakter (totalt 35 stycken). Därutöver var det ett mindre antal som var skeptis
ka till undersökningen och/eller att bli intervjuade (totalt 14 stycken), och ett litet
antal som föll bort p g a sjukdom (totalt fyra stycken), semester (totalt tre styck
en) eller att de backade ur i sista stund (totalt tre stycken).
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När det gäller det interna bortfallet uppvisar den ett mycket lågt tal. Frågorna 9,
19, 21, 22:2, 50 och 61 har ett bortfall på endast en informant av 128 informan
ter. Det är försumbart. Däremot har bortfallet blivit betydligt högre när det gäller
följdfrågorna från fråga 55 till fråga 57:2. Av totalt 55 ekobrottslingar i under
sökningen var det 43 stycken informanter som öppet svarade "ja" på fråga 55. Av
dessa 43 vägrade/kunde inte 25 stycken svara på följdfråga 55:3; elva stycken på
55:5; tio stycken på 57:2; fem stycken på 55:4 respektive 57; fyra stycken på
57:1 respektive 60 och slutligen tre stycken på fråga 56. Det totala bortfallet blev
för dessa nischfrågor mycket högt drygt 17 procent, dvs drygt en av fem frågor i
nämnda frågespann besvarades inte. Problemet var dock inte så allvarligt, efter
som det inte fanns någon systematik i bortfallet (förutom fråga 55:3). Informan
ten besvarade i regel inte en eller två av följdfrågorna, men i regel samtliga andra
följdfrågor inom spannet. Därigenom kunde jag uppbära tillräcklig substantiell
information om den person som informanten lämnade upplysningar om.
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Appendix E: Databearbetning och redovisning av regellistor
Data bearbetades med hjälp av datorprogrammet HyperRESEARCH 1.65. Pro
grammets förtjänst ligger i att det är ett tidsvinnande och energibesparande
hjälpmedel, som höjer validiteten vid analyserandet av rådata jämfört med om
detta skulle ske på traditionellt manuellt sätt. HyperRESEARCH har principiellt
beskrivits av upphovsmakarna Hesse-Biber och Dupuis (1995). I denna studie
har jag kategoriserat rådatan i koder. Det vill säga, jag har låtit en textrad där respondenten beskriver sin inställning till något stå för en specifik attityd eller vär
dering. Denna attityd har därefter kodats på liknande sätt som ett variabelvärde.
Analysen av koderna har därefter utförts genom ett testförfarande via uppställan
de av regellistor där kodernas samvariation sammanställts genom två olika kom
mandon. Endera har jag mätt samvariationen genom kommandot "AND". Till
exempel:
"nej
erkänt
ekobrott
AND
kalkylerande
AND
ja bryr sig vad folk tycker". Koderna utgörs i denna regel av till exempel
"nej erkänt ekobrott". AND-kommandot anger att det enskilda fallet måste upp
fylla samtliga koder "nej erkänt ekobrott" och "kalkylerande" och
"ja bryr sig vad folk tycker" för att programmet skall ange att det enskilda fallet
bekräftar regeln. Om det enskilda fallet enbart bekräftar en eller två av de tre ko
derna, ses det som ett icke-stöd för regeln. Ett alternativt kommando är "OR", till
exempel "nej erkänt ekobrott OR kalkylerande OR ja bryr sig vad folk tycker".
Vid denna situation behöver inte varje enskilt fall uppfylla mer än en av de in
gångna koderna för att regeln anses bekräftad. Antingen uppfylls ett värde eller
inget värde. Om inget värde uppfylls då utgör det ett icke-stöd för regeln. Gene
rellt kan sägas att det är svårare för varje enskilt fall att bekräfta regler med
AND-kommandon än OR-kommandon. Men å andra sidan utgör de fall som be
kräftar regler med AND-kommandon ett starkare stöd för att det verkligen före
ligger ett samband mellan de ingångna koder som prövas.
Regellista ver Sutherlands hypotes om differentiell association:
• Regel 1: (ja har erkänt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND (är be
redd att bryta mot lagen OR kringgår kanske lagen OR kringgår lagen) AND
(ja använder sig av egna regler OR ja använder sig av lite egna regler) AND
(ja fifflar med bokföringen OR erbjuder kanske svart lön OR erbjuder svart lön)
AND (ja har familjeförebild OR ja har affärsförebild)
• Regel 2: nej har inte erkänt ekobrott AND (är inte beredd att bryta mot lagen
OR kringgår icke lagen) AND (följer mest lagen OR nej använder inte
egna regler) AND (nej fifflar inte med bokföringen OR erbjuder inte svart lön)
AND (ja har familjeförebild OR ja har affärsförebild)
Strategin bakom denna regellista utgår från den tudelade fråga som jag har i arti
keln, nämligen om personen begått (regel 1) eller inte begått ekonomisk brotts
lighet (regel 2) vilket motsvaras av de första koderna hos bägge regler. Därefter
följer operationaliseringen av antagandet om social inlärning att en person som
erkänt ekobrott (eller som i informantens beskrivning uppvisar tydliga ekobrotts

125

handlingar) är beredd att bryta mot eller kringgå lagen om det finns goda affärs
mässiga skäl för det (i stor eller liten utsträckning); att han använder sig av egna
spelregler (i stor eller liten utsträckning) när behovet påkallar; att han fifflar med
bokföringen som ett inlärt sätt att klara finanserna och att han erbjuder svart lön
för att undgå skatt och fa arbetet utfört (i stor eller liten utsträckning), samt det
viktiga att han lärt sig att bedriva affärer genom en familjeförebild (far, bror, ku
sin, etc) eller genom en affärsbekant. Regel 2 utgör det operationaliserade anta
gandet om laglydnad; personen är inte beredd att bryta eller kringgå lagen; han
följer lagen i alla lägen; han fifflar inte med bokföringen eller erbjuder inte svart
lön, därför att hans förebilder är laglydiga affärsförebilder.
Det ska principiellt sägas att ovanstående, liksom nedanstående, regellistor
inte utgör någon avancerad prövning av en hypotes. Jämfört med dagens sofisti
kerade statistiska analystekniker är min prövning knappt rumsren. Men även
inom ramen för HyperRESEARCH borde en "riktig" testbar regellista bestå av
minst fyra (helst fler) regler än ovanstående två regler, och dessutom innehålls
mässigt domineras av AND-kommandon, vilket ökar svårighetsgraden att nå be
kräftelse (Alalehto 1999:appendix C). Men två regler är å andra sidan tillräckligt
för att se i vilken mån en hypotes får bekräftelse eller inte även om databasen är
liten, därför att en riktig och sofistikerad hypotes bör klara denna typ av prövning
utan något större problem.
Regellista ver Hirschis (och Greens) hypotes om extern kontroll (del 1):
• Regel 1 : (är beredd att bryta mot lagen OR kringgår kanske lagen OR kring
går lagen) AND (ja använder sig av egna regler OR ja använder sig av
lite egna regler) AND (erbjuder kanske svart lön OR erbjuder svart lön) AND
ja fifflar med bokföringen AND (är inte känslig OR uppvisar både känslighet och
icke-känslighet) AND nej bryr sig inte om vad folk tycker om honom AND är en
ensamvarg
• Regel 2: (är inte beredd att bryta mot lagen OR kringgår icke lagen) AND
(nej använder inte egna regler OR följer mest lagen) AND erbjuder inte svart lön
AND nej fifflar inte med bokföringen AND (ja är känslig OR uppvisar både
känslighet och icke-känslighet) AND ja bryr sig om vad folk tycker om honom
AND är en gruppmänniska
Strategin utgår förutsättningslöst utifrån om personen begått eller inte begått
ekonomisk brottslighet. Det viktiga här är om personen uppvisar normativ tro
värdighet, dvs om han är eller inte är känslig för andras åsikter, om han är sensi
tiv för att vara omtyckt eller inte och ifall han är en ensamvarg eller gruppmänni
ska. Resultatet av körningen jämförs därefter mot om det bekräftade fallet erkänt
(eller uppvisar trolig ekobrottsaktivitet) eller inte erkänt ekobrott.
Regellista över Hirschis (och Greens) hypotes om extern kontroll (del 2):
• Regel 1 : (ja har erknt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND (har endast
familjestd OR nej har inte ngot brett socialt std) AND placerar fretaget frst
AND r sorgls AND reagerar knslomssigt AND (okej om skattemyndigheten
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kollar OR det knns frustrerande att skattemyndigheten kontrollerar) AND (blir
orolig ifall ekoroteln hr av sig OR blir chockad ifall ekoroteln hr av sig)
• Regel 2: nej har inte erknt ekobrott AND (har brett socialt std OR har
okej socialt std) AND placerar familjen frst AND r plikttrogen AND reagerar
professionellt AND (redovisningen ska vara renhrig
OR det r
ett mste fr samhllet
att skattemyndigheten kontrollerar) AND r instllsam
ifall ekoroteln hr av sig
Strategin utgr frn studiens tudelade frga har personen begtt (regel 1) eller
inte begtt ekonomisk brottslighet (regel 2) vilket motsvaras av de frsta koderna
hos bgge regler. Drefter fljer operationaliseringen att en person som erknt
ekobrott (eller som i informantens beskrivning uppvisar tydliga ekobrottshand
lingar) r en oknslig mnniska fr den andres reaktion. Han skall inte ha ngot
brett socialt std, han skall vid ett vgval prioritera fretaget framfr sin familj,
och han skall vara sorgls (ta dan som den kommer) utan frpliktelse t ngot
hll. Vid ett tillsnt myndighetsbrev kommer han att reagera med knsla framfr
frnuft, och han tycker principiellt att det r oroande att skattemyndigheten "sno
kar" i hans affrer; och han blir naturligtvis ytterligt oroad om ekoroteln skulle
hra av sig angende hans affrer. Regel 2 utgr det omvnda operationaliserade
antagandet om laglydnad. Han r knslig fr den andres sikter om honom ge
nom att strva efter ett brett socialt std (ifall saker och ting skulle g snett i li
vet), och som social och frpliktigande mnniska fredrar han vid ett vgval fa
miljen framfr fretaget. Han r plikttrogen mot sina nra och kra och till sitt
arbete, och vid ett tillsnt myndighetsbrev reagerar han med distans och frnuft;
han tycker principiellt att det inte finns ngonting att oroa sig ver om skatte
myndigheten vill "kolla" hans affrer i sjlva verket r det riktigt eftersom skat
temyndigheten principiellt syftar till att stvja ekonomiska oegentligheter; och
han blir inte oroad om ekoroteln skulle hra av sig angende hans affrer, drfr
att han har ingenting att dlja och att det drfr mste rra sig om ett missfrstnd.
Regellista ver Braithwaits hypotes om differentiell skam:
• Regel 1: (ja har erkänt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND (är del
vis hatad OR är delvis respekterad OR nej är inte respekterad OR vet ej ifall han
är respekterad) AND (han har blivit misskrediterad vid affärsuppgörelser OR
ja blivit förnedrad OR vet ej blivit förnedrad) AND (ja han har blivit överkörd
OR är troligen skamfylld över sitt brott OR är lite skamfylld över sitt brott) AND
ja känner sig kränkt vid affärer
• Regel 2: (ja har erkänt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND är respekterad
AND (nej han har inte blivit misskrediterad OR nej blivit förnedrad) AND
(nej blivit överkörd OR nej känner sig inte som andra rangens människa OR hans
brott är helt accepterat av andra affärsmän) AND (han kände ingenting vid eko
brottet OR var mest likgiltig över brottet OR var likgiltig över sitt ekobrott) AND
(känner sig sällan kränkt vid affärer OR känner sig aldrig kränkt vid affärer)
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• Regel 3: nej har inte erknt ekobrott AND r respekterad AND (knner sig ald
rig krnkt vid affrer OR knner sig sllan krnkt vid affrer)
Strategin utgr frn min tudelade frga, har personen begtt (regel 1 &2) eller inte
begtt ekonomisk brottslighet (regel 3). I detta testfrfarande har jag gjort en lite
mer avancerad variant av prvning. Antagandet om ekobrottslingens stigmatisering r uppdelad i en regel som prvar vilket std det finns fr att det verkligen
rder en stigmatisering av brottslingen, samt att han knner skam fr sin avvikel
se (regel 1). Det andra antagandet om ekobrottslingen r en falsifikationsregel
gentemot Braithwaites hypotes; trots att fretagaren utfrt ett ekobrott s stigma
tiseras han inte av sina affrskolleger, och han skms nstan inte alls fr sitt
brottsliga tilltag vilket bidrar till att han inte behandlas som en "andra rangens"
mnniska nr han gr affrer (regel 2). Den avslutande regeln (regel 3) r i enlig
het med Braithwaites hypotes att den laglydige inte r stigmatiserad; han respek
teras och upplever sllan eller aldrig att han blir krnkt vid affrsfrhandllingar.
En viss reservation över testutfallet måste dock nämnas. Vid regel 1 har jag
använt två stycken "vet ej" koder vilket alltid är vanskligt eftersom en sådan kod
kan peka åt olika riktningar. Den sänker helt enkelt validiteten vid testningen;
skälet till att jag ändå tagit med den beror på att ett fatal fall var nära att bekräfta
regeln i sin helhet frånsett osäkerheten om fallet kände sig respekterad eller för
nedrad av affärskolleger.
Regellista ver Clinards hypotes om ledarstil:
• Regel 1: (ja har erkänt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND har en aggres
sivt orienterad ledarstil
• Regel 2: (ja har erkänt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND har en tek
niskt orienterad ledarstil
• Regel 3: (ja har erkänt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND har en huma
nistiskt orienterad ledarstil
• Regel 4: nej har inte erkänt ekobrott AND har en aggressivt orienterad ledarstil
• Regel 5: nej har inte erkänt ekobrott AND har en tekniskt orienterad ledarstil
• Regel 6: nej har inte erknt ekobrott AND har en humanistiskt orienterad ledar
stil
Strategin utgr som vanligt frn min tudelade frga, har personen begtt eller inte
begtt ekonomisk brottslighet. I detta testfrfarande gr jag en enkel bivariat
testning, dr begnget ekobrott respektive inte begnget ekobrott jmfrs separat
mot respektive ledarstil.
Regellista ver "detektivteorins" hypotes om sociala problem:
• Regel 1: (ja har erkänt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND (ja har socia
la problem OR har kanske sociala problem)
• Regel 2: (ja har erknt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND nej har inte
sociala problem
• Regel 3: nej har inte erkänt ekobrott AND (ja har sociala problem OR har kan
ske sociala problem)
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• Regel 4: nej har inte erkänt ekobrott AND nej har inte sociala problem
Strategin utgr frn min tudelade frga, har personen begtt eller inte begtt eko
nomisk brottslighet, ven i detta testfrfarande gr jag en enkel bivariat testning,
dr begnget ekobrott respektive inte begnget ekobrott jmfrs sinsemellan mot
frgan om personen har eller inte har sociala problem.
Regellista ver Gottfredson & Hirschis hypotes om egenkontroll (del 3):
• Regel 1: (ja har erkänt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND agerar kalkyle
rat AND använder sig av en kalkylerad strategi AND (är lite småfuskande OR är
mest småfuskande) AND nej bryr sig inte om vad folk tycker om honom AND
(han kände ingenting vid ekobrottet OR var mest likgiltig över brottet OR var
likgiltig över sitt ekobrott OR nej känner sig inte som andra rangens människa)
AND nej är inte någon äventyrare
• Regel 2: nej har inte erknt ekobrott AND agerar kalkylerat AND (r
mest samvetsgrann OR r samvetsgrann) AND ja bryr sig om vad folk tycker om
honom AND (ser verlag allvarligt p hot om avsljande vid brott OR strsta
hotet vid brott r negativ publicitet OR strsta hotet vid brott r att ing
en vill gra affrer med honom) AND nej r inte ngon ventyrare
Strategin utgr frn min tudelade frga, har personen begtt eller inte begtt eko
nomisk brottslighet. Det operationella antagandet r att bde ekobrottslingen och
den laglydige agerar instrumenteilt fr att ena sidan beg brott andra sidan
undvika att beg brott. Ekobrottslingen agerar med eftertanke och anvnder med
frkrlek en strategi fr sitt agerande; han r lite smfuskande och inte s "noga
med att det blir rtt"; han r dessutom kallsinnig fr vad andra tycker om honom
och han r verhuvudtaget inte skamsen ver sitt brott och knner sig inte som en
"andra rangens" mnniska. Han r naturligtvis inte ventyrlig nr han agerar.
Den laglydige sin sida agerar ven han med eftertanke, men han bryr sig om
"att det blir rtt" och han bryr sig om vad den andre tycker om honom. Han vrderar verlag hot av olika typer som allvarligt fr hans framtid som affrsman
ifall han skulle ertappas som brottsling, och han r drfr ingen ventyrare vid
affrer.
Regellista ver Gottfredson & Hirschis hypotes om egenkontroll (del 4):
• Regel 1: (ja har erkänt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND är spontan
AND är situationsbetingat brottslig AND (är lite girig OR ja är girig OR ja är en
slarver) AND (är mest småfuskande OR är lite småfuskande) AND använder sig
av rationaliseringar
• Regel 2: nej har inte erknt ekobrott AND agerar kalkylerat AND (r samvets
grann OR r mest samvetsgrann) AND (ser verlag allvarligt p hot om avsl
jande vid brott OR strsta hotet vid brott r negativ publicitet OR strsta hotet
vid brott r att ingen vill gra affrer med honom) AND anvnder sig av lagli
ga rationaliseringar
Strategin utgr som vanligt frn min tudelade frga, har personen begtt eller inte
begtt ekonomisk brottslighet. Det operationella antagandet r att ekobrottslingen
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agerar spontant och situationsbetingat nr det rtta tillfllet dyker upp. Han vgleds av girighet eller han r en slarver som p g a frsummelse gr brottsliga
handlingar, och han r inte s "noga med att det blir rtt". Blir han avsljad s
ger han olika typer av "rationaliseringar" till sitt beteende. Den laglydige sin
sida r instrumenteli, han r noga med "att det blir rtt" och han vrderar verlag
hot av olika typer som allvarligt fr hans framtid om han skulle ertappas som
brottsling. I motsats till ekobrottslingen frsvarar sig den laglydige med lagliga
"rationaliseringar" till varfr han anser att det r mest rationellt att hlla sig inom
lagens rmrken.
Regellista ver Gottfredson & Hirschis hypotes om egenkontroll (del 5):
• Regel 1: (ja har erkänt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND (är sorglös OR
han tar det sorglöst) AND (okej om skattemyndigheten kollar OR han är rationell
till myndighetskontrollen) AND är lite hänsynslös OR är mest hänsynslös) AND
använder sig av rationaliseringar
• Regel 2: nej har inte erknt ekobrott AND r plikttrogen AND (redovisningen
ska vara renhrig OR det r ett mste fr samhllet
att skattemyndigheten kon
trollerar OR det knns rtt att bli kontrollerad) AND (r mest artig OR r artig)
AND anvnder sig av lagliga rationaliseringar
Strategin utgr frn min tudelade frga, har personen begtt eller inte begtt eko
nomisk brottslighet. Det operationella antagandet utgr frn att ekobrottslingen r
mindre externt kontrollerad n den laglydige, vilket innebr fr ekobrottslingen
att han tar "dagen som den kommer", att det r okej med myndighetskontroll
(men inte s att han r angelgen att bli kontrollerad); och han r som person lite
"bufflig" mot den andre och anvnder sig av olika typer av "rationaliseringar" till
sitt beteende. Den laglydige sin sida upplever att det r en plikt att vara myn
digheten till fyllest vid kontroll och att detta "r bra fr samhllet". Han r natur
ligtvis artig drfr att han vill vara till lags och kan inte tnka sig annat n att
bete sig lagligt.
Regellista över copinghypotesen (del 1):
• Regel 1 : IF nej har inte erkänt ekobrott AND han är lugn vid beslutssituationer
AND han uppträder lugnt efter fattat beslut AND hyser inget tvivel AND (han
tar det sorglöst OR ser det som en lärdom) AND (reagerar professionellt OR är
inställsam ifall ekoroteln hör av sig)
• Regel 2: IF nej har inte erknt ekobrott AND (han r lite orolig vid beslutssitu
ationer OR han r orolig vid beslutssituationer OR han r ngestladdad vid be
slutssituationer) AND (han upptrder lite oroligt efter fattat beslut OR han upptrder oroligt efter fattat beslut) AND (hyser kanske tvivel ver rtt mtt och steg
OR hyser tvivel ver rtt mtt och steg) AND (blir frbannad ver ett misslyck
ande OR knner ngest vid misslyckande OR knner viss ngest vid misslyckan
de) AND (reagerar knslomssigt OR blir orolig ifall ekoroteln hr av sig OR
blir chockad ifall ekoroteln hr av sig)
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Strategin utgr ifrn en tudelning i reaktioner bland de som personer som inte r
ekobrottslingar. Det operationella syftet r att testa om det finns en variation eller
enhetlighet i knsloyttringar bland laglydiga affrsmn. Vid variation rder ingen
samvariation, och vid enhetlighet rder samvariation. I regel 1 testas antagandet
att personen r lugn vid svra beslutssituationer och att han upptrder lugnt efter
fattat beslut och hyser ingen tvivel om att han har tagit rtt mtt och steg vid be
slutet. Om affren skulle visa sig vara misslyckad tar han det endera sorglst,
eller ser det som en lrdom att gra bttre ifrn sig nsta gng. Och ifall skatte
myndigheten hr av sig agerar han professionellt med deras rende, och han
skulle vara instllsam och samarbetsvillig ifall ekoroteln skulle hra av sig. Kort
sagt en lugn person. 1 regel 2 testas det motsatta frhllandet. Personen r orolig
vid beslutssituationer, orolig efter fattat beslut och han hyser tvivel om han vid
tog rtt tgrder. Vid en misslyckad affr reagerar han endera hftigt (blir frbannad) eller grtfrdigt (ngest). Och vid myndighetskontakt reagerar han med
att skjuta ifrn sig rendet eller blir chockad ver att bli kontaktad av polisen.
Kort sagt en orolig/ngestladdad person.
Regellista ver copinghypotesen (del 2):
• Regel 1 : IF (ja har erknt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND (han r
lite orolig vid beslutssituationc- OR han r orolig vid beslutssituationer OR han
r ngestladdad vid beslutssituationer) AND (han upptrder lite oroligt efter fat
tat beslut OR han upptrder oroligt efter fattat beslut) AND (hyser kanske tvivel
ver rtt mtt och steg OR hyser tvivel ver rtt mtt och steg) AND
(blir frbannad ver ett misslyckande OR knner ngest vid misslyckande OR
knner viss ngest vid misslyckande) AND (reagerar knslomssigt OR blir oro
lig ifall ekoroteln hr av sig OR blir chockad ifall ekoroteln hr av sig)
• Regel 2: IF (ja har erkänt ekobrott OR troligen ekobrottsling) AND han uppträ
der lugnt efter fattat beslut AND hyser inget tvivel AND (han tar det sorglöst OR
ser det som en lärdom) AND (reagerar professionellt OR är inställsam ifall eko
roteln hör av sig)
Strategin utgår principiellt från samma strategi som del 1 (ovan), med den skill
naden att testet avser tudelning i reaktioner bland de som personer som är eko
brottslingar. I övrigt råder samma koder som del 1.
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Appendix F: Personlighetsdrag
Positiv extrovert
Spirituell: glad, trevlig, skojig, livlig
Pratsam: talför, tydlig, klar
Social: sällskaplig
Spontan: impulsiv, lekfull, obekymrad
Bullersam: busig, bråkig, upptåg, hyss
Äventyrlig: modig, djärv, obekymrad
Energisk: aktiv, bestämd, dominant
Egenkär: skrytsam, egoistisk
Fåfäng: besvärad, flärdfull, prydlig
Indiskret: närgången, snokande, beskäftig
Sensuell: sexig, passionerad, flörtsam

Negativ extrovert
Sjukligt slö: Reserverad, slö, apatisk
Reserverad hållning: kylig, distanserad, tillbakadragen, inåtvänd
Stillhet: tyst, hemlighetsfull, indirekt
Anspråkslös: ödmjuk, blyg, skygg, undergiven
Pessimistisk: glädjelös, allvarlig, butter, vresig, dåligt humör
Icke vänskaplig: taktlös, tanklös, ovänlig

Hjälpsam
Vänlig: demokratisk, vänskaplig, gladlynt
Generös: storsint, medmänsklig, överseende, mild, eftergiven
Tolerant: förståndig, opartisk, objektiv
Artig: tålmodig, måttlig, taktfull, hövlig
Altruism: vänlig,, lojal, osjälvisk, hjälpsam, sensitiv
Varm: tillgiven, mjuk, ömmande, sentimental
Ärlig: moralisk, rättvis, innehar principer

(Icke-) Hjälpsam
Hämndlysten: sadistisk, grym, elak
Sjuk humor: bitter, sur, vresig
Klandrande: hård, sträv, sträng, kritisk, kaxig
Föraktande: förklenande, frätande, sarkastisk
Antagonistisk: negativ, motsatt, trätgirig
Aggressiv: stridslysten, påstridig, besvärlig
Dogmatisk: fördomsfull, envis, oflexibel
Humör: lättretlig, explosiv, vild, kort stubin
Misstroende: avundsjuk, misstänksam
Sniken: snål, självisk, ogenerös, missunnsam
Oärlig: beräknande, slug, illmarig, lömsk, slingrande
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Inbilsk
Strävsam: uthållig, ambitiös, organiserad
Ordningsam: metodisk, strikt, ordentlig
Självdisciplinerad: diskret, kontrollerad, seriös, enträgen
Konsistent: förutsägbar, rigid, konventionell, rationell
Behagfull: värdig, förnäm, älskvärd
Tillförlitlig: plikttrogen, pålitlig, skyndsam, punktlig
Sofistikerad: uttråkad, kultiverad, raffinerad
Formell: dryg, självbelåten, stolt
Förutseende: kalkylerande, ser fjärran, progressiv
Religiöst lagd: mystisk, from, innerlig, andlig
Mogen:
Saknar glöd: blyg, pryd, kysk, ren,
Sparsam: ekonomisk, måttlig

(Icke-) Inbilsk
Negligerande: rörig, stökig, glömsk, lat, slarvig
Inkonsistent: föränderlig, planlös, ombytlig, tankspridd
Upprorisk: oartig, ohövlig, oförskämd, rå, cynisk
Vanvördande: icke-andlig,, informell, världslig, materialistisk
Landsortsmässig: tafatt, klumpig, okultiverad, jordnära, praktisk
Omåttlig: slösaktig, överdriven, njutningslysten

Känslomässigt stabil
Varaktig: seg, skrovlig, ståndaktig, orubblig
Balanserad: obekymrad, lugn, stabil, sansad, fredlig
Självständig: tillitsfull, säker, oberoende, rådig, fyndig
Hård: obarmhärtig, skoningslös, okänslig, kall, sträng, bister
Okänslig: rättfram, uttryckligt tydlig, kort, brysk, koncis, kärnfull

Neurotisk
Självömkande: lättretlig, snarstucken, grämd, överkänslig
Ängslig: rädd av sig, nervös, tjafsig, instabil
Osäker: otillförlitlig,, självkritisk, obalanserad
Timid: feg, rädd, skygg, försiktig
Passiv: foglig, lätthanterlig, beroende, undergiven, lättpåverkad
Omogen: naiv, lättrogen, vidskeplig, barnslig

Intellektuell
Visdom: intelligent, filosofisk, komplex, sammansatt, djup
Nyskapande förmåga: insiktsfull, begåvad, kreativ, nyfiken
Objektiv: vaken, beredd, klarsynt, logisk, säker
Medveten: informerad, litterär, flitig, lärd, intellektuell
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Reflekterande: fundersam, tankfull, begrundande
Konstnärlig: litterär, poetisk, musikalisk

(Icke-) Intellektuell
Smådjävel: enkel, osammansatt, ignorant, okunnig, ologisk, trångsynt

Negativ valens
Ondskefull: gudlös, orättfärdig, skändlig, elak
Hemsk: förfärlig, fruktansvärd, ohygglig
Frtjnar att bli hatad: avsky, inte tia
Grym: gräslig, elak
Farlig: riskfylld, vådlig, vårdslös
Mentalsjuk: rubbad, störd
Vedervärdig: äcklig, vämjelig, vidrig, motbjudande
Illvillig: arg, brutal, ond
Förrädisk: bedräglig, opålitlig
Depraverad: fördärvärlig
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