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Sammanfattning
I en tid då den ekonomiska brottsligheten sprids allt mer är goda råd
verkligen dyra. De som sysslar med ekonomisk brottslighet utvecklas hela
tiden. Deras uppfinningsrikedom tycks aldrig sina. Det finns gott om olika
sorters ekonomisk brottslighet, som alla skadar samhället och dess
medborgare. Jag bjuder på ett smakprov av vad ”ekobrottssmörgåsbordet”
har att bjuda på.

I Sverige kom Ekobrottsmyndigheten som ett steg på vägen; kompetens och
målmedvetenhet samlad på ett och samma ställe. Myndighetssamverkan har
ansetts vara nyckeln till en hel del problem. Det finns många myndigheter
som på ett eller annat sätt kan hjälpa till i kampen mot den ekonomiska
brottsligheten. Jag presenterar en del nyttiga myndigheter. Polisen,
skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och försäkringskassan har stor
nytta av varandra. Andra myndigheter hjälper till vid behov. Ändå lyckas
man aldrig riktigt hinna ifatt den ekonomiska brottsligheten…

Kanske finns det ett sätt att hinna före? PEK – den preventiva ekonomiska
kontrollen är ett försök att göra just detta. Myndighetssamverkan som sker
med ett väldefinierat mål: att leta reda på de felbeteenden som finns ute
bland olika rörelser och se till att de upphör. Näringsidkare får ett tillfälle att
rätta in sig i leden och samhället blir rikare på många sätt. Verksamheten
bygger på frivillighet hos den näringsidkare som får besök av PEK-gruppen
och frågor får svar om det finns några. Tillsammans arbetar
Ekobrottsmyndigheten, skattemyndigheten och försäkringskassan för att
skapa konkurrens på lika villkor.

Men det finns en del frågetecken. Vem har egentligen ansvaret för PEK-
verksamheten? Kanske går det inte till som det skall, kanske tar man sig
friheter som man inte har rätt till? Jag redogör för olika åsikter om PEK,
både förespråkare och motståndare får komma till tals. Människor som vill
ha PEK-gruppen på besök får säga det, de som har haft PEK-gruppen på
besök får berätta om det…

Det finns många olika åsikter om PEK och om hur man skulle kunna
förbättra verksamheten, trots att den kostar så lite och smakar så mycket,
men slutligen kommer jag ändå fram till att Sverige behöver PEK.
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Förord
Det fanns en tid då jag inte hade någon aning om vad jag skulle skriva om
under min sista tid på Juridicum. Det ändrade Helén Örnemark Hansen på.
Utöver det faktum att hon är en utmärkt handledare som verkligen finns till
hands när man behöver henne som mest, så är hon också en enorm
inspirationskälla. Hon och Per-Ole Träskman. Tillsammans vet de hur man
håller i en specialkurs som får eleverna att brinna av intresse. Tack till er
båda! Tack också till Nanna Olsson, en enastående kurssekreterare. När man
ber henne om hjälp känner man sig aldrig besvärlig, trots att man vet att man
är det.

Tack till alla människor som aldrig tvekat att hjälpa mig med allehanda
information till detta arbete. Vissa har haft roller större än andra och för det
känner jag stor tacksamhet. Utan Er hjälp hade det inte gått att ro detta
arbete i land. Jan Norén, Stefan Lindblad, Christina Kruuse, Leif
Hammarstedt och Alf Lindstedt, ni tröttnade aldrig på mina eviga frågor och
ni tog er tid att hjälpa mig på alla sätt som jag bad om. Jag är lyckligt lottad
som lever i ett land med myndighetspersoner som har personligheter som
Ni…

Jag känner också stor tacksamhet för att de människor som jag var med och
besökte under min dag tillsammans med PEK-gruppen var så villiga att
samarbeta och släppa in mig. De tog tid från sina egna liv för att hjälpa mig
få en inblick i hur de hade upplevt besöket.

Människor som jag av praktiska skäl inte kan nämna vid namn, men som
ändå förtjänar ett stort tack är personalen vid Malmö Stadsbibliotek (och
tack till vem det än var som kom på att det skulle gå att beställa böcker),
personalen vid Juridicums bibliotek (särskilt de som är tokiga nog att arbeta
sena fredagskvällar), personalen vid KFM i Malmö, personalen vid
Skattemyndigheten Malmö, personalen vid Sydsvenskans arkiv och alla de
som i olika receptioner, telefonväxlar eller på annat sätt bemött mig med
vänlighet och gjort sitt bästa för att hjälpa mig. Er hjälp har varit oumbärlig.

Sist men absolut inte minst finns mina underbara och tålmodiga föräldrar.
Tack till er båda för all hjälp och hjälp och hjälp… Tack till mamma för att
du orkar läsa samma material om och om igen och för att du vet hur man
skall klä sig när man går på anställningsintervju. Tack till pappa för att du är
en klippa när det gäller datorer och för att du vet hur man får liv i en trött bil
som står och vilar i snödrivor. Tack för ”tjat och gnat”, jag blev färdig till
sist! Det har varit spännande och utmanande, men jag vill inte göra om det.

Diana Böhm
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Förkortningar
ADB Automatisk databehandling
BrB Brottsbalken
EBM Ekobrottsmyndigheten
EU Europeiska unionen
FBI Federal Bureau of Investigation
FN Förenta Nationerna
IT Informationsteknik
JK Justitiekansler
JO Justitieombudsman
KAS Kontant arbetsmarknadsstöd
KFM Kronofogdemyndigheten
PEK Preventiv ekonomisk kontroll
PRV Patent och Registreringsverket
RB Rättegångsbalken
RPS Rikspolisstyrelsen
RPS SÄK Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning

(år 1965)
RSV Riksskatteverket
SFF Sveriges Frisörföretagare
SÄPO Säkerhetspolisen
TSM Tillsynsmyndighet vid konkurs
VAT Value added tax (så som mervärdesskatt)
VD Verkställande direktör
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1 Inledning
I takt med att den ekonomiska brottsligheten har tagit ett allt starkare grepp
runt Sveriges strupe har nya metoder och nya tankesätt utvecklats för att vi
skall kunna få bukt med den. Den ekonomiska brottsligheten är inte bara
skadlig för ekonomin; den drabbar även miljön, friheten och tryggheten i
samhället. Dessutom har den en förödande inverkan på den allmänna
moralen och människors tro på rättssystemet undermineras. Stundtals har det
sett ut som om myndigheterna bara har kunnat titta på medan brottslingarna
alltid har legat flera steg före. Sverige kritiseras för sin stelbenthet, för att
vara en stor koloss som inte hinner agera snabbt nog för att stoppa dem som
dränerar henne. Hur gör man? Hur får man någonting tungrott att bli snabbt
och smidigt som en panter, utan att snubbla på sina egna ben? För det är
tydligen det som behövs om man skall ha en chans att stoppa denna
explosionsartade spridning av ekonomisk brottslighet. Jag vet inte och
förmodligen vet ingen annan heller. Men det finns en del som tror sig veta
hur man måste gå tillväga och det finns en del som viger sin tid åt att
försöka göra någonting åt det rådande läget. Jag skall visa en av de
möjligheter som de använder sig av för att försöka hinna före...

1.1. Uppsatsens disposition

I detta arbete ämnar jag kort och inledningsvis beröra hur situationen ser ut i
Sverige idag och hur utvecklingen har lett dit hän. Jag kommer att redovisa
olika definitioner av ekobrottslighet och för att sedan visa hur utbredd och
flexibel ekobrottsligheten är kommer jag att ta upp olika sorters brottslighet,
som jag emellertid inte kommer att behandla djupare. Jag kommer därefter
att kortfattat diskutera Ekobrottsmyndigheten.1 Jag gör detta eftersom jag
anser att EBM var ett stort steg på vägen och att myndigheten ligger som
grund för framtida utvecklingsmöjligheter. För att tydligare poängtera vitsen
med myndighetssamarbeten av olika slag kommer jag att presentera en del
myndigheter och deras verksamheter tämligen djupgående. Därefter kommer
jag att redogöra för ett nytt2 sätt att förebygga och hantera problemen med
ekobrottsligheten. Då har jag slutligen nått fram till min huvuduppgift, att
redogöra för en verksamhet som sker under EBM i samarbete med andra
myndigheter: PEK - den preventiva ekonomiska kontrollen. Jag redogör för
verksamheten som sådan och undersöker huruvida PEK är ett sätt att hinna
före eller inte. Jag kommer huvudsakligen att rikta min uppmärksamhet mot

                                                
1 Fortsättningsvis: ”EBM”.
2 Startade i mitten av 1990-talet i Göteborg, se ”Information: Preventiv Ekonomisk
Kontroll” informationsark från Alf Lindstedt.



9

lokala aktiviteter, men den politiska debatten är inte knuten till varken
Malmö eller södra Sverige.3

1.2. Metod

Mitt ämnesval har medfört att det finns begränsat med litteratur på området.
Detta har jag valt att inte se som en begränsning, utan snarare som en
möjlighet. Att spendera timmar i dammiga gamla arkiv har inte bidragit så
mycket. Jag har istället främst varit beroende av kontakten med levande
källor, de människor som på ett eller annat sätt arbetar med de aktuella
frågorna. Media har också tillåtits bidra till mitt arbete. Media har jag
behandlat som en spegling av pågående samhällsutveckling, men samtidigt
som en stark röst med möjlighet att få människor att uppmärksamma vissa
aktuella fenomen. I mitt arbete har jag dessutom upplevt att jag haft nytta av
politiker och min kontakt med olika myndigheter har varit oumbärlig.

När mina personliga åsikter kommer fram, avser jag även att det tydligt skall
synas att det är just det åsikterna är: mina och ingen annans. Jag har
strukturerat upp detta arbete på så sätt att det finns en poäng med att jag
stundtals inte alls visar vad jag personligen tycker och tänker. Istället har jag
då valt att ta igen detta i slutet av arbetet. Jag hoppas att läsaren då skall
känna sig friare att bilda sig en egen uppfattning, så att utbytet blir större av
de motstridiga åsikter som presenteras i arbetet. I en debatt av hög klass
skall den ena sidan vara tyst och respektfullt lyssna medan den andra pratar
och lägger fram sina argument. Åhörarna skall då ostört kunna bearbeta de
olika åsikterna som serveras. Den känslan har jag velat förmedla.

                                                
3 Med ”lokala” menas t.ex. att fokus riktas på EBM Södra och på olika bolag som finns i
södra Sverige; ibland handlar det om Malmö såsom intressant ekobrottsstad.
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2. Lite om den ekonomiska
brottsligheten i dagens
Sverige

Vad är egentligen ekonomisk brottslighet (fortsättningsvis:
”ekobrottslighet”)? Nedan redogör jag för en del av ekobrottslighetens
många ansikten. Detta gör jag för att ge läsaren en tydligare bild av den
problematiska situation som råder och för att komma bort från alla illusioner
om att det bara handlar om ”pappersbrott” där ingen kommer till skada.
Istället hoppas jag kunna få fram att detta är en brottslighet som kostar det
svenska samhället oändligt mycket pengar, pengar som verkligen kunde ha
använts till någonting annat, men även att samhället drabbas på många andra
sätt. Inledningsvis måste jag dock redogöra för hur svårdefinierad denna
sorts brottslighet faktiskt är.

2.1. Definition av ekonomisk brottslighet4

Vad är egentligen ekobrottslighet? Hur definieras brottsligheten? Räcker det
att man på ohederligt vis skaffar sig ekonomiska fördelar? Är man en
ekobrottsling för att man står skriven på en adress som man inte faktiskt bor
på, bara för att kunna uppbära bostadsbidrag? Frågorna kan tyckas vara
simpla, men svaren är inte så givna som man kan tro.

Det finns egentligen inte en allmänt accepterad eller vetenskapligt
vedertagen definition på vad ekobrottslighet är idag. Definitionen brukar
variera från sammanhang till sammanhang. Emellertid finns det drag som
ofta återkommer och som särskiljer brotten från andra sorters brott. De
aktuella brotten beskrivs i de offentliga trycken så som brott som begås i
näringsverksamhet och syftar till ekonomisk vinning. Näringsverksamheten
får vara av tillfällig art men den får inte vara kriminaliserad i sig.5 Man
menar också att ekobrottsligheten har en systematisk och kontinuerlig
karaktär och att utredningen av densamma kräver specialistkompetens.6
Dessa olika drag utgör en definition som inte är vare sig tydlig eller
tillräckligt särskiljande. Det är av vikt att ha en fungerande och tydlig
definition eftersom resursfördelningar kan ske med större effektivitet då,
                                                
4 Inspiration till strukturen på redogörelsen för de olika definitionerna kommer från Helén
Örnemark Hansen, ”Penningtvätt”, Stockholm 1998, s. 25-27. Emellertid innehåller min
text egna åsikter och även information som jag tagit del av under undervisningen i kursen
”Ekonomisk och organiserad brottslighet i ett internationellt perspektiv”, vårterminen år
2000.
5 Ds 1996:1, s. 189.
6 BRÅ ”Vad är ekobrott?”,  Stockholm 1997, s. 8 och Ds 1996:1, s.189.       .
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men samtidigt kan en allt för snäv definition göra att man halkar efter
ekobrottslighetens snabba utveckling.

Att göra en gränsdragning mellan vad som är organiserad brottslighet och
vad som är ekobrottslighet är inte heller det enkelt. Ofta finns det dessutom
tydliga samband mellan dem. Utredningssvårigheter som brotten medför är
också ofta av likartad karaktär.7 Jag avstår emellertid från att diskutera
organiserad brottslighet ytterligare, då huvudsyftet med mitt arbete
egentligen inte har några större gemensamma beröringspunkter med den
organiserade brottsligheten som sådan. Nedan redogör jag istället kort för en
del olika definitioner av ekobrottslighet. Jag skriver även om eventuella
brister eller styrkor som de olika förslagen har.

2.1.1. Tidemanns definition8

Tidemann definierar brottet utifrån två olika perspektiv. Dessa två
perspektiv är det kriminologiska och det straffrättsliga. I det kriminologiska
perspektivet måste det finnas ett missbruk av det fundamentala
förtroendeförhållande som finns i affärsmässiga förhållanden för att det
skall kunna vara tal om ekobrottslighet. Tidemann menar att om det
ekonomiska förtroendet skadas kommer hela det ekonomiska systemet att
drabbas av detta i förlängningen.

När Tidemann istället tittar på ekobrottslighet ur ett straffrättsligt perspektiv
är offret och beteendet viktigt. Då menar han att ekobrottsligheten utgörs av
de handlingar som är kriminaliserade för att de skadar eller hotar de
ekonomiska intressen som samhället har valt att skydda. Tidemanns
definition är vid och medger att många olika handlingar kan falla in under
begreppet ekobrottslighet. På så vis är definitionen tilltalande, menar jag,
men den förenklar inte nämnvärt problematiken då det t.ex. är fråga om
resursfördelningar och liknande.

2.1.2. Träskmans definition9

I Träskmans definition finns förtroendemissbruket som fundament, men han
väljer att kalla begreppet för ekonomins kriminalitet. Detta gör att de
traditionella vinningsbrotten också omfattas. De avgörande tre dragen i

                                                
7 JuU 1980/81:21,”Justitieutskottets betänkande om den ekonomiska brottsligheten” , s. 4.
8 Örnemark Hansen, ”Penningtvätt”, s. 25. (Tidemann, K., ”Phenomenology of Economic
Crime”, i Conference of Directors of Criminological Research Institutes 12 1976
Strasbourg: Criminological aspects of economic crime. Reports presented to the Twelfth
Conference of Directors of Criminological Research Institutes (1976), Europarådet i
Strasbourg 1977, s. 10.)
9 Örnemark Hansen, ”Penningtvätt”, s. 26. (Träskman, P-O., ”Ökonomisk kriminalitet,
herunder specielt vedrörande skat, valuta og arbetsmiljö, i Straffesystemer i Norden”, NUB
1977:25, Stockholm 1977, 179 ff och 181-185 och föreläsningar i specialkursen
”Ekonomisk brottslighet ur ett internationellt perspektiv”, vårterminen 1998.).
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Träskmans definition är att någon vill göra en oberättigad vinning
(förtroendemissbruket), att brottsligheten sker i näringsverksamhet och att
näringsverksamheten i sig själv inte är kriminaliserad.

Brottsligheten kan indelas i följande sju kategorier: missbruk av investerat
kapital, missbruk av inlånat kapital, missbruk av arbetskraft, kränkning av
konsumenternas rättigheter, illojal konkurrens, olagligt utnyttjande av
naturresurser samt avslutningsvis angrepp mot staten genom antingen
fiskala brott, reglementeringsbrott eller brott mot ämbetsmän. Senare har
Träskman även tagit företagets livscykel som utgångspunkt. Detta har han
gjort genom att fokusera sig på hur etableringen, den löpande verksamheten
och slutligen avvecklingen har gått till. Trots att Träskmans definition är
vid, så måste den ändå beskrivas som tämligen tydlig. Emellertid blir det
svårt att med hjälp av den beskriva och förtydliga vad ekobrottsligheten
egentligen är för någon som inte alls har juridisk bakgrund.

2.1.3. Axbergers definition10

Axberger menar att begreppet ekonomisk brottslighet har avgränsats i ett
rättspolitiskt sammanhang. På så vis är ekobrottslighet en definition som
beror på det rättspolitiska läget. Alltså: man beskriver en viss sorts
brottslighet som skiljer sig ifrån annan för att tydliggöra åt vilket håll man
skall rikta sina åtgärder för att få bukt med problemet. Han menar att
ekobrottslighet ofta är av en viss sofistikerad natur. Beteendet är planerat
och det har en viss omfattning. Axberger menar att definitionen inte på så
vis blir klart avgränsande, men att det ändå visar vilken innebörd begreppet
har fått i dagligt tal. Avståndstagandet syns i bruket av begreppet. Jag tror att
Axberger gör definitionen en aning elastisk och det kan vara bra om man
hela tiden vill kunna anpassa sig till den utveckling som faktiskt sker på
området. Emellertid tror jag att man lätt hamnar i en ond cirkel. I försöken
att ringa in vad ekobrottslighet är för någonting kanske man helt plötsligt
antingen missar någonting som man känner borde inkluderas, eller
inkluderar någonting som knappast borde höra hemma under begreppet.

2.1.4. Holmbergs definition11

Holmberg tittar, med journalistisk blick, närmre på de så kallade affärerna.
Dessa skapar en enhet som bygger på vilka personer som varit med vid
aktionerna. Beskrivningen av de begångna brotten är ofta moraliska.
Brottslingen är ute efter personlig vinning genom ekonomiska transaktioner.
Det moraliska sättet att beskriva brottsligheten markerar ofta ett
avståndstagande.
                                                
10 Örnemark Hansen, ”Penningtvätt”, s. 27. ( Axberger, H.-G., ”Ekonomisk brottslighet –
den rättsliga processen”, BRÅ-PM 1996:5 och ”Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar”,
BRÅ Forskning 1988:3, Stockholm 1988, s. 8 och 17 ff.)
11 Örnemark Hansen, ”Penningtvätt”, s. 27. (Holmberg, S., ”Ekonomisk kriminalitet:
Överträdelser och kontroll av lagar som rör företagen”, Stockholm 1978)
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Holmbergs definition är gjord ur ett journalistiskt perspektiv och som sådan
får den förmodligen vissa egenskaper. Kanske gör denna definition att
allmänheten lättare kan förstå en annars mycket komplicerad form av
brottslighet. Den som läser om ekobrottslighet vinner nog mer på att veta
vad som egentligen pågår i samhället, än på att förstå vikten av klara och
tydliga definitioner vid resursfördelning. Dessutom tror jag att den sortens
definition är med och bildar ett starkt motstånd mot ekobrottsligheten, som
kanske inte hade fått samma kraft om definitionsfrågan blivit ett renodlat
juridisk problem.

Emellertid är Holmbergs definition inte särskilt avgränsande, detta till trots
inbegriper den inte t.ex. miljöbrotten eftersom stor vikt läggs vid
personkretsen av de aktiva vid gärningstillfället. Detta ser jag som en tydlig
brist, men kanske möjliggör det för en annan sorts allmän definition i stil
med ”miljöbovar” som också skulle kunna förväntas få viss slagkraft.12

2.1.5. Avslutningsvis om definitionsproblematiken

Det har framgått att det inte finns en definition som vid varje tillfälle gör
alla nöjda. För mitt fortsatta arbete spelar detta inte någon större roll. När
jag tar upp olika sorters brott kommer jag att förklara när det är fråga om ett
brott som befinner sig i gråzonen mellan ekobrott och annan brottslighet.
När jag diskuterar resursfördelningar kommer jag i viss mån att återknyta till
definitionsproblemen som då är av större vikt.

I min redogörelse för PEK-verksamheten är definitionsfrågan av mindre
vikt, då verksamheten är preventiv och redan ligger i EBMs regi.13

Verksamheten skall alltså förhindra ekobrottslighet, hur den än har
definierats. I de fall då PEK-verksamheten förhindrar att andra sorters
brottslighet uppstår eller kan fortsätta14 är detta bara en bonus. I framtiden
kommer definitionsfrågan förmodligen att orsaka ännu fler problem, men
det lämnar jag därhän.

                                                
12 Funderingen kring ett eventuellt ”miljöbov”-begrepp är min egen. Emellertid torde
miljöbrotten allt som oftast vara inkluderade i ekobrotten, se t.ex. Ds 1996:1, s 189.
13 Den preventiva effekten förväntas få störst resultat när det gäller ekobrott, men annan
brottslighet kan också förhindras. Emellertid finns PEK under EBM, varför
definitionsfrågan redan kan sägas vara besvarad.
14 Då brottslighet redan antas pågå inleds emellertid förundersökning och åklagare tar över,
varför det då egentligen inte är fråga om prevention. Detta redogör jag för längre fram i
arbetet.
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2.2. Ekobrottslighetens väg mot att bli ett erkänt
samhällsproblem

Ekobrottsligheten är alls inte ett nytt fenomen. Det är snarare så att
brottsligheten har funnits ett bra tag, men att den i takt med att den har
expanderat även har blivit så speciell till sin art att den har utkristalliserats
tydligare och tydligare från övrig brottslighet. Debatten om
ekobrottsligheten tog riktig fart först på 1970-talet i Sverige. Då gjorde man
stora satsningar för att komma tillrätta med problemen. Myndigheternas
aktivitet ökade till en början men efter ett tag mattades tyvärr
ansträngningarna av.15 Det skulle komma att dröja ett tag innan intresset åter
blev stort för ekobrottsligheten.

Under tidigt nittiotal började massmedia visa ekobrottsligheten ett allt större
intresse. Kanske är det så att vi i missnöjestider tar en mer noggrann titt på
de aktörer som rent faktiskt bidrar till att alla inte har det så bra och att
ekobrottsligheten därför fick allt mer uppmärksamhet. Riksdagens revisorer
utförde en undersökning, huvudsakligen under 1993, av ekobrottsligheten
och hur man skall kunna bekämpa den. Detta resulterade i en rapport som
belyste området rejält och redan 1994 lämnade revisorerna in ett förslag till
riksdagen. I detta förslag redogjorde man för åtgärder som borde vidtas mot
ekobrottsligheten.16

Revisorerna konstaterade att samhällets insatser var otillräckliga. Man
fokuserade sin kritik mot att förundersökningarna tog för lång tid, att
kompetensen var bristfällig och att det saknades tillräcklig samverkan. 1994
bildades regeringens ekobrottsberedning, en arbetsgrupp inom
Justitiedepartementet. Ekobrottsberedningen skulle biträda justitieministern
och tillsammans skulle de samordna regeringens åtgärder mot
ekobrottslighet. Under våren nästföljande år beslutade regeringen om en
strategi för samhällets samlade åtgärder mot ekobrottsligheten. Målen var att
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra ekobrottslighet i större utsträckning
än tidigare. Myndigheterna skulle samarbeta, arbeta problemorienterat och
utöka kompetensen.17

I början på året 1996 var det dags för Ekobrottsberedningen att avge ett
betänkande.18 I detta föreslog man det att det skulle inrättas en central
förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor om samordning av åtgärder
mot ekobrottslighet. Vid denna myndigheten skulle det finnas ekoåklagare,
poliser och olika sorters specialister. Under första halvan av 1990-talet hann

                                                
15 BRÅ-PM 1996:5, ”Ekonomisk brottslighet – den rättsliga processen”, s. 37.
16 BRÅ-PM 1996:5, s. 37.
17 Informationen är huvudsakligen från BRÅ-PM 1996:5, s. 37-38.
18 Ds 1996:1.
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man alltså inse allvaret med ekobrottsligheten såväl som att förstå behovet
av en särskild myndighet.19

2.3. Vem begår ekobrott?

Givetvis kan man inte säga att det finns någon särskild
”ekobrottslingsprofil”, men det finns ändå en del återkommande drag. Den
genomsnittlige ekobrottslingen är svensk medborgare, man och i
fyrtioårsåldern. Oftast är han ostraffad eller straffad endast vid ett fåtal
tillfällen. Hans nuvarande liv, precis som hans uppväxt, sker under ordnade
förhållanden. Vanligen har han emellertid ekonomiska problem. Han är allt
som oftast småföretagare.20

En intressant aspekt av ekobrotten är att gärningsmannen ofta är känd. På
det viset kan man ibland uppleva att bekämpningen av ekobrottsligheten
måste börja från ”fel” ände. Istället för att försöka komma på vem som är
brottslingen, då ett givet brott begåtts, skall man istället lyckas med att
bekräfta sina misstankar och förhindra fortsatt brottslighet. Tyvärr är det
alltför sällan så att någon som är misstänkt för ett brott träder fram och
bekräftar dessa misstankar med ett erkännande. Snarare är det så att de
misstänkta in i det längsta förnekar all inblandning i någonting brottsligt.21

Att någon begår skattebrott lämnar inga synliga spår efter sig, på samma sätt
som t.ex. skadegörelse kan göra, ändå kan sådan brottslighet kosta samhället
ofattbart mycket mer.

2.4. Olika sorters ekobrott – ett litet urval

Ekobrottsligheten finns i oändligt många olika former. Det skulle vara
väldigt svårt och ganska ointressant att försöka redogöra för exakt alla dessa.
Därför har jag valt att här kort och gott redogöra för en del av dem. Syftet är
inte att visa de mest förekommande varianterna, utan snarare att visa den
enorma uppfinningsrikedom och variation som finns i brottslingarnas
verksamhet.

Samhällsutvecklingen har öppnat nya vägar för ekobrottsligheten. Så har det
egentligen varit hela tiden, men först nu kan man tydligt se hur effektivt de
formar sina tillvägagångssätt efter de svagheter som samhället uppvisar för
stunden. Ekobrottsligheten har utvecklats mycket under 1990-talet och
mycket av det beror på att samhället i sig har förändrats. Förändringarna
sker hastigt och även om vi själva ibland upplever att vi har svårt för att
hänga med, så är ekobrottslingarna alltid snabbt framme. EU-medlemskap
                                                
19 Informationen är huvudsakligen från BRÅ-PM 1996:5, s. 38.
20 BRÅ-PM 1996:5, s. 10.
21 BRÅ-PM 1996:5, s. 61.
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och en enorm IT-utveckling har gjort att det öppnats nya portar för
brottsligheten. Möjligheterna att agera fort och effektivt över större områden
har blivit enorma. Dessutom blir det allt lättare för brottslingarna att agera
näst intill anonymt.22

Ekobrottsligheten ställer alltså särskilda krav på utredarna. Man skulle
kunna säga att de mål som handläggs av EBM (se nedan), är ekobrott, men
då hamnar man i en cirkel som egentligen inte leder någonstans. Det är inte
alltid självklart i vilken kategori ett brott hör hemma. Brott som tyvärr
medför gränsdragningsproblem är bedrägeri, förskingring, trolöshet mot
huvudman, mutbrott och bestickning. Det finns emellertid även brott som
regelmässigt hör hemma i kategorin ”ekobrott”, t.ex. brott mot borgenärer
och skattebrott.23

2.4.1. Bokföringsbrott - även ”små vardagsbrott” är viktiga

Man kallar ibland bokföringsbrott för ”ekobrottens rattfylleri”, en vanlig och
farlig inkörsport. Även de små och tillsynes obetydliga brotten måste alltså
bekämpas. Inte bara för att förhindra just bokföringsbrotten, utan även för att
förhindra att det eskalerar och blir grövre brottslighet i framtiden. Om man
vet hur man skall göra så är det kanske lättare att man låter bli att göra
misstag som i stort sett beror på okunskap. Att inte sköta sin bokföring är
brottsligt och att inte sköta den kan vara detsamma som att man inte vet att
man behöver sköta den. När man väl har blivit informerad har man inga
ursäkter, man kan aldrig säga att man inte visste bättre.

Bokföringsbrott är ett sorts brott mot borgenär. Dessa brott återfinns i 11
kap. brottsbalken. Dessa regler finns för att fungera som ett skydd för den
som lånar ut pengar eller på annat sätt har fordringar. I en fri marknad är det
nödvändigt att det finns kapital som kan förverkliga de goda idéer som
finns. Med ”brott mot borgenärer” menar man brott mot fordringsägare, de
som faktiskt tagit en risk. Brotten begås i allmänhet mot samtliga
fordringsägare. Skyldigheten att ha bokföring finns som ett skydd för just
fordringsägarna. Borgenärsbrotten, utom bokföringsbrott, kan normalt begås
först då en konkurs är nära förestående. Bokföringsbrott kan man i stort sett
göra sig skyldig till när som helst.24

Väldigt många av de ekobrott som anmäls är faktiskt bokföringsbrott.25

Bokföringen spelar stor roll i ett företag. Den fungerar som instrument för
företagsledarna, så att de kan se hur bra eller dåligt rörelsen egentligen går,
samtidigt som den är ett instrument som möjliggör för folk utifrån att få en
inblick i rörelsen. Långivare måste få en korrekt bild av rörelsens tillstånd

                                                
22 Information från ”Ekobrottsmyndigheten – med ansvar för kampen mot den ekonomiska
brottsligheten”, ett informationshäfte sammanställt av EBM.
23 BRÅ ”Vad är ekobrott?”, s. 8-10.
24 Information till detta stycke från BRÅ ”Vad är ekobrott?”,  s. 40.
25 Information till detta stycke i huvudsak hämtat från BRÅ ”Vad är ekobrott?”, s. 47-48.
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för att kunna bedöma de risker som beviljande eller utökande av lån medför.
Samhällets rätt till korrekt beräknad skatt beror på bokföringen. Den ligger
till grund för beräkningarna. Näringsidkare, såväl företag som enskilda
fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, skall upprätta bokföring. I
bokföringen skall man kunna se varje affärshändelse26 som skett.
Bokföringen skall vara kronologisk och systematisk. Man skall även
arkivera sin bokföring på ett hållbart sätt. De finns inga mer detaljerade
regler i lagen om hur bokföringen skall skötas i praktiken. Det har man
lämnat åt näringsidkaren att sköta själv, men skötas skall det. Bokföringen
skall dessutom skötas i enlighet med god redovisningssed.27

Den som inte fullgör sin plikt att sköta bokföringen riskerar att dömas för
bokföringsbrott. För att man skall dömas krävs det att verksamhetens
resultat inte går att utläsa ur det material som (eventuellt) finns tillgängligt.
Då underlag helt saknas menar näringsidkare ofta att det helt enkelt inte har
skett några affärshändelser (detta gäller särskilt aktiebolag) eller att rörelsen
varit så väldigt liten att de faktiskt inte ens varit näringsidkare egentligen.
Ibland menar de till och med att husdjur har förstört bokföringen eller att
den har stulits… När det väl går att konstatera att fel begåtts kategoriseras
dessa i två kategorier, formella och materiella fel. Vid formella fel har man
åsidosatt de regler som bokföringslagen uppställer för hur bokföring skall
ske. Vid materiella fel har man skött sin bokföring i enlighet med formella
regler, men istället tagit upp tillgångar, skulder eller resultat till felaktiga
belopp. Ibland finns affärshändelser redovisade som överhuvudtaget aldrig
har ägt rum. Vilka fel som egentligen begås beror på vilket resultat man vill
uppnå, ibland vill man undgå beskattning och ibland vill man få lån…

2.4.2. Karusellhandel, en följd av vårt medlemskap i EU28

Krister Ström, kammaråklagare vid EBM i Malmö, berättar om viss sorts
ekobrottslighet. Han är insatt i ett landsomfattande projekt som leds av EBM
Östra i Göteborg. Detta projekt handlar om valutaflöden och mervärdesskatt.
Valutaflöden har onekligen en central roll i ekobrottsligheten. Man använder
sig av kontanthantering för att sopa igen spåren efter olaglig verksamhet.
Karusellhandeln har gjort att gränserna mellan länderna och de olika
ländernas beskattningsregler används för att generera enorma summor
                                                
26 Med affärshändelse menas varje stor eller liten förändring i förmögenhetens storlek  och
sammansättning. Det handlar om allt ifrån betalning av hyra till inköp av stora dyra
maskiner. Alltså alla sorters in- och utbetalningar, samt uppkomna fordringar och skulder.
Mikael Burlin, ”Affärsredovisningens grunder – en orientering för jurister”, Lund 1997, s.
5.
27 Med god redovisningssed menas det sätt på vilket en kvalificerad krets av
bokföringsskyldiga sköter sin bokföring. Det är alltså en sorts standard för hur det hela skall
gå till som uppstått genom praxis. Vad god redovisning egentligen är, konkret sett, är inte
särskilt tydlig för den enskilde bokföringsskyldige. Om man ändå inte sköter sin bokföring i
enlighet med god redovisningssed så är detta inte i sig kriminellt. ( Denna information i
stort sett hämtad från BRÅ ”Vad är ekobrott?”, s. 47.) De viktigaste principerna som legat
bakom begreppet har blivit lagstadgade. Mikael Burlin, s. 9.
28 Information från föreläsning Christer Ström 000327 EBM.
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pengar till brottsligheten. Det handlar om frekvent handel, med verkliga
eller fiktiva varor, med ett land som är medlem i EU. I ett utland finns en
leverantör. På andra sidan gränsen finns en kedja av mottagare. Utlandet kan
vara Tyskland och Sverige kan vara landet med en kedja av mottagare.

Det fungerar genom att mervärdesskattesatserna varierar. Det erläggs ingen
moms i utlandet då en svensk handlar, men hans VAT-nummer skall
registreras.29 När han sedan kommer in i Sverige skall det rapporteras igen.
Svensken skall sedan lägga på 25 % när han säljer varan igen, om han väljer
att göra detta.

”Införselföretagen” (s.k. ”missing traders”) byts ut snabbt. De tar med sig
den ackumulerade mervärdesskatteskulden i graven. Man känner igen dessa
företag på deras korta livslängd. Oftast finns det ingen egentligen
branschkunskap i företaget eller dess styrelse. De har dessutom ofta
boxadress, för att så få spår som möjligt skall leda till de inblandade
personerna vilka även skall slippa bli bundna till någon lokal eller liknande.
Dessutom saknas det ofta anställda i företagen och de redovisar sina
ekonomiska aktiviteter i självdeklaration (1 gång/år). Att ett företag uppvisar
en tynande tillvaro kan i verkligheten vara ett tecken på febril aktivitet. När
sedan företaget har gjort sitt tar bolagsmördarna över dem!

Slutbolaget (s.k. ”final links”) vill göra vinst och använder sig av en rökridå.
Denna rökridå utgörs också av ett företag (s.k. ”intermediate links”). Ett
slutbolag känner man igen på den snygga fasaden utåt med korrekt
redovisning. Slutbolaget byter leverantörer (svenska) och har ofta få kunder.
De är noga med att kontrollera varuleveranserna. Slutbolaget sänker sina
priser. Då vinner man en konkurrensfördel utåt sett. Man låter bli att betala
mervärdesskatt, så den förblir obetald under en period. Varorna utgörs ofta
av sådant som har högt värde i förhållande till vikt och volym. Det blir då
mer effektivt att frakta runt dem. Varorna kan vara mobiltelefoner (ingår i
projektet), datorer och datortillbehör (ingår i projektet), guld, metallskrot,
maskindelar och kläder (t.ex. jeans). För textil gäller dessutom kvot i EU,
vilket kan medföra att mer än ett brott begås samtidigt. ”Intermediate link”
lämnar in uppgifter till staten för att få avdrag för ”erlagd” mervärdesskatt.
Det är här som den svenska staten gör den stora ekonomiska förlusten.
Ekobrottslingarna har aldrig erlagt mervärdesskatt och har aldrig haft för
avsikt att göra det heller. De går gärna över tiden med redovisningen och
kommer snabbt upp i väldigt höga belopp.

Varan kan ”köras runt” flera varv till dess att man har fått fram en tillräcklig
sänkning. Skattebrottet finns hos införselföretaget, ”the missing trader”.
Pengarna finns givetvis inte kvar längre. Om man skall ha en chans att få tag
på dessa människor måste man hitta dem medan de är aktiva, annars är det
för sent. Ofta lever rörelsen inte längre än 2-4 månader.

                                                
29 VAT = value added tax.
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Bara i Sverige förlorar vi uppskattningsvis 25-50 milj./vecka. I Europa
förlorade man 4 miljarder under det första halvåret under 1998. ”Handlarna”
flyttar runt sin verksamhet och upphör inte med sin verksamhet eftersom
den är så enormt lönsam. Hur skall man då göra för att komma på vilka som
är inblandade i karusellhandel i tid? Indikationerna kan vara mycket små, så
det gäller att man vet precis vad det är man letar efter. Man studerar
varugrupper, dokumentationer om betalning och transportörsled.

Ett stort problem är att det är för lätt att bilda styrelser. Svenskar kan ta in
styrelseledamöter utomlands ifrån och slipper då att identifiera dessa
ordentligt. Utländska styrelseledamöter skall uppvisa fotokopia av pass. I
England har man emellertid bara gammal mantalsskrivning. Folk finns inte
ordentligt registrerade, som i Sverige. De inblandade är alltså mycket svåra
att få tag på och när man väl närmar sig dem hinner de snabbt sopa igen
spåren efter sig och fortsätta med någonting annat.

2.4.3. Skalbolagsaffärer30

Nedan beskrivs en intressant handelsform som har pågått ända sedan 1950-
talet. Utgångspunkten är ett vinstgivande aktiebolag med bara en eller ett
fåtal ägare som vill ta ut vinst för att konsumera denna privat eller helt
enkelt använda den utanför bolaget. Normalt borde man göra detta genom
att ta ut lön eller utdelning på sitt aktieinnehav, men i denna sortens
bolagsaffärer låter man istället vinster kumuleras under några år så att man
kan bilda ett nytt aktiebolag. Detta låter man ha allra lägsta tillåtna
aktiekapital.

Det nya bolaget får sedan köpa det gamla bolaget, med dess samtliga
tillgångar och skulder. Det nya bolaget finansierar köpet av det gamla
bolaget med lån. Verksamheten drivs vidare och ofta vet utomstående inte
ens om att denna händelse ägt rum. Efter överlåtelsen har det gamla bolaget
blivit ett skalbolag.

Ett skalbolag är ett bolag som bara har tillgångar i form av kontanter eller
pengar på bankkonto. För att ett bolag skall vara ett skalbolag krävs det
dessutom att det saknar bokförda skulder. Skalbolaget har inget värde såsom
rörelse/företag, utan används istället som en handelsvara. Skalbolaget kan
nämligen användas till att minska eller helt undgå beskattning. Handeln med
skalbolag är ett ypperligt exempel på att vårt rådande regelsystem lockar och
lämnar öppningar för mindre regellydiga personer. Anledningen till att man
väljer att handla med skalbolag är att vårt skattesystem ger fördelar åt den
som säljer aktier, jämfört med den som istället får lön eller utdelning från ett
aktiebolag.

Efter att man omvandlat det gamla bolaget till ett skalbolag kan man se detta
som en hög med pengar. Denna penninghög kan säljas med lägre
                                                
30 Information till detta stycke från BRÅ ”Vad är ekobrott?”, s. 36-38.
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beskattning. Emellertid är den inte värd lika mycket pengar som den
innehåller, då dessa inte är beskattade. Bolaget har en vilande skatteskuld.
Vid en försäljning säljer man det därför till lägre pris, prisavdraget skall vara
tänkt att täcka skatteskulden.

De som köper ett skalbolag är oftast inte intresserade av att satsa några som
helst pengar i rörelsen. Köparen lånar istället pengar i en bank, betalar
säljaren, tömmer bolaget på pengar och återbetalar lånet. Den verklige
köparen anlitar målvakter31 för att inte själv synas. Ofta förstörs bokföringen
så att framtida utredningar försvåras avsevärt. De transaktioner som faktiskt
ägt rum blir väldigt svåra att spåra. Ibland hittar man istället på kostnader
som aldrig funnits, för att ge sken av att någon vinst aldrig uppkommit. Har
man dessutom sopat igen spåren efter sig så här, med målvakter och
fuskbokföring, i några led så blir det näst intill omöjligt. Efter en tid försätts
så bolaget i konkurs. Konkurser kan vara mycket sorgliga händelser för
människor vars intentioner har varit hedervärda, i ekobrottens värld är fallen
sällan så. Målvakten får nu ansvara för bolagets affärer, både lagliga och
olagliga. Målvakterna är valda med omsorg, vilket medför att det oftast inte
finns vare sig information eller pengar att hämta om konkursförvaltaren väl
får tag i målvakten.

2.4.4. Bidragsbedrägeri – ett brott mot det allmänna32

I Sverige har bidragsbedrägerierna blivit ett allt större problem. När man
begår detta brott skadar man det allmänna. Pengarna som man tar i anspråk
skulle ha använts på helt andra sätt och kostnaderna för att reda ut
bedrägerierna skulle också ha kunnat undvikas. Begreppet bidragsmissbruk
innebär att personer som inte är berättigade till ett visst offentligt stöd/bidrag
ändå skaffar sig detta genom t.ex. vilseledande uppgifter. Bidragsbedrägeri
kan sägas vara en lite snävare variant av i stort sett samma verksamhet. Då
handlar det om de lagstridiga handlingar som är straffsanktionerade i
juridisk mening.33 Jag kommer fortsättningsvis att koncentrera mig på
bidragsbedrägerierna, då det är dessa som kommer i närheten av att vara
ekobrott. Emellertid befinner de sig allt som oftast i gråzonen för vad som
kan klassas som ekobrott och vad som inte kan det. I de fall då man kan tala
om ekobrott torde bidragbedrägeri ingå som en del i ett mer komplext
                                                
31 Målvakt är en bulvan som anlitas då någon sorts oegentlighet pågår i ett bolag. Målvakten
används till att skriva under olika sorters handlingar och liknande. Målvakter väljs med
omsorg. Det är lämpligt att de helt saknar tillgångar, så att det inte finns någonting att hämta
när den dagen kommer, t.ex. vid bolagets konkurs. Tyvärr används socialt utslagna personer
ofta som målvakter. Det är billigt för den som inte vill bli sedd. Bulvan är en person som
ger sken av att den har en viss funktion i ett bolag. Den kan t.ex. låta sig bli registrerad som
styrelseledamot. Detta sker ofta mot någon sorts betalning. Den som verkligen sköter
affärerna syns på så sätt inte utåt. BRÅ ”Vad är ekobrott?”, s. 36.
32 För mer information angående t.ex. problematiken vid bidragsbedrägeri rekommenderar
jag Helén Örnemark Hansens ”Bidragsbedrägeri”, Stockholm 1995, men i detta arbete anser
jag att det räcker med ett ”skrap på ytan” för att man skall få ett utbyte av
bidragsbedrägeriernas koppling dels till F-kassan, men främst till PEK-verksamheten.
33 Information från ”Bidragsbedrägeri”, s. 11.
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förhållande. I de fall då det är fråga om en näringsidkare som gör sig skyldig
till bidragsbedrägeri och detta har en koppling till näringsverksamheten som
sådan torde det handla om ekobrott.

Det finns mång olika sorters bidrag som kan hjälpa människor i Sverige. Ett
av dessa är socialbidraget som skall utgöra det sista skyddsnätet för
människor som av någon anledning har svårt att klara sitt uppehälle. Det kan
vara tillfälligt eller under en längre tid. . Socialbidraget skall trygga den
enskildes försörjning, samtidigt som det skall vara förebyggande och
rehabiliterande. Rätten till socialbidrag knyts inte längre till vissa situationer
eller tillstånd, istället gör man en helhetsbedömning. Socialbidraget skall
vara ett bistånd, det kan alltså även inkludera stöd- och hjälpinsatser som har
annan form än ekonomisk hjälp. Sjukförsäkringsförmånerna, t.ex.
sjukpenning, uppställer vissa krav för att man skall vara berättigad. Man
skall vara svensk medborgare eller utlänning som är bosatt i riket, man skall
ha fyllt 16 år och vara inskriven hos den allmänna försäkringskassan och
inom dess område skall man vara mantalsskriven eller bosatt. Man skall
vidare ha förlorat sin arbetsförmåga eller fått den nedsatt. Bostadsbidraget
är ett inkomstprövat bidrag. Det betalas ut till barnfamiljer och hushåll utan
barn. De bidraggrundande faktorerna är hushållets sammansättning, den
bidragsgrundande inkomsten och bostadskostnaden. Bostadsbidraget skall
avse den bostad där man faktiskt bor.34

Socialbidraget kan återkrävas om man lämnat ofullständiga, oriktiga eller
vilseledande uppgifter. Återkrav sker då på allmänna skadeståndsrättsliga
grunder. När det gäller sjukförsäkringsförmånerna kan man också bli
tvungen att betala tillbaka. Om inte brott tros föreligga skall man betala åter
om man fått ersättning som man inte varit behörig att få eller om man har
fått ett för högt belopp. Man skall själv ha förorsakat detta eller bort inse att
man var obehörig eller att beloppet var för högt.35 Bostadsbidragen skall
också återbetalas om man har fått felaktigt eller för högt bostadsbidrag.36

För att ett bidragsbedrägeri skall föreligga måste rekvisitet vilseledande
vara uppfyllt (BrB 9:1). Utmärkande är att gärningen brukar ge ett trovärdigt
intryck, gärningen verkar vara rättsenlig. Det är offret självt som företar den
skadebringande handlingen, nämligen utbetalandet av pengar. Ett typiskt
bedrägeribrott har en tydlig kausalitetskedja som innehåller vilseledande
(underlåtenhet eller positiv handling), orsakande av uppväckt villfarelse
(även dess vidmakthållande eller förstärkande) och avslutningsvis
framkallandet, via villfarelsen, av en förmögenhetsöverföring.37 För att man
skall kunna anses ha vilselett krävs det uppsåt. Detta kan enkelt sägas
innebära att man skall kunna konstatera att den som vilselett har varit
medveten om vad hans/hennes agerande, eller avsaknad därav, skulle få för
konsekvenser och att dessa konsekvenser har varit eftersökta. Det handlar
                                                
34 Om inte annat anges kommer bidragsinformationen från ”Bidragsbedrägeri”, s. 17-32.
35 ”Bidragsbedrägeri”, s. 122-123.
36 Om inte annat anges kommer bidragsinformationen från ”Bidragsbedrägeri”, s. 17-32.
37 ”Bidragsbedrägeri”, s. 34-36.
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alltså om någonting psykiskt, viljan att uppnå ett resultat,
förmögenhetsöverföringen, då vilseledandet skall ses som ett fullt medvetet
steg på vägen mot det önskade resultatet. Givetvis vet man aldrig vad någon
tänker, utan man låter yttre faktorer avgöra.

Det finns en gränsdragning mellan administrativ och straffrättslig prövning
och de administrativa myndigheterna tar ställning till om man skall
återkräva pengar, i form av ett felaktigt utbetalt bidrag, eller om man skall
lämna ärendet till åtal. Åklagaren kan då, baserat på omständigheterna i det
aktuella fallet, besluta att väcka åtal för ett misstänkt bidragsbedrägeri.38

Vägen från det att en anställd vid en administrativ myndighet blir
misstänksam, till det att åtal faktiskt väcks och slutligen resulterar i fällande
dom, kan vara mycket lång. Alternativa vägar dit kommer att nämnas i
samband med redogörelsen för Försäkringskassan (nedan).

2.5. Problem relaterade till anmälan av misstanke
om ekobrott

Ekobrottens säregna art bidrar till en del problem som inte alltid är alldeles
uppenbara. Ett av dessa syns tydligt då t.ex. en anställd vill anmäla ett brott.
Om den anställde själv får ut en del av sin lön svart, kommer detta sannolikt
att kosta den anställde både pengar och obehag. Arbetsgivaren tjänar mycket
på att inte betala arbetsgivaravgifter och kan även se till att få ut mer övertid
än vad lagen medger genom att hålla sig med svart arbetskraft. Om den
anställde väljer att anmäla kommer den anställde att behöva skatta för den
del som intjänats svart, precis som om det varit vitt från början. I det hårda
klimat som råder på arbetsmarknaden verkar det fortfarande som om
arbetsgivaren har makten. Svartjobbare är inte sällan studenter eller andra
människor i stort behov av pengar. Då den anställde inte omedelbart känner
av de negativa konsekvenserna39 av att arbeta svart, är sannolikheten hög för
att de skall finna sig i det. I det fall då den anställde inte gör det, står det
alltid någon annan som är beredd att ta jobbet själv.

Den anställde befinner sig även i en farozon med tanke på den egna skulden.
Man riskerar nämligen att själv bli åtalad. Förutsättningarna för att man skall
undslippa detta, i ett fall som ovan, är att man vidtagit rättelse frivilligt, att
man alltså meddelar Skattemyndigheten vad som blivit fel och att man

                                                
38 ”Bidragsbedrägeri”, s. 34-36.
39 Att arbeta svart innebär inte bara att samhället blir lurat på pengar. Vidare får man sämre
förutsättningar för pension. Det går inte att uppvisa intyg på att man har arbetat heltid, om
bara hälften av tiden har varit vit. Det kan dessutom uppstå försäkringsproblem om man
arbetar när man egentligen inte borde arbetar om man skulle råka ut för en olycka. Som
anställd befinner man sig i ett enormt underläge när svart arbetskraft är så pass vanlig. De
anställde förlorar i styrka eftersom det alltid tycks finnas människor som är villiga att finna
sig i dåliga förhållanden. De negativa effekterna är med andra ord många!
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betalar in det som saknas. Med ”frivilligt” menas då att man har rättat till det
som blivit fel utan att man känt ett yttre tryck. Man skall alltså inte göra det
enbart då man har anledning att misstänka att man själv kommer att bli
granskad.40

Ibland kan människor dra sig för att anmäla, eftersom de själva befinner sig i
en utsatt position. I ekobrottslighetens värld handlar det oftast inte om att
man fruktar för sitt liv, utan snarare att man befinner sig i någon sorts
beroendeställning. I exemplet ovan är detta särskilt tydligt. En anställd är
ofta mycket beroende av sin lön. I branscher där svart arbetskraft är vanligt
förekommande kan man bli skadad om man blir känd som en som
”skvallrar”. I Malmö förkommer mycket svart arbetskraft inom restaurang-
och taxibranscherna.41 Även om man skulle vilja göra någonting åt sin
situation, så är det inte alltid så att man har tillräckligt med information. Om
arbetsgivaren har rutin kan det ofta bli så att ord står mot ord. Vidare har
justitieombudsmannen (JO) vid flera tillfällen understrukit att beslut om
t.ex. husrannsakan inte kan grunda sig på anonyma anmälningar vars
uppgifter inte har kunnat konstateras vara korrekta. Den som anmäler måste
alltså vara beredd att röja sin identitet om resultat med större säkerhet skall
uppnås.42 I ett fall som ovan är det ju dessutom mycket osannolikt att någon
utomstående skulle fatta misstanke om att brott begås. Detta ger en skymt av
det diffusa med ekobrottsligheten; när man väl vet vad man letar efter har
man alltså redan kommit en bra bit på vägen…

                                                
40 Skatterevision brukar användas som samlingsbegrepp för all granskning av skatter och
avgifter. (se BRÅ ”Vad är ekobrott”, s. 20.) Skattekontroll sker i Skattemyndighetens regi.
Syftena med den är främst två: att undersöka om beskattningen fungerar på det sätt som det
är avsett samt att öka lojaliteten mot skattesystemets regler. Skattemyndigheten använder sig
i huvudsak av 3 sorters kontroller:
Skrivbordskontroll – utredning av ett fåtal frågor sker på kontor,
Taxerings- och momsbesök – sker vid lite djupare utredning av ett fåtal frågor samt
Revision – den djupgående och resurskrävande kontrollformen som kan ske ”ute på fältet”
och granska allt.
(se BRÅ ”Vad är ekobrott?”, s. 58.)
41 Intervju med Mats Mattsson, chefsåklagare vid 2:a kammaren, EBM Södra, 000228.
42 BRÅ ”Vad är ekobrott?”, s. 14.
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3. EBM- en myndighet för att
hantera problemen43

Under ett långt tag saknades det en myndighet som kunde frambringa och
koordinera all den kompetens som behövs vid bekämpningen av
ekobrottslighet. Brottslingarna var alltid steget före och det var svårt för de
olika myndigheterna att samordna de resurser som ändå fanns tillgängliga.
Dessutom såg det stundtals ut som om ekobrotten inte fick särskilt hög
prioritet, trots att de kostar samhället enorma summor årligen. Det unika och
akuta behovet av samlad kompetens resulterade i Ekobrottsmyndigheten.

3.1. Historik och introduktion

Det finns egentligen inte ett samlat begrepp som på ett tillfredställande sätt
beskriver vad som egentligen är ekonomisk brottslighet (ovan).  Detta kan
tyckas vara trivialt, men har stor betydelse när det t.ex. handlar om sådana
saker som resursfördelning. Exakt vilken sorts brott skall egentligen eko-
poliserna hantera? Finns det någon tydlig gräns? Det som kan tyckas vara en
fördel för att dra till sig resurser har blivit en stor nackdel. Begreppets
vaghet och vidd gör inte att det tas på större allvar, utan snarare att resurser
stjäls ifrån verksamheten till något ”viktigare”.44

Tidigare var det så att regeringen bestämde hur många eko-poliser som
skulle finnas. Dessa kom emellertid senare att användas till mycket annat än
det som deras tjänster var avsedda för. Resurserna för att hantera den
ekonomiska brottsligheten har alltså inte varit fredade. Eko-målen har inte
ansetts vara ”akuta”…45

Under 80-talet bestämde man sig emellertid för att det behövdes särskilda
resurser för att man skulle ha en chans att hantera den ekonomiska
brottsligheten, men först 1994 bildades regeringens ekobrottsberedning, en
arbetsgrupp inom Justitiedepartementet (ovan). Ekobrottsberedningen hade i
uppgift att biträda justitieministern och tillsammans skulle de samordna
regeringens åtgärder mot ekobrottslighet. Under våren nästföljande år
beslutade regeringen om en strategi för samhällets samlade åtgärder mot
ekobrottsligheten. Målen var att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra
ekobrottslighet i större utsträckning än tidigare, en nödvändighet i det

                                                
43 Information om EBM är huvudsakligen hämtad från ”Ekobrottsmyndigheten – Med
ansvar för kampen mot ekonomisk brottslighet”.
44 Information från föreläsning Gertrud Holm, chefsåklagare 3:dje kammaren, EBM Södra,
000327.
45 Information från föreläsning Gertrud Holm 000327 EBM.
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rådande läget. Myndigheterna skulle samarbeta, arbeta problemorienterat
och utöka kompetensen.46

I början på året 1996 avgav Ekobrottsberedningen ett betänkande i vilket det
föreslogs att man skulle inrätta en central förvaltningsmyndighet med ansvar
för frågor om samordning av åtgärder mot ekobrottslighet.47 Vid
myndigheten skulle det finnas ekoåklagare, poliser och olika sorters
specialister. Under första halvan av 1990-talet hade man både hunnit inse
allvaret med ekobrottsligheten och slutligen även skapat en egen myndighet
för att hantera den: Ekobrottsmyndigheten (fortsättningsvis: ”EBM”).48  Det
har tagit lång tid att nå hit, ändå kan man fortfarande inte komma åt allt det
som man skulle vilja komma åt. Samtidigt är myndigheten konstant utsatt
för mycket hård kritik.49

EBM är ett kompetens- och kunskapscentrum när det handlar om
ekobrottslighet. Myndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 1998.
Myndigheten har ca 400 medarbetare och dessa utgörs huvudsakligen av
poliser (ca hälften), åklagare, ekonomer och administratörer. Tillsammans
har dessa i uppgift att ansvara för myndighetens operativa uppgifter som
består av att upptäcka och förhindra brott, samt utreda begångna brott och
lagföra brottslingar. Myndigheten har även till uppgift att kartlägga och
analysera hur ekobrottsligheten egentligen ser ut. Detta skall myndigheten
göra för att sedan kunna ta fram förslag på hur bekämpningen av denna sorts
brottslighet skall kunna ske mest effektivt. Det är också viktigt att notera att
ekobrottsmyndigheten även har till uppgift att hålla allmänheten informerad.
Detta sker med hjälp av media, organisationer och andra myndigheter. I
fokus för hela verksamheten står emellertid den brottsförebyggande effekt
som man får med hjälp av insatta åtgärder.50

3.2. EBM:s position och inre struktur

EBM är en komplex myndighet och den innehar något av en särställning i
Sverige. Högst i landet är riksåklagaren. Under denna finns det
åklagarmyndigheter på parallell nivå med varandra. På samma nivå finns
EBM, som utgör en operativ enhet i åklagarväsendet.51 EBM är i sina
stabsfunktioner en central förvaltningsmyndighet och därmed är den alltså
direkt underställd regeringen.52 Det mest fascinerande med EBM torde vara
dess unika sammansättning av olika kompetenser. EBM är skräddarsydd
                                                
46 Informationen är huvudsakligen från BRÅ-PM 1996:5, s. 37-38.
47 Ds 1996:1.
48 Informationen är huvudsakligen från BRÅ-PM 1996:5, s. 38.
49 Information från föreläsning Gertrud Holm 000327 EBM.
50 Information från ”Ekobrottsmyndigheten – Med ansvar för kampen mot ekonomisk
brottslighet”.
51 Information från föreläsning Gertrud Holm 000327 EBM.
52 Information från ”Ekobrottsmyndigheten – Med ansvar för kampen mot den ekonomiska
brottsligheten”.
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efter ett särkilt behov och tanken är att myndigheten skall fortsätta att
utvecklas efterhand som behoven förändras.

3.2.1. EBMs sammansättning

I EBMs centrala ledning finns ett kansli med funktioner för myndighetens
gemensamma administration, t.ex. juridik, ekonomi, personal och IT.53

I EBM finns både åklagare och poliser i samma organisation. Dessutom
finns det ekonomer och kansli inom EBM. Dessa olika människor har olika
bakgrunder och bidrar alla med sin kompetens och sina unika erfarenheter.
Personalen är i huvudsak anställd av EBM, de enda som inte är det är
poliserna. De är istället anställda inom polisväsendet men tjänstgör vid
EBM.

Trots alla dessa människor och all samlad kompetens hinner EBM
fortfarande inte med allt som man tycker att man borde hinna med.
Egentligen finns det färre utredare för den här sortens brott nu än vad det
fanns innan men nu bestämmer man i alla fall själva prioritetsordningen.54

3.2.2. Avdelningarna55

EBMs operativa arbete sker vid tre olika avdelningar. Varje avdelnings chef
är biträdande överåklagare. Den polisiära verksamheten inom avdelningen
styrs av en kriminalkommissarie. Vid myndighetens centrala ledning finns
sedan en polischef som leder polisernas arbete i stort.

De tre avdelningarna är den östra som finns i Stockholm, den västra som
finns i Göteborg och den södra (Skåne) som  finns i Malmö.
Avdelningscheferna lyder under general direktören. Under varje
avdelningschef finns kammarchefer, som är chefsåklagare och vid kamrarna
finns även biträdande chefsåklagare.

Östra avdelningen är belägen i Stockholm, men har sin utredningsenhet i
Visby. Den har fem kammare och handlägger mål både från Stockholms län
och Gotlands län. Den Västra avdelningen är belägen i Göteborg och har
utredningsenheter i Borås, Skövde och Halmstad. Avdelningen är indelad i
tre kammare och där handlägger man mål från Västra Götalands län och
Hallands län. Södra avdelningen är belägen i Malmö och har även den tre
kammare. Utredningsenheten finns i Kristianstad. Målen som handläggs där
kommer från Skåne län.

                                                
53 Information från ”Ekobrottsmyndigheten – Med ansvar för kampen mot den ekonomiska
brottsligheten”.
54 Information från föreläsning Gertrud Holm 000327 EBM.
55 Information från ”Ekobrottsmyndigheten – Med ansvar för kampen mot den ekonomiska
brottsligheten” samt från uppdaterande samtal med Alf Lindstedt och Jan Norén.
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3.2.3. Kamrarna

Avdelningarna är i sin tur indelade i kammare.56 Varje kammare leds av en
chefsåklagare som under sig har mellan 25-30 personer. Ofta arbetar man i
projektgrupper. Detta görs för att man på bästa möjliga sätt skall kunna dra
nytta av de olika yrkesmässiga kompetenserna och de formellt rättsliga
behörigheterna som finns i kammaren. Dessutom arbetar man tillsammans
med andra myndigheter för att få tag i nödvändig expertis. Man samarbetar
bland annat med Riksskatteverket (RSV) inklusive kronofogdemyndigheten
(KFM), Tullverket, Finansinspektionen och Patent- och Registreringsverket
(PRV).

Slutligen finns det även en Särskild kammare i Stockholm, som ingår i
EBM Östra. Kammaren heter egentligen ”Kammaren för särskild
brottsutredning” och där tar man hand om mål som övertagits från polis- och
åklagarmyndigheter som finns utanför EBM. Där kan man även, efter
generaldirektörens bestämmande, handlägga ”pilotmål”. Det är då fråga om
mål av speciell typ som t.ex. insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan.57

3.3. EBMs funktioner

Då ekobrottsligheten är ett så pass stort problem, räcker det helt enkelt inte
bara med att försöka komma åt de brott som redan begåtts. Ett viktigt mål
för EBM måste även vara att så tidigt som möjligt upptäcka planerad och
pågående brottslighet. Då saker och ting sker mycket snabbt i denna sorts
brottslighet är det alltid en fördel att vara tidigt ute. Inom EBM värderar
man information högt. Allting som kan spara så mycket tid som möjligt
medför ju också att samhället lider så liten skada som möjligt.58

3.3.1. De operativa funktionerna

EBMs operativa område utgörs först och främst av borgenärsbrott,
skattebrott och brott mot lagen (1991:980) om finansiella instrument. Detta
innebär att det vid EBM handläggs en hel del olika sorters mål, bland annat
mål som avser BrB 11 kap, Skattebrottslagen (1971:69), lagen (1967:531)
om tryggande av pensionsutfästelser m.m. och lagen (1990:1342) om
insiderhandel. Vid EBM handlägger man även andra mål. Då handlar det om

                                                
56 Alla avdelningar utom den Särskilda avdelningen är indelade i kammare.
57 Information från ”Ekobrottsmyndigheten – Med ansvar för kampen mot den ekonomiska
brottsligheten”. Med ”pilotmål” menas mål av sådan karaktär att de inte prövats tidigare.
Uppdaterad information om den ”särskilda kammaren” kommer från samtal med Alf
Lindstedt och Jan Norén.
58 Information från ”Ekobrottsmyndigheten – Med ansvar för kampen mot den ekonomiska
brottsligheten”.
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mål där det ställs krav på särskilda kunskaper som finns inom
myndigheten.59

Ibland arbetar man med olika sorters projektarbeten. Vid EBM Södra finns
det folk från EKO-roteln, som man skulle kunna påstå är överkvalificerade
för att arbeta med de enklaste uppgifterna. En del menar att det vore
naturligare att låta nya poliser ta hand om dessa ärenden. En tämligen aktuell
företeelse är att det ofta anmäls falska innehav av F-skattesedel.
Arbetsgivaren slipper betala avgifter om den anlitade har F-skattesedel och
genom falska sådana undanhålls mycket pengar från staten. Vad som är
aktuellt för stunden varierar givetvis och då är det bra med en smidig
myndighet som har tillräckligt med kompetens och som kan placera den där
den behövs som mest.60

3.3.2. EBMs övriga funktioner

EBM är en stabsmyndighet och har till uppgift att följa och analysera
ekobrottsligheten. EBM skall även fungera som ett sakkunnigt organ som
finns till hands för regeringen i dess kamp mot denna sorts kriminalitet. I
uppgiften ligger att EBM skall ta fram förslag till olika åtgärder. Det kan
handla om allt från lagstiftning till organisering. Dessutom skall EBM
utarbeta underlag för de mål och riktlinjer som regeringen har i sin
ekobrottsbekämpning. Det nära samarbetet med andra myndigheter är alltid
viktigt. Samarbete sker bland annat med Brottsförebyggande rådet.

EBM skall fungera planerande och samordnande. Då handlar det främst om
samverkan med andra myndigheter. EBM har dessutom en internationell
funktion där man siktar in sig på uppföljningen av ekobrottsligheten ur ett
internationellt perspektiv. Dessutom skall man utveckla EBMs
internationella kontaktnät och ansvara för uppgifter som har med EU-medel
att göra. Men den funktion som allmänheten nog främst känner till är den
som analyserande myndighet. EBM ansvarar för kartläggningen och
analysen av ekobrottslighetens omfattning. EBM skall även analysera
utvecklingen av ekobrottsligheten och de skadeffekter som denna har.61

3.4. Olika metoder och kompetensbehov

Tidigare använde man sig av yviga och opreciserade misstankar. Nu är man
specifik från början, för att inte slösa med resurser. Det som inte lönar sig
måste man släppa efter ett tag. Skattemyndigheten och konkursförvaltare

                                                
59 Information från ”Ekobrottsmyndigheten – Med ansvar för kampen mot den ekonomiska
brottsligheten” samt från förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; 1997:898.
60 Information från föreläsning Gertrud Holm 000327 EBM.
61 Information från ”Ekobrottsmyndigheten – Med ansvar för kampen mot den ekonomiska
brottsligheten”.
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anmäler väldigt mycket direkt till EBM. Det innebär att EBM tar emot
väldigt mycket information. EBM kan dessutom aldrig komma upp till
100% lagföring när anmälan sker vid låg grad av misstanke.62 Inom EBM
har man tidigt märkt att det är nödvändigt att hela tiden vidareutveckla
verksamheten om man skall ha någon chans att vara effektiva i sitt arbete.
Detta har medfört att det behövs olika sorters kompetens och att man måste
använda sig av lite speciella metoder, beroende på vad det aktuella fallet
handlar om.

3.4.1. Specialenheten63

Vid specialenheten kartlägger man den pågående brottsligheten. De som
arbetar vid specialenheten hämtar sin information från många olika källor.
Informationen kan komma ifrån privatpersoner, konkurrenter som blivit
störda, myndigheter, länskriminalen, andra länders poliser (de samarbetar
bland annat med Finland, Danmark och Norge och dessutom med två FBI
agenter från USA som är stationerade i Köpenhamn) och andra
internationella samarbetspartners. Specialenheten bearbetar själva inflödet
av information. Specialenheten spårar även efterlysta personer. Dessa kan
ibland gripas på andra orter, men även i andra länder. Att gripa dem i andra
länder kräver mycket aktivitet och snabbhet.

Ekonomer och åklagare samarbetar med poliserna i enheten. Därefter skriver
man en operativ rapport till kamrarna. Detta blir sedan underlag för
åklagaren. Tidigare hade de själva ansvaret, men nu blir det en formell
förundersökning. Åklagarna fungerar som bollplank under hela arbetets
gång. Specialenhetens poliser har exakt samma befogenheter som andra
poliser, det är bara inriktningen på deras arbete som är annorlunda.

3.4.2. Behov av särskild kompetens64

Christer Eriksson och Philip Karlgrund arbetar båda som
kriminalinspektörer vid EBM Södra. Tillsammans berättar de om sina
speciella arbetsuppgifter och hur de går tillväga. Från början saknade polisen
datakompetens helt och hållet. Det verkade inte vara ett problem eftersom
det först inte såg ut som om det behövdes. Emellertid har den snabba
utvecklingen på området gjort att det finns ett stort behov av kompetens.
Detta behov blir bara större och större efterhand som tiden går. Det är
alldeles klart att ekobrottslingar finns inom de flesta olika sorters
verksamhet och att de snabbt anpassar sig till nya metoder som finns
tillgängliga.

                                                
62 Information från föreläsning Gertrud Holm 000327 EBM.
63 Information från föreläsning Agne Johansson, kriminalinspektör, chef för specialenheten,
000327, EBM.
64 Information från föreläsning Christer Eriksson och Philip Karlgrund, båda
kriminalinspektörer vid specialenheten, 000327, EBM.
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Eriksson och Karlgrund står för kompetensen som behövs idag. I stort sett är
de båda självlärda. De måste hela tiden uppdatera sina kunskaper så att de
inte blir ”omsprungna”. Tyvärr blir de insatta i fallen vid ett sent skede. När
de anländer till de olika platserna känner de oftast inte till vad det är för ett
ställe de har hamnat på. Väl där vet de inte vilket system som kommer att
möta dem, de finns många olika sorter och det är helt omöjligt att förutse.
Detta ställer stora krav på deras kunskap och på det material som behövs för
att utföra arbetet. De måste vara mentalt beredda på allt och de måste ha
med sig utrustning för att kunna hantera situationen som möter dem, oavsett
hur den ser ut.

Att de kommer in i bilden vid ett så pass sent skede gör även att det blir
svårt att plocka fram det material som är relevant. Det kan handla om allt
ifrån en enda viktig diskett till ett helt nätverk. Det är ett stort problem att få
med sig allt. Man behöver stänga ned viss verksamhet och ta med sig saker
ibland. Det kan dessvärre drabba den aktuella rörelsen i vissa fall. Givetvis
letar man efter det perfekta dokumentet som innehåller erkännande i
kombination med brottsbeskrivning, men så enkelt är det tyvärr aldrig.

Immaterialrättsliga regler är svårtillämpade så fort datorer kommer in i
bilden. Vad är ”original” och vad är ”kopia” när man t.ex. kopierar ett Word
dokument? Det som kopieras drabbas inte av att man kopierat det. Kopian
ser precis ut som originalet och man kan inte i efterhand säga vad som är
original och vad som inte är det. De skriver helt enkelt ut saker och kopierar
dem. Det är det enda sättet för dem att kunna utföra sina uppgifter. De måste
ha någonting konkret att arbeta med. Bevis behövs ju alltid.

Om det senare visar sig att inget brott egentligen har begåtts kan ytterligare
problem uppstå. Det är helt enkelt inte självklart vad som skall lämnas
tillbaka. Det är bara föremål som tas i beslag. Då papper tidigare var
informationsbärarna är detta ett helt nytt område. Det finns många
oklarheter. De missar uppdateringar i materialet som sker i realtid ibland,
men det är en förlust som man måste leva med.65 De måste hålla sig till det
som behövs och får inte hämta onödig information, detta kan betyda att man
helt enkelt kopierar länkadresser.

                                                
65 De kan t.ex. ladda ner information från en webb-sida som innehåller någonting av
brottslig natur. Emellertid finns ju  programkoden som utgör själva webb-sidan tillgänglig
för någon som när som helst kan ändra i originalkoden, eller lägga upp samma webb-sida på
en annan adress, med eller utan ändringar. För mer information om komplikationer och
liknande i IT-sammanhang hänvisar jag till t.ex. Agne Lindberg och Daniel Westman
”Praktisk IT-rätt”, andra upplagan, Stockholm 1999. På s. 183 diskuteras bland annat
problem med kopiering ifrån webb-sidor. En annan intressant bok som kan hjälpa till att
reda ut begreppen är Christina Hultmark ”Elektronisk handel och avtalsrätt”, Stockholm
1998. På s. 85-99 diskuteras elektroniska bevis.
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4. Andra myndigheter av vikt i
kampen mot ekobrottsligheten

EBM ingår som operativ enhet i åklagarväsendet. Dessutom samverkar
EBM med andra myndigheter. Många olika myndigheter är alltså
inblandade, på ett eller annat sätt, i kampen mot ekobrottsligheten. Varje
liten del är viktig för att systemet skall kunna fungera som en helhet. För att
kunna visa hur viktig denna samverkan är kommer en del viktiga
myndigheter och dess verksamheter att presenteras nedan. Presentationen är
inte avsedd att vara heltäckande, snarare en aning förtydligande.

4.1. Polisväsendet

Polisen fyller en oerhört viktigt funktion i kampen mot alla sorters
brottslighet. Efter att inledningsvis redogöra mycket kort för polisväsendets
intressanta historia, övergår jag till att berätta om dagens organisation och de
olika enheternas uppgifter. Man kan givetvis välja att se polisväsendets
historia som kuriosa och låta bli att läsa om den, men jag anser att
polisväsendets historia visar att verksamheten inte har sett ut som den gör
idag särskilt länge. Detta kan i sin tur förhoppningsvis förtydliga vilka
enorma förändringar som polisväsendet genomgår och har genomgått den
senaste tiden.

Information om polisväsendets utveckling är inte bara intressant när man
beaktar polisen som en myndighet som själv existerar för brottsbekämpning,
utan även när man ser på polisen som någon som står för resurser som andra
myndigheter behöver för att med framgång kunna utföra arbetsuppgifterna i
sina egna olika verksamhetsområden.

Varje enskild polisman kan ju inte ta på sig hur mycket arbete som helst och
således kan det bli komplicerat för de olika myndigheterna att dela på den
kompetens som finns. Det ställs höga krav på en ung organisation, samtidigt
som polisens roll och funktion i samhället är allt annat än okomplicerad.

4.1.1. Svensk polishistoria i mycket korta drag66

Redan under 1400-talet upprättades en organisation med fogdar efter tysk
modell. Deras uppgift var i huvudsak att genomföra kungens vilja. En fogde
var då detsamma som en kunglig ämbetsman. Under senare hälften av 1400-

                                                
66 Informationen till denna del är hämtad ifrån ”Svensk historia och polishistoria – några
årtal och händelser” utkast av Leif Hammarstedt.
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talet tillkom de som kallades för fjärdingsmän och som tillsattes av fogdarna
själva. Senare blev fjärding benämningen på landsbygdens polis och titeln
avskaffades först 1954.

År 1621 grundades Göteborg av Gustav II Adolf och redan från början
stadgas det att staden skall bevakas av en militär organisation. Benämningen
blir stadsvakt/stadssoldat. Den stackars stadsvakten får tidigt öknamnet
”korven”.67 En effekt av detta är att man börjar kalla polisstationerna för
”korvakittlar”.68 Under denna tid är polisens uppgifter inte så specifika. Det
handlar dels om polisiära arbeten och dels om militära arbeten.1634 får
Sverige en regeringsform och förvaltningsstadga. Den nuvarande
länsindelningen och den statliga förvaltningstraditionen har sina rötter i
1600-talets stormaktstid. Då stadgades bland annat att landshövdingen hade
det högsta ansvaret för ordningens upprätthållande i hövdingedömet, som
senare blev län.

Freden i Roskilde, 1658, medförde att det svenska riket expanderade.
Malmö blev då en viktig garnisonsstad69 och krigsmakten hade en välordnad
bevakning av Malmö. Denna fanns kvar ända in i början på 1800-talet. Men
redan 1776 utsågs Sveriges förste polismästare och poliskammare
upprättades. Den förste polismästaren utsågs av Gustav III i Stockholm.
Som sina uppgifter hade polismästaren bland annat att skydda kungen och
hålla koll på spioner. 70

Under denna period, i slutet av 1700-talet, ligger alkoholkonsumtionen i
Sverige på fem liter per person och år.71 Emellertid stiger denna volym
enormt och redan på 1820-talet är svensken uppe i 40 liter per person och år.
Toppnoteringar finns på hela 46 liter. I alkoholens spår följde en
skrämmande hög våldsbrottslighet. En nykterhetsrörelse tar form och
sakteliga minskar alkoholkonsumtionen.72 Så gör även våldsbrottsligheten.

1848 är det upplopp i Stockholm. Militär sätts in, men resultatet blir ändå att
flera människor dödas och skadas. Krav på polisreformer börjar höras lite
varstans i landet. Man har ögonen på den brittiska polisen, som startade på

                                                
67 Detta tror man kommer från det tyska folklustspelet ”Hans Wurst” som betyder ungefär
”dummerjöns”. Leif Hammarstedt, s. 3.
68 Idag skämtas det ibland om polisens intresse för korvkiosker, men huruvida detta
härstammar ifrån ”korvakittlarna” låter jag vara osagt.
69 Garnison betyder förläggning, men även besättning.
70 Hans namn var Nils-Henric Liljensparre och man skulle kunna säga att han var den allra
första chefen för säkerhetspolisen. Som sina uppgifter hade han bland annat att skydda
kungen och hålla koll på spioner. Man kan knappast påstå att kungen blev tillräckligt
skyddad, men när han utsattes för ett attentat den 16 mars 1792, på maskeradbal på Operan,
fanns Liljensparre och hans medhjälpare snabbt där för att lösa fallet. Det lyckades de med
och dagen efter attentatet greps gärningsmannen Ankarström. Dessvärre avled kungen
mindre än två veckor efter attentatet.
71 Den exakta volymprocenten alkohol är inte känd, men Hammarstedt skriver ”brännvin”
(s. 5).
72 Peter Wieselgren fanns i spetsen för nykterhetsrörelsen.
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allvar 1829.73 Två år efter upploppet i Stockholm, 1850, är det dags för
Sverige och i Stockholm upprättas, efter kontinental modell, en poliskår
med 160 ordinarie poliser. Samma år tillsätts en polismästare som stadens
polischef i Göteborg. Han ställer nya krav som efter ett tag resulterar i att
Göteborgs polis blir professionell.74

I Malmö existerar inte någon riktig poliskår än. Man har fortfarande bland
annat nattvakt och tornväktare. Men 1873 får Malmö sin förste polismäster
som då får i uppdrag att skapa en modern polisorganisation i Malmö.75 Den
förste april 1874 börjar uniformerad polis att patrullera Malmös gator,
samma år startar polisväsendet i Lund. Nu ser det ut som om städerna är en
bra bit på väg, men det dröjer fram till förstatligandet 1965 innan det bli en
riktigt enhetlig kår. Detta medför att varje kommun faktiskt har sin egen
polishistoria. Det blir en hel del historia med tanke på att det vid mitten av
1950-talet fanns omkring 1600 kommunala polismyndigheter.76

1925 är man dock ytterligare en bra bit på väg i och med att Sverige får sin
första riktiga polislag. Denna medför ökad enhetlighet eftersom den mycket
tydligare reglerar polisens arbete. Året efter, 1926, är det dags för
gemensamt uniformsreglemente som det tyvärr tar lite tid att genomföra i
praktiken. 1931 är det strejk och demonstration i Ådalen och flera
människor dödas. Detta upprör och som en effekt bildas Statspolisen 1933.

Statspolisens bildande innebär att en del av polisverksamheten blir statlig.
Denna statliga del får som huvuduppgift att förstärka polisverksamheten på
landsbygden. Statspolisen får även ansvar för särskilt allvarliga brott, så som
brott mot rikets säkerhet. Man kan alltså se Statspolisen som en tidig
sammansmält form av Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen och
trafikpolisen (se nedan). Statspolisen kunde verka i hela landet och hade
inga formella gränser. Krigsmakten befrias samtidigt från uppgiften att vara
extrapolis och behöver således inte längre sättas in mot den egna
befolkningen. Man kan nu tydligare skönja gränser mellan polisiär och
militär verksamhet.

1964 är ett händelserikt år, då startas polisflyget och Rikspolisstyrelsen
bildas. Polisflyget startas som en del av ett säkerhetspådrag.
Rikspolisstyrelsen bildas för att underlätta för förstatligandet 1965.
Rikspolisstyrelsen skall fungera som en central ledning för polisväsendet.
Rikspolisstyrelsen bildar samma år en särskild säkerhetsavdelning, RPS
SÄK. Detta är en effekt av att man gripit en landsförrädare som i alldeles för
lång tid har fått verka ostörd.77

                                                
73 Sir Robert Peel var dess grundare.
74 Hans namn var Norin.
75 Och han hette Fhilip Wester.
76 ”Skånsk polishistoria behöver allas bidrag”, Leif Hammarstedt, s.3.
77 Landsförrädaren var flygöversten Stig Wennerström.
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1965 är det så dags för det fullständiga förstatligandet av den svenska
polisen. Samtidigt äger stor teknisk upprustning rum. 562 kommunala
polismyndigheter har nu blivit 119 statliga, som efterhand blev 117 istället
och vi får vår förste Rikspolischef.78 Samma år tilldelas samtliga polismän
personliga tjänstevapen. I denna tidsperiod påbörjades även många
polishusbyggen runt om i landet. 1965 förstatligas även åklagarväsendet och
exekutionsväsendet. De blir självständiga myndigheter, precis som polisen.

Polisorganisationen ser i stort sett likadan ut ända fram till 1990-talet. Det
har tagit lång tid för den att utvecklas, men sedan höll den med andra ord ett
bra tag, relaterat till dagens höga förändringstempo. Man samlar dock den
gamla polisinstruktionen från 1948 och andra lagar och förordningar i 1984
års polislag. På så sätt finns polisens verksamhet tydligare samlad och
reglerad. 1990-talet innebär stora förändringar för polisen, som bland annat
går från att vara 117 polismyndigheter till att endast vara 21 stycken. Det ser
inte heller ut som om det är slut på förändringarna, men det har vi möjlighet
att ta del av i vår egen tid.

4.1.2. Polisväsendets struktur idag

Sedan 1998 finns det alltså 21 länsmyndigheter i Sverige. Ett län och en
myndighet är samma sak om man ser till storleken på ytan. I hela Sverige
har polisväsendet ca. 22 000 anställda. Av dem arbetar 16 000 som poliser.
60 % av resurserna är utdelade till Stockholms län, Skåne samt Västra
Götaland. Resterande myndigheter får dela på de 40 % som finns kvar.79

På lite mer lokal nivå finna alltså Polismyndigheten i Skåne. Denna
myndighet är i sin tur uppdelad i Polisområde Nordvästra Skåne (PONV),
Polisområde Nordöstra Skåne (PONS), Polisområde Mellersta Skåne
(POMS), Polisområde Södra Skåne (POSS) och sist men inte minst
Polisområde Malmö (POMA). Det finns även en länskriminalavdelning
(LK) och en förvaltningsavdelning (F). Slutligen finns här även en
trafiksektion i länspolismästarens stab.80

I arbetet kommer jag sedan att diskutera aktiviteter som sker på lokal nivå,
därför finner jag det lämpligt att redogöra för vad ett närpolisområde är och
vad det har för uppgifter. Polisområde Malmö är i sin tur indelat i 5
närpolisområden.81 Verksamheten som sker inom dessa områden är
närpolisverksamhet och för sådan gäller:

� Att verksamheten skall bedrivas problemorienterat i nära samverkan med
dem som bor och verkar i området.

                                                
78 Den förste Rikspolischefen hette Carl Persson.
79 ”Översiktsinformation”, informationsblad sammanställt av Leif Hammarstedt.
80 ”Polismyndigheten i Skåne: Verksamhetsredovisning budgetåret 1999”, utarbetat av
Ekonomi- och verksamhetssektionen, s. 3.
81 ”Verksamhetsredovisning”, s. 3.
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� Att verksamheten organisatoriskt skall bedrivas inom ett geografiskt
avgränsat område inom polisdistriktet (närpolisområdet).

� Att de poliser som arbetar i närpolisområdet skall arbeta mot brotts- och
trygghetsrelaterade mål. Varje polis bör tilldelas ett personligt
ansvarsområde; ett sådant område bör i första hand vara geografiskt men
även ett funktionellt ansvar kan förekomma.

� Att arbetet som utförs skall inriktas mot vardagsbrottsligheten inom
närpolisområdet och mot de där förekommande ordningsproblemen;
ungdomsbrotten skall i så stor utsträckning som möjligt handhas av
närpoliserna; de prioriterade områdena våldsbrott och narkotikabrott skall
särskilt beaktas och detsamma gäller brott med rasistiska inslag.

� Att ansvaret för utryckningsverksamheten skall vara begränsat och att
närpolisernas medverkan i denna verksamhet skall organiseras så att
planerade aktiviteter kan genomföras på ett effektivt sätt.

� Att det inom ramen för det problemorienterade arbetssättet och med en
noggrann analys av vilka behov som finns, skall vara närpoliserna själva
som i stor utsträckning planerar sin arbetstid.82

Statens kriminaltekniska laboratorium finns på centralare nivå och sköter
de kvalificerade tekniska och kemiska undersökningarna som behövs inom
verksamheten. Det kan röra sig om allt ifrån undersökning av mänsklig
vävnad från en brottsplats, då man undersöker DNA, till fingeravtryck i ett
vandaliserat hem, då man helt enkelt jämför fingeravtryckens utseende.
SÄPO, Sveriges säkerhetspolis, arbetar med brott som på olika sätt riktar sig
mot rikets säkerhet. Det handlar om spionage, terrorism, olika politiska
extremrörelser och rasism m.m.. SÄPO har ca. 750 anställda i landet.83 Vi
har även ett internationellt polisorgan, rikskriminalpolisen, som sköter
samverkan med myndigheter utomlands. De ca. 300 anställda sköter om det
som handlar om våra poliser som finns utomlands, t.ex. FN-poliser och
polispersonal vid ambassader. De arbetar också med att bevaka och
kartlägga grova brottslingar, gränsöverskridande brottslighet m.m.. Ibland
kommer rikskriminalpolisen och hjälper andra myndigheter när de av någon
anledning behöver förstärkning, i form av olika sorters kompetens.
Polisflyget ingår även i rikskriminalpolisen.84

4.1.3. Polisen och EBM

Polisväsendets poliser finns även vid EBM. Som tidigare har nämnts (ovan)
är personalen vid EBM i huvudsak anställd av själva myndigheten. Poliserna
är emellertid inte det. De är istället anställda inom polisväsendet men
tjänstgör vid EBM. De är poliser som lyder under samma regler oavsett vid

                                                
82 Denna redogörelse återfinns i liknande utförande i ”Verksamhetsredovisning”, s. 9, där
det även står att tillämpningen av definitionen av närpolisverksamhet tolkas på skilda sätt
mellan olika polismyndigheter. Denna redogörelse är dock lämpligast i detta arbete, då
verksamhetsredovisningen handlar om Polismyndigheten i Skåne.
83 ”Översiktsinformation”, Leif Hammarstedt.
84 ”Översiktsinformation”, Leif Hammarstedt.
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vilken myndighet de arbetar. Skillnaderna syns istället när man beaktar vem
de huvudsakligen samarbetar med och vilka arbetsuppgifter de har.

4.2. Riksskatteverket

Ett ofta återkommande drag i ekobrottsligheten är att man så långt som
möjligt vill undslippa att betala skatt. Metoderna för att lyckas med detta är
varierande, men resultatet är alltid detsamma om ekobrottslingen lyckas:
samhället gör ekonomiska förluster. För att upprätthålla den allmänna
moralen i samhället, vad gäller just skattebetalning, är det därför viktigt att
skattesystemet fungerar. Både i teori och praktik. För att de som redan
sköter sig skall känna att de gör rätt måste de också kunna lita på att de som
inte sköter sig löper stor risk att drabbas av konsekvenser för detta. Det finns
förmodligen ingen som har lust att skänka bort pengar till brottslingar. Folk
som betalar skatt gör det inte alltid gladeligen, men förhoppningarna är att
pengarna går åt till att skapa ett bättre samhälle, med allt vad detta innebär.
Hur skatteinbetalningar etc. går till rent praktiskt lämnar jag utanför detta
arbete, mitt mål är i stället att ge en övergripande bild av varje funktion som
de olika enheterna har.
Nedan presenteras Riksskatteverket (fortsättningsvis: ”RSV”) som finns i
toppen och som håller i väldigt många viktiga trådar.

4.2.1. RSV:s många uppgifter

RSV associeras oftast med olika skatteärenden, men denna centrala
förvaltningsmyndighet har hand om så mycket mer. Beskattning,
folkbokföring, allmänna val och indrivning ingår i uppgifterna. RSV är
vidare chefsmyndighet för skattemyndigheterna och
kronofogdemyndigheterna. RSV:s övergripande uppgifter är att leda
myndigheterna genom att meddela föreskrifter om verkställighet av lag,
utfärda allmänna råd, göra uttalanden rörande rättstillämpningen, ge mål och
riktlinjer samt följa upp verksamheten vid skatte- och
kronofogdemyndigheterna. Dessutom skall RSV fördela de ekonomiska
resurser som finns tillgängliga inom förvaltningsområdet och vidta de
åtgärder som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och
enhetlighet. RSV själv leds av en styrelse som beslutar i viktigare
författningsfrågor, avgör viktiga organisationsfrågor/arbetsformsfrågor samt
frågor av större ekonomisk betydelse.85

                                                
85 RSV116, s. 1-2.
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4.2.2. Verksamhetsområdet skatt86

Verksamhetsområdet skatt har till huvuduppgift att ansvara för beskattnings-
och folkbokföringsverksamheten i Sverige. Verksamhetsområdet leds av två
skattechefer. En av dessa ansvarar för administrativa frågor, och är chef för
verksamhetsområdet i administrativt hänseende, medan den andre ansvarar
för de rättsliga frågorna.

Det finns dessutom ett sekretariat som planerar och följer
skattemyndigheternas verksamhet. Sekretariatet har även hand om centrala
ekonomifrågor som rör skattemyndigheterna. Utöver detta tar sekretariatet
även fram metoder för administrativ utveckling och förvaltning. Det
samordnar även upphandlingen av ADB-stöd för hela skatteförvaltningen. I
sekretariatet ingår också en kontrollfunktion som gäller
beskattningsverksamheten.

När det gäller företagsbeskattning finns det en rättslig avdelning. Denna
avdelning ansvarar för rättsligt stöd (processtöd inkluderat) inom områdena
företagsbeskattning, mervärdesskatt och punktskatter. Detta innebär att
avdelningen svarar på materiella frågor, gör rättsutredningar och ger
processuellt stöd till i första hand rättsenheterna vid skattemyndigheterna.
När det är fråga om punktskatter hjälper de beskattningsavdelningen. Den
aktuella avdelningen för skatteförvaltningens talan i Regeringsrätten och i
Skatterättsnämnden. Den genomför även skatteprocesser i vissa särskilda
fall. Dessutom överprövar avdelningen vissa beslut som fattats av
skattemyndigheterna.

När det gäller företagsbeskattning finns även en administrativ avdelning.
Denna ansvarar för ledning, samordning och stöd till skatteförvaltningen
inom områdena företagsbeskattning och mervärdesskatt. Avdelningen sköter
även uppföljningen inom dessa områden. Inom avdelningen utvecklas
dessutom metoder för skatte- och avgiftskontroll. Man utvecklar även
hjälpmedel för urval av granskningsobjekt och för val av kontrollmetoder
och kontrollnivåer. Avdelningen leder även vissa riksgemensamma projekt.
Ett exempel på ett sådant är branschkartläggningar. Avdelningen bevakar
även redovisningsfrågor.

Företagsbeskattningens administrativa avdelning upphandlar ADB-stödet
inom företagsbeskattningsområdet. I detta ingår systemen för moms- och
avgiftshanteringen, olika kontrollsystem samt slutligen system för
basregistrering av företag.

När det är fråga om personbeskattning finns det också både en rättslig
avdelning och en administrativ avdelning. Den rättsliga avdelningen ger
rättsligt stöd till i första hand rättsenheter vid skattemyndigheterna. Det gör
den genom att svara på materiella frågor, göra rättsutredningar och ge
                                                
86 Info till denna del från RSV116, s. 2-7.
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processuellt stöd. Den rättsliga avdelningen överprövar också vissa beslut
som fattats av skattemyndigheterna. Den administrativa avdelningen sköter
ledningen, samordningen och stöden inom områdena personbeskattning,
uppbörd samt fastighetsbeskattning. När det handlar om
fastighetsbeskattning sköter avdelningen dessutom det rättsliga stödet.
Uppföljningen inom nyss nämnda områden ansvarar den administrativa
avdelningen också för. Dessutom tar avdelningen fram förslag till utveckling
och förändring av ADB-systemet.

Den administrativa avdelningen för personbeskattning samverkar ibland
med den administrativa avdelningen för företagsbeskattning. Detta sker då
det gäller ADB-juridiska frågor och förfarandefrågor som berör fysiska
personer eller dödsbon med näringsverksamhet samt juridiska personer.

Det finns även en internationell enhet som ansvarar för ledning,
samordning och stöd till skatteförvaltningen inom området internationell
beskattning. Stödet som denna avdelning har att erbjuda är i form av
rättsligt, administrativt och kontrollmässigt stöd. Denna enhet för verkets
talan i processer och ärenden om förhandsbesked. Inom densamma bedrivs
också kartläggning och analys av utlandstransaktioner samt utveckling av
kontrollmetoder. Enheten svarar dessutom för informationsutbyte och övrig
samverkan som sker med skatteförvaltningarna i andra länder. Enheten
företräder RSV i internationella samarbetsorgan.

Folkbokföringsenheten ansvarar för stöd av rättslig och administrativ
karaktär inom området folkbokföring. Den ansvarar också för uppföljningen
inom området. Enheten håller länen informerade och hjälper dem med
rådgivning dels rörande materiella folkbokföringsfrågor, dels rörande ADB-
systemet för folkbokföring. Enheten för RSV:s talan i processer inom
ansvarsområdet.

Den juridiska enheten har hand om allmänna juridiska frågor av betydelse
för skatteförvaltningen. Det handlar om allt ifrån civilrätt, förvaltningsrätt,
förvaltningsprocessrätt, offentlighet och sekretess till datarätt. Inom dessa
områden ger enheten stöd i form av rådgivning, information och utbildning.
Denna enhet besvarar också remisser från JO och JK, lagremisser och
föreslår lagändringar, producerar handledningar, gör rättsutredningar i
särskilda fall samt företräder RSV i processer. Enheten svarar avslutningsvis
för juridisk granskning och samordning av verkets föreskrifter och
rekommendationer.

Beskattningsavdelningen svarar som beskattningsmyndighet för hantering
av landets punktskatter, kupongskatt m.m.. Den administrativa enheten
ansvarar för verksamhetsplanering, samordning, budgetuppföljning, ADB-
drift, tekniskt stöd och administrativa rutiner. Dessutom står den för
administrativt stöd, då det behövs, prognoser och uppföljning avseende
beskattningsavdelningens skatteuppbörd. Revisionsenheten ansvarar för
revisionsverksamheten inom beskattningsavdelningens ansvarsområde.
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Skatteenhet 1 ansvarar för handläggning av skatter inom energiområdet,
skatt på annonser och reklam, dryckesskatter, tobaksskatt och avgifter på
bekämpningsmedel, medan skatteenhet 2 ansvarar för handläggning av
försäljningsskatt på motorfordon, stämpelskatt på aktier, spelskatt,
lotteriskatt, kupongskatt m.m..

4.2.3. Verksamhetsområdet exekution87

Detta verksamhetsområde består av en exekutionsavdelning. Denna
avdelning har som sin huvuduppgift att leda verksamheten vid
kronofogdemyndigheterna (mer om dessa nedan). Den
exekutionsjuridiska enheten hjälper exekutionsväsendet genom att
utarbeta föreskrifter och rekommendationer åt det. Dessutom bevakar
enheten statens rätt i vissa kronomål och för statens talan vid domstol i
sådana mål. Exekutionsjuridiska enheten leder och samordnar även
verksamheten hos tillsynsmyndigheter vid konkurs (mer om sådana
nedan). Enheten biträder dessutom kronofogdemyndigheterna med
utredningar i stora och komplicerade indrivningsfall.

Den exekutions administrativa enheten planerar och genomför projekt
som har med förändringar i organisationen att göra. Enheten utformar även
blanketter, handlägger frågor om personalplanering, rekrytering samt löne-
och anställningsvillkor hos kronofogdemyndigheterna.

Verksamhetsområdet har slutligen även en uppföljningsenhet. Denna enhet
svarar för uppföljning, kontroll och tillsyn rörande verksamheten inom
exekutionsväsendet. Det är även denna enhet som för statistik rörande
exekutionsväsendets verksamhet. Exekutionsväsendets centrala ekonomi-
och planeringsfrågor handläggs inom enheten. Uppföljningsenheten har
avslutningsvis även som uppgift att samordna systemägarfunktionen när det
gäller exekutionsväsendets ADB-system.

4.2.4. Stödavdelningar88

RSV har dessutom en hel del stödavdelningar, som på olika sätt gör
uppgifterna enklare eller bistår med information eller experthjälp. Några av
de viktigaste och mest intressanta nämns kortfattat här. På ekonomienheten
handläggs frågor som rör skatteförvaltningens och exekutionsväsendets
finansiering. Utredarenheten handlägger administrativa utredningsärenden
och svarar för övergripande arkiv- och diariefrågor inom
skatteförvaltningen. Valenheten svarar för planering och genomförande
bland annat Sveriges riksdagsval. Det är RSV, såsom central valmyndighet,
som har till uppgift att fördela mandaten vid riksdagsval.

                                                
87 Info till denna del från RSV116, s. 9.
88 Info till denna del från RSV 116, s. 10-11.
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RSV DataService är skatteförvaltningens och exekutionsväsendets
gemensamma ADB-organisation och dess uppgifter utförs på uppdrag av
RSV:s sakavdelningar (systemägarna) eller på uppdrag av skatte- och
kronofogdemyndigheterna (användarna). RSV DataService består i sin tur
av olika enheter, utav vilka de fem mest intressanta presenteras här. Den
enhet som ansvarar för ADB-systemen för taxering, revision och ATG89

m.m. heter systemenhet taxering. Systemenhet uppbörd svarar för ADB-
systemen för bland annat mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter, medan
systemenhet fastighet/folkbokföring svarar för ADB-systemen för
folkbokföring och fastighetstaxering. Systemenhet basdata ansvarar
slutligen för ADB-systemen för registrering av bland annat juridiska
personer och icke folkbokförda personer. Enheten svarar också för systemet
för allmänna val. Inom denna enhet finns det även en teknik grupp som
svarar för integreringen mellan de olika ADB-tekniska plattformarna.
Systemenhet exekution svarar för utveckling och förvaltning av de ADB-
system som finns hos kronofogdemyndigheterna. Enheten ansvarar även för
driftstöd för dessa och centralt användarstöd åt kronofogdemyndigheterna.
Vi är många människor i Sverige, med oändligt många uppgifter som det
skall hållas reda på. Således behöver vikten av att databehandlingen fungerar
knappast betonas.

4.2.5. Skattemyndigheterna90

Under RSV:s ledning finns 10 regionala skattemyndigheter. I ledningen för
varje skattemyndighet finns regionskattechefen och en styrelse.
Skattemyndigheterna har ca. 10 000 anställda. De regionala
skattemyndigheterna ansvarar för beskattningsverksamheten i regionen och
det är oftast med dessa man som privatperson har kontakt. De huvudsakliga
uppgifterna är för skattemyndigheterna är:

� Att behandla alla inkomst-, mervärdes-, skatte- och uppbördsdeklarationer
� Att taxera löntagare, företagare och juridiska personer
� Att fatta beslut i mervärdesskatte- och arbetsgivarfrågor
� Att ansvara för fastighetstaxeringen
� Att sköta skatte- och avgiftskontroller
� Att ansvara för processföringen
� Att ansvar för folkbokföringen
� Och slutligen att medverka vid administreringen av de allmänna valen.

Skattemyndigheterna har dessutom specialenheter för hanteringen av större
företag där det behövs. Inom varje skattemyndighet finns dessutom en
skattebrottsenhet som på uppdrag av allmän åklagare utför
förundersökningarna i skattebrottsmål. Landets punktskatter hanteras vid det
Särskilda skattekontoret i Ludvika.

                                                
89 ATG är AB Trav och Galopp.
90 Informationen är hämtad från RSV 132, s. 1-3.
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4.3. Kronofogdemyndigheten91

Kronofogdemyndigheten (fortsättningsvis: ”KFM”) är en statlig myndighet
under RSV (ovan). KFM är indelad i 10 regioner och har ca. 3 000 anställda.
Myndighetens uppgift är att fastställa och driva in fordringar. På så vis
kommer myndigheten i kontakt med många människor, trots att den är
relativt liten. Som borgenär92 förekommer t.ex. statliga myndigheter,
kommuner, företag eller privatpersoner. KFM har fyra övergripande
uppgifter: att förebygga, att fastställa, att verkställa och att sköta tillsynen.
Målet är att alla skall vilja göra rätt för sig. Kopplingen mellan
ekobrottslighet och KFM är inte alltid uppenbar. Givetvis kan man komma i
kontakt med KFM, både som gäldenär och borgenär, utan att man haft
någonting med ekobrottslighet att göra. Det är dock så att KFM gör stor
nytta för fordringsägare, både före och efter det att en domstol konstaterat att
ett brott har begåtts.93

4.3.1. KFM:s olika uppgifter

Den förebyggande uppgiften går ut på att genom information och liknande
verka för att betalningsförpliktelser  fullgörs i tid och på rätt sätt. Man
informerar bland annat i skolor och hos nystartade företag. Den fastställande
uppgiften går ut på att pröva och fastställa ett yrkande om att någon ska
fullgöra en förpliktelse. Yrkandet kan handla om betalningsföreläggande,
vanlig handräckning eller särskild handräckning. Den verkställande
uppgiften går ut på att hjälpa den som har en fordran mot en gäldenär med
att driva in fordringen. I de fall då det behövs kan KFM vidta tvångsåtgärder
för att få betalt. KFM verkställer även en del andra beslut, t.ex. avhysning
och handräckning.

Arbetet med att fastställa/driva in fordringar är noggrant reglerat t.ex. i
utsökningsbalken, utsökningsförordningen, konkurslagen,
skattebetalningslagen, lagen om betalningsföreläggande och handräckning,
skuldsaneringslagen och indrivningslagen.

Den offentliga tillsynen över konkursförvaltningen ansvarar KFM också för.
Syftet med denna tillsyn är att se till så att konkursförvaltningen bedrivs
ändamålsenligt och lagenligt. Avvecklingen av konkurserna skall dessutom
ske snabbt och kostnadseffektivt, detta för att uppnå största möjliga utbyte
för borgenärerna (se mer om KFM som tillsynsmyndighet nedan).

                                                
91 Information till denna del från RSV 904.
92 Borgenären kallas även sökande, medan den som har en skuld kallas gäldenär eller
svarande.
93 Detta kan t.ex. ske genom kvarstad (se nedan).
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4.3.2. Betalningsföreläggande och handräckning

Hur går det till när borgenären vill ha sina pengar? Den som har en fordran
vänder sig helt enkelt till KFM och ansöker där om betalningsföreläggande.
Ansökan lämnas där den betalningsskyldige bor och om det är ett företag
som är betalningsskyldigt lämnas ansökan till den KFM som finns där
företaget har sin styrelse.

Ibland kan det även vara så att man vill ha hjälp med att få en hyresgäst
vräkt. Då kan man ansöka hos KFM om handräckning. Man lämnar då sin
ansökan hos den KFM som finns där lägenheten är belägen. Om det är fråga
om egendom som man har lånat eller hyrt ut kan man också ansöka om
handräckning. Denna ansökan skall även lämnas till KFM där egendomen
finns.

Det är viktigt att grunden för fordran är klar, så att tvist inte uppstår om vad
ansökan egentligen avsåg. KFM kan begära att ansökan kompletteras. Det
skall vara fullt möjligt, även för en utomstående, att förstå exakt vad målet
omfattar, annars är grunden inte korrekt utformad.94

Så fort KFM har fått in en ansökan är det den som tar hand om nästa steg.
Först kontrolleras det att ansökan uppfyller lagens krav. Efter det skickas en
ansökan om betalningsföreläggande till den betalningsskyldige. Den
betalningsskyldige skall delges föreläggandet. Därefter får den
betalningsskyldige ett par veckor på sig att agera själv genom att svara. Det
gäller att KFM får svar i tid, annars skriver KFM ett utslag där man
fastställer vad den betalningsskyldige ska betala eller fullgöra. Detta utslag
skickas sedan, i lösbrev, både till borgenären och till den betalningsskyldige.

4.3.3. Två olika sorters grupper av mål hos KFM

De mål som finns hos KFM delas in i två grupper, varav den ena är
allmänna mål och den andra är enskilda mål. De allmänna målen utgörs av
fordringar som stat och kommun har. Ofta handlar det om olika skatter,
böter och till och med studiemedel. KFM är då borgenär för dessa
fordringar. Dessa fordringar kan mycket väl härstamma ur ekobrottslighet.
Att inom näringsverksamhet underlåta att betala skatter och avgifter är ett
vanligt sätt att införskaffa pengar som man inte har rätt till. I de allmänna
målen kan KFM hjälpa den betalningsskyldige genom att göra upp
avbetalningsplaner eller medge uppskov. Om uppskovet gäller under en
längre tid och om det rör sig om ett större belopp händer det ofta att KFM
begär någon sorts säkerhet. Denna kan bestå av pant ( t.ex. ett pantbrev i fast
egendom), företagsinteckning eller borgen. Även när det är fråga om
avbetalningsplaner kan KFM begära säkerhet. Att ha en säkerhet medför ju

                                                
94 RSV 926, s. 4.
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att även det sämsta möjliga utfallet, att gäldenären inte betalar någonting,
ändå inte lämnar borgenär och KFM lottlösa.

Vill det sig riktigt illa kan KFM även ansöka om konkurs (mer om detta
nedan). I de allmänna målen gör KFM en utredning om gäldenärens
tillgångar och en utredning om densammes ekonomiska förhållanden
(gäldenärsutredning). Genom dessa utredningar får man möjlighet att
bestämma vilken indrivningsåtgärd som är lämpligast i det enskilda fallet.
De allmänna målen handläggs som regel i fem år. De enskilda målen är ofta
kontokortsskulder, banklån och hyresskulder.

I de enskilda målen får sökanden själv lämna in handlingar och begära att
KFM verkställer beslutet. Att få hjälp av KFM kostar lite grand, men
avgifterna är oftast små i förhållande till skulderna som borgenären vill ha
hjälp med att få betalda. I dagsläget kostar t.ex. en ansökan om
betalningsföreläggande/handräckning 300 kr.95 Om gäldenären i ett enskilt
mål hoppas på att kunna få avbetalningsmöjligheter måste gäldenären själv
vända sig till borgenären. De kan sedan träffa uppgörelser sinsemellan, om
båda parter går med på det. Om fallet redan har hamnat hos KFM har
gäldenären kanske inte så stora möjligheter, men ibland förekommer
vänskapsförhållanden eller också framkommer uppgifter som gör att
borgenären visar större tolerans mot gäldenären. KFM har inte befogenhet
att besluta om avbetalningsplan i ett enskilt mål. En fördel med att komma
överens om avbetalningsplaner kan vara att man faktiskt kan fortsätta sin
affärsrelation. Ibland är det önskvärt, även om problem med betalningar har
uppstått.

Ett enskilt mål handläggs normalt under ett år från ansökningsdagen.
Borgenären blir informerad om hur läget ser ur och kan då välja att ansöka
om att få handläggningstiden förlängd med ytterligare ett år i taget. Har man
redan utmätt någonting fortsätter handläggningen till dess att denna
egendom är såld. Pågående löneutmätningar avslutas vid ettårsperiodens
slut, men pågår löneutmätning på grund av underhållsbidrags mål, kommer
handläggningstiden automatiskt att förlängas med ett år, även om
borgenären inte ansökt om detta. När en borgenär vill att handläggningstiden
skall förlängas, måste detta ske i god tid. KFM vill ha en s.k.
förnyelseansökan redan sex månader innan ettårsperioden är slut. En
borgenär kan också välja att lämna uppskov med verkställigheten, men detta
får bara ske två gånger per handläggningsår och med högst två månader vid
varje tillfälle.

4.3.4. Två olika sorters tillgångsundersökningar

Om man är borgenär och vill ha betalt för en fordran kan man välja mellan
två olika sorters tillgångsundersökningar. Den ena är begränsad och den
andra är fullständig. I den begränsade tillgångsundersökningen undersöker
                                                
95 RSV 902.
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KFM om gäldenären har lön eller får återbetalning av skatt från staten eller
någonting liknande. Därefter beslutar KFM hur mycket av detta som
gäldenären får behålla och hur mycket som skall utmätas för att då dras ifrån
inkomsten så att skulden slutligen skall bli betald, om än bitvis. Som
inkomst menar man lön, pension, livränta, sjukpenning och annan periodisk
ersättning. Det är arbetsgivaren/utbetalaren som gör själva avdraget och
sedan betalar in pengarna till KFM. Det är viktigt att den betalningsskyldige
är samarbetsvillig och meddelar rätt belopp till KFM. Det finns andra
viktiga uppgifter som kan påverka situationen som KFM gärna vill ha reda
på. Det kan handla om allt ifrån hur stor hyra man har till om man har barn
och hur många de i så fall är och i vilken ålder. Det är ju givetvis inte tänkt
att barnen skall fara illa för att deras målsmän inte kunnat sköta sin ekonomi
på ett lämpligt sätt. Om den betalningsskyldige inte hör av sig beräknar
KFM förbehållsbelopp och utmätningsbelopp baserat på de uppgifter som
myndigheten själv redan har tillgång till. För uträkningarna finns det
schablonregler.

Vid en fullständig tillgångsundersökning undersöker KFM dessutom om det
finns annan lös egendom av värde. Man letar efter tillgångar så som
bankmedel, värdepapper, båt eller liknande. Om borgenären vill ha
utmätning av fast egendom, skepp eller luftfartyg måste ange detta särskilt
för att KFM skall undersöka möjligheterna.

Det händer tyvärr att KFM måste konstatera att det inte finns några
tillgångar att utmäta för ett enskilt mål och de måste då istället lägga målet
på bevakning under resten av handläggningstiden. Om man vid en
utmätning påträffar lös egendom, skall utmätning ske även för mål som
finns hos KFM för bevakning. Detta gäller oavsett om borgenären, i det mål
som finns hos KFM för bevakning, har valt begränsad eller fullständig
tillgångsundersökning. Ett uppskov från sökanden skall inte heller ligga i
vägen för samordning av utmätning. En borgenär kan utvidga sin ansökan,
under pågående handläggning, genom att begära kompletterande
tillgångsundersökning. Då gör KFM ytterligare kontroller av gäldenärens
tillgångar. Det kan vara så att borgenären själv får höra talas om att
gäldenären har tillgångar som KFM av en eller annan anledning inte vet om.

4.3.5. KFM:s arbete och myndighetens olika åtgärder

Hur gör KFM för att få reda på vilka tillgångar gäldenären har, särskilt om
gäldenären inte vill samarbeta? I allmänna mål skall KFM göra en
gäldenärsutredning för att lättare kunna välja vilken indrivningsåtgärd som
skall användas. I denna undersökning använder man sig av information från
många olika håll, bland annat från borgenären, den betalningsskyldige själv
och från KFM:s register. Om gäldenären inte själv hör av sig tar KFM själv
kontakt.
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Gäldenären är skyldig att lämna uppgifter till KFM om sina tillgångar och
även om var dessa finns. Vägrar gäldenären själv att lämna information kan
detta resultera i att KFM förelägger vid vite att upplysningar skall lämnas.
När väl information lämnas kan KFM ålägga gäldenären att en förteckning
skall lämnas. Denna förteckning skall vara över vilka tillgångar gäldenären
har. Förteckningen skall bekräftas av gäldenären och detta sker på heder och
samvete. Visar det sig att den betalningsskyldige inte har talat sanning kan
straffet bli böter eller fängelse. Brottet som då begåtts är osann försäkran.

Det finns även andra än gäldenären själv som kan vara skyldiga att lämna
uppgifter till KFM. Det kan till exempel handla om att en bank skall lämna
information till KFM om att gäldenären har ett bankkonto där.
Upplysningarna som är aktuella handlar alltså i huvudsak om ifall det finns
någonting att utmäta. KFM har dessutom tillgång till register som ger
upplysningar bland annat om den betalningsskyldiges tillgångar. KFM kan
också välja att hålla förhör med den betalningsskyldige och andra som kan
tänkas ha upplysningar som KFM kan ha nytta av.

Om gäldenären inte visar sig vara villig att betala gör KFM försök till
utmätning. Utifrån omständigheterna i det specifika fallet avgör KFM om
förrättning i bostad/lokal är befogad. Det finns regler om att gäldenären skall
få behålla egendom som behövs i ett normalt hem.96 Denne egendom kan
således inte utmätas. Lös egendom som finns i hemmet antas tillhöra
gäldenären, oavsett om det finns en sambo eller maka/make. Om det
framgår att så inte är fallet respekteras detta. Utmätt gods säljes på auktion
eller liknande. När alla kostnader som KFM har haft väl har räknats av får
borgenären betalt ur försäljningssumman. Om gäldenären äger en fastighet
säljes denna ibland också på auktion. KFM väljer emellertid oftare att låta
en mäklare sälja fastigheten. Detta resulterar i att borgenären då får betalt
enligt en särskild ordning.

Avhysning kallas i vardagligt tal för vräkning. Vräkning är när någon har
misskött sig eller sina betalningar och därför tvingas flytta från sin bostad.
Det kan också handla om att man tvingas lämna sitt kontor eller sin
verkstadslokal. Ibland kan avhysning också vara ett resultat av att man har
misskött sin lägenhet. I ett fall droppade det urin från taket i en lägenhet. Det
visade sig att lägenheten ovanför, på 60 kvadratmeter, beboddes av bland
annat 65 katter. De vanvårdade katterna hade skabb och samtliga fick
avlivas.97

För att det skall vara möjligt att som hyresvärd få någon vräkt måste man
först vända sig till KFM och få ett utslag om handräckning. Det går även bra
att uppvisa ett beslut ifrån en domstol. Efter detta kan KFM bidra med hjälp.
KFM uppmanar först hyresgästen att flytta frivilligt, men meddelar även
hyresgästen om att vräkning annars kommer att ske. Flyttar inte hyresgästen

                                                
96 Dessa regler kallas beneficieregler. RSV 904, s. 5.
97 ”Kronofogden”, ett informationsmagasin från KFM, s. 13.
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frivilligt kommer en tjänsteman från KFM tillsammans med en låssmed.
KFM ordnar så att det finns transportmöjligheter och förvaringsutrymme.
Hyresgästens tillhörigheter förflyttas till ett magasin eller lager där det
förvaras i minst tre månader. Därefter säljs egendomen om inte ägaren själv
kommit för att hämta den.

Återtagning kan ske i vissa fall när någon har köpt en vara på avbetalning
och inte sköter betalningarna ordentligt. Säljaren skall då lämna in
köpehandlingen tillsammans med en ansökan om återtagning till KFM.
Därefter är det upp till KFM att pröva om det finns någon möjlighet till
återtagning. Om det finns kontaktas köparen om att återtagning planeras. I
samma stund har köparen fått ytterligare en möjlighet att betala. Om han
trots detta väljer att inte betala kommer varan att tagas tillbaka. Efter att en
värdering gjorts sker en avräkning mellan köpare och säljare.

Det finns även en tillfällig åtgärd som KFM kan använda sig av. Denna
heter kvarstad och domstol fattar beslut om den. Då handlar det om att viss
egendom tas som säkerhet för en viss skuld i avvaktan på dom. Egendomen
tas om hand av KFM när beslut om kvarstad verkställs. Samma
beneficieregler gäller här som vid utmätning.

I vissa extrema fall går det så långt att man måste konstatera att det inte
finns någon möjlighet för gäldenären att inom överskådlig tid betala sina
skulder. Då kan den betalningsskyldige ansöka hos KFM om skuldsanering.
Ett krav är att den som är på obestånd är en privatperson. Det kostar
ingenting att ansöka och ansökan skall ske i den region som den
betalningsskyldige bor i. Om ansökan innehåller det som lagen anger
kommer KFM att utreda den ekonomiska situationen tillsammans med den
betalningsskyldige själv. Om samtliga förutsättningar, enligt lagen, är
uppfyllda beslutar KFM att inleda skuldsanering. Efter detta skickar man ut
en betalningsplan till borgenärerna. Vid denna tidpunkt vet alltså
borgenärerna om att den betalningsskyldige befinner sig i en situation som
inte lär lösa sig av sig själv. Emellertid krävs det att samtliga borgenärer
accepterar förslaget för att KFM skall kunna besluta om frivillig
skuldsanering. Om någon borgenär inte går med på betalningsplanen
kommer ärendet istället att överlämnas till tingsrätten. Det kan då istället bli
tal om tvingande skuldsanering.

4.3.6. Om man blivit felbehandlad av KFM

Det händer givetvis att fel begås och då kan den betalningsskyldige göra
någonting åt detta. Om den betalningsskyldige i ett mål om
betalningsföreläggande och handräckning i rätt tid hör av sig och invänder
mot borgenärens krav meddelas inget utslag av KFM. Borgenären kan då
istället begära att målet skall överlämnas till tingsrätten.
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Om ett utslag meddelas som den betalningsskyldige är missnöjd med, finns
det en möjlighet att ansöka om återvinning. En sådan ansökan måste ha
kommit in till KFM inom en månad från dagen för utslaget. Annars kan det
inte prövas i tingsrätten. Ett utslag vinner nämligen laga kraft en månad efter
det att det har utfärdats av KFM. En borgenär som är missnöjd kan också
vända sig till tingsrätten med en överklagan. Detta måste ske inom tre
veckor från dagen för utslaget.

KFM uppmanar människor att ha det de äger där de själva bor och att ha
ordning på sina papper. Om utmätning görs i någons hem kommer KFM inte
att acceptera att någon som är där hävdar att vissa saker tillhör dem. En
kvinna sammanbodde med en man som hade försatt sig i stora skulder. De
stod båda på hyreskontraktet. När KFM kom för att göra en utmätning tog
de kvinnan dator, som hon hade för sina studier. Emellertid lyckades hon
skaffa fram en kopia på köpekontraktet och på så vis få tillbaka datorn.98

Alla beslut som fattats av KFM om utmätning kan överklagas hos
tingsrätten. Vill man överklaga skall man vända sig till tingsrätten på den ort
där KFM har sitt regionkontor. En utmätning kan också rättas direkt av
KFM. Det krävs då att någon kan styrka att det som utmätts är hans
egendom och inte gäldenärens. Om rättelse skall ske för att den utmätta
egendomen ingår i gäldenärens beneficium, måste detta ske inom fjorton
dagar från utmätningen. Om det finns skäl för det kan även beslut om
utmätning av lön ändras av KFM.

Överklaga måste man göra inom tre veckor från det att man som
betalningsskyldig har fått del av beslutet. Överklagande av beslut om
utmätning av lön kan emellertid ske när som helst. Överklagandet skall man
lämna in till KFM. Om man är en annan person än den som är
betalningsskyldig kan man själv också överklaga beslut som KFM har fattat.
Det kan då handla om att man anser att man äger någonting som har blivit
utmätt eller att man på annat sätt berörs av utmätningen. De beslut som fatts
av tingsrätten kan under vissa förutsättningar även överklagas. Detta sker då
i hovrätten och slutligen i Högsta domstolen.

4.4. Tillsynsmyndighet vid konkurs

Ibland vill det sig riktigt illa och det ser inte ut som om de ekonomiska
problemen någonsin skall lösa sig. Tidigare har jag berättat om att
privatpersoner kan få hjälp genom skuldsanering. Skuldsanering finns inte
för rörelser, de måste istället försättas i konkurs. Ofta är konkurser väldigt
tragiska händelser som markerar det definitiva slutet på en eller flera
människors drömmar och visioner. Emellertid är det tyvärr också så att
konkurser kan vara en av händelserna i en lång serie av sluga drag från

                                                
98 ”Kronofogden” s. 4.
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ekobrottslingar, som har som enda syfte att inkassera pengar som de inte har
gjort sig förtjänta av. Emellertid är det ofta så att alla spår är undansopade
innan man har nått så långt som till konkursen. Då utgör konkursförfarandet
ett hopp för borgenärer att i alla fall få tillbaka en del av sina pengar.

4.4.1. Ansökan om och försättande i konkurs

Det är KFM som ansöker om att en gäldenär skall försättas i konkurs, medan
det är tingsrätten som beslutar om konkurs. En konkursförvaltare tar hand
om gäldenärens egendom för att med hjälp av denna kunna betala de skulder
som finns. På det sättet är en konkurs inte helt olik en skuldsanering
eftersom man till sist blir tvungen att nöja sig med det som finns för att
kunna betala borgenärerna. En konkurs innebär i praktiken att rörelsen dör.
Ett aktiebolag eller en annan juridisk person som försatts i konkurs upphör
helt enkelt att existera när konkursen väl avslutas. I vissa fall kan de
människor som fungerar som bolagets företrädare ändå bli personligen
ansvariga för de skatteskulder som bolaget har ådragit sig. Är det emellertid
fråga om en fysisk person så finns alltid de skulder som inte betalts kvar
även efter konkursen.99

4.4.2. KFM som tillsynsmyndighet100

Sedan 1980 ligger ansvaret att övervaka konkursförfarandet på ett tjugotal
av landets KFM. I denna egenskap kalls dessa myndigheter därför
tillsynsmyndigheter i konkurser (fortsättningsvis: ”TSM”). TSM har som
främsta uppgift att se över konkursförvaltarens verksamhet. Denna tillsyn är
till nytta för många. Samtidigt som självfallet konkursgäldenären tjänar på
att konkursförvaltaren inte tar för mycket betalt, så tjänar
konkursborgenärerna på att förfarandet inte drar ut för mycket på tiden. Att
samhället tjänar på att händelsen löper smidigt är inte att förglömma.

Konkursförvaltaren är självständig i sin förvaltning, men TSM skall löpande
övervaka att förvaltningen sker ändamålsenligt och lagenligt.101

Förvaltningen skall vara resultatinriktad, kostnadsmedveten, rationell och
enhetlig. Det är främst genom efterhandskontroller som man utför denna
tillsyn. För att detta skall bli meningsfullt måste TSM även vara aktiv under
konkursens förlopp. TSM bör då hålla sig informerad om hur kokursen
utvecklas. Förvaltaren är skyldig att lämna viss information om viktigare
förvaltningsfrågor till TSM och denna information måste TSM tillgodogöra
sig. Tanken är ju även att TSM skall kunna bidra med någonting till
förvaltarens gagn under deras gemensamma diskussioner.

                                                
99 Info till detta stycke från RSV 904, s. 6.
100 Denna information kommer huvudsakligen från RSV 916.
101 TSM:s huvudsakliga uppgift finns i 7 kap 27 § konkurslagen. RSV 916, s. 1.
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TSM måste hela tiden kontrollera att förvaltarens åtgärder är lagenliga. De
måste överensstämma med konkurslagen och andra författningar som gäller
på området. Det är viktigt att de åtgärder som förvaltaren vidtar är
ändamålsenliga och det innebär att de skall främja syftet med konkursen,
vilket i huvudsak är att omsätta de tillgångar som finns till pengar, för att
borgenärerna skall få så bra utdelning som möjligt. Ibland kan förvaltaren ta
hänsyn till vilken sorts rörelse det handlar om, om detta kan ske utan att
borgenärerna lider skada. Ibland kan det vara aktuellt att låta viss
verksamhet fortgå i rörelsen, under en viss tid, för att kunna få ut så mycket
pengar som möjligt och hålla förlusterna nere.

Det är viktigt att avvecklingen av konkursen inte fördröjs i onödan. Så fort
alla förvaltningsåtgärder har vidtagits skall konkursen avslutas. TSM
kontaktar förvaltare om de anser att ensärskild konkurs tar för lång tid att
avsluta.

Under tiden som förvaltaren gör sitt arbete måste TSM se till att man
undersöker om det finns anledning till återvinning, om det kanske kan ha
skett brott mot borgenärer eller om ett näringsförbud kan vara aktuellt. TSM
måste kontrollera att näringsförbud och tillfälliga näringsförbud efterlevs.102

TSM kan begära upplysningar från den som har meddelats näringsförbud.
Det finns också relevanta register som TSM bör kontrollera. Indrivningar,
annan verkställighet och skatterevisioner kan ge mycket information om
TSM letar där. TSM bör således hålla en fortlöpande kontakt med övriga
KFM, polismyndigheterna, åklagarmyndigheterna och alla andra som kan
tänkas bidra med användbar information.

Ibland finns det skäl att anta att förvaltaren inte har gjort någon anmälan om
ifrågasatt näringsförbud, måste TSM själv anmäla detta. Om TSM
misstänker att ett förbud överträds får TSM inte själv sysselsätta sig med
spaning av polisiär art, utan måste genast anmäla till åklagaren så att polisen
kan göra sitt arbete.

TSM skall också kontrollera att förvaltaren undersöker om återbärings- eller
skadeståndsskyldighet har förelegat enligt associationsrättsliga regler.103

Förvaltaren måste också ha kontrollerat om en s.k. kontrollbalansräkning för
ett aktiebolag borde ha upprättats.104

                                                
102 Näringsförbud är en rättslig konsekvens som är möjlig om man misskött sina affärer
alldeles särskilt och man bedöms vara oförmögen att handha en rörelse på rätt sätt. TSM
skall kontrollera att den som har fått näringsförbud avvecklar förbjuden verksamhet och inte
startar någon ny verksamhet heller. TSM skall även kontrollera att näringsförbud inte
överträdes på annat sätt. Om någon som har meddelats näringsförbud flyttar från TSM:s
tillsynsområde måste uppgiften och all information överlämnas snarast till den TSM som
övertar uppgiften. RSV 916, s. 6.
103 Associationsrättsliga regler är de regler som gäller för olika sorters sammanslutningar. I
detta arbete diskuteras uteslutande sammanslutningar som har vinstgenererande syfte, t.ex.
aktiebolag och handelsbolag.
104 För ett AB gäller det att en kontrollbalansräkning skall upprättas när det finns
anledning att misstänka att bolagets tillgångar har sjunkit under hälften av aktiekapitalet.
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Att all formalia är ordentligt skött kontrolleras också av TSM. Förvaltaren
skall nämligen inge bouppteckning, förvaltarberättelse, halvårsberättelse och
andra handlingar i tid. Handlingarna skall även ha en lämplig utformning
och det skall TSM också kontrollera. Slutligen granskar TSM förvaltarens
slutredovisning och avger ett utlåtande över densamma. Ibland behövs det
mer sakkunnig personal för att granskningen skall kunna ske
tillfredställande, men ofta är redovisningarna av enklare beskaffenhet och
kan då granskas av kameral personal. TSM brukar ha fastställt principer för
granskningen. Genom dessa framgår rutiner och fasta kontrollåtgärder, som
skall ske i varje konkurs. Det är även lämpligt att det framgår enligt vilka
principer man skall göra mer omfattande granskningar. Det kan då handla
om t.ex. stickprovskontroller. Ofta är det så att granskningarna periodvis i
första hand avser frågor som är utvalda i förhand. Det är mycket viktigt att
TSM kontrollerar att förvaltarens redovisning följer tillämpliga
bestämmelser och bokföringsnämndens uttalande.

När förvaltarens arbete är slutfört skall TSM granska förvaltarens
arvodesräkning och arbetsredogörelse. Arbetsredogörelsen måste vara så
pass detaljerad att TSM kan avgöra om det begärda arvodet är skäligt. Alla
kostnader måste ju hållas nere och TSM är noga med detta. I rätten tillmäts
TSM:s yttrande över arvodesframställningen stor betydelse.

TSM har även en del andra berättelser. Precis som vid utmätning skall man
vid en konkurs ta hänsyn till gäldenärens beneficium. TSM avgör tvister
angående sådana saker. Viss egendom skall alltså undantagas från
konkursen, om den är nödvändig för gäldenärens behov. Ibland måste
egendom säljas på annat sätt än genom auktion, för detta krävs tillstånd av
TSM.

4.4.3. Vem arbetar med TSM:s uppgifter?

Uppgiften att sköta tillsynen av konkursförvaltarens arbete kräver givetvis
särskild kompetens. En kronofogde arbetar med detta först efter att han har
specialiserat sig på området. Det finns många fördel med att ha samma
personer som tar hand om tillsynsuppgifterna under en längre tid. Bland
annat gör detta att man lättare kan samverka med konkursförvaltarna genom
att man lär sig kommunicera bättre. Förvaltaren vet då alltid vilken sorts
förvaltarberättelse kronofogden vill ha o.s.v.
                                                                                                                           
Det är då dags för ett bolag att vidta åtgärder. Gör inte ett bolag rätt kan styrelsen straffas.
Styrelsen kan då bli personligt ansvarig, oavsett vem som äger aktiekapitalet. Aktiekapitalet
är de pengar som delägarna har satt in i bolaget som en grundval för dess verksamhet och de
svarar endast för aktiekapitalets belopp gentemot borgenärerna. Fordringsägarna kan alltså
inte vända sig direkt till aktieägarna i situationer då bolaget själv inte kan betala. Att gå med
förlust är tillåtet, att fortsätta sin verksamhet efter att resultatet understigit en särskild gräns
är inte tillåtet. Principen är att man skall ”rädda det som räddas kan”.  Se t.ex. Knuth Rodhe
”Aktiebolagsrätt” artonde upplagan, Stockholm 1999, s. 20 om bolagsförmögenheten och
det begränsade ansvaret eller s. 78-126 om skyddet för aktiebolagets kapital.
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Det är också viktigt att TSM hela tiden har tillgång till ekonomisk
kompetens. De olika rörelserna som har försatts i konkurs kan se helt olika
ut och ibland behövs det experthjälp för att redo ut situationerna. Att TSM
måste sköta kontakterna med andra myndigheter väl har redan poängterats,
men det finns också all anledning att hålla en bra och kontinuerlig kontakt
med olika branschorganisationer, banker och liknande. Dessa kan nämligen
ofta bidra med information som i sin tur kan resultera  i att
konkursförvaltningen förbättras och utvecklas åt rätt håll.

Det finns en särskild jävsregel som gör att i de fall då en kronofogde har
varit med vid en indrivning av en av statens fordringar, kan denna
kronofogde inte delta i någon tillsynsuppgift som skall ske vid en konkurs,
där just den aktuella fordringen göres gällande. Vidare är det tänkt att den
kronofogde som har hand om tillsynsuppgiften inte skall delta i
indrivningsarbetet. I de fall då tillsynsarbetet måste kombineras med andra
arbetsuppgifter för kronofogden måste man ta särskild hänsyn till
jävsfrågan.

TSM har ett statistiksystem som bör göra det möjligt att dra adekvata
slutsatser om hur verksamheten har utvecklats. Man kan statistikföra bland
annat antalet konkurser, fördelning på domstolarna, vilka som varit
förvaltare och hur stora arvodena har varit. För att överhuvudtaget kunna
utför sin uppgift måste TSM ha tillgång till alla handlingar som rör ett
konkursbo. Vid överlämnandet till TSM blir dessa handlingar i princip
offentliga. Emellertid gäller offentligheten inte uppgifter om enskilds affärs-
eller driftsförhållanden. Dessa uppgifter får inte lämnas ut om det kan antas
att den som uppgiften rör kommer att lida skada. Sekretessen är viktig att
beakta då man sammanställer statistiken inom TSM. Sekretessen gäller dock
inte i förhållande till bland annat borgenärer, granskningsmän och
gäldenären. TSM är skyldig att på begäran lämna uppgifter till dessa.

4.4.4. Vem arbetar som förvaltare och vad finns det för olika
förpliktelser?

Om konkursförvaltningen skall kunna ske effektivt måste uppgiften hamna
hos en kompetent person. Konkursförvaltaren måste också vara ojävig. Det
är TSM som skall se till att rätt person finns på plats. TSM kan träffa
överenskommelser med tingsrätterna om lämpliga rutiner för att TSM skall
yttra sig inför förordnandet av förvaltare. Ibland är det lämpligt att TSM
låter tingsrätterna veta vilka som kan förordnas till förvaltare utan att TSM
måste höras om det. Även om man har gjort så kan TSM alltid lämna
information, utanför rutinen, till tingsrätten. Det kan röra sig om synpunkter
eller önskemål i enskilda fall.

TSM följer löpande vem som får de olika förvaltaruppdragen av distriktets
egna förvaltare. Det är lämpligt att TSM ser till så att det alltid finns
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tillräckligt mång lämpliga förvaltare i distriktet. Dessa förvaltare bör även
erhålla så pass många uppdrag att en viss specialisering kan komma till
stånd.

Förvaltaren skall höra TSM vid viktigare förvaltningsfrågor. Saker som
räknas som viktigare förvaltningsfrågor är frågor om fortsatt drift,
försäljning av värdefull egendom och återvinningstalan om större belopp.105

Varje konkurs kan ha sina egenheter som gör att förvaltaren bör kontakta
TSM. Detta främst för att TSM skall hållas informerad om vilka
förutsättningar som råder för förvaltarens agerande. Samtidigt får förvaltaren
en möjlighet att utnyttja TSM:s samlade kunskaper och erfarenheter. Alla
förvaltare är ju nybörjare någon gång, men det är inte sannolikt att en
kronofogde skulle vara ny som TSM vid samma tillfälle. Således finns det
alltid utrymme för meningsfullt utbyte av kunskap. TSM får samtidigt ett
bättre underlag för sin granskning.

Kontakten mellan förvaltaren kan ske på olika sätt, bara den är öppen och
konstruktiv. Utöver diskussionerna i de enskilda konkurserna, träffas även
TSM och förvaltare vid regionala konferenser och mindre sammankomster.
Vid dessa träffar är det även lämpligt att andra intressenter bereds möjlighet
att delta. Det finns regionala konkursförvaltarkollegium som TSM skall
hålla god kontakt med.

4.5. Försäkringskassan106

För att få bättre grepp om Försäkringskassan (fortsättningsvis: ”F-kassa”)
intervjuade jag Christina Kruuse som framhöll att oavsett vem man är eller
vad man gör så är man en del av F-kassan under hela livet, ”från vaggan till
graven”. F-kassan spelar en avgörande roll i många människors liv. Tyvärr
förlorar den också väldigt mycket pengar då alla inte respekterar det
bidragssystem som vi har. Jag redogör först för F-kassan, dess struktur och
funktion. Därefter tar jag upp en metod som F-kassans handläggare kan
använda sig av för att förhindra och försvåra för dem som har för avsikt
tillskansa sig pengar som de inte har någon rätt till.

                                                
105 Återvinning skall ske om gäldenären har försökt få ut tillgångar ur rörelsen en viss tid
innan konkursen blir aktuell. Tanken är att man inte själv skall kunna ”smussla” undan
tillgångar innan borgenärerna ens vet om att rörelsen befinner sig i en kritisk situation. Man
tar helt enkelt tillbaka tillgångarna och ser det som om de aldrig ens har lämnat rörelsen. Se
tex. Konkurslag, 4 kap. Återvinning till konkursbo.
106 Information till denna del kommer från intervju med handläggaren Christina Kruuse, vid
F-kassan, 010207, då inte annat anges.
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4.5.1. Organisatorisk struktur107

Strukturen på de olika F-kassorna ser i stort sett likadan ut i hela landet.
Skånelän har en F-kassa som kallas för Skånekassan. Jag redogör här för
den organisatoriska strukturen på denna kassa, för att sedan gå in mer i
detalj i redogörelsen för lokalkontorens verksamhet. Det är lokalkontoren
som människor i första hand kommer i kontakt med och det är på
lokalkontoren som kampen mot t.ex. bidragsfusket huvudsakligen sker.

I toppen på Skånekassan finns en styrelse, med 11 ledamöter och nio
suppleanter. Dessa är i huvudsak utsedda av regeringen. Den regionala
styrelsen är det högsta beslutande organet.108 I parallell nivå med styrelsen
finns ett revisionsorgan. Under styrelsen finns direktören, Ekonomi- och
verksamhetscontroller, IT, Informationsenheten och
Försäkringsöverläkare.

Parallellt med varandra, men underställda styrelsen och direktören, finns två
olika sakområden. I det ena finns två block, varav det ena innehåller
administration och lokalkontorskontakt, medan det andra innehåller
utveckling, kvalitet och lokalkontorskontakt. Det andra sakområdet
innehåller tre olika block. Det ena innehåller: Samordning av försäkring,
familjestöd och lokalkontorskontakt. Det andra blocket innehåller:
pension, handikapp och lokalkontorskontakt, medan det tredje blocket
innehåller: ohälsa, forskning och lokalkontorskontakt. Av detta kan man
utläsa att kontakten med lokalkontoren är av yttersta vikt, vilket är naturligt
då kontakten med lokalkontoren också representerar kontakten med varje
enskild individ som kontaktar F-kassan.

På nästa nivå finns försäkringsenheten, den administrativa enheten,
utvecklingsenheten, IT-enheten och enheten för säkerhetsfrågor. Under
dessa finns så lokalkontoren, som är 38 stycken i Skåne.

4.5.2. F-kassans funktion109

Verksamhetsidén går ut på att F-kassan skall administrera och verka för en
allmän försäkring som skall ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp,
ålderdom och vård av barn. Den skall dessutom fungera samordnande vad
gäller samhällets resurser för rehabilitering och den skall även bedriva
rehabiliteringsarbete i samverkan med hälso- och sjukvården. F-kassan skall
säkerställa likformighet och kvalitet i handläggningen av försäkrings- och
bidragsärenden.

                                                
107 Informationen om den organisatoriska strukturen är från ”Organisationsöversikt”
informationsark från Christina Kruuse.
108 ”Skåne läns allmänna försäkringskassa”, sidansvarig Anita Skoglund, s. 2.
109 Information till denna del kommer från ”Skåne läns allmänna försäkringskassa”.
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Skåne läns allmänna försäkringskassa, även kallad Skånekassan, startade sin
verksamhet 1999, efter att Försäkringskassan i Malmöhus län och
Kristianstad län gått samman. Centralkontoret finns i Kristianstad och i hela
organisationen arbetar ca 1600 personer. Drygt tolv procent av den svenska
socialförsäkringen administreras av Skånekassan, det blir ca 30 miljarder
kronor varje år.

Det är dyrt att ha en allmän försäkring som ger ekonomisk trygghet och allra
mest pengar går åt till ålderspension, sjukpenning och förtidspension.
Därefter kommer barnbidrag, föräldrapenning/tillfällig föräldrapenning
och bostadsbidrag i storleksordning. Sist i storleksordning kommer
vårdbidrag och handikappersättning.110 Även om Skånekassan
administrerar 30 miljarder kronor årligen, så säger denna summa inte
mycket om den trygghet som erbjuds människorna i länet. Trygghet för
människorna i ett land är även trygghet och effektivitet för
samhällsekonomin.111 Dessvärre går mycket pengar till spillo då människor
utnyttjar systemet och det vill man undvika.

4.5.3. Den egna kampen mot bidragsfusket

Bidragsfusk har tidigare diskuterats som en sorts brottslighet som stundtals
befinner sig i gråzonen mellan ekobrott och annan olovlig verksamhet. Här
redogör jag för kampen mot bidragsfusket, utan att reflektera över om fusket
skall klassas som ekobrott eller inte. Jag tar främst upp den verksamhet som
sker i enbart F-kassans regi, då PEK-redogörelsen kommer att ta upp F-
kassans roll i den verksamheten.

Oavsett hur bra de olika F-kassorna arbetar med kvalitetssäkring och
kvalitetskontroll, så kommer det förmodligen alltid att finnas ett visst mått
av missbruk och fusk i socialförsäkringssystemen. För att komma tillrätta
med en del av problemen är det viktigt att man har ett bra system med
tydliga arbetsrutiner. Alla lokalkontor har numera rutiner för fuskärenden.
Varje enhet arbetar i sin tur för att ha en sammanhållen handläggning för
ärenden av sådan art. Tanken och målet är att arbetet med fusk och missbruk
skall skötas av så få personer som möjligt. På så sätt kan de utarbeta
fungerande rutiner, samtidigt som de skaffar sig lite av ”expertkunskaper”.
Det krävs mycket för att man skall få bukt med fusket. Det handlar om bra
utredningar, tillräckliga underlag och fungerande samverkan med
medaktörerna. Aktuella medaktörer som redan nämnts i arbetet är polisen
och KFM.112

Hembesök är en metod som används för att dels fungera som en
serviceåtgärd åt den försäkrade, dels som ett sätt att kontrollera om missbruk

                                                
110 Uppräkningen skall ej ses som fullständig.
111 ”Skånekassans röd-gula”, sidansvarig Kurt Inge Persson, s.1.
112 ”Handlingsplan Rätt ersättning”, sidansvarig Bengt-Olle Andersson, s. 4.
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och fusk förekommer.113 Hembesök kan ske på tider som avtalas med den
försäkrade, i dennes hem eller på dennes arbetsplats, men hembesök kan
också ske oanmält.114

Christina Kruuse, som arbetar som handläggare vid ett lokalkontor, berättar
om hur ett hembesök kan gå till när syftet är att utreda om missbruk och
fusk föreligger.115 Man agerar på egna misstankar eller på tips som kan
inkomma i form av anonyma anmälningar. Innan man ger sig iväg har man
noga kontrollerat vilka förmåner den som skall besökas har och vilka
uppgifter som angivits till F-kassan. Besök kan ske mellan kl. 7.30 – 21.00,
men bör ske under ordinarie arbetstid. Man går alltid två och två och man
kommer helt oanmäld. Det är mycket viktigt att man legitimerar sig och
presenterar sig. Den som får besöket skall veta vad det handlar om, annars
kan inte ett meningsfullt informationsutbyte ske. Man lyssnar noga och
dokumenterar fortlöpande vad som händer och de uppgifter som den
försäkrade vill dela med sig av. Den försäkrade skall veta att man
dokumenterar, det måste ske en öppen dialog. Innan man avslutar besöket
låter man den försäkrade ta del av de uppgifter som man har samlat på sig
under besöket. Man informerar också om vad som kommer att hända under
den fortsatta handläggningen.

Jag undrade särskilt hur man blir bemött när man kommer helt oinbjuden in
i en människas hem, men Kruuse berättar att man allt som oftast blir vänligt
bemött. I det egna hemmet är det inte myndighetspersonerna som befinner
sig på hemmaplan, det finns inget påtagligt och obehagligt maktförhållande.
Stämningen kan istället bli öppen och avslappnad. Ofta vill de som får
hembesök prata ut. Även om det visar sig vara uppenbart att de har gjort fel,
så vill de ofta berätta varför, vad det var som gjorde att det utvecklade sig
så.

Ibland händer det att människor finns på ”fel” plats, de bor då inte där de är
folkbokförda. Det kan bli väldigt svårt att bevisa var människor har sin
dygnsvila, för det är den som avgör var man skall anses bo.116 Ofta är F-
kassans utsända på jakt efter människor som uppbär bidrag av olika slag
som om de vore ensamstående, men som i själva verket lever som
sammanboende. Ibland räcker inte hembesöket till och då får man använda
sig av andra möjligheter. Man kan t.ex. kontrollera var posten skickas och
om fastighetsägare har noterat vem som bor i hemmet. Informationsutbyte
av alla de slag är viktigt, men man måste alltid vara försiktig med tanke på
gällande regler om sekretess.

                                                
113 Från och med 971001 har F-kassan möjlighet att göra hembesök i behandlingen av
ärenden rörande i stort sett samtliga försäkringsslag, se ”Handlingsplan Rätt ersättning”, s.
5.
114 ”Riktlinjer – HEMBESÖK”, sidansvarig Bengt-Olle Andersson.
115 Intervju med Christina Kruuse.
116 Enligt Folkbokföringslagen (1991:481) skall dygnsvilan avgöra var man skall anses bo
(se t.ex. 7 §), Christina Kruuse.
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Polisanmälningar görs av F-kassan själv. Man har utvecklat instruktioner
som skall vara till hjälp för att få fram polisanmälningar av så hög kvalitet
som möjligt.117 En polisanmälan som inte leder någonstans har kostat
mycket pengar för att sedan inte resultera i något åtal. Det är därför viktigt
att ärendet har skötts så bra som möjligt från allra första början. Det handlar
om stora belopp och det är inte ovanligt att seriebrottskaraktär föreligger.118

Det sorgligaste av allt är nog det faktum att alla de som inte är bedragare
tappar förtroendet för F-kassan, när de vet hur illa det är ställt på
bedrägerifronten.

Polisanmälan kan ske redan när F-kassan misstänker att ett brott har begåtts
och det har sagts att det inte är upp till F-kassan att bedöma de olika rekvisit
som BrB ställer upp. Detta skall istället polis- och åklagarmyndigheterna
sköta. Slutligen är det upp till domstolen att avgöra om ett brott har
begåtts.119

Men F-kassan kan förbättra sitt utgångsläge genom att hela tiden ha god
dokumentation.120 En väl utvecklad policy på varje lokalkontor, för hur just
sådana här ärenden skall behandlas, resulterar i större enhetlighet och bidrar
förmodligen till att kvalitén höjs på handläggningarna och de efterföljande
procedurerna. Att bara ha ett fåtal personer som sysslar med dessa frågor
bådar också för större framgång. Rutiner som utvecklas torde vara till gagn
för F-kassan. Det underlättar även vid kontakten med andra myndigheter. En
förenklad och mer enhetlig hantering av polisanmälningar borde också
kunna resultera i fler fällande domar. Är processen enkel kanske man inte
drar sig för den, om man väl har fattat misstanke. Standardiserade
anmälningsblanketter bör finnas för varje ärendeslag. 121

                                                
117 ”Handlingsplan Rätt ersättning”, s. 5.
118 ”En undersökning av polisanmälningar från försäkringskassan” Helén Örnemark Hansen,
Lars Bjerstedt och Elisabet Andersson, Malmöhus läns allmänna försäkringskassa, 1998, s.
15.
119 ”En undersökning av polisanmälningar från försäkringskassan”, s. 4-5.
120 ”En undersökning av polisanmälningar från försäkringskassan”,  s. 12.
121 ”En undersökning av polisanmälningar från försäkringskassan”,  s. 16-18.
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5. PEK – brottsförebyggande
myndighetssamverkan

Ekobrottsligheten är av sådan karaktär att den snabbt anpassar sig till de
lagar och metoder som finns. Brottslingarna ser snabbt om nya
affärsmöjligheter dyker upp och de förstår att utnyttja varje liten lucka som
de kan hitta i lagarna. Framförallt kan de, som inga andra, dra nytta av att de
aktörer som försvarar samhällets intressen inte alltid lyckas samarbeta
effektivt.122 Ibland är det fråga om bristande kunskap och ibland handlar det
om bristande resurser. Ibland är det också en fråga om att man inte hann i
tid.

Då ekobrottsligheten är så vid, kan man undra över hur man bäst placerar de
olika resurser som finns tillgängliga. Att samla användbar kompetens i en
och samma myndighet var onekligen ett steg i rätt riktning, men det såg ut
som om det behövdes någonting mer. Vad är det egentligen man vill uppnå?
Förhoppningsvis finns det en hel del brott som skadar samhället, men som
ändå hade varit relativt lätta att förebygga. Dessa borde man rimligen kunna
förebygga. Kan det vara så enkelt att det handlar om att den potentielle
ekobrottslingen inte vet vilka regler som gäller och hur viktigt det faktiskt är
att man håller sig till de regler som finns? Vet man inte att man begår ett
brott så är det inte troligt att man oroar sig för följderna av detsamma och
tror man att ingen kommer att komma på att man fuskar så kanske man låter
sitt fuskande bli allt mer dominerande i rörelsen.

För effektiv brottsbekämpning krävs det att man upptäcker planerad och
pågående brottslighet så tidigt som möjligt.123 Kan det finnas ett ännu
tidigare skede, då insatser kan gagna samhället? När är detta i så fall och hur
skall det gå till på bästa sätt? Det finns många frågor och egentligen inga
enkla svar. För att man överhuvudtaget skall ha en chans mot
ekobrottsligheten krävs det att man försöker bekämpa den med lagstiftning,
myndighetssamarbete,124 utvecklade arbetsmetoder och
kompetensutveckling. Åtgärderna måste sättas in på flera plan.

                                                
122 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”.
123 Information från ”Ekobrottsmyndigheten – Med ansvar för kampen mot den ekonomiska
brottsligheten”.
124 I kampen mot olika sorters fusk är myndighetssamverkan inte någonting nytt. ”Justina”
var t.ex. ett samarbete som riktade in sig på bidragsfusk. F-kassan och Utlänningspolisen i
Malmö samarbetade. Man utredde främst anmälda/misstänkta fuskärenden, som handlade
om utomnordiska medborgare, där grunden för felutbetalningar var felaktiga uppgifter om
folkbokföring/bostadsdress. ”Justina – samarbete mot bidragsfusk”, Gun Johansson, Thore
Jeppson, Kerstin Mattsson, Karin Fridén, rapport 960902-970630.
Dock var inte samarbetet lika brett som PEK och målområdet var inte heller lika stort.
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Målet att återupprätta etik och moral inom näringslivet får inte heller
förglömmas. ”Ett effektivare brottsförebyggande arbete är en förutsättning
för att kunna minska brottsligheten” menar Bengt Stenman som är
kriminalinspektör. Han anser att särskild vikt måste läggas på att förbättra
samverkan, kunskaper och kompetens. Man måste också få möjlighet att
begränsa tillfällena och incitamenten att begå brott.  Man är alltså tvingad att
ligga steget före.125

5.1. Historik/Information

”PEK är förebyggande information till näringslivet om de regler som styr
näringsverksamhet samt arbetssätt för handläggning av polisiära
spaningsärenden i myndighetssamverkan för optimalt resultat med minimal
arbetsinsats” skriver Bengt Stenman. (PEK är en förkortning för Preventiv
Ekonomisk Kontroll.) Vad menar han med det och hur började det hela?126

Ett projekt startades i Malmö under våren 1995. Initiativtagaren var
dåvarande chefen för Ekoroteln i Malmö. Biträdande chefen utsågs till
projektansvarig och till projektledare utsågs Bengt Stenman. Under hösten
som följde utvecklades arbetssättet och från och med 1996 blev detta sätt ett
vedertaget arbetssätt hos samverkande myndigheter. Sedan dess har
samarbete inletts med flera andra myndigheter. PEK-grupperna har
emellertid begränsats till EBM, polismyndighet, skattemyndighet samt F-
kassa. Det enskilda ärendets art kan medföra behov av att inhämta
information från andra myndigheter.127

PEK startade i Göteborg i mitten av 1990-talet som en polisiär åtgärd. I
Skåne har metoden förädlats bland annat genom att myndighetssamverkan
har utökats. Den polis som leder PEK-besöket biträds av experter. Dessa
experter kommer ifrån de andra myndigheterna och tillsammans bereder de
näringsidkaren möjlighet att få sina frågor besvarade. Näringsidkaren
informeras alltid om vem som deltar i besöket, på så vis kan han lätt
adressera sina undringar.128

                                                
125 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”, s. 1.
126 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”, s. 2.
127 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”.
128 Information från ”Information: Preventiv Ekonomisk Kontroll”.
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5.2. Hur arbetar man och enligt vilka regler?

Arbetet som sker i form av PEK är problemorienterat och
brottsförebyggande. Det är ett polisarbete som sker i samverkan med
myndighet och bör ses som ett av många sätt att motverka den ekonomiska
brottsligheten. Idag sker denna verksamhet ”inom lagens råmärken och på
ett sätt som inte kränker den enskildes integritet”.129

Arbetet som sker så som PEK-verksamhet är givetvis inte oreglerat. Det är
intressant att titta på vad det är som ger befogenheter att skaffa fram
informationen vid den aktuella myndighetssamverkan som sker. De som
arbetar med PEK är ofta tjänstemän med stor erfarenhet. De får årliga
uppdateringar av sin kunskap och har inledningsvis fått särskild
utbildning.130 De vet alltså vad de gör och risken för att de skulle göra några
övertramp på grund av bristande kunskap tycks vara liten. PEK i sig nämns
inte direkt i någon lagtext, men det finns ändå ett flertal lagar som reglerar
arbete av denna sort: myndighetssamverkan. Inledande paragrafer i
Polislagen är också aktuella. Polisen tar aktiv del av PEK-verksamheten och
poliser är poliser, de lyder under Polislagen oavsett vilken myndighet de
arbetar för. Informationshanteringen är som vanligt inte helt okomplicerad
och på det området gäller Sekretesslagen (1980:100).

5.2.1. Regler för myndighetssamverkan

Regler för myndighetssamverkan av detta slag kan man hitta i en särskild
förordning: förordning (1997:899) om myndighetssamverkan mot
ekonomisk brottslighet. I denna står det inledningsvis att syftet med
samverkan är att effektivisera kampen mot den ekonomiska brottsligheten.
Detta skall ske genom informationsutbyte, överläggning och samordning
mellan berörda statliga myndigheter (1 § 2 st.). Det skall också råda
samverkan mellan myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer.

Förordningen reglerar den organisatoriska strukturen mellan de olika
organen som arbetar mot ekobrottsligheten i Sverige. På central nivå finns
Ekorådet som skall följa ekobrottslighetens utveckling i samhället, tidigt
uppmärksamma nya inslag i densamma, vara forum för överläggningar som
rör samordning av myndigheternas verksamhetsplanering, ta initiativ till
myndighetsgemensamma aktioner för att förebygga och bekämpa
ekobrottsligheten och analysera och utvärdera insatserna (2 och 3 §§).
Ordförande i Ekorådet är riksåklagaren (5 §).

I Ekorådet ingår bland andra riksåklagaren, generaldirektören för EBM,
rikspolischefen, generaldirektören för RSV samt företrädare för t.ex. Statens

                                                
129 Information från ”Information: Preventiv Ekonomisk Kontroll”.
130 Information från ”Information: Preventiv Ekonomisk Kontroll”.
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jordbruksverk (4 §). EBM svarar för Ekorådets kanslifunktioner. Regional
samverkan skall också ske och i det regionala samverkansorganet ingår
landshövdingen, överåklagaren i åklagardistriktet, den regionala polischefen,
chefen för Skattemyndigheten och chefen för KFM. Det skall även innehålla
företrädare från länsstyrelsen, EBM och Tullverket (9 §).

Årliga rapporter skall sammanställas för att man skall ha bra överblick över
ekobrottslighetens utveckling, både regionalt och centralt. Man skall även
planera olika åtgärder, analysera de kontroller som har skett och engagera
sig i förebyggande verksamhet. Rapporterna härrör från EBM, som skall
assisteras med de uppgifter som behövs ifrån de statliga myndigheterna och
de regionala samverkansorganen (12-14 §§). Färdig rapport skall beredas av
Ekorådet och sedan överlämnas till regeringen.

5.2.2. Regler för den polisiära verksamheten131

Polislagen (1984:387) behandlas här för att visa en del av vad PEK-
verksamheten är baserad på. I fokus står 2 § 1 p. Lagen är inte alldeles enkel
att tolka, då det ryms väldigt mycket i de vida paragraferna. Jag redogör
därför också för en del andra riktlinjer av vikt under denna rubrik.

Polislag (1984:387)
Polisverksamhetens ändamål
1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och
trygghet skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning
och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan
hjälp.

Kommentar: Polisen har åligganden att förhindra att brott begås. Detta
innefattas i deras uppgift att ”upprätthålla allmän ordning och säkerhet”.
Polisens uppgifter skulle kunna beskrivas som att de har till uppgift att på ett
övergripande sätt syfta till att ta till vara allmänhetens intressen. Detta kan
givetvis ibland innebära att ingripanden måste ske för att trygga en enskild
individs säkerhet.

Polisens uppgifter
2 § Till polisens uppgifter hör att
1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen

eller säkerheten,
2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra

störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat

                                                
131 Informationen under denna rubrik är huvudsakligen från ”Lagstöd för
myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet” kompendium sammanställt av Bengt
Stenman, kriminalinspektör, EBM Södra, Malmö 1999.
I de fall då kommentarerna är kombinationer av mina egna och andras åsikter hänvisar jag
till källorna i fotnoter.
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3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under
allmänt åtal,

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när
sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen,

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda
bestämmelser.

Kommentar: Polisens uppgifter är onekligen många. Årligen görs en SIFO-
mätning av allmänhetens förtroende för polisväsendet i Skåne. Den visar att
polisen generellt sett har ett högt förtroende hos allmänheten. Det handlar
om allt från att människor upplever att de är trygga när de befinner sig
utomhus i sina bostadsområden under kvällstid som att man känner att man
kan räkna med att polisen finns till hands när man behöver en snabb
insats.132 PEK-verksamheten ryms under 2 §, 1 p. Detta kan enkelt
motiveras med att huvudsyftet med PEK är att främja konkurrens på lika
villkor; att förhindra ytterligare etablering av ekobrottslighet. Att ha ett
fungerande näringsliv ligger i den allmänna ordningen och den
förebyggande funktionen är redan etablerad.133 ”Allmän ordning och
säkerhet” torde i första hand tolkas så att polisen har skyldighet och
befogenhet att söka förebygga, förhindra och vidta åtgärder mot
överträdelser av straffsanktionerade normer, förutsatt att överträdelsen i sig
faller under allmänt åtal.134

Samverkan med andra myndigheter och organisationer
3 § Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete
skall också äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas
verksamhet berör polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid
polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheter inom socialtjänsten
och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon
åtgärd av dem. Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete.

Kommentar: Polisen är alltså tydligt uppmanad att samarbeta med andra
myndigheter. Här sägs det dock ingenting om hur detta samarbete egentligen
skall se ut. Det torde vara svårt att hitta en myndighet vars verksamhet inte
har med polisväsendet att göra. Polisens behov av kontakter med andra
utanför den egna organisationen är alltså mycket stort och man uppmanar

                                                
132 1999 hade 61% av allmänheten förtroende för polisen. Hela 83% kände sig trygga när de
var ute under kvällstid i sina egna bostadsområden. Emellertid kände sig 37% mindre trygga
i centrum (de flesta av dessa var kvinnor) och bara 33% upplevde att man alltid/ofta kunde
räkna med en snabb insats från polisen. (”Verksamhetsredovisning”, s. 5-6.) Personligen
tror jag att otryggheten som upplevs i centrum och bristen av tilltro vad gäller snabba
insatser beror på att människor upplever att nedskärningarna har skadat närpolisen. Jag tror
att det helt enkelt är en resursfråga och inte en fråga om kompetens eller insatskvalitet från
polisens sida.
133 Egna slutsatser i kombination med information om 2 § 1 p. Från Jan Norén, PEK-besök
010208.
134 Nils-Olof Berggren och Johan Munck ”Polislagen En kommentar”, tredje upplagan,
Stockholm 1998, s. 27.
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polisväsendet att själv medverka till att dessa kontaktnät utvecklas. Andra
myndigheter skall hjälpa till.

Summering:135 Om man bara utgår ifrån Polislag (1984:387) så kan man
konstatera att det så här långt finns ganska många uppgifter för
polisväsendet i lagen som kan tänkas konkretiseras genom PEK-
verksamheten. Polisen skall bland annat:
� främja rättvisa och trygghet
� syfta till att upprätta allmän ordning
� förebygga brott eller andra störningar av den allmänna ordningen
� lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp
� samarbeta med andra myndigheter vilkas verksamhet berör

polisverksamheten

Beaktar man dessa punkter så torde PEK-verksamheten vara en lämplig
uppgift för polisen. Avsaknaden av ekobrottslighet skulle främja rättvisa i
näringslivet, att se till så att näringsidkare sköter sina rörelser på lagenligt
sätt bidrar till allmän ordning, att lämna information till behövande, så att
misstag och felaktigheter inte uppstår förebygger onekligen störningar av
den allmänna ordningen och i vissa fall även brott. Allmänheten får
upplysningar och polisen samarbetar med andra myndigheter.

Årligen beslutar riksdagen om polisväsendets verksamhet under budgetåret.
Under år 2000 fick polisen i uppdrag att utveckla sitt problemorienterade
arbetssätt inom alla delar av polisens verksamhet. Som en allvarlig brottstyp
nämndes ekonomisk brottslighet och ett problemorienterat förhållningssätt
skulle genomsyra bekämpningen av densamma.136 PEK-verksamheten är en
problemorienterad verksamhet. Även om EBM består av mycket mer än
poliser och PEK-besök utförs av flera myndighetspersoner på samma gång,
är det ändå viktigt att se till så att poliserna sköter de uppdrag som de blivit
tilldelade. Polisen kan både utföra det tilldelade uppdraget och hålla sig
inom sina genom lag uppställda ramar genom PEK-verksamheten.

5.2.3. Regler för informationshantering137

Sekretesslag (1980:100) är mycket aktuell eftersom en väldigt stor del av
verksamheten bygger på informationsutbyte. Det är ofta fråga om att man
behandlar känslig information. De samverkande myndigheterna lämnar
ingen information sinsemellan, som har med ärendets innehåll eller
förekommande personer att göra, förrän varje myndighet själv har gjort
bedömningen att det är fritt fram för informationsutbyte.138 Nedan följer
                                                
135 Summeringen är min egen.
136 ”Regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende polisväsendet”, regeringsbeslut,
Ju1999/5698/PÅ, s. 2.
137 Informationen under denna rubrik är huvudsakligen från Bengt Stenman, ”Lagstöd för
myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”. I annat fall finns källhänvisning i
fotnot.
138 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”, s. 3.
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utdrag ur Sekretesslag (1980:100). Syftet är att visa hur lagens struktur ser ut
och hur detta i sin tur medför att frågan om huruvida sekretess råder inte
alltid är enkel att svara på.

Sekretesslag (1980:100)
1 kap
5 § Sekretess utgör inget hinder mot att uppgift lämnas ut, om det är
nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra
sin verksamhet.

Kommentar: När man läser denna paragraf för första gången så ser det ut
som om det egentligen skulle vara ganska enkelt att få tag på information
som man behöver. Emellertid är det tänkt att paragrafen skall tillämpas
restriktivt.139 Myndigheter kan lämna uppgifter till varandra i fall då de
övriga undantagsreglerna inte gäller (jfr. 14 kap 1-3 §§). Man skall inte
kunna bryta mot sekretessen av effektivitetsskäl.

1 kap
6 § Förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift gäller för
myndighet där uppgiften är sekretessbelagd samt för person som på
grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, på grund av
tjänsteplikt eller på annan liknande grund för det allmännas räkning
deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått
kännedom om uppgiften.

Kommentar: Det spelar alltså ingen roll hur man får tag på uppgiften. Om
man vet någonting speciellt bara för att man t.ex. har arbetat på platsen, så
kan man inte använda sig av den informationen hur som helst.

5 kap
Sekretess med hänsyn främst till intresset att förebygga eller beivra
brott
1 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till
1. förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet, som avser användning av tvångsmedel i sådant mål

eller i annan verksamhet för att förebygga brott,
3. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud,
4. åklagarmyndighets, polismyndighets, skattemyndighets, Tullverkets

eller Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga,
uppdaga, utreda eller beivra brott, eller

5. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt
insiderstrafflagen (2000:1086),

om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder
motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

                                                
139 Lagrådet understryker restriktiv tillämpning. Prop. 1979/80:2 Del A, s. 465.
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För uppgift som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som
avses i 3 § polisdatalagen (1998:622) eller som i annat fall hänför sig till
Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga eller avslöja brott mot
rikets säkerhet eller förebygga terrorism gäller sekretess, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller
förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten
skadas. Detsamma gäller uppgift som hänför sig till sådan
underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om behandling
av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i
brottsutredningar.

Sekretess enligt första och andra styckena gäller i annan verksamhet
hos myndighet för att biträda åklagarmyndighet, polismyndighet,
skattemyndighet, Tullverket eller Kustbevakningen med att uppdaga,
utreda eller beivra brott samt hos tillsynsmyndighet i konkurs och inom
exekutionsväsendet för uppgift som angår misstanke om att en gäldenär
har begått brott som avses i 11 kap. brottsbalken eller annat brott som
har samband med gäldenärens näringsverksamhet.

I fråga om uppgift i allmän handling som hänför sig till sådan
underrättelseverksamhet som avses i andra stycket gäller sekretessen i
högst sjuttio år. I fråga om uppgift i allmän handling i övrigt gäller
sekretessen i högst fyrtio år.

Kommentar:
Detta är en paragraf som ofta är med i bilden då man väljer att inte lämna ut
information. Man har valt att ta stor hänsyn till syftet med själva
verksamheten som har genererat den sekretessbelagda informationen. Att
den brottsförebyggande och brottsbeivrande verksamheten inte skadas är
viktigt.140

9 kap
Absolut sekretess hos Skattemyndigheten
1 § Sekretess gäller i myndighets verksamhet, som avser bestämmande
av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av under lag
för bestämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden. Motsvarande sekretess gäller i myndighets
verksamhet som avser förande av eller uttag ur register som avses i
skatteregisterlagen (1980:343) för uppgift som har tillförts sådant
register och hos kommun eller landsting för uppgift som lämnats dit i
ett ärende om förhandsbesked i skatte- eller taxeringsfråga. Uppgift hos
Tullverket får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde lider skada eller men. För uppgift i mål hos
domstol gäller sekretessen endast om det kan antas att den enskilde
lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma gäller uppgift som

                                                
140 Informationen om denna paragraf är huvudsakligen hämtad från mitt uppdaterande
samtal med Alf Lindstedt och Jan Norén, vid EBM Södra, 010227.
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med anledning av överklagande hos domstol registreras hos annan
myndighet enligt 15 kap. 2 § första stycket 3 eller 4. Har uppgift i mål
hos domstol erhållits från annan myndighet och är den sekretessbelagd
där, gäller dock denna sekretess hos domstolen, om uppgiften saknar
betydelse i målet.
Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och, med undantag för
arvsskatt och gåvoskatt, annan direkt skatt samt omsättningsskatt, tull
och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift,
prisregleringsavgift och liknande avgift samt skattetillägg och
förseningsavgift. Med verksamhet som avser bestämmande av skatt
jämställs verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande
inkomst.
Sekretessen gäller inte beslut, varigenom skatt eller pensionsgrundande
inkomst bestäms eller underlag för bestämmelse av skatt fastställs,
såvida inte beslutet meddelas i ärende om
1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,
2. medgivande av skattepliktig intäkt enligt reglerna om statlig

inkomstskatt inte skall anses uppkomma vid avyttring av aktier i
fåmansföretag,

3. beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige när
beslutet har fattats av Forskarskattenämnden.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad
som föreskrivs i lag om förfarande vid beskattning eller om
skatteregister. Vidare får utan hinder av sekretessen uppgift i en
revisionspromemoria lämnas till förvaltare i den reviderades konkurs. I
fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Lag 1997:522.

Kommentar: Sekretessen avser i princip alla ärenden hos
Skattemyndigheten, men inte beslut om inkomstskatt, fastighetsskatt, moms
och jämkning. För uppgift i mål hos domstol gäller det återigen att titta noga
på vad det är man vill veta och varför. Det finns hela tiden olika sorters
undantag som man måste observera. Det viktigaste är ifall det finns en
möjlighet att den, varom uppgiften handlar, skulle kunna lida skada av att
uppgiften röjs. Det är en fråga som man är tvingad att ta ställning till i
många olika situationer. Uppgift från Tullverket får också röjas, förutsatt att
det står klart att det inte skadar den person uppgiften gäller.

14 kap
Bestämmelser om vissa begränsningar i sekretessen och om förbehåll
1 § Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas till regeringen eller
riksdagen. Sekretess hindrar inte heller att uppgift lämnas till annan
myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

Kommentar: Här handlar det främst om utlämnande av speciella uppgifter
eller om en viss myndighet har rätt att ta del av uppgifter. Det kan också
handla om olika myndigheters skyldighet att lämna uppgifter till varandra.
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Sekretessen blir emellertid inte begränsad av t.ex. 3 § i Polislag (1984:387)
som uppmanar till samarbete mellan myndigheter.

14 kap
2 § Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall än som avses i 1 §
lämnas till myndighet, om uppgiften behövs där för
1. förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller

skiljande från anställning eller annat jämförbart rättsligt
förfarande vid myndighet mot någon rörande hans deltagande i
verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer,

2. omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet där uppgiften
förekommer, eller

3. tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften
förekommer.

Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller skriftligt
yttrande av sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver
förundersökning i brottmål.
Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress, telefonnummer
och arbetsplats lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för
delgivning enligt delgivningslagen (1970:428). Uppgift hos myndighet
som driver televerksamhet om enskilds telefonnummer får dock, om
den enskilde hos myndigheten begärt att abonnemanget skall hållas
hemligt och uppgiften omfattas av sekretess enligt 9 kap. 8 § tredje
stycket, lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften
finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan
eller att det annars finns synnerliga skäl.
Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott
lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet
som har att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet
och detta kan antas föranleda annan påföljd än böter.
För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1-6, 33 och 34 §§, 8
kap. 8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7 §, 8 § första eller
andra enligt 9 kap. 9 § första stycket. stycket eller 9 § andra stycket
gäller vad som föreskrivs i fjärde stycket endast såvitt angår misstanke
om brott för vilket inte är förskrivet lindrigare straff än fängelse i två
år. Dock hindrar sekretess enligt 7 kap. 1, 4, 33 eller 34 § inte att
uppgift som angår misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap.
brottsbalken mot någon som inte har fyllt arton år lämnas till
åklagarmyndighet eller polismyndighet. Tredje och fjärde styckena
gäller inte uppgift som omfattas av sekretess
Sekretess enligt 7 kap. 1 § och 4 § första och tredje styckena hindrar
inte att uppgift om enskild, som inte fyllt arton år eller som fortgående
missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller
närstående till denne lämnas från myndighet inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det
behövs för att den enskilde skall få nödvändig vård, behandling eller
annat stöd. Detsamma gäller i fråga om lämnande av uppgift om gravid
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kvinna eller närstående till henne, om det behövs för en nödvändig
insats till skydd för det väntade barnet. Lag 1994:86

Kommentar: Här syns nu ett flertal av de undantag som finns gällande
sekretess. Det kan verka vara en självklarhet att sekretess inte skall ligga i
vägen för t.ex. en rättegång (2 §,1 p.), men här finns det svart på vitt och så
måste det se ut för att kunna fungera.

14 kap
3 § Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift
lämnas till myndighet, om det är uppenbart att intresset av att
uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen
skall skydda.
Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 7 kap. 1-6, 33 och
34 §§, 8 kap. 8 § första stycket och 9 och 15 §§ samt 9 kap. 4 och 7 §§, 8
§ första och andra styckena och 9 §. Inte heller gäller första stycket, om
utlämnandet strider mot lag eller förordning eller, såvitt angår uppgift i
personregister enligt datalagen (1973:289), föreskrift som har
meddelats med stöd av datalagen. Lag 1994:86

Kommentar: Här är det så dags för att väga olika intressen mot varandra.
Det är givetvis ingen lätt uppgift, men i lagen står det ”uppenbart”. Om
någonting är uppenbart så är det väldigt tydligt. Om det är väldigt tydligt att
intresset av att uppgiften lämnas är större än intresset för att uppgiften skall
hållas hemlig, torde det aldrig bli särskilt svårt att avgöra om man skall
lämna ut uppgiften eller inte.

14 kap
4 § Sekretess till skydd av enskild gäller inte i förhållande till den
enskilde själv och kan i övrigt helt eller delvis efterges av honom. Vad
nu har sagts gäller dock inte om annat följer av bestämmelse i denna
lag.

Kommentar: Uppgifter om ens egen person är alltså inte hemliga för en
själv. Man kan även personligen välja att sekretess inte skall gälla ens
personliga uppgifter. När sådant görs måste man dock kontrollera noggrant
så att konflikt med någon annan bestämmelse i lagen inte uppstår.

15 kap.
5 § Myndighet skall på begäran av annan myndighet lämna uppgift
som den förfogar över i den mån hinder inte möter på grund av
bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.

Kommentar: Här syns återigen den skyldighet som myndigheter har
gentemot varandra. Får man, utan hinder i lag, och kan man, utan att
arbetets behöriga gång hindras, så skall man hjälpa varandra så mycket som
möjligt.
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Summering: Det regelverk som i huvudsak reglerar vad som får lämnas ut
och vad som skall hållas hemligt är ingalunda enkelt. På grund av
begränsningar i utrymme har jag valt att hålla mig till utvalda bitar ur
sekretesslag (1980:100), men det finns även andra lagar och förordningar
som kan aktualiseras vid olika sorters uppgifter. Det gäller alltså för de som
arbetar med sådan informationshantering att veta hur de har fått tag på
informationen och att de vet att det går att använda densamma utan hinder i
lag eller förordning. All annan information är helt utan värde.



69

6. PEK-verksamheten i
praktiken

Nedan redogör jag för hur det går till när man beslutar var man PEK-
gruppen skall göra sina besök. Jag berättar även om mina egna erfarenheter
från PEK-besök. Sist tar jag upp en del åsikter som jag har fått ta del av från
människor som befunnit sig på andra sidan, människor som i rollen som
näringsidkare antingen har haft ett PEK-besök eller också helt saknat
kontakt med myndigheter överhuvudtaget.

6.1. Vad händer före ett PEK-besök?

När man väljer var ett PEK-besök skall göras sker detta inte alls slumpartat.
Först och främst riktar man in sig på branscher eller geografiska områden
där ett tydligt informationsbehov föreligger. Man vill att informationen skall
nå ut i tid så att felbeteenden skall kunna undvikas, därför är de av vikt att
de resurser som finns riktas så effektivt som möjligt.

Näringsidkaren kan ha stor nytta av att ta del av den informations som bjuds
på ett så pass lättillgängligt sätt. Reglerna som styr näringsverksamhet är
inte sällan av väldigt komplicerad natur. Efter att näringsidkaren har fått
tillfälle att ta till sig den aktuella informationen får denne även möjlighet
och hjälp att korrigera eventuella felaktigheter beträffande hur den aktuella
näringsverksamheten bedrivs. Målet är att utrota marknadsstörande
beteenden, beteenden som hämmar konkurrens på lika villkor.141 Därför är
det bra om man har tillgång till information om den aktuella rörelsen innan
man beger sig ut på PEK-besök. Både den som får besök och PEK-gruppen
skall ju ha så stort utbyte som möjligt av besöket.

Ett besök kan även ske som effekt av att myndigheten har fått in tips om
eventuellt felbeteende. Då finns det uppgjorda rutiner för hur ärendet skall
handläggas. Besök för PEK sker inte ”om det finns anledning anta att brott
förövats” (RB 23:1) eller om förundersökning redan är inledd, bör inledas
eller förmodligen kommer att inledas. Det räcker alltså att förundersökning
kan bli aktuell. Om uppgifter om brott skulle dyka upp vid ett besök, så
avbryts detta och åklagare kontaktas.142

Samtliga PEK-ärenden som handläggs blir diarieförda hos EBM Södra.
Inkomna tips granskas dessutom innan de diarieförs. Varje enskilt ärende
granskas också innan det fattas beslut om åtgärd. Denna granskning sker av

                                                
141 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”, s. 2.
142 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”, s. 2 och
”Information: Preventiv Ekonomisk Kontroll”.
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chefen för Polisenheten vid EBM eller av den som är hans ställföreträdare.
Om man beslutar att göra ett besök så beslutar man oftast att besöket skall
göras på samma plats som näringsverksamheten bedrivs.143

Vid själva besöket är inriktningen preventiv. Näringsverksamhetens
företrädare får information om varför besöket sker. Man får också veta att
deltagandet är helt frivilligt. Man är alltså inte tvingad att besvara
frågeställningar eller att själv ställa frågor. Näringsverksamhetens
företrädare får veta att detta är ett utmärkt tillfälle att skaffa sig klarhet om
det råder några tvivel om vad som egentligen gäller. Besöket samordnas och
leds av polisen och beroende på näringsverksamhetens art finns det med
olika representanter från andra myndigheter. Ibland har man, redan innan
besöket, samarbetat med andra myndigheter för att åtgärderna skall bli så
effektiva som möjligt. När besöket är klart dokumenteras det i form av en
PEK-blankett.144

6.2. Mina egna erfarenheter från PEK-besök och
samtal med PEK-besökta145

Att läsa om ett visst ämne kan ge en människa hur mycket kunskap som
helst. Ändå är denna kunskap begränsad. Den är nämligen hela tiden
beroende av hur läsaren tolkar informationen, när bara den egna
personligheten finns som referenspunkt. Jag ville komma djupare in i PEK-
verksamheten, bort ifrån mina egna tolkningar av de lästa texterna, genom
att spendera en arbetsdag tillsammans med en PEK-grupp. Det fick jag
tillfälle att göra och den aktuella dagen bestod gruppen av Jan Norén,
kriminalinspektör från EBM och Stefan Lindblad, skatterevisor från
Skattemyndigheten.

Vi besökte 6 olika näringsidkare. Besöken gjordes enbart i Malmö stad men
detta skall inte ses som missvisande då ekobrottsligheten huvudsakligen
betraktas som ett storstadsproblem.146 Antalet besök motsvarar det antal som
PEK-gruppen normalt hinner med under en dag. Jag är på grund av sekretess
förhindrad att röja information som på något sätt kan skada de olika
näringsidkarna. Detta gör att jag måste diskutera dem i ganska generella
ordalag.147

Jag valde att hålla mig i bakgrunden och inte avslöja för mycket av syftet
med min närvaro. Jag befann mig där för att själv få en tydlig bild av hur ett

                                                
143 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”, s. 2.
144 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”, s. 2-3.
145 Information huvudsakligen från PEK-besök tillsammans med Jan Norén och Stefan
Lindblad, 010208.
146 BRÅ-RAPPORT 1997:7, s. 70. (Forskning koncentreras till storstäderna.)
147 Innan jag fick ta del av någon information gjorde PEK-gruppen ett förbehåll, enligt
SekrL 14:9, som inskränker min rätt att lämna uppgifter vidare.
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besök går till i praktiken och för att få veta hur de besökta upplever
detsamma. Jag var orolig för att min jakt på information skulle kunna
frammana svar som kanske inte överensstämde med hur de besökta
egentligen kände sig. Jag valde därför att bara observera under besöken, men
jag överlämnade ett brev i vilket jag uppmanade de besökta att kontakta
mig. Hälften av de besökta gav mig sina telefonnummer och sa att de var
villiga att låta mig intervjua dem. Syftet med intervjun var inte att få fram ett
statistiskt hållbart underlag, utan snarare att låta någon som befunnit sig på
andra sidan komma till tals.

6.2.1. Hur gick besöken till?

På väg till vårt första besök samtalade jag med Norén och Lindblad. Vi
diskuterade namnet på PEK-verksamheten och jag fick veta att en del
refererar till den som ”Preventiv Ekonomisk Kontakt”. De konstaterade att
det alls inte var fråga om någon jakt på brottslingar, utan istället ett försök
att lokalisera och bearbeta felbeteenden så att de inte vidareutvecklas.
Främst besöker de nya företagare, men de agerar också på tips ifrån olika
håll. Detta medför att de olika besöken som sker under en dag handlar om
väldigt olika sorters rörelser. Under ett år hinner PEK-gruppen göra mellan
300 och 400 besök.

PEK-gruppen åker aldrig uniformerade eller i polisbilar. Däremot visar
polismannen inledningsvis sin bricka, men talar samtidigt om för
näringsidkaren att det inte finns någon misstanke om brott och att hela
besöket bygger på frivillighet. Jag bevittnade själv detta och såg även hur de
presenterade sig tydligt och vänligt. Jag blev också presenterad och många
reagerade positivt på min närvaro. Jag hade trott att de kanske skulle
uppskatta en så liten grupp som möjligt, men flertalet pratade självmant med
mig och möjliggjorde för framtida kontakt (se nedan).

Inledningsvis delades även en broschyr ut. Den innehöll information om
PEK samt en del telefonnummer och liknande. I den fanns återigen
information om frivilligheten. PEK-gruppen inväntade lugnt de besökta som
ville titta i broschyren först. Vi blev huvudsakligen mycket vänligt bemötta
och under samtalens gång skämtades det lite då och då. En del var lite mer
förtegna, men ingen nekade att svara på frågorna. Under ett besök hade
näringsidkaren väldigt ont om tid och frågade oss då om vi kunde
återkomma lite senare. Det gjorde vi och då flöt samtalet på. Under ett annat
besök fanns ingen ansvarig närvarande. De som befann sig på platsen fick
meddelande om att PEK-gruppen skulle komma tillbaka.

En del av de besökta hade egna frågor och funderingar. Vid ett besök stod
näringsidkaren till och med i telefon med Skattemyndigheten när vi kom in.
När näringsidkarna var osäkra på svaren till frågorna som ställdes, bereddes
de möjlighet att kontrollera sina svar. Vid ett besök fanns rörelsen i hemmet
men det var ingen som öppnade. Norén och Lindblad sa att de helst inte gör
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besök i hemmet, men ibland finns det inga alternativ. Själv sa jag att jag inte
hade öppnat för två civilklädda män, men kanske om någon av dem hade
varit uniformerad. De höll med om att det nog var det enda tillfället då
uniform vore att föredra. I andra fall skulle uniform och liknande bara dra
till sig onödig uppmärksamhet. De vill ju aldrig skada rörelserna, bara
främja konkurrens på lika villkor.

6.2.2. Efterföljande samtal med de besökta148

Kort tid efter besöken ringde jag upp hälften av de besökta näringsidkarna.
De uppskattade att jag ville lyssna på dem för att höra deras historia. Jag
hade en mall  som jag huvudsakligen höll mig till, men stundtals ville de
själva berätta saker och jag lyssnade. Varje samtal tog ungefär 15 min.

En näringsidkare hade nyligen sett ett TV-program om hur illa det kan gå för
småföretagare som t.ex. inte sköter sin bokföring. Han hade blivit en aning
skärrad när vi kom in till honom, men berättade även att när han väl hade
läst broschyren hade det känts bättre. Då framgick det att han skulle få hjälp
och att han skulle kunna korrigera saker om det fanns någonting som inte
stod rätt till. En annan näringsidkare berättade att kontakten med
myndigheter alltid känns obehaglig, oavsett vad det handlar om. Jag undrade
vad det kunde bero på och då verkade det som om man har så pass lite
kontakt med myndigheter överhuvudtaget, att det helt enkelt känns väldigt
ovant och konstigt.149

Trots att vissa inledningsvis kände sig lite osäkra, så menade de ändå att de
förstod att PEK-gruppen var där lika mycket för deras skull som för statens.
Ingen som jag pratade med hade känt sig skrämd eller tvingad. De förstod
alla att besöket grundade sig på frivillighet, men som en av dem sa: ”Om
man inte har någonting att dölja så kan man ju ta sig tid att svara på lite
frågor!”. De förstod alla vad varje person i gruppen hade för funktion.

Den allmänna trenden verkar vara att de besökta uppskattar att
informationen kommer till dem. Ofta är man rädd för att ha gjort något litet
fel och man vill inte se sin rörelse gå under för att man själv har brustit i sin
kunskap eller sitt beteende. Under min PEK-dag handlade det främst om lite
mindre rörelser. Jag har själv varit med om processen med att starta upp
företag och jag vet att när det väl börjar rulla på så händer saker i enorm
hastighet. Att glömma och missa i sådana situationer är mänskligt. När man
vet att man får en möjlighet att korrigera sitt felbeteende tror jag att
sannolikheten är större för att man skall låta en expert hjälpa till att reda ut

                                                
148 Informationen till denna del kommer ifrån samtal med olika människor som jag besökte
under min dag med PEK-gruppen, 010208.
149 Medan jag har samlat information, till redogörelsen för olika myndigheter i detta arbete,
har jag gång på gång mött människor som arbetar inom olika myndigheter som tycker att det
är sorgligt att vi i Sverige vet så pass lite och har så dålig kontakt med våra myndigheter.
Jag kan bara hålla med!
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problemen. Under besöken ställdes det en hel del frågor, i båda riktningarna,
och i telefonsamtalen fick jag bekräftat att även om man inte hade direkta
frågor, så kändes det bra att få möjlighet att reda ut begreppen.

De flesta var insatta i problematiken med ekobrott och en del hade
misstankar om att andra i samma bransch inte skötte sina rörelser enligt
gällande regler. Men de visste inte vad de själva skulle kunna göra åt saken,
då de aldrig hade sett tydliga bevis. ”Men visst känns det tråkigt att tro att
andra inte arbetar lika hårt som jag gör själv och ändå får ut mer pengar…”
sa en av näringsidkarna som jag pratade med. Jag undrade då om det inte
kändes bättre att veta att det finns en PEK-grupp som koncentrerar sig på
preventiva informationsbesök och svaret blev jakande.

6.3. Det finns företagsledare som hade uppskattat
ett PEK-besök

För att ta reda på om det inte kunde vara önskvärt att få ett PEK-besök, om
man vore ledare för ett nystartat företag, intervjuade jag ”Årets
Företagsledare i Malmö 1992”150. Han heter Peter Böhm och var tidigare
VD för ett optiksliperi i Malmö. Tillsammans med fyra arbetskamrater, som
dessutom var vänner, startade han rörelsen 1989. De investerade mycket
eget sparat kapital i aktiebolaget. Då samtliga sade upp sig från sina tidigare
anställningar tog de alla en stor risk, på mer än ett sätt. Böhm insisterade på
att alla fem skulle gå en ”starta eget”-kurs, även om det redan var klart att
han själv skulle vara VD. Han menar att det är av yttersta vikt att alla
nyckelpersoner i en rörelse vet vad det är som gäller. Kursen betalade de
själva för. Något ”starta eget”-bidrag fanns inte att få.

Att bli sin egen är för många en stor dröm, men ibland blir det inte alls som
de hade tänkt sig. Drömmen kan faktiskt sluta som en mardröm, med
raserad ekonomi och utan egen rörelse. Det finns så mycket man behöver
känna till om t.ex. lagar, förordningar och ekonomi. Det är alltså ingenting
som man gör i en hast. Det krävs planering och eftertanke för att man skall
ha en chans att lyckas.151

Jag undrade hur de egentligen visste när de hade all nödvändig information
för att klara sig. Böhm svarade då att han själv kände när han var redo. Till
saken hör att han varit med och startat framgångsrika rörelser tidigare. Han
tror att det bidrog till att han mer eller mindre tvingade de andra att skaffa
sig så mycket kunskap som möjligt. Böhm visste från början att en bra
revisor var väldigt viktig om man strävade efter framgång enligt gällande
regler. En bra revisor måste hela tiden se till att veta vad det är som gäller
för stunden. En sådan skaffade de sig tidigt.

                                                
150 Peter Böhm utsågs till årets företagsledare av ”Sydsvenska Juniorhandelskammaren”.
151 RSV 908.
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Böhm anser att regelverket, som man som företagsledare har att rätta sig
efter, är en enda snårskog. Om man skall kunna hålla sig a jour måste det
finnas en anställd ekonom i rörelsen som hela tiden fortbildar sig. En sådan
skaffade de sig också i god tid. Som företagsledare har man så mycket annat
att göra för att få sin rörelse att fungera.

Under hela sin tid på detta bolag fick Böhm och de övriga på företaget inte
besök av en enda myndighet. Själv blev han mycket besviken. Personligen
visste han att han hade kontroll över rörelsens förehavanden och ordning på
bokföring och liknande, men det fanns det ingen annan som visste. I slutet
på nittiotalet sålde Böhm sin del av rörelsen, som vid det laget var värd en
ansenlig summa pengar. Ingen kontrollerade försäljningen heller. Böhm
menar att staten har skyldigheter och att dessa inte bara är att jaga rätt på de
fel som begås, utan även att i all välmening hjälpa till med information.
Hade de fått besök av någon myndighet hade de vetat att myndigheten
brydde sig, en kontroll hade medfört ökat förtroende för staten. Böhm själv
hade mycket att förlora på om rörelsen hade gått omkull, han hade bland
annat därför uppskattat en kontroll, även om densamma hade tagit tid och
rum i anspråk. Han menar att även om han själv och de övriga anställda
skötte sig, så borde de ha kontrollerats på något sätt. ”Så många andra sköter
sig inte och om ingen kontrollerar mig, så är jag säker på att ingen
kontrollerar dem som missköter sig heller… Och det är för jäkligt!”
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7. Vad resulterar PEK-besöken
i?

Hur pass väl en viss verksamhet fungerar kan man mäta på många olika sätt.
Det mest avgörande borde vara att titta på hur pass väl verksamheten leder
till det mål man har satt upp för den. Ett annat sätt kan förstås också vara att
titta på hur mycket pengar verksamheten genererar. Jag har personligen varit
mest intresserad av hur PEK-besöken följs upp, eftersom jag tror att mycket
av den preventiva effekten ligger i den slags kontinuitet som återbesök kan
medföra.

7.1. Effekten av PEK-verksamheten

Utfallet av PEK är mycket positivt här i Skåne. Möjligheterna för ekobrott
reduceras. Detta sker genom att upptäcktsrisken ökar och samhällets
avståndstagande blir synligt. Det har visat sig att de allra flesta felbeteenden
har berott på bristande kunskaper hos den nye näringsidkaren.152 Att PEK-
verksamheten är preventiv medför givetvis problem när det handlar om att
visa hur effektiv den är men Jan Norén menar att effektiviteten syns på
otraditionella sätt: t.ex. genom den publicitet som verksamheten får.
Tidningarna skriver om den, debatt förs på hög politisk nivå och studenter
skriver material som andra studenter tar del av. Det ökade medvetandet om
att PEK finns och hur PEK fungerar är i allra högsta grad preventivt i sig.
Norén menar att det bara är positivt om det finns kunskap om PEK-
verksamheten ute i näringslivet.153

Att arbetet som skett har haft en preventiv effekt kan man se på många olika
sätt. Ett tydligt sådant är att antalet åtgärder hos de samverkande
myndigheterna faktiskt har minskat, totalt sett, och inte ökat som man
kanske skulle ha kunnat vänta sig.154 Ett annat sätt att påvisa effektivitet är
att analysera hur många besök som leder till åtgärder och hur mycket pengar
som staten tjänar in vid de olika myndigheterna. Under 1998 var det
ekonomiska resultatet lite över 800 000 kr hos F-kassan, beräknat på
verksamheten i hela Skåne. Hos skattemyndigheten var resultatet samma år
över 3,5 miljon kr. Detta bör ses i ljuset av att endast 5 förundersökningar
inleddes och bara 3 tvångsåtgärder vidtogs.155

                                                
152 Information från ”Information: Preventiv Ekonomisk Kontroll”.
153 Information från samtal med Jan Norén 010208.
154 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”, s. 3.
155 ”PEK resultat”, redovisade ärenden för verksamhetsperioden 980101-981231, EBM
Södra.
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7.2. Vad händer efter PEK-besöket?

Efter ett avslutat besök lämnas inte näringsidkaren vind för våg. Beroende
på hur besöket fortskred kan det ibland bli aktuellt med återbesök. Då kan
det handla om att man vill förvissa sig om att felbeteendet har upphört.
Polisiärt så avslutas ärendet så snart som möjligt. Emellertid kan
sluthandläggning ta lite längre tid vid andra myndigheter. Det kan då handla
om arbetsgivarregistrering och taxering hos Skattemyndighet. Ibland är det
även fråga om korrigering av bidrag och ersättning hos Försäkringskassan.
Förundersökning inleds omgående om det framkommer anledning att anta
att ett brott har förövats.156

Att se till att PEK-besöket inte var slöseri med tid och pengar är av yttersta
vikt. Ett sådant besök kostar mellan 5 000 – 10 000 SEK totalt sett. Det
ligger i allas intresse att se till att utfallet blir så positivt som möjligt. Om
man tittar på hur det ser ut när ett brott väl är begånget så stiger priserna
avsevärt för samhället. En förundersökning vid ett ekobrott eller ett större
bedrägeriärende uppgår ofta till 500 000 SEK. Då tittar man alltså bara på
kostnaden för själva förundersökningen medan man bara kan fantisera om
hur mycket skada näringslivets andra aktörer har fått lida.157

Stefan Lindblad och jag samtalade mindre än en vecka efter att vi varit ute
på PEK-besök. 158 Jag var mest intresserad av hur uppföljningen hade gått.
Lindblad berättade att han kan välja mellan att inte vidta någon åtgärd alls
och att sätta igång med skrivbordskontrollen. Han sållar själv och baserar
sina val på de erfarenheter han har från många yrkesverksamma år. Det
viktiga är om det finns någonting som man överhuvudtaget kan kontrollera
och om man tror att det lönar sig. Om näringsidkaren har varit väldigt
förtegen finns det ju ingenting att arbeta med. Å andra sidan kan de mest
pratglada ljuga hur mycket som helst…

Lindblad börjar med att kontrollera olika uppgifter som finns registrerade
och är tämligen lättillgängliga. Han kontrollerar om näringsidkaren är
registrerad, om näringsidkaren är arbetsgivarregistrerad/har anställda/om
arbetsgivaravgifter betalas, hur stor den redovisade inkomsten är, om F-skatt
betalas och om moms betalas o.s.v.. Ibland krävs det lite mer grundliga
utredningar. Man kan t.ex. kontrollera om uppgifter om bilköp och liknande
stämmer.

Ibland resulterar uppföljningen i att det blir revision. Då kontrolleras
bokföring/redovisning. Man kan göra det grundligt och man kan göra det för
särskilda perioder eller bara specialgranska vissa uppgifter. Emellertid måste
man nöja sig med den bokföring/redovisning som näringsidkaren delar med

                                                
156 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”, s. 3.
157 Bengt Stenman, ”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”, s. 4.
158 Information från telefonintervju med Stefan Lindblad, 010213.
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sig av. Lindblad menar att man helt enkelt har för dåliga instrument för att få
fram tillfredställande resultat. Han önskar att det skulle finnas en möjlighet
att bara dyka upp, presentera sig och kräva att alla papper visas upp för
granskning. Han vill alltså ha någon form av utökade kontrollmöjligheter.

När Lindblad hittar konstigheter kontaktas näringsidkaren igen. Under våra
besök fann vi en näringsidkare som bara redovisade moms en gång per år,
som dock var förpliktad att redovisa momsen månadsvis. Innan han
kontaktades igen hade man funnit att det var mycket som inte stod rätt till.
Näringsidkaren var inte registrerad som arbetsgivare, ändå fanns det en
”anställd” som uppbar arbetsmarknadsstöd motsvarande 50 % av lönen.
Resten, 50 %, skall betalas av arbetsgivaren. Då näringsidkaren inte är
registrerad som arbetsgivare betalas antingen ingen lön alls eller också
betalas den svart. Då frågan ställdes om hur det egentligen förhöll sig,
nekade han inte till att svart lön utbetalas. Näringsidkaren kommer i
framtiden att betala skatt och avgifter för den anställde.

Under våra besök fanns det en näringsidkare som hade väldigt liten
omsättning i sin rörelse, ändå hade en dyrare bil köpts tämligen nyligen, utan
lån. Det signalerar att någonting inte står rätt till, men man kommer inte
vidare med att någon har köpt en dyr bil. Näringsidkaren är informerad om
vilka regler som gäller, nu är det bara att hoppas att PEK-besöket har visat
att myndigheterna inte förhåller sig passiva.

En annan näringsidkare hade en ”vän” hos sig. Denna vän befann sig på
samma ställe när PEK-gruppen gjorde återbesök. Hos ytterligare en
näringsidkare fanns ingen ansvarig då vi kom på besök. PEK-gruppen
informerade då de som var närvarande att PEK-gruppen skulle återkomma
vid ett annat tillfälle. Det gjorde de, men då fanns det inte heller någon
ansvarig närvarande. Ändå var det fullt märkbart att rörelsen var igång.

Resultatet av de PEK-besök som jag deltog i är ju att i alla fall en
näringsidkare i framtiden kommer att betala skatt och arbetsgivaravgifter för
sin anställde och att en näringsidkare redovisar moms som man skall. De
andra kommer kanske att fortsätta sköta sig, eller till och med sköta sig
bättre, nu när de vet att de har haft ögonen på sig. De som fick frågor
besvarade kan förhoppningsvis mer nu än innan.
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8. PEK i stormväder

Hur det skulle gå för PEK-verksamheten har inte alls varit någon
självklarhet. PEK-verksamhetens vara eller icke vara har inte enbart berott
på vad människor har tyckt om dess lämplighet och nyttighet. Trots att
resultaten ofta har ansetts vara väldigt positiva, har nedskärningar och
omorganisationer satt käppar i hjulen för de som ansvarat för verksamheten.
Nedan följer en kort kronologi om hur det stormade runt PEK-verksamheten
under våren år 2000. Detta var en viktig period som påverkade den framtida
ansvarsfördelningen avseende PEK-verksamheten.

Jag har valt att i huvudsak använda mig av en serie artiklar eftersom jag
anser att de på ett utmärkt sett speglar händelseförloppet. Jag menar vidare
att det förkommit en del uppgifter som lämnat utrymme för misstolkningar i
artiklarna och jag väljer att stundtals poängtera dessa, även om felen inte är
av någon större betydelse i sig. Detta gör jag främst för att visa hur lätt hänt
det är att missförstånd uppstår när informationen väl når ut till allmänheten.

8.1. Ansvaret för PEK skulle inte längre finnas hos
polisen159

000309 stod det att läsa, i Sydsvenska Dagbladet, att den skånska polisen
skulle sluta jaga svartjobbare. Detta trots att verksamheten, som pågått i
några år, dragit in mångmiljonbelopp till staten.

Jag antar att de poliser som arbetar för EBM Södra är lika skånska som de
som arbetar för Polismyndigheten i Skåne, men med tanke på hur
komplicerad hela polissituationen är, är det inte underligt att en rubrik inte
är helt otvetydig. Ordet ”polis” används dessvärre både när man menar
polisväsende och när man menar polisman, vilket ytterligare komplicerar
ämnet. Emellertid anger polisförordning (1998:1558) vem som skall avses
när man använder ordet polisman vid tillämpning av lag eller annan
författning (1 kap. 4§).

Frågan var inte heller så enkel som rubriken antydde. Istället handlade
artikelns innehåll främst om resursproblem. Länspolismästare Hans
Wranghult beslutade att avbryta Skånepolisens bidrag till PEK-
verksamheten. Detta smärtade honom eftersom han själv var positivt inställd
till hela verksamheten och dess resultat. I ett läge då man tvingats dra ned på
närpolisverksamheten menade Wranghult att det vore felaktigt att fortsätta

                                                
159 Denna del bygger på Elisabeth Björnssons artikel ”Skånsk polis slutar jaga svartjobbare”
000309, SDS, om inte annat anges.
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lämna bistånd till en annan myndighet som har samma kategori av poliser
som hans egen.   

Att polisen släppte ansvaret för PEK-verksamheten var alltså ett resultat av
en mycket trängd personalsituation. Det handlade aldrig om att de aktiva
poliserna som sådana skulle upphöra med PEK-verksamheten. Vid den
aktuella tidpunkten låg ansvaret för att bekämpa den ekonomiska
brottsligheten på EBM. Detta medförde att EBM Södra helt fick ansvaret för
PEK-verksamheten. Myndigheten som sådan har samma kompetens på
polissidan som Polismyndigheten i Skåne. Förmodligen resulterade
ansvarsförändringen i att det blev andra polismän som fick ta aktiv del i
verksamheten framöver. Då artikeln skrevs trodde man att EBM skulle
fortsätta med verksamheten, fast i begränsad omfattning.

8.2. Ekobrottschefen menade därefter att polisen
måste ta sitt ansvar160

Efter beskedet om att Wranghult valt att ge upp ansvaret för PEK-
verksamheten reagerade Gösta Ivarsson, chefen för EBM Södra, med att
säga att ansvaret faktiskt var delat mellan de olika myndigheterna.161 Jakten
på ekobrottslingar måste ske med samarbete och det skulle bli mycket svårt
att förklara för Skattemyndigheten och F-kassan att Skånes ca 1000
polismän inte längre fanns till deras förfogande i denna förebyggande
verksamhet, menade Ivarsson.

Ivarsson sa emellertid även att Wranghult hade rätt i sin uppfattning att
ansvaret för denna sorts brottslighet, som man kan misstänka att det här
handlar om, till en del vilar på EBM. Ivarsson menade dock att deras
undersökning visat att det rör sig om en ansvarsfördelning på ungefär 50 %
vardera för de två myndigheterna. Han tyckte också att det var viktigt att
betona att PEK-verksamheten är polisiär verksamhet. Den är ledd av polisen
medan Skattemyndigheten och F-kassan deltar som sakkunniga.

Ivarsson trodde att PEK-verksamheten skulle drabbas negativt då man inte
längre hade fri tillgång till den lokalkännedom som är viktigt i
verksamheten. Poliserna som finns stationerade i Malmö kan omöjligen ha
någon kontroll över de lokala förhållandena som råder i t.ex. Ystad och
Helsingborg. Ivarsson lovade att de ändå skulle göra allt de kunde, med sina
begränsade resurser, för att fortsätta arbetet och ta sitt ansvar.

Denna artikel upplever jag som särskilt otydlig. PEK-besök skall inte ske
när misstanke om brott föreligger, då skall istället en förundersökning
                                                
160 Denna del bygger på Elisabeth Björnssons artikel ”Ekobrottschefen: Polisen måste ta sitt
ansvar” 000314, SDS, om inte annat anges.
161 Det stod att Gösta Ivarsson var chef för Ekobrottsmyndigheten i Skåne, vilket i och för
sig är sant, men mer korrekt vore det att skriva EBM Södra.
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inledas. Eftersom diskussionen handlar om att länspolismästare Wranghult
beslutat att man skall släppa ansvaret för PEK-verksamheten, så menar jag
att man enbart borde diskutera just denna verksamhet. Eftersom PEK skall
verka preventivt, finns det ingen möjlighet att på förhand säga huruvida den
brottslighet man faktiskt förhindrar egentligen faller under just precis
EBM:s ansvarsområde.

8.3. Pengar av betydelse dras in till staten då svart
arbetskraft upptäcks162

Efter att ansvaret för PEK-verksamheten helt lämnats över till EBM,
bereddes allmänheten möjlighet att ta del av hur pass effektiv PEK-
verksamheten hade varit i fråga om svart arbetskraft. Vid tidpunkten för
artikelns publicering, ungefär en vecka efter att Wranghult beslutat att ge
efter för de resursproblem som rådde, kunde man läsa i Sydsvenska
Dagbladet att projektet dragit in 14 miljoner till staten sedan det startades
1996.

Det stod att läsa att PEK-projektets snabba fältbesök gjordes med syfte att
kontrollera företag på jakt efter skatte- och bidragsfuskare. Man hade vid
sina besök hos olika näringsidkare under ett par år kommit fram till att
varannan näringsidkare använder sig av svart arbetskraft.

Man kan givetvis se det som att PEK-verksamheten ger staten pengar.
Personligen uppfattar jag det helt annorlunda. Jag menar att PEK-
verksamheten är en metod som fungerar genom att både omedelbart och
direkt, samt på längre sikt och mer indirekt, ta tillbaka det som varje
skötsam svensk årligen blivit bestulen på av alla dessa oändliga fuskare.
Därefter distribueras dessa pengar vidare via staten. Den svarta
arbetskraften, som det berättas om i artikeln, utgörs ibland av avancerade
fuskare. Det är inte bara så att en del av dem undandrar staten pengar i form
av skatter och avgifter. Ofta får de sådan lön att de har råd att spara själva,
vilket medför att det som de förlorar i eventuell pension inte utgör någon
nämnvärd förlust för dem. Dessutom finns de ofta registrerade som
arbetslösa och uppbär då dessutom stöd ifrån staten.

Tyvärr är dessa fuskare svåra att komma åt. Artikeln avslöjar att de flesta
har lärt sig vad de skall svara vid eventuella besök. De flesta förvandlas då
till ”praktikanter” eller ”hjälpsamma vänner”. Här syns ett viktigt tillfälle då
kontinuiteten av PEK-verksamheten betonas; återbesök behövs. Man kan
inte vara praktikant hur länge som helst… PEK-besöken är särskilt effektiva
eftersom det finns representanter från både F-kassan och
Skattemyndigheten. Normalt tycks folk vara benägna att vilja tjäna så

                                                
162 Denna del bygger på Daniel Rydéns artikel ”Koll av svartjobb ger miljoner till staten”,
000319, SDS, om inte annat anges.
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mycket som möjligt inför F-kassan medan det omvända råder inför
Skattemyndigheten.

Lars-Göran Svensson, skatterevisor vid Skattemyndigheten, berättar i
artikeln att han menar att det är en förlust att ha för få poliser som kan delta
aktivt i verksamheten. Den lokalkännedom som man ibland går miste om är
värdefull, enligt honom. Hans förhoppning är dock att polisen kommer att
återta sitt ansvar. De har för mycket att vinna på verksamheten för att bara
stå bredvid och titta på!

Tyvärr menade artikelförfattaren att PEK-verksamheten var en jakt efter
skatte- och bidragsfuskare. Jag menar att det snarare handlar om en
preventiv ”upplysningsjakt” på potentiella skatte- och bidragsfuskare. Jag
undrar personligen varför pressen har denna uppfattning och om det ligger
någonting i det som skrivs eller om de helt enkelt vill skapa mer attraktiva
rubriker.

I artikeln står det även att PEK-grupperna gör oanmälda besök för att hitta
fuskare. Det står även att man har med sig poliser eftersom dessa är de enda
som har befogenhet att stega in på ett företag och ställa frågor. Polisen
stegar inte in och ställer frågor; polisen går in, presenterar gruppen och talar
om att det är frivilligt att besvara frågorna.163

8.4. Växande problem i frisörbranschen

Det nästföljande händelseförloppet har jag valt särskilt med tanke på att jag
tror att tidiga och tillräckliga insatser från PEK-gruppen i Malmö hade
kunnat förändra utfallet avsevärt. Svarta pengar har länge varit ett problem
inom frisörernas bransch och det kommer det säkerligen att ta tid att ändra
på, men nu har det gått så långt att frisörernas egna branschorganisation vill
se en sanering. De som sköter sig riskerar att slås ut av det illojala beteendet.

8.4.1. Branschsaneringsutredningen164

Redan 1997 konstaterade branschsaneringsutredningen att frisörbranschen
var särskilt utsatt för ekobrottslighet. De största problemen var då, liksom
nu, intäkter som inte redovisas och svarta löner som utbetalas. Utredningen
förslog att man skulle ålägga frisörer och näringsidkare i andra
kontantbranscher en skyldighet att registrera alla intäkter i ett typgodkänt
kassaregister och att kunden skulle få ett kvitto som registret skrivit ut. Man
hade också idéer om att ett system med licensavgift skulle utarbetas och
införas för frisörer. Dessutom föreslog man att Skattemyndigheten skulle

                                                
163 Information från eget deltagande vid PEK-besök, 010208.
164 SOU 1997:111, s. 109-116.
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kunna begära specifikation över vilka anställda som omfattas av inbetalning
av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter.

Sveriges Frisörföretagare (SFF) är en arbetsgivar- och branschorganisation
för företagare inom frisör-, skönhetsvårds- och perukmakeriyrkena.
Frisörbranschen är en utpräglad småföretagarbransch. I varje salong kan det
finnas ett flertal olika företag. Ofta är det då fråga om ”hyrstolsföretag”,
näringsidkaren hyr sin frisörstol från den som har salongen. Branschen är
mycket konservativ när det gäller betalningen, som nästan uteslutande sker
med kontanta medel. Det finns även en hel del frisörer som inte ens har
någon kassaapparat där betalningarna kan registreras. SFF menar att illojal
konkurrens gör det mycket svårt att driva en lönsam frisörverksamhet i
enlighet med gällande regler. De seriösa näringsidkarna har inte råd att
varken höja priserna eller de anställdas löner. De senaste åren har frisörernas
löner sjunkit i jämförelse med andra grupper. Så borde det inte vara.

8.4.2. Frisörernas branschorganisation vill att marknaden
skall saneras

SFF och Handelsanställdas förbund har länge sett den svarta verksamheten i
branschen som ett stort problem. Bortsett från att de redan aktiva aktörerna
undanhåller pengar ifrån staten, så snedvrids konkurrensen något oerhört av
att de som vill sköta sin rörelse vitt, i enlighet med gällande regler, inte kan
överleva särskilt länge. Därför bestämde sig PEK-ansvariga att granska
frisörverksamheten i Malmö. Tidigare har de fokuserat sig på pizzerior och
livsmedelaffärer. I artikeln står att läsa att Gösta Ivarsson upplyser om att de
inte är ute efter att ta fast folk, utan snarare vill de skapa lika förutsättningar
för alla frisörer. 165

Denna artikel visar att PEK-verksamheten är flexibel och att den kan vara
nyttig inom alla branscher. Alla har någonting att vinna på att marknaden
hålls fri från all svart verksamhet.

8.4.3. EBM tar nya krafttag mot den svarta verksamheten
inom Malmös frisörbransch

Emellertid löstes inte problemet under den aktuella våren. Tidigt i år skrev
man i SDS att de låga priserna hos Malmös frisörer har väckt misstankar om
skattefusk och svarta pengar. 166 Därför begär EBM, på initiativ av SFF och
Handelsanställdas förbund, 2 000 000 kr från Finansdepartementet för att
kunna specialgranska Malmös frisörbransch. SFF och Handelsanställdas
förbund bidrar även själva med pengar. Anledningen till att man tror att allt

                                                
165 Denna del bygger på Maja Ljungs artikel ”Ekobrottsgrupp specialgranskar frisörer”,
000518, SDS.
166 Innehållet i denna del är baserat på Carlssons och Zilléns artikel ”Hundralappar skiljer
mellan trendfrisör och förortsklipp”, 010115, SDS.
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inte ligger rätt till är att priserna ibland är alldeles för låga. Arbetsgivarna
och facket är övertygade om att det förekommer svarta pengar och
prisdumpning i branschen.

Branschen mår inte bra, det har helt enkelt blivit en överetablering, menar
Christer Wiström, vd för SFF. Att det finns gott om frisörer här kan man
enkelt konstatera genom att titta i telefonkatalogens Gula sidor. 380 frisörer
finns namngivna bara i Malmös riktnummerområde, medan Lund har ca 120
frisörer. Detta resulterar i priskrig och att fler och fler blir ensamföretagare.
Få har råd att ha anställd personal. Wiström menar att staten bidrar till denna
överetablering genom att ge ”starta eget”-bidrag till arbetslösa frisörer som
håller priserna nere.

Projektledaren från EBM, Lennart Berg, konstaterar att tanken är att de skall
arbeta brottsförebyggande men att det visst kan förekomma en och annan
skatterevision. Han hoppas kunna påverka både frisörerna själva och deras
kunder med en informationskampanj som kommer till våren 2001.
Certifiering vid frivilligt införskaffade kassaapparater och kunder som begär
kvitto är steg som man hoppas skall hjälpa till att förminska utrymmet för
svart arbete. EBM vill även använda detta projekt för att kunna se huruvida
man kan förebygga brott genom att förändra attityder i en kontantbransch.
Riksdag och regering skall få ta del av resultatet i form av en samlad
redovisning när projektet är avslutat.

Personligen tror jag att situationen hade kunnat se annorlunda ut om PEK-
gruppen i Malmö hade haft tillräckliga resurser för att agera i tid. På så vis
hade förhoppningsvis fusket aldrig kunnat etablerade sig i branschen, i alla
fall inte i samma utsträckning som nu. Faktum är att PEK-verksamhet i
Stockholm (som resulterade i en slutrapport 1995) visade att av 151 salonger
med 179 näringsidkare, som besökts av PEK-gruppen, fanns det hela 56
näringsidkare som inte betalade varken F-skatt eller A-skatt. Endast 136
näringsidkare var registrerade för mervärdesskatt.167

Givetvis är det positivt att frisörbranschen slutligen saneras, det är till gagn
för alla, men det går inte att komma undan det faktum att det kommer att bli
en dyr affär och att det har kostat samhället mycket att vänta så pass länge.

                                                
167 SOU 1997:111, s. 111.
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9.  Ifrågasättandet av PEK-
verksamheten

Efter att PEK har funnits ett tag och man har beretts viss möjlighet att
utvärdera vad PEK egentligen är och vad det är bra för, så är emellertid alla
inte övertygade om förträffligheten med PEK. En del menar att det kostar
för mycket och smakar för lite, medan en del ser det som en sorts
rättsövergrepp. Nedan kommer en del invändningar mot PEK att redovisas.
Ovan redogjorde jag för PEK utan att lägga för mycket av mina egna
funderingar och värderingar i resonemanget. Nu avser jag att göra på samma
sätt. Vad jag själv anser om de olika argumenten redovisas i avslutningen.

9.1. Interpellation 1999/2000:337 Preventiv
Ekonomisk Kontroll168

En av dem som ställer sig frågande till PEK är Christel Anderberg169. I sin
interpellation till dåvarande justitieministern Laila Freivalds skriver
Anderberg att rättegångsbalken inte innehåller något tvångsmedel som
kallas ”hembesök”.170 Hon menar att PEK-besök skulle kunna kallas för just
det. Besöken sker i företagens lokaler, som ibland är detsamma som
företagarens eget hem.

När hon har ifrågasatt detta har hon tidigare fått till svar att PEK-besök
skiljer sig ifrån husrannsakan genom att ett PEK-besök helt enkelt inte sker
med tvång. Något samtycke krävs inte alls vid husrannsakan (RB 28:1).
Anderberg menar att denna så kallade frivillighet är relativ, då den som
vägrar ett PEK-besök skulle kunna uppfattas som suspekt på den grunden
allena. Hon tycker att det tål att diskuteras huruvida inte PEK-verksamheten
faktiskt är en form av olaglig husrannsakan, eller om den inte åtminstone
befinner sig i gränslandet för vad som får förekomma i ett rättssamhälle.

Anderberg anser att åtgärden kan vara mycket integritetskränkande och att
den sänder helt fel signaler till småföretagarna om staten och dess uppgifter.
I Sverige behövs ett mer företagarvänligt klimat. Anderberg har själv varit i
kontakt med en företagare som hade verksamhet i hemmet och som
uppfattade besöket som väldigt kränkande. Särkilt i ett mindre samhälle kan

                                                
168 Informationen i denna del bygger på interpellationen 1999/2000:337 Preventiv
Ekonomisk Kontroll och telefonintervju med Christel Anderberg 010202.
169 Christel Anderberg är riksdagsledamot (m) och har tidigare arbetat som eko-åklagare.
170 Christel Anderberg valde att använda sig av en interpellation eftersom den öppnar upp
för en diskussion. Vid en fråga blir kommunikationen istället enbart skriftlig, i båda
riktningarna, och det ville hon undvika.
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det vara obehagligt att ha besök av poliser i sitt hem. Där känner man ofta
igen poliser även om inte tjänstefordon används vid själva besöket.

Anderbergs egen kontakt med polisen har ytterligare övertygat henne om att
deras funktion vid PEK-besöken bör ifrågasättas. Detta har främst skett
genom att en företrädare för polisväsendet, då tillfrågad, har svarat att
polisens uppgift vid ett PEK-besök är att ”öppna dörrar”. Eftersom det
handlar om nystartade företag kan och får det ju inte föreligga misstanke om
brott vid ett PEK-besök, så polisen har ingen undersökande uppgift att fylla.
När det ligger i tiden att diskutera en renodling av polisens roll anser
Anderberg att det är på sin plats att ifrågasätta polisens roll i hela
händelseförloppet. Det är otvivelaktigt så att det finns bristande resurser
ifråga om poliser. I sådana tider anser hon att poliserna enbart skall finnas
där de verkligen behövs. PEK-verksamheten är inte en sådan verksamhet
och området är inte ett sådant område.171

I interpellationen undrar hon vilka garantier det finns för att arbetet sker
inom lagens råmärken och hur man kan garantera att den enskilde inte blir
kränkt vid detta problemorienterade arbete. Anderberg menar att
interpellationen inte resulterade i något beaktansvärt resultat, hon och övriga
landet står utan garantier, men hon anser ändå att bara själva ifrågasättandet
har ett värde i sig.

När jag frågade Anderberg om hon inte kan se någonting positivt i PEK-
verksamheten svarade hon att det finns en hel del som är positivt, men att
det krävs förändringar. Att myndigheter själva tar kontakt och erbjuder
information är bra, men den skrämmande effekten som kan uppstå förtar
alldeles för mycket av det positiva. Utan polisens inblandning hade det
kunnat vara en helt annan sak. Som före detta eko-åklagare är hon helt
övertygad om att myndighetssamverkan är absolut nödvändig, men att det
finns andra och bättre sätt.

9.2. Tvångsmedel172

I massmedia diskuteras ofta olika ingripanden med termerna ”anhållande”,
”häktning” och ”husrannsakan”. Dessa tvångsmedel173 förklaras sällan
ingående och ibland innehåller artiklar felaktigheter som enbart är

                                                
171 Hon menar att den informativa effekten kan uppnås med andras hjälp och att nystartade
företag, som inte är misstänkta för att ha begått något brott, inte utgör ett sådant område
som behöver speciell kraft ifrån polisens håll. Telefonintervju med Christel Anderberg.
172 Info till detta stycke från BRÅ ”Vad är ekobrott?”, s. 15 och Ekelöf och Boman
”Rättegång”, första häftet, Lund 1997, s. 182-190.
173 Tvångsmedel kan enkelt förklaras som de metoder rättsväsendet har för att kunna
fungera och för att framtvinga samarbete, när detta inte sker av sig själv. I ”Rättegång”, s.
189, förklaras de som de åtgärder som återfinns reglerade i RB kap. 24-28 och som inte är
sanktioner utan ”direkt och omedelbart verkande tvång”.
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uppenbara för människor som faktiskt sysslar med juridik. Detta ger
självfallet felaktiga bilder till samhället.

Ett tvångsmedel som har fått särskilt stor uppmärksamhet i samband med
diskussioner om PEK är husrannsakan. Jämförelser har gjorts mellan de
besök som PEK-grupperna gör och husrannsakan. Vidare har det
konstaterats att det inte finns något tvångsmedel i RB som heter hembesök.
Jag ämnar nu redogöra för vad som konstituerar en husrannsakan och när en
sådan får förekomma. Hembesök har jag redan redogjort för i samband med
F-kassan och dess kamp mot bidragsfuskare. Här tänker jag inte själv
jämföra husrannsakan med PEK-besök, det gör jag istället längre fram.

9.2.1. Husrannsakan

I ekobrottmålen leds förundersökningen av åklagaren. I egenskap av
förundersökningsledare är det åklagaren som beslutar om husrannsakan skall
genomföras eller inte. Syftet med en husrannsakan är att man hoppas kunna
finna föremål som har betydelse för utredningen av det aktuella brottet. Ofta
kan man ha nytta av bokföring och andra liknande handlingar. Bevisen finns
ofta i skriftlig form. För att en husrannsakan skall bli aktuell krävs det att
brottet, varom misstanke föreligger, skall ha en straffskala som kan medföra
fängelsepåföljd. I större ekobrottsärenden är husrannsakan ett vanligt
tvångsmedel. Emellertid är det då fråga om en redan inledd
förundersökning. Besluten om att husrannsakan skall ske fattas ofta i ett
tidigt skede av förundersökningen.174

9.2.2. JO om husrannsakan175

Enligt 12 kap. 6§ RF skall JO utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig
verksamhet av lagar och andra författningar. Som störst betydelse har JO:s
uttalanden om huruvida en viss åtgärd av myndighet strider mot lag eller
någon annan författning, eller i övrigt är felaktig eller olämplig.176 Jag skall
nu kort redogöra för vissa uttalanden som JO har gjort angående
husrannsakan.

Huvudregeln för så kallad reell husrannsakan finns i 28 kap. 1 § RB. Med
reell husrannsakan menas eftersökande i hus, rum eller slutet
förvaringsställe av föremål, som är underkastade beslag eller i övrigt
undersökande av omständigheter som kan ha betydelse för utredningen av
brottet. JO konstaterar att husrannsakan endast får göras då misstanke finns
för att ett brott, som kan följas av fängelse, är begånget.

                                                
174 BRÅ-PM 1996:5, s. 60.
175 Information till detta stycke är hämtad från Kristina Boutz och Owe Hultin, ”JO om
förundersökning och tvångsmedel”, Stockholm 1996.
176 ”JO om förundersökning och tvångsmedel”, s. 15.
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Husrannsakan får endast ske hos den som är skäligen misstänkt för brottet,
på annan plats där brottet har begåtts, där den misstänkte har gripits eller på
annan plats om synnerlig anledning finns.177 Det krävs inte samtycke för att
en husrannsakan skall få ske, men ett samtycke torde ändå befria den som
utför undersökningen från ansvar för hemfridsbrott, eftersom det då inte rör
sig om olovligt inträngande i den misstänktes bostad (se 28 kap. 1 § RB).178

Målet är hela tiden att utredningen skall vinna i kvalitet, någonting som i
förlängningen gagnar allas rättssäkerhet.

Ändamålsprincipen  kan enkelt sägas medföra att husrannsakan endast får
användas för de i lagen angivna syftena och att den vid verkställigheten inte
får syfta till annat än det som har beslutats i det aktuella fallet.179 I 28 kap. 4
§ RB stadgas att förordnande om husrannsakan meddelas av
undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Emellertid står det i samma
kapitel, 5 §, att polisman må företaga husrannsakan om åtgärden har till
syfte att verkställa beslag, gällande föremål som man efter färsk gärning har
följt eller spårat, och för vilket fara i dröjsmål föreligger.180

                                                
177 ”JO om förundersökning och tvångsmedel”, s. 311.
178 ”JO om förundersökning och tvångsmedel”, s. 306.
179 ”JO om förundersökning och tvångsmedel”, s. 312.
180 ”JO om förundersökning och tvångsmedel”, s. 343.
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10.  Framtiden för PEK181

Oavsett den framgång som många menar att man har haft med PEK, så
kommer PEK-verksamheten inte att se likadan ut nu och i framtiden, som
den gjorde från början. Det rådande läget torde främst bero på
omorganisationer och omfördelningar av ansvar. Men i framtiden kan PEK-
verksamheten komma att förändras ytterligare, kanske som en effekt av
oppositionen mot verksamheten och strävan mot en mer renodlad polisroll.

10.1. Ansvar

Ansvaret för PEK ligger numer helt på EBM, som en del av
åklagarmyndigheten. Att ansvaret för PEK finns hos EBM tycker jag
personligen är helt rätt, då detta poängterar och tydliggör EBM:s
verksamhetsområde. Jag menar att PEK-verksamheten är så fokuserad på att
i ett så tidigt skede som möjligt förhindra ekobrott att det är lämpligast EBM
håller i verksamheten. Detta främst för att EBM har den kompetens som
behövs för att avgöra vilken sorts verksamhet som behövs för att uppnå bäst
resultat. Att myndighetssamverkan kostar och att resurserna är för små är
dock en olycklig bieffekt av denna ansvarsfördelning.

PEK i Skåne finns nu bara kvar vid EBM Södra. I praktiken innebär detta att
PEK egentligen bara finns och fungerar i Malmöregionen. Detta är
beklagligt eftersom behovet finns på många andra platser. Då
Malmöregionen är hårt drabbad av ekobrottsligheten är det ändå bra att PEK
finns kvar just här. De som själv arbetar med PEK anser dock att den
preventiva effekten är så samhällsnyttig att det är synd att verksamheten
bara finns vid EBM Södra.182

10.2. Resultat på flera olika sätt

Det är mycket problematiskt att visa resultatet från en verksamhet som
fungerar som PEK. Det preventiva syftet medför att alla försök till
resultatberäkningar av olika slag havererar på grund av
verksamhetsresultatens abstrakta natur. Visserligen ser man att pengar tjänas
in till staten, men hur skall man kunna veta vem som har dragit verklig nytta
av ett PEK-besök? Det finns ju inget tillförlitligt sätt att ta reda på om den
som besöks är skötsam eller en potentiell brottsling. Lika lite går det att

                                                
181 Information till detta kapitel är i huvudsak hämtad från telefonintervjun med Jan Norén.
182 Detta menar Jan Norén, telefonintervju.
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konstatera om man lyckats förhindra brott som skulle ha begåtts i ren
okunskap.

Regeringen, Riksdagen och Rikspolisstyrelsen är alla eniga om att preventiv
och problemorienterad verksamhet är viktig och att den måste få ske. Trots
detta står PEK-aktiva med allt färre resurser tillgängliga för att kunna utföra
arbetet. Vad är det för mening med preventiv verksamhet om det krävs
mätbara resultat för att man skall kunna fortsätta med den? Denna fråga
ställer sig många, bland andra jag personligen och Jan Norén. Även om man
ser en nedgång i viss brottslig verksamhet, så kan man inte säkert garantera
att detta beror på PEK-verksamheten. Svängningar förekommer alltid och
det är svårt att se tydliga trender, särskilt om tidsperioden är kort, vilket i
allra högsta grad gäller för PEK-verksamheten.

10.3. Resursfördelning, renodlingen av polisrollen
och oppositionens resultat

Polisen har drabbats av nedskärningar och har nu dragit sig ur PEK-
verksamheten helt. Att vissa resultat från PEK är så svåra att redovisa har
medfört att mer akuta och konstaterbara problem har fått polisens egna
resurser. Detta innebär emellertid inte att PEK-besök sker utan polisens
medverkan. Istället medför det att de poliser som faktiskt har aktiv del i
PEK kommer enbart ifrån de poliser som arbetar för EBM Södra (se ovan).
Detta skall förmodligen inte ses som en effekt av den svårdefinierade
ekobrottsligheten, då polisen fortfarande har en viktig roll i kampen mot
den, utan snarare som ett resultat av den enorma resursbrist som råder inom
polisväsendet i stort. Kanske kan det, som Christel Anderberg gärna ville se,
vara ett resultat av att man vill renodla polisens roll. Detta blir dock inte
alldeles tydligt, då de poliser som arbetar för EBM fortfarande är aktiva vid
de PEK-besök som sker vid EBM Södra. Dock medför det ju att de poliser
som är knutna till polisväsendets egna polisiära aktiviteter hålls utanför
PEK-verksamheten.

10.4. Olika nyckelpersoners åsikter om PEK och
dess framtid

De människor som jag har kommit i kontakt med under mitt arbete har haft
en del olika åsikter om PEK. Inte sällan har det handlat om var man själv har
befunnit sig. Jag har redan redovisat vad motståndare till PEK tycker och
vad de som själva har haft PEK-besök tycker. Nu har turen kommit till de
som arbetar eller har arbetat med PEK.
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Christina Kruuse som arbetar vid F-kassan är generellt mycket positivt
inställd till myndighetssamverkan.183 Emellertid menar hon att F-kassan inte
alltid har nytta av att göra PEK-besök, det är inte alla PEK-besökta som har
haft någonting att göra med F-kassan. Kruuse anser att PEK-besöken tar
mycket tid i anspråk, samtidigt som hon är tveksam till hur pass mycket
PEK-besöken egentligen gynnar F-kassan. Som vanligt är det en fråga om
resurser.

Hon har tidigare berättat om hur F-kassans handläggare istället själva gör
hembesök när det anses behövligt. I fall då de misstänker att det
förekommer svart arbetskraft kontaktar de PEK-gruppen. I vissa fall behövs
F-kassan på plats tillsammans med PEK-gruppen och då tycker Kruuse att
myndighetssamverkan fungerar utmärkt. Hon anser dock att den
förebyggande effekten av att ha PEK-verksamheten är mycket svårbevisad,
men hon är övertygad om att den finns där. Kruuse menar att F-kassan borde
fortsätta utgöra en del av PEK-verksamheten i de fall då deras insatser är
behövda. Att visa att myndigheterna fungerar tillsammans är viktigt, tycker
hon och det är synd att den sortens verksamhet bara finns vid EBM Södra.

Jan Norén, från EBM Södra, tycker att alla nedskärningar är sorgliga.184 Han
anser dock att den preventiva effekten av PEK-besöken är mycket viktig
även i ett dagsläge med begränsade resurser. Om olika näringsidkare
missköter sina rörelser kommer det till sista att kosta samhället mycket mer,
oavsett hur det egentligen slutar. Pengar som undanhålles från staten i form
av skatter och avgifter som inte betalas eller revision som utgör en direkt
kostnad är båda oönskade alternativ. Han är övertygad om att PEK-
verksamheten måste få fortsätta och att det är tragiskt att den bara fungerar
vid EBM Södra.

Stefan Lindblad, skatterevisor, menar att de som är aktiva i PEK-gruppen
har alldeles för få möjligheter att agera.185 Han skulle vilja göra riktiga
”överrasknings-besök” och verkligen kontrollera allt som går att kontrollera.
Lindblad menar att det försvinner alldeles för mycket pengar och att
samhället skadas så allvarligt, på många olika sätt, av att situationen är som
den är. Han anser att läget är ohållbart och att det inte borde kunna fortsätta
så här länge till. I vissa situationer känner han att man har ”händerna
bundna” och att man inte kan göra tillräckligt. Ekobrotten är alldeles för
viktiga för att inte tas på större allvar.

Han tycker även att polisen egentligen har andra uppgifter som de borde
kunna fokusera sig på. PEK-verksamheten behöver polisen i dagsläget, men
Lindblad hoppas att man i framtiden skall kunna utföra mer grundliga
kontroller utan att polisen behöver vara med. Den informativa uppgiften
som faller på polisen i PEK-gruppen är så liten att man kan klara sig utan

                                                
183 Följande information kommer från intervjun med Christina Kruuse.
184 Information från min intervju med Jan Norén.
185 Följande information kommer från intervjun med Stefan Lindblad.
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den. När jag frågade honom om inte polisens närvaro kunde tänkas signalera
att polisen är med i processen från allra första början och att myndigheterna
tar ekobrott på allvar, svarade han att i vissa fall kunde det mycket väl vara
så, men Skattemyndighetens representanter hade kunnat uträtta mer med lite
större frihet och då hade polisen inte behövts. Han väntar på att
verksamheten skall förändras.
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11.  Avslutning

Avslutningsvis presenterar jag mina egna slutsatser. Dessa är baserade på
min egen uppfattning av var ekobrottsligheten befinner sig i dag och vad
som behövs för att hantera densamma. Mina egna studier av bland annat
Polislagen (1984:387) och dess förarbeten har även väglett mig. Jag har tagit
till mig de olika sidornas argument och efter noggranna studier värderat
dem. Där det har behövts har jag satt mig in i vissa lite speciella frågor, så
som vad som egentligen utgör husrannsakan och hur de som har haft besök
av PEK verkligen har upplevt detta.

11.1. Diskussion angående kontrollmomentet och
den preventiva effekten

Verksamheten sker under namnet ”Preventiv Ekonomisk Kontroll”; jag
anser att det finns en direkt motsägelse i denna sammansättning av ord. Hur
kan en kontroll vara preventiv? Av bara ordet ”preventiv” ligger att det görs
före det man vill undvika. Det man kontrollerar utgör ju även det som man
vill skall skötas på rätt sätt. Om man helt enkelt bara skulle vilja kontrollera
att näringsidkaren har den information som behövs, samt att denne korrekt
förstår hur informationen faktiskt skall användas, så finns det garanterat
andra namn som på lämpligare sätt kunde uttrycka vad det egentligen
handlar om. Exempelvis: ”Informationskontroll i Preventivt syfte” (IP-
besök, eller IPS-besök), som istället skulle poängtera att man undersöker om
den informationsnivån som näringsidkaren har är tillräcklig för att
densamme skall kunna sköta sin rörelse i enlighet med gällande regler, eller
”Preventivt Ekonomiskt Informationsutbyte” (PEIU-besök, inte alls lika
smidigt som förkortning, men inte lika missvisande oförkortat), som skulle
markera att det handlar om ett tillfälle för näringsidkaren att ställa frågor och
få information samtidigt som man försäkrar sig om att informationsnivån
hos näringsidkaren är tillräcklig. ”Näringsinformation i preventivt syfte”
(NIPS-besök) skulle kunna användas för att poängtera det preventiva syftet,
men å andra sidan skulle man då gå miste om den interaktiva aspekten.

Visserligen finns det en kontrollfunktion i förfarandet, men jag menar att
den är av mindre betydelse. Det har tidigare framgått att ett PEK-besök görs
baserat på andra grunder än huruvida det föreligger misstanke om brott.
Föreligger misstanke om brott inleds istället en förundersökning. Ordet
kontroll sänder helt enkelt fel signaler, särskilt då ordet har fått en så viktig
position i begreppet. I mina funderingar kring valet av namn på
verksamheten har jag fått medhåll från andra som menar att det behövs ett
mera företagarvänligt klimat. Det allra bästa namnförslaget hörda jag ute på
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PEK-besök: ”Preventiv Ekonomisk Kontakt”. Jag tycker att det namnet
tydligare visar att det är fråga om en verksamhet som har två riktningar.

Om den som får ett PEK-besök upplever detta som en kontroll eller som ett
informationstillfälle är i allra högsta grad subjektivt. Personligen tycker jag
att valet av namn på verksamheten i fråga är av mindre betydelse, men
tyvärr har det visat sig att namnet väcker viss anstöt redan innan människor
vet vad det egentligen är fråga om. Jag anser att det är synd, då de som får
tillfälle att ta del av all den kompetens som myndigheterna bjuder på kanske
inte är i form att ta till sig allt fullt ut.

Att det sker en viss kontroll är självklart och oundvikligt. Jag känner mig
manad att göra en jämförelse med hur det kan fungera i trafiken. Låt oss
säga att en bilist blir stoppad av en trafikpolis som skall kontrollera att
spåren i däcken är tillräckligt djupa, samt att det finns bilbälten till alla
passagerare. Om bara en person befinner sig i bilen och det saknas
fungerande bilbälten till framtida passagerare, kan polisen mycket väl
informera om att detta måste åtgärdas. Detta medför inte i sig att bilisten
fälls för ett brott. Om bilföraren luktar sprit och bilen saknar
registreringsskylt kommer polisen att göra någonting åt det också. Allting
annat vore värt att kallas idiotiskt! Lika dumt vore det om PEK-besökets
myndighetspersoner blundade för oegentligheter som uppdagades under
deras besök, även om detta inte är deras huvuduppgift och syfte med
besöket. Trafikpolisen spanade inte efter rattfyllerister heller.

11.2. Den informativa effekten i kombination med
”skrämseleffekten”

Jag är övertygad om att PEK-verksamheten har en mycket stor preventiv
effekt. Tyvärr är den preventiva effekten av sådan natur att den är mycket
svår, för att inte säga omöjlig, att bevisa. Det är mycket svårare för
näringsidkaren själv att söka fram all relevant information, än vad det är att
få den serverad på plats. Dessutom är det inte säkert att man som
näringsidkare vet var man skall söka, eller ens vad det är man skall söka
efter. Bara på grund av detta har PEK-verksamheten en viktig funktion att
fylla. Att man vet hur man skall sköta sin bokföring och sina inbetalningar
av skatter och arbetsgivaravgifter kan i många fall vara direkt livsavgörande
för ett nystartat företag. Skulle en alltför stor skatteskuld eller liknande
uppdagas i ett bolag med lågt aktiekapital kan konkurshotet smyga sig
skrämmande nära. Alltför många menar innerligt: ”Om jag bara hade
vetat!”.

Uppfattningen att det blir en ”skrämseleffekt” av ett PEK-besök tar jag i
huvudsak avstånd från. Jag menar återigen att det handlar om olika
människors personliga sätt att uppleva saker. Om det sedan är så att besöket
inger en viss respekt, så tycker jag absolut inte att detta är någonting man
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bör undvika. Snarare är det så att denna tänkbara effekt borde eftersträvas.
Om det redan på ett tidigt stadium markeras att detta är frågor som samhället
lägger vikt vid, så är förhoppningsvis chanserna större att näringsidkaren
själv skall inse vikten av dem.

Jag tycker inte personligen att man skall ta bort polisens roll vid besöken,
men kanske borde man fokusera på att informera näringsidkaren om varför
polisen är med. Jag tycker att polisens närvaro skall vara motiverad av det
faktum att näringsidkaren skall få en möjlighet att lära känna en representant
från en myndighet som kämpar för näringsidkarens eget bästa.

11.3. Kontakten med myndigheter i allmänhet

Tyvärr upplever många människor kontakten med myndigheter som en
aning skrämmande och det finns alldeles för många som instinktivt
tvärbromsar om de ser en polisbil ute i trafiken. Jag menar dock att om man
gett sig ut i näringslivet så skall man kunna hantera kontakten med
välmenande myndigheter utan problem. Det är ju först senare, då det
eventuellt finns misstanke om att man inte har skött sig, som myndigheterna
blir någonting annat än vänligt sinnade. Kontakten med utvalda myndigheter
ingjuter även ett ökat förtroende för övriga myndigheterna och deras
verksamhet i stort. Ser man att de är ute i tid och att de är förnuftiga nog att
samordna sig, så ser man även att man som skattebetalare får viss valuta för
sina pengar. Är man en fullfjädrad ekobrottsling, eller en potentiell sådan, så
blir man förhoppningsvis hämmad i samma situation.

Ovan har problemen med svart arbetskraft och olika sorters fiffel i
näringslivet diskuterats. Aktörerna i de olika branscherna vill själva se en
sanering. Det finns mängder av näringsidkare som vill göra rätt för sig. I ett
system där alltför många inte gör det, har de andra inte en ärlig chans. PEK
visar att samhället värnar om dem som bidrar till att det ekonomiska livet
fungerar som det skall. Det finns definitivt inte någon företagare, som sköter
sig och sin rörelse, som är intresserad av att med skatter och avgifter försörja
dem som inte tvingar sin verksamhet att hålla sig inom lagens ramar. De
skötsamma uppskattar säkerligen de lite tuffare tagen som samhället via
staten och i form av myndighetssamverkan har börjat visa.186 Det är svårt att
vara ny och skall man slås ut ifrån marknaden skall det göras schysst, inte
med hjälp av svarta löner eller smuggelsprit på restaurang.

11.4. Diskussion angående vad som ryms inom
lagens ramar

                                                
186 Med ordet ”tuff” menar jag då inte alls aggressiv, utan istället alert och rakt på sak.
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Jag är personligen övertygad om att PEK-verksamheten är någonting som
polisen borde vara inblandad i. Jag anser att verksamheten i allra högsta
grad ligger inom de ramar som lagar och förordningar ställer upp för vad
polisen skall göra i vårt samhälle. Var sedan de aktuella polismännen som
borde närvara vid PEK-besöken bör komma ifrån är en resursfråga som jag
saknar kompetens att besvara. Jag är dock helt säker på att den som får ett
PEK-besök struntar fullständigt i om polismannen vid besöket härstammar
från polismyndigheten som sådan eller från EBM.

Polisens roll i PEK-verksamheten har ifrågasatts. Jag anser att polisen
behövs där, på plats. Inte som dörröppnare, utan som en tydlig signal om hur
samhället har valt att hantera ekobrottsligheten. Att PEK är preventivt
hindrar inte att man borde sända tydliga signaler. Signaler har ett värde i sig.
De som inte har någonting att dölja känner förhoppningsvis ett ökat
förtroende för staten. Om man gör det är min förhoppning att man också
sköter sin egen relation till det allmänna en aning bättre.

11.5. Diskussion kring tvångsmedlet husrannsakan

Motståndare till PEK har hävdat att besöken ibland sker i näringsidkarens
eget hem.187 Detta skulle då göra att ett PEK-besök liknar en husrannsakan
för mycket. Jag håller inte med om att likheten är särskilt stor, då frivillighet
föreligger vid PEK-besöket. Oavsett hur näringsidkaren upplever
situationen, så finns det en reell möjlighet för näringsidkaren att tacka nej
till ett besök. Ett PEK-besök bör under inga omständigheter liknas vid ett
tvångsmedel, snarare är det fråga om gratisundervisning. I en stat där varje
medborgare förväntas kunna lagen är detta enbart att se som ett utmärkt
tillfälle att få sina frågor besvarade. Det krävs grundskoleutbildning av
befolkningen och körkort av bilister, men på näringsidkare ställs inga
inledande kompetenskrav. Jag ser PEK som en kompensation för denna
avsaknad.

Att besöken ibland görs i hemmet är för mig helt irrelevant. Om man har sin
rörelse i hemmet får man se till att ha en mental (och helst även en fysisk)
gräns mellan hem och arbete. Har man inte det får man helt enkelt skylla sig
själv. De gånger då den egna ekonomin är densamma som rörelsens är detta
extra intressant. Om det går så illa att en utmätning måste göras finns det ju
ingen som kommer att ta hänsyn till att sakerna finns i det egna hemmet. Jag
känner dock att det finns diffus ”tvångsimage” som näringsidkaren kan
tänkas uppleva.188 Jag anser att man borde lägga ned lite energi på att sudda

                                                
187 Christel Anderberg har själv varit i kontakt med människor som tagit väldigt illa vid sig
av ett sådant besök. Telefonintervju med Christel Anderberg.
188 Denna känsla av att tvång föreligger skulle kunna vara en summerad effekt av
verksamhetens namn, polisens närvaro och det faktum att besöket görs i ett så tidigt skede
av rörelsens aktiva liv. Men jag är övertygad om att det är en diffus fråga och jag tror alls
inte att alla näringsidkare upplever det så.
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bort den, framförallt för att ytterligare effektivisera besöket i sig. Denna
image till trots så finns det näringsidkare som saknar myndighetskontakt och
som är besvikna på staten på grund av det.189

11.6. Slutlig summering av mina åsikter om PEK-
verksamheten

Jag har nu kommit så långt att det är dags för mig att summera vad jag anser
om PEK-verksamheten. Jag är övertygad om att verksamheten är ett
ypperligt bevis på hur bra det kan gå när man slår sina kloka huvuden ihop.
Bilden av samlad kompetens med ett och samma mål är alldeles för bra och
tydlig för att ignorera. PEK-verksamheten är en verksamhet som är helt och
hållet utan förlorare. Emellertid är vinnarna många…

Jag hoppas att man inser vikten av att låta ett så pass lyckat samarbete
fortsätta och förhoppningsvis även expandera. Att det finns vissa brister är
ingenting som jag blundar för. Jag tycker dock inte att dessa har med
verksamheten som sådan att göra, bristerna finns på andra ställen. Det är
synd att poliser ses som ”dörröppnare”. Jag skulle önska att deras närvaro
hade enbart andra värden, men så länge det ser ut som det gör får jag vara
nöjd med att de är med överhuvudtaget. Vidare skulle jag också önska att
man i PEK-grupperna hade större möjligheter att agera, att
informationsbesöket skulle kunna förvandlas till en regelrätt noggrann
kontroll i de fall då detta vore önskvärt, men vägen dit tycks vara lång.

Till dess önskar jag de PEK-aktiva fortsatt framgång!

                                                
189 Se t.ex. stycket med information från intervju med Peter Böhm.
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12. Käll- och
litteraturförteckning

12.1. Källor

Aktiebolagslag (1975:1385)
Bokföringslag (1976:125)
Brottsbalken
Folkbokföringslag (1991:481)
Förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall m.m. (1985:354)
Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten (1997:898)
Förordning (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk
brottslighet
Insiderlag (1990:1342)
Konkurslag (1987:672)
Polisförordning (1998:1558)
Polislag (1984:387)
Regeringsformen
Rättegångsbalken
Skattebrottslag (1971:69)
Sekretesslag (1980:100)
Utsökningsbalken

BRÅ ”Vad är ekobrott?”, Stockholm 1997
BRÅ-PM 1996:5 ”Ekonomisk brottslighet – den rättsliga processen”
BRÅ-RAPPORT 1999:7 ”Forskning om ekonomisk brottslighet – en
översikt”
Ds 1996:1 ”Effektivare ekobrottsbekämpning”
JuU 1980/81:21 ”Justitieutskottets betänkande om den ekonomiska
brottsligheten”
Prop. 1979/80:2 Del A
SOU 1997:111 ”Branschsanering och andra metoder mot ekobrott”

PEK-besök med kriminalinspektör Jan Norén och skatterevisor Stefan
Lindblad 010208
Intervju med Alf Lindstedt, kriminalkommissarie och Jan Norén,
kriminalinspektör vid EBM Södra, 010227
Intervju med Peter Böhm, ”Årets Företagsledare i Malmö 1992”, 010113
Intervju med Leif Hammarstedt, Polisinspektör, utbildningssektionen,
Polismyndigheten i Skåne, 010112
Intervju med Christina Kruuse, handläggare vid Försäkringskassan, 010207
Intervju som gjordes inför redovisning på specialkursen ”Ekonomisk och
organiserad brottslighet i ett internationellt perspektiv”:
Mats Mattsson, chefsåklagare för 2:a kammaren vid EBM Södra, 000228
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Telefonintervju med Christel Anderberg, riksdagsledamot (m), 010202
Telefonintervju med Stefan Lindblad, skatterevisor vid Skattemyndigheten,
010213
Telefonintervju med Jan Norén, kriminalinspektör vid EBM Södra, 010110
Telefonintervju med PEK-besökta näringsidkare, 010208-010212

Föreläsningar på EBM Södra, 000327, som en del av undervisningen på
specialkursen ”Ekonomisk och organiserad brottslighet i ett internationellt
perspektiv”:
Christer Eriksson och Philip Karlgrund, båda kriminalinspektörer vid
specialenheten (bland annat om IT-kompetens)
Agne Johansson, kriminalinspektör, chef för specialenheten (bland annat om
specialenheten)
Gertrud Holm, chefsåklagare för 3:dje kammaren (bland annat om EBM)
Christer Ström, biträdande chefsåklagare 3:dje kammaren (bland annat om
karusellhandel)

12.2. Litteratur

Nils-Olof Berggren och Johan Munck ”Polislagen En kommentar”, tredje
upplagan, Stockholm 1998
Kristina Boutz och Owe Hultin, ”JO om förundersökning och tvångsmedel”,
Stockholm 1996
Mikael Burlin ”Affärsredovisningens grunder – en orientering för jurister”,
Lund 1997
Per Olof Ekelöf och Robert Boman, ”Rättegång” första häftet, Lund 1997
Leif Hammarstedt,  ”Svensk historia och polishistoria – några årtal och
händelser” ett utkast
Christina Hultmark ”Elektronisk handel och avtalsrätt”, Stockholm 1998
Agne Lindberg och Daniel Westman ”Praktisk IT-rätt” andra upplagan,
Stockholm 1999
Knuth Rodhe ”Aktiebolagsrätt” artonde upplagan, Stockholm 1999
Helén Örnemark Hansen, ”Bidragsbedrägeri”, Stockholm 1995
Helén Örnemark Hansen, ”Penningtvätt – Ett urvattnat begrepp?”,
Stockholm 1998

Elisabeth Björnsson, ”Skånsk polis slutar jaga svartjobbare”, SDS, 000309
Elisabeth Björnsson, ”Ekobrottschefen: Polisen måste ta sitt ansvar”, SDS,
000314
Torbjörn Carlsson och Karin Zillén, ”Hundralappar skiljer mellan
trendfrisör och förortsklipp”, SDS, 010115
Leif Hammarstedt, ”Skånsk polishistoria behöver allas bidrag”, Polisavis nr.
4, Malmö 2000
Kronofogden, ”Alla dessa katter…”, Malmö 1999
Kronofogden, ”Linda fick tillbaka sin kära dator”, Malmö 1999
Maja Ljung, ”Ekobrottsgrupp specialgranskar frisörer”, SDS, 000518
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Daniel Rydén, ”Koll av svartjobb ger miljoner till staten”, SDS, 000319

”Ekobrottsmyndigheten – Med ansvar för kampen mot ekonomisk
brottslighet” informationshäfte sammanställt av EBM
”Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet” kompendium
sammanställt av Bengt Stenman, kriminalinspektör, EBM Södra, Malmö
1999
”Interpellation 1999/2000:337 Preventiv Ekonomisk Kontroll”, från
riksdagsledamot Christel Anderberg till justitieminister Laila Freivalds
”Information: Preventiv Ekonomisk Kontroll” informationsark från Alf
Lindstedt, kriminalkommissarie, EBM Södra, till Ari Soppela vid Polis och
åklagarenheten, Justitiedepartementet
”Lagstöd för myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet”
kompendium sammanställt av Bengt Stenman, kriminalinspektör, EBM
Södra, Malmö 1999
”PEK resultat”, redovisade ärenden för verksamhetsperioden 980101-
981231, EBM Södra

RSV 116 utg.1. ”Information från Skatteförvaltningen”, RSV mars 1993
RSV 132 utg. 3. ”Skatteförvaltningen och skattesystemet i Sverige”, RSV i
september 1999
RSV 902 utg. 6. ”Avgifter hos kronofogdemyndigheten”, RSV i februari
1998
RSV 904 utg. 8. ”Goddag, det är från kronofogdemyndigheten!”, RSV 1999
RSV 908 utg. 12. ”Bra att veta för dig som skall starta eget”, RSV 1998
RSV 916 utg. 1. ”Kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet”, RSV i
februari 1989
RSV 926 utg. 5. ”Betalningsföreläggande och handräckning”, RSV i mars
1999

”Polismyndigheten i Skåne: Verksamhetsredovisning budgetåret 1999”,
utarbetat av Ekonomi- och verksamhetssektionen
”Regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende polisväsendet”,
regeringsbeslut, Ju1999/5698/PÅ
”Översiktsinformation” informationsark sammanställt av Leif Hammarstedt,
Polisinspektör, utbildningssektionen, Polismyndigheten i Skåne

”En undersökning av polisanmälningar från försäkringskassan” Helén
Örnemark Hansen, Lars Bjerstedt och Elisabet Andersson, Malmöhus läns
allmänna försäkringskassa, 1998
”Handlingsplan Rätt ersättning” sidansvarig Bengt-Olle Andersson,
Försäkringskassan Skåne
”Justina – samarbete mot bidragsfusk” Gun Johansson, Thore Jeppson,
Kerstin Mattsson, Karin Fridén, rapport 960902-970630
”Organisationsöversikt” informationsark från Christina Kruuse,
Försäkringskassan
”Skånekassans röd-gula” sidansvarig Kurt Inge Persson, Försäkringskassan
Skåne
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”Skåne läns allmänna försäkringskassa” sidansvarig Anita Skoglund,
Försäkringskassan Skåne
”Riktlinjer – HEMBESÖK” sidansvarig Bengt-Olle Andersson,
Försäkringskassan Skåne
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