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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka selektionen av personer misstänkta för skattebrott i 

rättsväsendet. Studien utgår från att en selektion är nödvändig, vilket här innebär att alla ärenden 

inte kan gå vidare på grund av tids- och resursbrister. Det som jag funnit intressant att undersöka 

här är hur selektionen går till och försöka få en uppfattning om vad som kan ligga bakom denna.  

   För att undersöka detta intervjuades personer verksamma i underrättelse- och utredningsarbete vid 

Skattebrottsenheten, vilket kompletterats med en intervju med en åklagare vid 

Ekobrottsmyndigheten. Intervjuerna syftade till att undersöka föreställningar om olika grupper av 

misstänkta och dess eventuella betydelse vid selektionsarbetet samt övriga möjliga medverkande 

faktorer i selektionsarbetet, såsom den misstänktes motiv.  

   Den teoretiska utgångspunkten är utformad genom tidigare forskning på området, där särskilt 

Lipsky (1980), Korsell (2003) och Sahlin (1994) ansetts tillämpbara. I denna utgångspunkt är 

stereotypföreställningar av relevans och ärenden kan delas in i kategorier. Klientelet simplifieras 

därmed och görs till en del av föreställningar om en viss stereotyp, vilket sedan kan påverka 

utfallet, alltså om ärendet vidarebehandlas eller ej. Detta medför ett rutinbaserat arbete där 

effektivitet lättare kan uppnås.  

   Studiens resultat stämde väl överens med den tidigare forskningen och därmed utgångspunkten, 

och indikerar att selektionen ibland sker genom en indelning av lätta och svåra ärenden. De lätta 

selekteras fram för att påvisa åstadkommet resultat. De svåra ärendena är besvärligare att driva 

vidare till lagföring, då dessa ofta begås av mäktigare gärningspersoner som har större möjligheter 

till att ”kämpa emot”. 

   Det visade sig även att motiv kunde ha betydelse, men ofta var relaterat till ärendets storlek. 

Personer som begått skattebrott med motiv som krispåverkan, tyckte intervjudeltagarna kunde vara 

mindre klandervärda, dessa personer var dessutom ofta ärligare och i vanliga fall laglydiga 

medborgare.  Denna grupp visade sig dock vara de som oftast gick vidare i selektionsprocesser och 

tillhörde ofta kategorin lätta ärenden.  
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1. INLEDNING 

Sedan kriminologen Edwin Sutherland uppmärksammade att personer misstänka för ekonomisk 

brottslighet kan gynnas genom mildare behandling i rättsväsendet på grund av deras höga sociala 

status och finansiella makt har diskussionerna inom ämnet fortsatt. Sutherlands resonemang gick ut 

på att dessa personers makt och status medförde att de inte betraktades i likhet med föreställningen 

av en traditionell brottsling (Sutherland 1949, s. 46-47). I dagens samhälle behöver den misstänkte 

nödvändigtvis inte besitta vare sig en speciellt hög status eller makt (Daly 1995, s. 75), men är 

fortfarande långt ifrån den vanliga föreställningen av vem som begår brott.  

   I denna studie kommer selektion i rättsväsendet behandlas. Selektionen behöver inte 

nödvändigtvis endast vara bunden till föregående resonemang, utan kan handla om att vissa 

misstänkta anses mer eller mindre viktiga att prioritera av helt andra anledningar.  

   Selektion sker i ett tidigt skede genom lagstiftning och politiska övervägningar. Vid 

lagstiftningsskedet väljs vad som ska definieras som brott och vid politiska överväganden kan val 

av framtida prioriteringar ske. Val av prioriteringar kan även påverkas av media, vad de anser vara 

viktigt (Korsell 2003, s. 8 och 11). Media brukar dock inte ägna någon större uppmärksamhet åt 

ekonomisk brottslighet. Efter dessa stadier kommer kontrollfunktionerna in, till exempel 

Skattebrottsenhetens underrättelseverksamhet. Därefter ska brottet hanteras, vilket görs av 

brottsutredande myndigheter (Korsell 2003, s. 11). Skattebrottsenhetens utredare eller Polisen kan 

få detta uppdrag. Åklagare avgör sedan om brottet ska drivas vidare till åtal och medverkar därmed 

till selektionen. I det sista selektionsskedet finns domstolarna. Här avgörs om den misstänkte ska 

frikännas eller dömas (Korsell 2003, s. 11). I denna studie kommer selektion vid kontroll- och 

utredningsstadier samt åklagarstadiet undersökas.  

   Forskning kring hur personer verksamma i selektionsprocessen resonerar är bristfällig, och 

kvalitativa undersökningar gällande detta är önskvärda (Kardell & Bergqvist 2009, s. 94). Denna 

lucka avser studien att bidra till att fylla, då intervjuer genomförs med syfte att fördjupa kunskapen 

om hur personer i selektionsarbetet resonerar. Utöver detta kan studien vara väl motiverad då 

skattebrott tillsammans med bokföringsbrott utgör de överlägset största brottstyperna inom 

ekonomisk brottslighet (Ekström 2008, s. 305). 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka hur selektionen vid skattebrott går till i valda delar av 

rättsväsendet. Jag utgår från att en selektion är nödvändig då alla anmälda ärenden inte kan gå 

vidare på grund av tids- och resursbrister (Korsell 2003, s. 11). Till syftet hör att undersöka hur 

rättsväsendet resonerar kring olika personer misstänkta för skattebrott och om stereotyper har någon 

betydelse för selektionen. Inom detta kommer studien komma in på motiv som möjligtvis kan bidra 
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till föreställningar om mer eller mindre klandervärda misstänkta. Studien ämnar bidra med en 

möjlig förståelse av hur personer verksamma i selektionsprocessen vid denna brottstyp resonerar 

och om någon typ av misstänkt är särskilt viktig att gå vidare med i rättsprocesser.  

 

• Kan föreställningar om olika grupper av misstänkta ha betydelse i selektionsarbetet? 

• Spelar den misstänktes motiv någon roll i selektionsarbetet?  

• Finns det andra faktorer som kan vara av betydelse i selektionsarbetet? 

 

Detta belyses genom intervjuer med en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, underrättare och 

utredare vid Skattebrottsenheten (se avsnitt 5.4 för en presentation av dessa yrkesgrupper) samt en 

litteraturgenomgång.  

 

3. DEFINITION OCH AVGRÄNSNING 

Skattebrott rymmer under brottskategorin ekonomisk brottslighet, vilken har definierats på många 

olika vis. Här kommer två viktiga definitioner av ekonomisk brottslighet att presenteras. En av de 

dessa är Sutherlands (1949) definition som inom området är välkänd. Denna lyder:  

 

White collar crime may be defined approximately as a crime committed by a person of 

respectability and high social status in the course of his occupation. (Sutherland 1949, s. 9). 

 

Sutherland tillägger sedan i en fotnot att brottet ska ha begåtts av företagsledare eller chefer 

(Sutherland 1949, s. 9). Denna definition har varit inflytelserik vid många nya och mer nyanserade 

definitioner (Lindgren & Theandersson 2001, s. 18, Bergqvist 2007, s. 36).  

   Enligt Justitieutskottets definition ska ekonomisk brottslighet innefatta egen ekonomisk vinning 

som motiv, vara av kontinuerlig karaktär, bedrivas på ett organiserat vis och bedrivas inom en 

näringsverksamhet som i sig inte är brottslig (JU 1980/81:21, s. 6). Denna är viktig att nämna då det 

är en vedertagen svensk definition (Ekström 2008, s. 307, Bergqvist 2007, s. 38).  

   De ovan nämnda definitionerna stämmer inte in på alla sorters ekonomisk brottslighet och därmed 

inte alla typer av skattebrottslighet. Detta baseras på det faktum att det inte nödvändigtvis är ett 

brott begånget av en person av hög status, det är inte alltid av kontinuerlig karaktär samt ej heller 

alltid organiserat. Denna studie kommer att avgränsas till att endast behandla skattebrottslighet, då 

ekonomisk brottslighet är ett brett ämne som rymmer många brottstyper. Därmed skulle det vara 

svårt att undersöka ekonomisk brottslighet i en relativt liten studie med en så pass begränsad tid. 

Skattebrott definieras som följande i Skattebrottslag (1971:69), 2 §: 
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2 § Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet 

eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven 

uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt 

tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i 

högst två år.  

 

Då merparten av forskningen som använts i denna studie behandlar ekonomisk brottslighet i stort, 

kommer det att benämnas just ekonomisk brottslighet. Detta innefattar dock i samtliga fall 

skattebrott och utgör därmed inte något problem. Den ekonomiska brottsligheten kommer ibland att 

jämföras med så kallad traditionell brottslighet, vilket här avses gatubrottslighet såsom stöld och 

misshandel (Korsell 2003, s. 8).  

   Begreppet selektion kommer att nämnas frekvent i denna studie, och syftar till faktumet att endast 

ett urval skattebrott kan gå vidare i rättsprocesser då vissa måste väljas bort på grund av bristande 

resurser (Korsell 2003, s. 11). Begreppet misstänkt kommer att användas i hög utsträckning. I denna 

studie innebär begreppet misstänkt att det rör sig om en person misstänkt för skattebrott, men har 

ibland förkortats till att endast benämnas som misstänkt. Detta val är gjort främst för att öka 

läsbarheten och undvika att texten uppfattas som upprepande.   

   Rättsväsende är ett annat centralt begrepp och syftar här på Skattebrottsenheten och 

Ekobrottsmyndigheten. En definition på vad Sveriges rättsväsende är enligt Nationalencyklopedin 

en "sammanfattande benämning på i första hand de myndigheter som har till uppgift att tillämpa 

rättsregler; särskilt avses domstolarna" (NE 20110517). I denna studie kommer Skattebrottsenheten 

vara en del av definitionen på rättsväsendet då de utreder, samlar in och behandlar information vid 

brottsmisstankar samt har täta samarbeten med övriga aktörer inom rättsväsendet (Skatteverket 

20110423). Ekobrottsmyndighetens åklagare är verksamma både i förundersöknings- och 

domstolsprocesser (se avsnitt 5.4).  

   Senare i uppsatsen kommer begreppet målvakt användas. Målvakt innebär här en person som står 

på ett företag som ägare eller på annat sätt är skriven på en bestämmande position, utan att 

egentligen vara någon av de faktiska företrädarna. Detta görs för att undanhålla den riktiga 

företrädaren som då kan undvika upptäckt och målvakten blir ofta den som istället straffas. Att 

agera målvakt är brottsligt enligt 8 kapitlet, 12§ i Aktiebolagslagen (2005:551) och är således i sig 

inget skattebrott.  

 

4. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

I följande avsnitt kommer ett urval forskning som är av relevans för studien att presenteras. I första 

avsnittet redovisas en översiktlig beskrivning av hur en selektion kan gå till och bakgrund till 
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denna. I avsnitten därefter presenteras faktorer som forskning indikerat kan vara av betydelse för 

selektionsprocessen.  

   Forskningen kommer i denna studie användas som en teori för att sedan kunna tolka resultaten. 

Hur teorin utformas och bakgrund till detta val presenteras i avsnitt 4.5.  

 

4.1 Selektion  

Personer verksamma i selektionsprocesser har ett visst handlingsutrymme, vilket kan påverka 

selektionen (Korsell 2003, s. 14-15). Detta handlingsutrymme medför att verkligheten, law in 

action, kan skilja sig från hur det ska vara, law in books (Korsell 2003, s. 13).   

   Människan har en tendens att gruppera andra människor utifrån erfarenhet och föreställningar. 

Utifrån erfarenheten och föreställningarna man besitter skapas förväntningar på vissa grupper som 

man anser att personen tillhör. Grupperingarna behöver inte vara särskilt invecklade, utan det kan 

vara efter sådant som etnicitet eller kön, men de har betydelse för hur vi sedan utnyttjar våra 

erfarenheter för att bemöta dessa specifika grupper (Lindholm & Bergvall 2006, s. 40-41). Detta 

skapar rutiner, vilket Kardell & Bergqvist (2009, s. 78) samt Diesen (2006, s. 187-188) menar att 

selektion uppkommer genom. Grupperingarna skapar i sin tur stereotyper, en viss typ av människor 

baserad på erfarenhet och hörsägen (Lindholm & Bergvall 2006, s. 42).  

   Sahlin (1994) skriver om att klienter av olika slag kan kategoriseras in i två grupper kallade 

stackare och skurkar. Dessa är två stereotyper, där den förstnämnda innefattar personer som det är 

synd om, de är skamfulla och behöver hjälp att ta sig upp på fötter igen. Skurken däremot 

kännetecknas av bland annat skamlöshet och kravfullhet (Sahlin 1994, s. 308). Skurken förnekar 

dessutom ofta sin gärning, men gör han inte det så ger han ändå inga tecken på skam eller vilja till 

förbättring. Just skammen är viktig, både historiskt och i nutid, enligt Sahlin (1994, s. 309). 

Stackaren uppvisar skam och vilja att bli sådan som samhället vill att han ska vara (Sahlin 1994, s. 

310). Weisburd, Wheeler & Waring (1991, s. 135) skriver att deras forskning tyder på att en person 

som visar ånger och samarbetsvilja behandlas mildare, vilket stämmer överens med Sahlins studie. 

Även Korsell (2003, s. 37) menar att samarbetsvilja har betydelse.  

   Kategoriseringarna som nämns görs utifrån bedömaren. I denna studie skulle det då vara av de 

myndighetspersoner som avgör om fortsatt utredning är lämplig eller åklagare som bedömer om 

förundersökning ska väckas. Bedömningarna grundar sig på hur bedömaren uppfattat den 

misstänkte personen och hur denne ställt sig till deras makt (Sahlin 1994, s. 310). Detta påverkar 

hur de betraktar legitimiteten i deras valda påföljd, till exempel om utredaren valt att gå vidare med 

just detta ärende och att anledningen är att klienten besuttit egenskaperna som definierar en skurk 

(Sahlin 1994, s. 311). Detsamma gäller stackaren, fast omvänt, det vill säga att beslut om att inte gå 

vidare kan legitimeras med att personen besuttit egenskaper som alltså istället definierar en stackare 
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(Sahlin 1994, s. 311). Denna kategorisering är uppbyggd på föreställningar av de typiska klienterna 

(Sahlin 1994, s. 307). Kategorierna reproduceras ständigt då de legitimerar beslut och åtgärder inom 

myndigheter (Sahlin 1994, s. 321).  

   En annan typ av stereotypindelning kan vara föreställningar om olika typer av ärendens prognos, 

vilket Lipsky (1980) och Korsell (2003) beskriver. Lipsky (1980, s. 3) skriver om så kallade 

gräsrotsbyråkrater, vilket innebär offentliganställda personer i yrken som till exempel lärare, och 

myndighetsanställda såsom polis och socialarbetare. Då underrättare och utredare på 

Skattebrottsenheten samt åklagare vid Ekobrottmyndigheten är myndighetspersoner passar urvalet 

in bland dessa yrkesgrupper. Gemensamt för dessa är att de ständigt är utsatta för en press utifrån, 

då samhället förväntar sig effektivitetsförhöjningar. Lipsky (1980) skriver att offentliganställda 

personer är betrodda att agera utifrån sin omdömesförmåga vid varje separat ärende. I verkligheten 

fungerar det dock inte så, då myndighetspersoner oftast inte har tid eller resurser att bemöta den 

enskilda människan, utan bemöter denne utifrån rutiner (Lipsky 1980, s. 29 och 44). Detta görs 

genom att simplifiera de personer de måste bemöta och göra dem till en del av föreställningen av en 

viss stereotyp, vilket i sin tur påverkar utfallet (Lipsky 1980, s. 59). Lipsky exemplifierar detta med 

en kategorisering av klienter och ärenden som "hög risk" och "trolig framgång" (Lipsky 1980, s. 

107, min översättning).  

   Föregående har stora likheter med vad Korsell (2003) påstår, nämligen att effektivitetsaspekten är 

viktig i dessa arbeten. De måste påvisa resultat, vilket kan medföra att ärenden som anses lätta 

prioriteras framför andra. I Korsells studie genomfördes bland annat intervjuer med personer i 

rättskedjan, och det framkom att de brott som åklagare troligtvis väljer att driva vidare är sådana 

brott som med hög sannolikhet kommer leda till lagföring (Korsell 2003, s. 108). Det framkom att 

det inte är någon speciell typ av ärende som väljs ut, men att det är rimligt att faktiskt välja 

någorlunda lätta ärenden då förväntningar på uppnått resultat finns, särskilt med tanke på 

statistikaspekter (Korsell 2003, s. 96 och 98). De lätta ärendena kan karaktäriseras av att de är 

lättutredda, mindre resurskrävande och uppskattas ha en större chans att leda till en fällande dom. 

Svåra ärenden är ofta motsatsen, alltså svårutredda, mer resurskrävande och svårare att bedriva 

genom hela rättsprocessen. Ett sådant tillvägagångssätt innebär att man utgår från tidigare ärenden 

och går efter huvudfaktorer som kan vara förekommande i vissa typer av ärenden. En kategorisering 

av lätta och svåra ärenden är enligt Korsell (2003, s. 28) förekommande.  

   Frågor gällande vilken typ av misstänkt personer i rättskedjan anser vara mest relevant att gå 

vidare med i rättsprocesser framgår emellertid inte djupare av studien, men information gällande 

den nödvändiga selektionen är betydelsefull då det klargör att selektion bland inkomna ärenden är 

ofrånkomlig.  
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   I kategoriseringar som stackare, skurkar, svåra och lätta ärenden skulle en mängd faktorer kunna 

ha betydelse för vilken kategori ärendet eller den misstänkte grupperas in i. Av Kardell & 

Bergqvists (2009, s. 88) studies resultat framgick att den misstänktes kön har betydelse för vidare 

åtgärder inom rättsväsendet vid skattebrott, då män löper större risk att gå vidare i rättsprocesser vid 

skattebrott. De påpekar dock att detta inte är utmärkande för just denna typ av brott utan även gäller 

traditionella brottstyper. Män kombinerat med lägre utbildningsnivå var de som löpte störst risk för 

vidare åtgärder (Kardell & Bergqvist 2009, s. 91). Fler faktorer som kan vara av möjlig betydelse 

presenteras i avsnitten nedan.  

 

4.2 Statusens betydelse 

Sutherland menar att personer av respektabel ställning kan begå brott med mildare bestraffning från 

rättsväsendet än andra. Enligt Sutherland medför den sociala statusen och den finansiella makten en 

särbehandling av dessa misstänkta, då de ibland hanteras på ett annat sätt än de traditionella 

brottslingarna. En annan del av förklaringen är att allmänheten inte har någon klar allmän 

inställning till ekonomisk brottslighet (Sutherland 1949, s. 42-43). Även Korsell (2003, s. 119) 

skriver om att en högre toleransnivå kan finnas från rättsväsendets sida när det kommer till personer 

med högre social status. 

   Exempel på särbehandlingen är att brotten hanteras i civil- och förvaltningsrättsliga processer 

istället för i de straffrättsliga (Sutherland 1949, s. 43). De traditionella brotten hanteras i 

straffrättsliga regelverk och förklaringen till skillnaden i behandlingen ligger alltså i förbrytarens 

sociala status, allmänhetens ovissa harm över brottet och förbrytarens finansiella maktposition, 

enligt Sutherland. Detta trots att både de traditionella och de ekonomiska brotten borde uppfylla 

kraven för att bemötas med straffrättsliga åtgärder (Sutherland 1949, s. 43). Enligt Sutherland leder 

detta till att de ekonomiska brotten inte betraktas som brott. 

   De skattebrott som begås av resursstarka personer är svårare att komma åt och innebär svårigheter 

vid rättssammanhang (Korsell 2003, s. 119). Personer som representerar resursstarka företag har 

ofta råd med ett bra och starkt försvar (Korsell 2003, s. 119). Lindgren (2000, s. 195) beskriver en 

brist på överensstämmelse mellan lagstiftarens avsikt och den faktiska tillämpningen av denna och 

ger exempel i likhet med Korsells (2003) just givna upplysning.  

   En av faktorerna som kan ha betydelse för hantering i rättsväsendet har enligt Weisburd med flera 

(1991, s. 134-135) att göra med hur mycket skuld den misstänkte bör få, hur ansvarig denne är för 

det begångna brottet. Detta kan ske på åtminstone två vis, ett är tankesättet att ju högre social status 

desto större moralansvar bör de ha känt, vilket leder till att de rimligen borde ges stor skuld och 

därmed ett strängt straff. Det andra tankesättet är att dessa misstänkta ofta har ett fläckfritt förflutet i 

brottsregistret och bidragit positivt till sitt samhälle, vilket då tvärtom leder till en mildare 
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bestraffning (Weisburd med flera 1991, s. 134). De skriver dock att det troligaste, enligt studier de 

refererat till, är att de med högre social status blir strängare behandlade än de med lägre status 

(Weisburd med flera 1991, s. 143). Dock gäller detta inte alla ekonomiska brottslingar såsom 

kvinnor, äldre och yngre (Weisburd med flera 1991, s. 144).  

 

4.3 Genus betydelse 

Studier har visat att deltagande i brott, däribland ekonomisk brottslighet, är en del av den mänskliga 

naturen och inte egentligen beroende av biologiskt kön (Dodge 2009, s. 178). Det finns ett flertal 

förklaringar till att kvinnors registrerade deltagande i ekonomisk brottslighet är låg, varav en är att 

de faktiskt deltar i en högre grad men oftare lyckas undvika avslöjanden och åtal (Daly 1995, s. 74). 

En vidare spekulation angående detta skulle kunna vara att det har att göra med 

stereotypföreställningar, en förklaring i likhet med vad Lindholm & Bergvall (2006) beskriver (se 

avsnitt 4.1). De förklarar tilldelandet av egenskaper till en viss typ av person baserat på 

grupptillhörigheten. Om föreställningen av personer som begår skattebrott innebär en man kan det 

bli problematiskt om det inkommer ett ärende där den misstänkte påstås vara en kvinna, som enligt 

föreställningar ska besitta särskilda egenskaper. Kvinnor förväntas ofta vara lydiga och 

omsorgsfulla (Dodge 2009, s. 178).  En ovisshet gällande detta är om kvinnan kommer behandlas 

på ett annorlunda vis, kanske mildare såsom Dodge (2009, s. 187) beskriver. Du Rées (2006, s. 273) 

ger Dodge (2009) medhåll på denna punkt, då resultat av hennes studie visat att kvinnor tenderar att 

behandlas fördelaktigt i rättsväsendet. Vad Du Rées (2006) och Dodge (2009) syftar på är dock 

domstolssituationer och kan därför inte påstås vara direkt överförbart till denna studie, även om 

resultatet är intressant. Det skulle trots detta kunna ses som ett tecken på att sådant också kan ske 

även på andra nivåer i rättsväsendet. 

 

4.4 Motivets betydelse    

Motiv kan ha betydelse för hanteringen av ekonomiska brottslingar. Om motivet till brottet enbart 

hade att göra med girighet kan det betraktas strängare, än om motivet handlade om att den 

misstänkte hade allvarliga ekonomiska problem och inte kunde försörja sin familj (Weisburd med 

flera 1991, s. 135). I samtliga fall är målet ekonomisk vinning. Att begå ett brott utifrån motivet 

girighet ses som moraliskt förkastligt och är därigenom klandervärt (Lindgren 2000, s. 39).  

   De personer som begår brott på grund av ekonomiska problem kan kategoriseras som 

tillfällesgripare och krispåverkade. Dessa innefattar brottslingar som begått ekonomisk brottslighet 

på grund av givet tillfälle eller ekonomisk kris. I vanliga fall kan dessa personer betraktas som 

vanliga, laglydiga människor och passar inte in i den vanliga föreställningen av brottslingar 

(Lindgren 2000, s. 146-147). Personer som endast begått ett snedsteg på grund av omdömeslöshet 
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men inte planerat sitt dåd kan ses som mindre klandervärda. Diskussioner om personer som handlat 

som föregående, eller tvärtom handlat av girighet, har länge funnits och går tillbaka till 1100- och 

1200-talet. Den som handlade av girighet betraktades redan då som mer klandervärd eller rentav 

ond (Lindgren 2000, s. 226). Detta har likheter med Sahlins (1994) kategorisering av stackare och 

skurkar, där de mindre klandervärda passar in på förstnämnda medan de giriga lämpligast placeras i 

skurkkategorin.  

   Anledningar och motiv till skattebrott behöver dock inte endast återfinnas på individnivå. Utöver 

individnivån är organisationsnivå också av betydelse, enligt Lindgren (2000, s. 135). Med detta 

menas att miljön och kulturen inom organisationen kan bidra till brottslighet. Det kan även ha att 

göra med samhälleliga förhållanden, såsom för högt skattetryck, försvagad tro på rådande normer 

eller tillfällesstruktur, det vill säga variationen av tillfällen att begå brott. Argumentation har förts 

om att det inte handlar om skillnader i moral hos personer, utan att det är tillfällesstrukturen som är 

av störst betydelse för den ekonomiska brottsligheten (Lindgren 2000, s. 136-137 och 141).  

 

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Gemensamma drag från ett flertal författare kunde urskönjas och tillsammans utgöra en viktig del 

inför studiens resultat och tolkningskapitel. Anledningen till att teorin utformades utifrån den 

tidigare forskningen var att denna visat sig komplettera informationen från intervjusituationerna på 

ett lyckat vis. Begrepp från tidigare forskning var väl tillämpbara på studiens resultat och 

tolkningskapitel. 

   Lipsky (1980), Korsell (2003) och Sahlin (1994) visade sig besitta gemensamma drag. Samtliga 

har dessutom mer eller mindre likheter med vad Lindholm & Bergvall (2006) beskrivit gällande hur 

människor tenderar att gruppera in människor i kategorier och sedan agera på olika sätt mot dem 

baserat på sin egen och andras erfarenhet. 

   Stereotyper diskuteras av samtliga ovanstående. Exempel Korsell ger är att ärendena delas in i 

lätta eller svåra (Korsell 2003, s. 28), vilket har stora likheter med Lipskys (1980) förslag på 

kategoriseringar. De svåra kan vara sådana som är resurskrävande, svåra att utreda och bedriva 

genom hela rättsprocessen. Lätta kan vara de som inte är så resurskrävande och uppskattas kunna 

leda till en fällande dom (Korsell 2003, s. 28). Det kan även vara sådana kategoriseringar som 

Sahlin (1994) illustrerat, nämligen stackare och skurkar.  

   Kategoriseringar av ovanstående slag kan påverka utfallet, alltså om bedömaren avgör om ärendet 

ska eller bör gå vidare. Ett arbetssätt baserat på kategoriseringar leder till att ärenden hanteras 

rutinmässigt på ett visst sätt och effektivitet uppnås (Korsell 2003, s. 29). 

   Vilken eventuell betydelse status, genus och motiv har för dessa stereotyper kommer vidare 

undersökas genom intervjuerna och presenteras senare (se kapitel om resultat och tolkning samt 
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avslutande diskussion).  

 

4.6 Diskussion om använd forskning 

Förevarande studie befinner sig lite utanför det större forskningsfältet. Trots att jag funnit en hel del 

litteratur gällande selektion berör den inte samma rättsnivå som denna, med undantag för Korsell 

(2003) som till viss del rör liknande nivåer. Majoriteten av resterande forskare behandlar selektion 

på domstolsnivå. Korsell (2003) berör anledningar till selektionen och konstaterar att den existerar.   

   Sahlin (1994) har utgått från en annan typ av myndighetsföreträdare och andra klienter än vad jag 

studerar. De Sahlin (1994, s. 307) skrivit om är socialsekreterare, poliser, läkare och vårdpersonal 

samt handläggare vid Invandrarverket och berör främst bidragssökande. Jag har dock funnit hennes 

text användbar till stor del, men att användas mer som en tanke om hur det kan vara, mer än att det 

faktiskt är så, då det inte är testat i sammanhang som jag avser. I mer eller mindre utsträckning rör 

detta dock majoriteten av här refererade studier. 

   En del av nämnda forskare, främst gällande Weisburd med flera (1991) och Lipsky (1980), 

behandlar anglosaxiska länder såsom England, USA och Australien, och därmed inte något av de 

nordiska länderna. Författarna från de anglosaxiska länderna berör inte frågan om deras resultat är 

giltiga för andra länder såsom Sverige eller andra delar av Europa. Likheter finns dock mellan de 

anglosaxiska länderna och Sverige, och dess litteratur har generellt samma fokus som den svenska 

forskningen på området (Lindgren & Theandersson 2001, s. 7). Något som dock skiljer ut Sverige 

från bland annat USA är att huvudfokus i den svenska forskningen inom ekonomisk brottslighet 

ligger på skatte- och avgiftsbrott, medan den i USA och många andra länder har fokus på andra 

ekonomiska brott såsom korruptions- och miljöbrott (Lindgren 2000, s. 221). Påståenden från 

anglosaxisk forskning stöds i den mån jag funnit det möjligt med svensk forskning på området.  

 

5. METOD 

Vid val av metod finns inriktningarna kvalitativ eller kvantitativ att välja mellan. För denna studie 

valdes en kvalitativ inriktning, då detta ansågs lämpligast med hänsyn till frågeställningarna. De 

kvalitativa inriktningarna fokuserar mer på intervjudeltagarnas uppfattningar, har en närhet till 

intervjudeltagarna och strävar ofta efter en djupare förståelse i ett specifikt ämne (Bryman 2001, s. 

272-273), vilket här sågs som styrkor vid val av inriktning.  

 

5.1 Metodval 

Valet av metod inom den kvalitativa inriktningen var dock inte lätt, då det vägde mellan en 

semistrukturerad intervju och vinjettintervjuer. En vinjettintervju hade presenterat olika scenarion 

för intervjudeltagaren som denne fått ta ställning till (Bryman 2001, s. 168).  
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   Det kan vara enklare att få öppnare svar i en vinjettintervju då denna behandlar påhittade fall, 

vilket kan göra att intervjudeltagaren upplever situationen som mindre hotande (Bryman 2001, s. 

170). De frågor jag ställer genom den semistrukturerade intervjun kan kanske upplevas som direkta 

och verklighetsbundna och därmed upplevas som mer hotande. Jag har försökt att förhindra detta 

genom att ställa frågorna på ett mer allmänt vis och inte rikta in mig för mycket på hur just den 

enskilda intervjudeltagaren arbetar, jag vill inte ge dem känslan av att jag på något vis ”ställer dem 

mot väggen”. Jag föreställer mig att det på så vis är enklare att skapa en tryggare intervjusituation 

för alla inblandade, vilket kan förbättra relationen mellan mig som intervjuare och 

intervjudeltagaren, vilket i sin tur påverkar kunskapsproduktionen positivt (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 322-323).  

   Den semistrukturerade intervjun valdes till slut. Den främsta anledningen till detta val var att jag 

genom denna hade en bra möjlighet att få intervjudeltagarnas åsikter och tankar om den tidigare 

forskningen jag använt mig av. Jag tänkte att kommentarer på den tidigare forskningen var av stor 

vikt och mer informationsgivande i detta fall än vinjetter. Denna metod ansågs därför bättre än 

vinjetter, men också i jämförelse med andra metoder såsom enkätundersökningar som inte ger 

utrymme för uppföljnings- och fördjupningsfrågor då detta skulle vara av intresse (Bryman 2001, s. 

147).  

 

5.2 Semistrukturerad intervju 

För att undersöka selektion i rättsväsendet gällande misstänkta för skattebrott är svaren från 

intervjudeltagarna av enorm relevans, då det är deras föreställningar som kan ligga till grund för hur 

ärenden hanteras. Eftersom jag ansåg det viktigt att lämna utrymme för intervjudeltagarna att 

berätta om sådant de ansåg viktigt, bidrog detta till valet av den semistrukturerade intervjun. Detta 

är en kvalitativ intervjuform som innebär att forskaren har utformat en intervjuguide med frågor 

som inte behöver ställas i en bestämd ordning och utrymme för följdfrågor finns (Bryman 2001, s. 

127).  

   Jag skickade intervjuteman till intervjudeltagarna vid Skattebrottsenheten innan intervjun, då de 

ville ha dessa i förväg. Detta ger intervjudeltagarna tid att tänka igenom mina teman i lugn och ro 

innan intervjun, vilket också kan betraktas som en nackdel då spontana svar blir mindre troliga. Om 

intervjudeltagarna inte kände sig bekväma med vissa teman kunde de välja att inte svara på frågor 

gällande dessa, vilket de också informerades om. Föregående är även anledningen till att 

intervjuguiden är lång och med vad som kan anses vara upprepningsfrågor. Detta berör främst 

frågorna under rubriken "egna arbetet". Denna del har jag valt att ha med i guiden om 

intervjudeltagaren inte skulle vara särskilt pratsam eller inte vilja bemöta resultaten från det största 

avsnittet i guiden som jag valt att kalla "tidigare forskning om selektion". Intervjudeltagaren kan, 
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utan att ha meddelat mig, valt att inte svara på teman med en viss inriktning. Detta kan bero på att 

temat uppfattas som personangripande eller att intervjudeltagaren inte anser sig besitta någon 

kännedom om vad just det temat berör. Detta var ett potentiellt scenario som dock inte skedde.  

   Invändningar mot den kvalitativa forskningsintervjun finns dock, bland annat att den inte är 

vetenskaplig på grund av att den är så personberoende. Det stämmer att den är beroende av 

relationen mellan intervjuare och intervjudeltagare, men istället för att se det som något som 

nödvändigtvis är dåligt kan man istället tänka att intervjuarens hantverksskicklighet är av stor 

betydelse för kvaliteten (Kvale & Brinkmann 2009, s. 186). Samspelet mellan intervjuare och 

intervjudeltagare kan ses som något positivt, då det är möjligt att få tillgång till mer nyanserade 

beskrivningar och varför intervjudeltagaren upplever och handlar på ett visst sätt. I detta fall berör 

det vilket sätt selektionen går till, enligt deras upplevelser och erfarenhet (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 46).  

 

5.3 Urval och tillhörande problem 

Studien är begränsad till att innefatta intervjudeltagare från Stockholmsområdet. De underrättare, 

utredare och åklagare som ställt upp på intervju är alltså samtliga verksamma i Stockholm. Valet 

skedde med bakgrund av att jag bor i Stockholm och att det således var tidsmässigt lämpligare att 

genomföra intervjuerna inom detta område. 

   Ett problem som dök upp under sökandet efter intervjudeltagare var svårigheten att finna villiga 

intervjudeltagare. Detta skedde trots att jag hade börjat med sökandet i god tid. Ett tillhörande 

problem var att kontakta rätt person för intervjuförfrågan. Vid kontakt med Ekobrottsmyndigheten 

för att finna åklagare fick jag tala med informationschefer för att sedan slussas vidare ett antal 

gånger. Jag ringde till personer som jag ansåg relevanta för studien och blev slussad vidare tills en 

person tackade ja och ställde upp på intervju. Gemensamt för Ekobrottsmyndighetens åklagare var 

att det rådde tidsbrist och många var av förklarliga skäl upptagna med diverse arbetsuppgifter. Vid 

detta stadium förstod jag att det skulle bli mycket svårt, om inte omöjligt på grund av tidsaspekten, 

att intervjua ett eget uppsatt mål på tre åklagare och det slutade med endast en. 

   Betydligt enklare var kontakterna på Skattebrottsenheten. Dessa var mindre problematiska att få 

tag på och de var väldigt hjälpsamma i processen att hitta lämpliga intervjudeltagare. Jag fick 

kontakt med en person på Skattebrottsenheten som hjälpte mig vidare till en kontaktperson som 

sedan kontaktade möjliga intervjudeltagare åt mig. Kontaktpersonen hade, utan att jag bett om det, 

tillfrågat personer i varierande åldrar samt bakgrund och olika erfarenhet, dock inga ”gröngölingar” 

som denne själv uttryckte det. Vilka personer som tillfrågades kan dock ha följt något slags 

mönster, såsom att endast de som kontaktpersonen visste var positivt inställda till deras arbetssätt 

tillfrågades. Jag anser att detta är viktigt att nämna då det skulle ha påverkat studiens resultat, trots 
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Figur 1. Inledande del av rättsprocessen vid 

skattebrott. 
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att jag inte tror det var aktuellt i detta fall då intervjudeltagarna framhävde både positiva och 

negativa sidor av arbetssättet.  

   Den metod som användes för att finna intervjudeltagare hos Skattebrottsenheten och 

Ekobrottsmyndigheten kallas för ett snöbollsurval. Detta är ett slags bekvämlighetsurval som 

innebär att forskaren använder redan funna kontakter till att värva ytterligare deltagare (Bryman 

2001, s. 115). Med nämnda urval blir intervjudeltagarna sannolikt inte representativa för 

yrkesgrupperna (Bryman 2001, s. 114 och 116), vilket kan vara relevant att påpeka. 

   Det ursprungliga antalet intervjudeltagare som valts för denna studie var minst fem stycken, vilket 

det också slutade med. Fyra av dessa var underrättare eller utredare vid Skattebrottsenheten och en 

intervjudeltagare var åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.  

   Litteraturval har också företrädesvis skett genom ett snöbollsurval. I början av arbetet hade jag ett 

fåtal böcker och några rapporter från Brottsförebyggande rådet, vilkas referenslistor användes för 

att finna ytterligare relevant material för studien. Urvalet har skett nästan uteslutande på detta vis, 

med undantag för litteraturtips från min handledare och en del sökning i databasen Libris. Sökord 

som använts är ekonomisk brottslighet, skattebrott, motiv, anledning, kvinnor, män, status, döma, 

rättsväsende. Dessa har ofta kombinerats med varandra. Engelska motsvarigheter för dessa ord har 

använts, då en del litteratur visat sig vara skriven på andra språk än svenska. Sökord på engelska var 

white-collar crime, economic crime, tax evasion, motive, reason, women, men, status, sentence och 

justice system.  

 

5.4 Presentation av intervjudeltagare 

Då det kanske inte är helt lätt att veta vad 

intervjudeltagarnas yrken, som frekvent nämns i denna 

studie, faktiskt innebär är en presentation av dessa 

passande. Figur 1 här intill beskriver hur rättsprocessen 

går till vid skattebrott, innan ärendet går till åtal eller 

läggs ned. Skattebrottsenheten, där fyra av 

intervjudeltagarna arbetar, är en avdelning avskild från 

Skatteverkets övriga organisation. Uppdragen kommer 

oftast från Ekobrotts- eller Åklagarmyndigheten. De 

som arbetar tidigast i rättskedjan bland 

intervjudeltagarna är ibland underrättare vid 

Skattebrottsenheten. Dessa ägnar sig åt att samla in, 

behandla och utreda information som kan leda till 

misstankar om planerade eller redan begångna brott. De 
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samarbetar med bland annat Ekobrottsmyndigheten (Skatteverket 20110423). Anledningen till att 

dessa är kursivt markerade i figur 1 är att underrättelseverksamheten inte alltid är inblandad i 

processen, men en del av ärendena är initierade av dem. I annat fall börjar processen med 

Skatteverket. Det är dem som anmäler det misstänkta brottet till Ekobrottsmyndigheten, som 

bedömer om brottet ska utredas av Ekobrottsmyndighetens poliser eller Skattebrottsenhetens 

utredare. 

   De som arbetar som utredare vid Skattebrottsenheten arbetar för att ge åklagare tillräckligt bra 

grund att väcka åtal på. Deras arbete är därför viktigt för åklagare då det ligger som grund för vidare 

beslut. Utredare genomför även förhör med personer misstänkta för skattebrott (Skatteverket 

20110423).  

   Sist i den inledande rättskedjan finns åklagarna vid Ekobrottsmyndigheten. De bedömer om 

ärendet är lämpat att gå vidare med. Åklagaren inleder i så fall en förundersökning, som involverar 

en rad olika personer såsom poliser, ekorevisorer och ekoadministratörer (Ekobrottsmyndigheten 

2010).  

   Figur 1 är gjord i samarbete med intervjudeltagare från Skattebrottsenheten, då jag inte kunde 

finna någon färdig bildbeskrivning av processen. Om figuren ska stämma utanför 

storstadsregionerna byter man ut Ekobrottsmyndigheten mot Åklagarmyndigheten, i de utredningar 

som polisen inte beslutar om förundersökning. Intervjudeltagarna och kontaktpersonen vid 

Skattebrottsenheten har gjort ändringar och den sistnämnda har verifierat den slutliga figuren.  

 

5.5 Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes under april och maj 2011. Jag hade valt att spela in samtliga 

intervjuer, en av intervjuerna på Skattebrottsenheten lyckades dock inte spelas in på grund av 

tekniska problem. I detta fall fördes istället anteckningar. Tankar om att inte spela in intervjuerna 

fanns, eftersom jag tänkte att inspelningen skulle kunna hämma intervjudeltagarnas berättelser (Du 

Rées 2006, s. 259). Jag valde tillslut att spela in trots detta, då det var fyra intervjuer som skulle ske 

efter varandra utan mellanrum och att det då fanns en risk att min uppmärksamhet inte skulle vara 

på topp hela tiden under alla dessa timmar. Jag ansåg därför att en inspelning skulle undvika detta 

scenario. Inspelning är dessutom bra för att kunna ägna sig åt dynamiken i samtalet (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 194).  

   Den första intervjun som genomfördes skedde tidigt i april med en åklagare vid 

Ekobrottsmyndigheten. Då intervjun bestämdes hastigt var intervjuguiden inte än helt 

genomarbetad och jag valde därför att se denna som en testintervju. Jag och åklagaren möttes på 

Ekobrottsmyndigheten den aktuella dagen och genomförde intervjun i ett samtalsrum på samma 

plats. Intervjun varade inte särskilt lång tid, men jag fick en klarare bild av vilka frågor som skulle 
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vara intressanta att ställa vid de framtida intervjuerna. Detta innebar dock inte att jag inte fick 

användbar information från denna intervju, men jag såg en del brister och jag insåg också att den 

kunde ha gjorts bättre. Efter denna intervju omformulerades intervjuguiden och syftet en aning, 

vilket gjorde att guiden genomgick en hel del förändringar (för ursprunglig intervjuguide, se bilaga 

2). Att denna intervju skedde så pass tidigt i uppsatsprocessen var endast positivt, då jag drog 

lärdomar av situationen och hade tid och ny kunskap till att justera arbetet. Jag valde att bifoga båda 

använda intervjuguider som bilagor till denna studie då jag skrivit att förändringar i guiden 

genomfördes efter den första intervjun, men att material från intervjun med denna guide ändå 

använts i studien. Åklagaren kontaktades i efterhand och informerades om studiens förändringar. 

Detta för att syftet med studien inte längre var vad åklagaren accepterat att medverka vid. 

Åklagaren godkände det nya syftet och gav tillåtelse att använda materialet från intervjun med 

denne.  

   Resterande fyra intervjuer ägde rum på en och samma dag. Intervjudeltagarna hade valt att vi 

skulle genomföra intervjun i ett samtalsrum på deras arbetsplats. Intervjuerna varade i ungefär 30 

minuter vardera. Det var vid dessa intervjuer jag använde den nya intervjuguiden, vilken visade sig 

fungera bra då jag fick många användbara och utförliga svar (för intervjuguide, se bilaga 1). Att 

använda sig av tidigare forskning och be intervjudeltagarna ta ställning till denna var en idé som 

gjorde att intervjudeltagarna utvecklade resonemang kring forskningen och dessutom bidrog med 

egna tankar, vilket också var min förhoppning.  

   Maktaspekterna var inte lika uppenbara i intervjuerna med personal på Skattebrottsenheten som 

jag upplevde att de var under intervjun med åklagaren på Ekobrottsmyndigheten. Jag tror att det kan 

bero på att jag dels hade förberett mig bättre och tagit med mig erfarenheter från tidigare intervju 

samt för att jag kände mig mer bekväm med intervjuguiden. Jag föreställer mig att detta bidrog till 

att intervjudeltagarna och jag som intervjuare kunde skapa en tryggare och mer avslappnad 

intervjusituation. Detta antagande förstärks av att jag upplevde att intervjudeltagarna var väldigt 

öppna och pratsamma vid intervjun. Under intervjun med åklagaren var jag mer nervös än med de 

senare. Jag tror att detta berodde på att jag inte var lika förberedd och att jag upplevde åklagaren 

som lite mer formell än de andra intervjudeltagarna.  

   Intervjuaren besitter ofta makt i intervjusituationen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 92) och det är 

svårt, om inte omöjligt, för mig att säkert veta hur intervjudeltagarna upplevde situationen. 

Intervjuerna med personal på Skattebrottsenheten och Ekobrottsmyndigheten skedde som nämnt på 

deras arbetsplats och därmed i en för dem väldigt bekant miljö. Detta kan ha bidragit till en 

trygghetskänsla för dem. Som ett tillägg till diskussionen om maktaspekter bör påpekas att jag som 

forskare har ett övertag i slutändan, då det är jag som tolkar och förmedlar vad intervjudeltagarna 

sagt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 49). Jag har försökt att jämna ut denna maktfördelning så gott 
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jag kan, då jag under intervjuerna frågat och bett om förtydliganden på sådant jag inte varit säker på 

att jag förstått rätt. 

   En annan aspekt av intervjusituationerna är påverkan och inflytande från mig som intervjuare 

(Skrinjar 2003, s. 111). Detta kan ha yttrat sig på olika vis, men att jag är ung, kvinna och 

kriminologstuderande kan ha haft någon slags påverkan på kunskapsproduktionen. Att jag är ung, 

eller någon annan faktor, kan ha bidragit till det faktum att intervjudeltagarna från 

Skattebrottsenheten ofta förklarade sina resonemang mer ingående med bakgrund av att de kanske 

inte trodde jag förstod eller var insatt i vissa ämnen. Detta var dock endast positivt och ledde till 

många (om än ibland överflödiga) klargöranden som jag annars kanske inte skulle ha frågat efter.   

 

5.6 Analysmetod 

Materialet som ska analyseras är transkriberingar från intervjuerna med åklagare, underrättare och 

utredare. Det finns olika vis att transkribera på och vilken man väljer beror på avsikten med 

utskriften (Kvale & Brinkmann 2009, s. 197). För transkribering av intervjuerna vid denna studie 

valdes en skriftspråklig nedskrivning av intervjusamtalet, med mindre redigeringar för att underlätta 

läsbarheten (Kvale & Brinkmann 2009, s. 301). Detta är ett val som även är baserat på etiska 

aspekter, då talspråk kan ses som otydligt och osammanhängande när det skrivs ned. För att 

undvika detta, som jag anser skulle vara orätt mot intervjudeltagarna som möjligtvis läser 

uppsatsen, är val av skriftspråklig nedskrivning viktig för mig (Trost 2008, s. 48). Vid 

transkriberingen valde jag att skriva ned hela intervjusamtalen för att inte missa något som kunde 

vara viktigt för studien, kanske sådant jag inte innan reflekterat över och därmed skulle vara 

intressant för denna studie eller för framtida forskning. 

   Citat från transkriberingen och material från anteckningarna användes sedan under resultat och 

tolkningskapitlet för att diskutera vad som sagts och hur det skulle kunna kopplas till studiens syfte 

och frågeställningar. Jag har tematiserat transkriberingarna för att skapa passande rubriker till 

resultat och tolkningskapitlet och lagt in citat under passande tema.  

   Hur jag valt att presentera de citat jag ansett vara relevanta följer vissa riktlinjer. Vissa citat har 

jag bedömt varit etiskt problematiska att presentera, då bland annat intervjudeltagares identiteter 

skulle kunna avslöjas av dessa. Några detaljrika berättelser med exempelvis olika företagsnamn 

gavs, vilka jag valde att inte återge på ett exakt vis i studien. Transparensen har med andra ord 

tummats på, då jag anser det viktigare att skydda intervjudeltagarna, vilket de också lovats av mig 

vid presentationen av de forskningsetiska principerna (se avsnitt 5.7).   

   Jag vill försöka att relatera citaten till texten, kontextualisera dem och sedan förklara varför de är 

viktiga samt vad jag anser att de belyser (Kvale & Brinkmann 2009, s. 300-301). I resultat och 

tolkningskapitlet har jag därför valt att vid passande citat kontextualisera genom att skriva in vilken 
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fråga citatet är ett svar på, sammanhang eller om utskrift av frågan ansågs överflödig försöka 

beskriva hur intervjudeltagaren uttryckte sig och liknande. 

 

5.7 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har utgivit forskningsetiska principer, vilka innehåller fyra huvudpunkter kallade 

informations-,  konfidentialitets- , samtyckes- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Dessa är 

framtagna för att skydda intervjudeltagarna och utveckla kunskap samt metod (Vetenskapsrådet 

2002, s. 5). I denna studie har dessa eftersträvats att följas och intervjudeltagarna gjordes 

uppmärksamma på dessa vid möjlighet via mejl- eller telefonkontakt och/eller vid det första fysiska 

mötet. 

   En del av kraven har varit mer centrala för mig än andra, däribland konfidentialitetskravet. Detta 

krav innebär att alla uppgifter som kan avslöja intervjudeltagaren och dess personuppgifter raderas 

eller görs oåtkomliga (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Jag har tidigare presenterat intervjudeltagarna, 

men endast genom deras yrken. Jag har alltså valt att inte gå närmare in på deras person i studien. 

Namn och liknande kommer inte att nämnas. Efter avslutat arbete avser jag även att radera 

inspelningarna från intervjuerna.  

   En annan viktig aspekt av konfidentialitetskravet är att min kontaktperson på Skattebrottsenheten 

själv tillfrågat möjliga intervjudeltagare. Hon har således vetskap om vilka som valt att delta. Jag 

har reflekterat över detta och kommit fram till att detta bör vara acceptabelt. Detta baserar jag på att 

mina intervjudeltagare visste om detta när de valde att tacka ja. Föregående leder mig in på 

samtyckeskravet, vilket innebär att samtycke ska inhämtas från intervjudeltagaren (Vetenskapsrådet 

2002, s. 9). Då jag hade en kontaktperson som hjälpte mig att tillfråga intervjudeltagare är det inte 

jag som inhämtat samtycket, det har istället skett genom en annan anställd vid Skattebrottsenheten. 

Kontaktpersonen hade fått information om att intervjuerna skulle spelas in, vilket jag för 

säkerhetsskull tillfrågade intervjudeltagarna om igen vid intervjusituationen. Samtliga samtyckte till 

detta. Kontaktpersonen var dessutom informerad om att deltagandet var frivilligt och 

intervjudeltagarna informerades av mig vid intervjusituationen om rätten att avbryta och att de inte 

behövde svara på frågor de ansåg vara känsliga. 

   Övriga forskningsetiska principer har givetvis tagits hänsyn till, men ovanstående är de som jag 

ansett varit viktiga för just denna studie att diskutera.  

 

5.8 Förförståelse och vetenskapsteori 

Att studien skulle behandla selektion har inte varit en självklarhet från början. Skrivandet med 

denna uppsats har verkligen varit en process där mycket ändrats och justerats under arbetets gång. 

Utgångspunkter som studien hade från början har frångåtts och bildat nya, enligt mig bättre, 
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startpunkter. Genomgående har dock samma brottstyp varit i fokus. Denna process har skett i takt 

med ökad förståelse för ämnet. Jag hade till en början en begränsad förförståelse i det ämnet studien 

behandlar och hade inte tidigare reflekterat över selektion i rättsväsendet. Att det ofta råder brist på 

pengar och resurser vid olika håll i samhället har jag givetvis läst och hört, främst via massmedia. 

Jag hade dock inte tänkt vidare på detta, såsom vilka konsekvenser detta medför (som selektion), 

utan förståelsen växte fram i takt med litteraturgenomgången och val av ämne. Samma sak gäller 

för förförståelsen gällande personer som begått skattebrott, dock hade jag en aning klarare 

föreställning angående dessa. Jag har delvis följt de större härvorna som media skrivit om och 

föreställt mig att det allt som oftast rörde sig om större affärsmän och om enorma summor pengar. 

Denna förförståelse är nog inte så underlig, då det är dessa som media främst uppmärksammat. Det 

slutliga valet av inriktning av ämnet gjordes då jag ansåg att detta verkligen skulle kunna bidra till 

nuvarande forskning, då undersökningar gällande hur personer i selektionsprocesser resonerar i 

högsta grad är begränsad (Kardell & Bergqvist 2009, s. 94).  

   Intervjuerna ägde rum efter utförd litteraturgenomgång, vilket gjorde att jag vid 

intervjusituationerna hade ökat min förförståelse och därmed var avsevärt mer insatt i ämnet vid 

dessa. Att ha kunskap om ämnet är viktigt, detta gör bland annat att man kan ställa relevanta 

följdfrågor under intervjusituationen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 122).  De intervjudeltagare jag 

fått tillgång till kan dessutom ses som experter inom området, då samtliga har lång erfarenhet i 

arbetet. Detta gör förberedelse inför intervjusituationen från mig som intervjuare särskilt viktig och 

kan bidra till en jämnare maktasymmetri (Kvale & Brinkmann 2009, s. 163).  

   Föregående leder mig dessutom in på tolkning av texter (Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 157). 

Forskarens förförståelse präglar tolkningen av en text, därför är det viktigt att forskaren redogör för 

sin förförståelse (Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 73). Inför kapitlet om resultat och tolkning anser jag 

det viktigt att nämna att det finns fler möjliga tolkningar av en text och att jag som forskare inte ska 

göra anspråk på att ha den enda legitima tolkningen (Krippendorff 2004, s. 31).  

   Jag har i denna studie utgått från att kunskap konstrueras mellan mig och de intervjudeltagare som 

medverkat. Denna kunskap är situationsbunden och beroende av mig som intervjuare (Skrinjar 

2003, s. 109), vilket medför att det inte är någon absolut sanning som eftersträvats utan mer deras 

erfarenheter och mina tolkningar av detta.  

 

5.9 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet kan anses vara anpassade till kvantitativ forskning, då fokus ofta 

ligger på mätning. Dessa begrepp utgår från att det är möjligt att endast komma fram till en absolut 

bild av den sociala verkligheten. Olika synpunkter finns gällande användande av validitet och 

reliabilitet i kvalitativ forskning. En ståndpunkt har introducerat alternativa kriterier för 
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kvalitetsbedömning i kvalitativ forskning, medan andra anser att det räcker med en anpassning av 

begreppen. I anpassningen tas mindre hänsyn till sådant som är oviktigt i kvalitativ forskning, 

såsom mätning (Bryman 2001, s. 257-258). Jag har valt att ansluta mig till den senare ståndpunkten 

och använder av den anledningen begreppen validitet och reliabilitet.  

   Validitet i kvalitativ forskning uppnås genom att man undersöker det man avser att undersöka 

(Bryman 2001, s. 257). Jag har under hela arbetsprocessen ständigt gått tillbaka till studiens syfte 

och frågeställningar för att kontrollera att jag verkligen undersöker det jag avser, detta genom att 

bland annat anpassa intervjuguiden till studiens syfte och frågeställningar. Validering av materialet 

ska ske under hela arbetsprocessen och inte endast kontrolleras i ett slutskede (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 268).  

   Utöver detta innebär validitet även tillförlitligheten i intervjudeltagarnas svar (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 267). Det är svårt, om inte omöjligt, för mig att veta om intervjudeltagarna har 

uppgett ärliga svar. Det kan vara så att de givit de svar de tror att jag vill ha eller de svar de tror att 

de borde uppge. Många av intervjudeltagarnas citat är dock svar som kan anses överraskande eller 

kanske till och med provokativa. Min tanke är att dessa inte är givna baserat på antagen önskvärdhet 

eller svar jag på något vis indikerat vara eftersträvansvärda. Jag hoppas och tror därför att de givit 

öppenhjärtiga svar och att dessa återspeglar deras synsätt och erfarenheter av selektion. 

   Reliabiliteten behandlar resultatets tillförlitlighet och rör frågor gällande studiens replikerbarhet. 

Att en annan forskare skulle kunna upprepa studien och få samma resultat är inte troligt, då 

intervjudeltagares svar kan vara beroende av situation och vem som ställer frågan (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 263). Detta kallas även för intersubjektivitet. Att jag skulle upprepa studien och 

få samma resultat är också tveksamt, då förförståelse ändras och därmed kan bedömningarna göras 

på ett annat vis. Ett annat ord för detta är intrasubjektivitet (Bergström & Boréus 2005, s. 36).  

 

5.10 Generaliserbarhet 

I denna studie är det inte av intresse att kunna generalisera till en vidare kontext, då den 

producerade kunskapen genom intervjuerna är socialt och historiskt kontextbundna (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 280-281).  

   Den analytiska generaliseringen innebär att studiens resultat kan vara vägledande vid andra 

liknande situationer (Kvale & Brinkmann 2009, s. 282). I denna studie är generaliserbarhet inte 

något av huvudsyftena, men tydliga beskrivningar och grunder till tolkningar har åstundats att vara 

tydliga främst för att underlätta läsarens bedömning av reliabiliteten, men kan även vara till hjälp 

vid läsares bedömning av den analytiska generaliserbarheten som här eftersträvats.  
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6. RESULTAT OCH TOLKNING 

Då intervjun med åklagaren inte följt samma intervjuguide som resterande urval, kommer svar från 

denna inte användas lika frekvent. En del frågor och svar föll bort under senare delar av arbetet då 

de inte längre ansågs lika relevanta till studiens syfte. Jag har alltså främst utgått från 

intervjudeltagare från Skattebrottsenheten och deras svar, men åklagarens svar är redovisade vid de 

delar jag ansett det vara passande.   

     Relevant för detta kapitel är också att påpeka att samtliga intervjudeltagare från 

Skattebrottsenheten höll med om att en selektion i rättsväsendet är nödvändig på grund av tids- och 

resursbrister.  

 

6.1 Föreställningar om olika grupper av misstänka 

Detta avsnitt är avsett att återknyta till frågeställningen "kan föreställningar om olika grupper av 

misstänkta ha betydelse i selektionsarbetet?". Intervjudeltagarna uppgav att det egentligen inte finns 

någon stereotyp misstänkt, då de personer som misstänks för skattebrott återfinns i hela samhället. 

Men man tillade, trots detta, att de flesta är män i 40-50 års ålder som driver ett företag. De från 

Skattebrottsenheten och åklagaren menade att den mest förekommande misstänkte i utredningar 

bland annat är målvakterna, alltså inte de egentliga företrädarna för företagen (se kapitel 3 för en 

definition av begreppet målvakt). Jag ställde en fråga om varför de tror att män och lågutbildade 

oftare går vidare än andra i rättsprocesser (från Kardell & Bergqvist 2009, s. 91, se avsnitt 4.1). 

Denna fråga tycktes kunna sammankopplas med målvakter. En intervjudeltagare beskrev målvakter 

som följande: 

 

Målvakterna är oftast väldigt unga idag. De är blåögda och går in i något. Och så är det de 

här klassiska missbrukarna som går med på vad som helst egentligen. Och så är de immuna 

mot åtgärder, kanske har massa skulder sen tidigare. Är okänsliga helt enkelt för åtgärder. 

 

Målvakterna ska enligt intervjudeltagarna vara svaret på varför män och lågutbildade oftare går 

vidare, då dessa är mer tillgängliga och lättare att driva vidare till åtal:  

 

Ja, det finns ett visst fog för ett sådant påstående [att män med lägre utbildningsnivå går 

vidare, min anm.] i och med att kanske den kategorin inte är lika smart. De har blottlagt sig 

på ett annat vis. Det är lättare kanske att få fram de här bevisen. Det är mycket svårare att 

komma fram om det är en mer kunnig, det kan ligga flera lager mellan brottet och den som är 

faktisk företrädare. Många gånger är det lätt att då istället kliva på målvakterna, istället för att 

försöka hitta den riktiga [företrädaren, min anm.]. 

 

Intervjudeltagarna från Skattebrottsenheten beskrev att dessa målvakter ofta blir de som straffas, 

men att de inte är den personen som egentligen begått skattebrott. Det är dock ofta målvakterna som 



 

 20 

utreds då de faktiska företrädarna kan vara svåråtkomliga. De faktiska företrädarna kan vara 

omgivna av ett slags skydd som är svårt att komma igenom. Detta beskrevs i citatet ovan som att de 

faktiska företrädarna är mer kunniga och ofta utfört brottet på ett komplicerat vis genom olika 

"lager" innan man kan komma fram till den riktiga företrädaren.  

   Beskrivningarna av både den faktiska företrädaren för ett företag och målvakter hade gemensamt 

att det handlade om män. Under detta tema framkom antaganden om att kvinnor håller sig till regler 

som de inte vågar eller vill bryta. De kvinnor som begår skattebrott däremot ansågs av vissa besitta 

psykopatdrag och/eller tro sig vara "übermänniskor". Kvinnor ansågs då vara en speciell grupp 

gärningspersoner vid skattebrott. Det framkom åsikter om att kvinnor kan vara den "farligaste" 

motståndaren. Detta uttrycktes bland annat genom påståenden som att "när kvinnan går över 

gränsen, så kan det bli hur knäppt som helst". Kvinnliga gärningspersoner var dock inte vanligt 

förekommande i intervjudeltagarnas arbete, men under intervjuerna framkom det att när det hände så 

kunde dessa anses vara särskilt hänsynslösa gärningspersoner. Kvinnan som brottsling uttrycks vara 

väsentligt mer avvikande från hur kvinnor ska vara, jämfört med män som brottslingar.  

   Kvinnor förväntas vara mer försiktiga, vilket inte borde innebära brytande mot lagar och liknande. 

Vissa uttalanden från intervjudeltagare tyder på tilldelanden av egenskaper till en viss typ av person, 

här kvinnor, baserat på en grupptillhörighet. Detta skriver Lindholm & Bergvall (2006, s. 41) om, 

och beskriver vidare att detta kan skapa problem vid ett ärende där den misstänkte är kvinna. Hur 

problemet ser ut är oklart, men Dodge (2009, s. 187) menar, vilket finns beskrivet i den tidigare 

forskningen, att det kan innebära en mildare behandling. Intervjudeltagare som uttryckte kvinnan 

som farlig, psykopatliknande och hänsynslös tyder dock på omvänt, då den misstänkte kvinnan inte 

tilldelats egenskaper som omhändertagande och försiktig. Jag tolkar detta som att kategoriseringar 

som skurk i detta fall skulle vara tillämpbar, då det inte uttrycks vara synd om dessa kvinnor och 

egenskaperna som tilldelats dessa inte är överförbara till en stackare. Inte ens de värsta manliga 

misstänkta för skattebrott tilldelades dessa extrema egenskaper, vilket kan tyda på att kvinnor ibland 

kan anses vara värre skurkar.   

   Svaren på frågeställningen var för mig förvånande, då jag inte hade väntat mig att studien skulle 

komma in på målvakter. Målvakternas roll är endast översiktligt redogjord för och empiriskt stöd 

för intervjudeltagarnas påståenden saknas i förevarande studie. Dessa verkar dock ha en stor roll 

och vara vanligt förekommande i utredningar då den person som faktiskt begått skattebrottet ibland 

verkar vara svåråtkomlig. En grupp misstänkta som intervjudeltagarna anser vara vanligt 

förekommande kan alltså menas vara målvakterna, vilket egentligen inte stämmer då dessa bara är 

en slags fasad för verksamheten. Målvakten har alltså inte begått ett skattebrott, utan ett brott mot 

Aktiebolagslagen (se kapitel 3). Kvinnor kunde anses vara en särskild grupp misstänkta. Dessa 

kunde ibland betraktas som värre än manliga misstänkta och stora skillnader mellan män och 
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kvinnor kunde göras, men om detta påverkade selektionen framkom inte. En tredje betydande grupp 

misstänkta framkom det inte så mycket information om, utan får i denna studie begränsas till att 

bestå av män med eget företag i 40-50 års ålder, baserat på intervjudeltagarnas svar. Jag hade 

föreställt mig att föreställningar om olika grupper av misstänkta eventuellt skulle kunna bidra med 

en förståelse för selektionen. Faktum är att detta bidragit till det, då information om vilka som 

selekteras fram, och varför, diskuterats. Föreställningar om misstänkta kan alltså ha betydelse, då 

det här framkom att målvakterna är mer lättåtkomliga och därmed enklare att driva vidare i 

rättsprocesser. Dessa kan till följd därav selekteras fram.  

 

6.2 Den misstänktes motiv 

Nedanstående är ämnat att svara på frågeställningen ”spelar den misstänktes motiv någon roll i 

selektionsarbetet?”. En intervjudeltagare från Skattebrottsenheten beskrev ett förekommande motiv 

som, enligt min tolkning, kan vara en mindre klandervärd misstänkt: 

 

Motiven är ibland att överleva. Det kan vara den här småföretagaren som har en omsättning 

på 1-1,5 miljon och så är han inte bra på bokföring, inte bra på att deklarera men han är 

jäkligt duktig på det han gör, att måla och snickra. Han jobbar själv med sin lilla bil och så 

märker han att det börjar skena iväg, kostnader går, han får en skilsmässa och allt det där. Då 

sitter han ju i kris. Då tycker inte jag att man är girig, då är det ett sätt att överleva. /.../ Jag 

tror att det är han som åker dit. För att han är så snäll och sitter och berättar, att jag erkänner 

det här. Det är helt synd, alltså, för det är oftast de som ärliga och kommer hit och säger att 

jag hade kris. De smäller till mot dessa stenhårt då. Kanske blir en villkorlig dom, men de 

blir i alla fall straffade. 

 

Ovanstående citat är det mest tydliga av intervjudeltagarnas svar och är dessutom illustrerat med ett 

exempel och egna tankar angående motivet, varför detta valdes. Intervjudeltagaren var dock inte 

ensam om liknande resonemang, en andra intervjudeltagare beskrev ett likartat exempel. Det 

uttrycktes i vissa fall att visad ånger och vilja till förbättring kunde tas hänsyn till, dock var målet 

alltid att driva ärendet på ett objektivt vis. Detta kan kopplas till Sahlins (1994) kategoriseringar 

stackare och skurkar. Ärendet beskrivet i citatet ovan passar in i beskrivningen på en misstänkt i 

kategorin stackare, då man kan anta att den misstänktes inställning till deras makt åtminstone 

påverkar bedömaren känslomässigt, men kanske inte om ärendet sedan faktiskt går vidare. I 

beskrivningen av den misstänkte ovan besitter denne fler egenskaper som definierar en stackare, då 

personen beskrivs som ärlig och i vanliga fall laglydig. Citatet påminner om Lindgrens (2000, s. 

146-147) forskning, som beskriver denna kategori misstänkta som "krispåverkade", alltså personer 

som begått brottet på grund av ekonomisk kris.  

 



 

 22 

Visst har jag erfarenhet från utredning när någon som kanske sitter i knipa eller hamnat lite 

snett, kanske inte haft lika starkt uppsåt heller. Där kan det vara en skillnad i bedömning om 

man ska fortsätta. Det är ju inte tänkt att det ska vara så, men mycket väl... Det är ju 

egentligen vid straffutmätningen det ska slå igenom. 

 

Ovanstående citat sades med en viss tvekan och jag uppfattade det som att intervjudeltagaren inte 

tidigare reflekterat djupare över frågan. Jag ansåg att detta citat var viktigt att ha med då 

beskrivningen, enligt min tolkning, tyder på motsatsen till vad som beskrivits tidigare om motiv, 

alltså att ärenden med personer i kris inte selekteras fram mer än andra. Här påstås det att det kan 

vara tvärtom, att ärendet kanske läggs ned. För att återknyta till frågeställningen "spelar den 

misstänktes motiv någon roll i selektionsarbetet?", blir svaret utifrån intervjudeltagarna att de 

krispåverkade gärningspersonerna, som i vanliga fall kan betraktas som snälla och ärliga enligt min 

tolkning, vara mindre klandervärda. Trots detta kan de ofta selekteras fram då de kan vara lättare att 

utreda, menade flertalet av intervjudeltagarna. För att koppla detta svar till Korsell (2003, s. 28), kan 

detta tyda på att ärenden sorteras in som antingen lätta eller svåra ärenden. Den kategori ärendet 

faller under kan påverka utfallet, alltså om ärendet går vidare eller ej.  

 

6.3 Lätta och svåra ärenden 

Frågeställningen ”finns det andra faktorer som kan vara av betydelse i selektionsarbetet?” gav 

många likartade svar. Detta avsnitt blir som en fortsättning på föregående, då denne ledde in på 

kategoriseringar av lätta och svåra ärenden. Under denna del framkom att intervjudeltagarna menade 

att ärendets storlek var av stor betydelse. Det sades främst att de små fallen selekterades fram, då 

dessa gav mycket ur en statistikaspekt. Följande är vad några intervjudeltagare sa om detta: 

 

Ja så tror jag att det är [att de små ärendena selekteras fram, min anm.]. Det är ju en 

pinnstatistik överallt. Samtidigt är det ju så att man utarbetar ju metoder, inte vi men 

Ekobrottsmyndigheten, att man med så liten arbetsinsats som möjligt få en fällande dom /.../ 

Det som är lättast att bevisa det kör man ju på, och det som kräver mer arbetsinsatser är 

svårare att få till resurser för.  

 

Så är det [att de små ärendena selekteras fram, min anm.]. Stenhårt så på EBM 

[Ekobrottsmyndigheten, min anm.]. Och det blir ju så här också. Det är kvantitet istället för 

kvalitet.   

 

Det tror jag stämmer till stor del, absolut. Ekobrottsmyndigheten har ett pinnmål, en 

pinnjakt och det är antalet som räknas många gånger. De som går relativt snabbt och lätt att 

komma i mål till en fällande dom. 

 

Citaten kan kopplas till både Lipsky (1980) och Korsell (2003) där beskrivningar av svåra och lätta 

ärenden ansetts relevant. De svåra var mer resurskrävande och svårare att driva till en fällande dom. 
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De lätta däremot passar in på det senare citatet där intervjudeltagaren säger att de som går snabbt och 

lättare leder till en fällande dom, vilka också prioriteras. De lätta ärendena är ofta enklare att driva 

vidare och bedöms därmed ge mer ur en statistik- och effektivitetsaspekt. Effektivitet uppnås på 

detta vis, vilket en intervjudeltagare beskriver som följande: 

 

Man kanske många gånger ger sig på dem som är lite oskyldigare för att det är enklare. Det 

ger mest pinnar i statistiken. Det är mycket tuffare att ge sig på de andra för att de har mer 

drivna ombud, täckt upp med målvakter och det blir då en tung utredning.  

 

Jag tolkar citatet ovan som att intervjudeltagaren menade att de lättare ärendena kan vara synonymt 

med dem som kan betraktas som mer oskyldiga. På intervjudeltagarnas beskrivningar ser det ut som 

att dessa ofta inte är lika komplicerade ärenden som det ibland kan vara annars. Följande är ett 

exempel på varför de lättare ärendena prioriteras:  

 

Jag tror att det har att göra med att om du kommer upp i en hierarki av människor, som till 

exempel läkare och den nivån, uppåt och kanske snäppet under också, som ett exempel bara. 

Då får aldrig dem fällda, alltså. 

 

De svårare ärendena innefattar alltså ofta personer som är svåra att driva vidare till åtal. Ovanstående 

är ett bra exempel på vad flertalet intervjudeltagare sade på olika vis, oavsett om det rörde sig om 

målvakter eller att det fanns en synlig faktiskt företrädare för företaget. Gemensamt synsätt för 

majoriteten av intervjudeltagarna var att makten som företrädaren besatt var en relevant faktor och 

att det var svårare att ge sig på dessa. En intervjudeltagare beskrev det på följande vis:   

 

Den här gangstern kämpar emot, ljuger och har pengar och kan hålla sig undan. Han har ju 

advokater. De klarar sig alltid.   

 

Detta kan kopplas till Sutherlands (1949, s. 42-43) resonemang om att de mäktigare kommer undan. 

Sutherland (1949) använde dock inte begreppet gangster, utan åsyftade mer personer av respektabel 

ställning. Makt är det dock, enligt mig, underförstått att det åtminstone till viss del handlar om. Detta 

baserar jag på möjligheten att kämpa emot, tillgången till ombud och den finansiella kraften 

personen besitter, tolkat utifrån citatet. En annan aspekt av detta är att makten och den finansiella 

statusen medför en mildare behandling på grund av att utredningen anses för krävande gällande 

dessa ärenden, bland annat sa majoriteten intervjudeltagare från Skattebrottsenheten att det är de 

ärenden som är lätta att bevisa som man driver vidare. De som kräver mer arbetsinsatser läggs oftare 

ned, då det är svårt att få resurser till att arbeta med de. Berättelser som exemplifierar svåra ärenden 

framkom utöver detta. Ett handlade om en domare som frikände åtalade advokater med en 

motivering i stil med att man får räkna med att en advokat gör fel, då dessa har en så viktig roll i 
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samhället. Domaren hade ett förflutet som advokat och det tolkades av intervjudeltagare som att 

advokaterna frikändes på grund av att de tillhörde samma orden. Ärendet hade genomgående varit 

svårt att utreda, då förhinder uppstod på grund av vilka de misstänkta var. Det framkom dessutom 

tankar om att Sverige är korrupt gällande dessa delar. Enligt min upplevelse, berättades denna 

historia med en uppenbar känsla av frustration. Bland annat uttrycktes åsikten att det var "sjukt". Då 

dessa ärenden är svårutredda på grund av de misstänktas makt och inflytande leder det, enligt 

intervjudeltagare, till en selektion då de inte kan hantera fall som dessa.   

   Domarens resonemang kan kopplas till vad Weisburd med flera (1991, s. 134) skrivit om, vilket 

finns presenterat i kapitlet om tidigare forskning. De menade att den sociala statusen kan bidra till 

en mildare (eller som i detta fall ingen) bestraffning. Domarens uttalande skulle eventuellt kunna 

kopplas till att den misstänkte bidragit positivt till samhället och har ett fläckfritt förflutet i 

brottsregistret, vilket Weisburd med flera (1991, s. 134) menar är ett slags försvar. Exemplet är 

enligt Weisburd med flera (1991, s. 143) inte det troligaste utfallet generellt, då majoriteten av de 

med högre social status blir behandlade hårdare än andra. Detta gäller dock inte kvinnor, äldre eller 

yngre (Weisburd med flera 1991, s. 144). Av uttalandet beskrivet ovan framgår inte helt klart om de 

misstänkta var män eller kvinnor, inte heller ålder. Det tyder dock på att de svåra utredningarna ofta 

läggs ned och det blir de lätta ärendena som går vidare, då de svårare inte lika ofta ger resultat.  

   Samtliga intervjudeltagare från Skattebrottsenheten uttryckte att det kunde anses beklagligt att de 

lätta ärendena uppmärksammandes av rättsväsendet i större utsträckning än vad många av de mer 

svåra gjorde. Alla uttryckte dock att de försökte att alltid vara objektiva och inte blanda in känslor, 

eftersom arbetet skulle bli väldigt komplicerat då. De lätta ärendena innebär bland annat, baserat på 

intervjudeltagarnas uttalanden, att chans till fällande dom bedöms som stor. Den misstänkte kan vara 

en person som begått brottet under krispåverkan och kan bidra positivt till utredningen genom 

erkännande och samarbete. Dessa är ofta mindre resurskrävande. De svårare ärendena begås ofta av 

mer mäktiga gärningspersoner och behöver inte nödvändigtvis omfatta mer pengar, men är större 

gällande hur komplicerade de är att utreda och om den misstänkte är någon besittande makt. Makten 

kan vara finansiell, statusbetingad eller handla om kontaktnät. Föregående beskrivning är dessutom 

förenlig med en stor del av den tidigare forskningen, där kategoriseringar av denna typ beskrivs som 

förekommande (se Lipsky 1980 och Korsell 2003).   

   Diskussion fördes om intervjudeltagarna ansåg att något utöver effektivitet hade betydelse för 

selektionen. Följande citat är en beskrivning från en intervjudeltagare vid Skattebrottsenheten 

angående detta:  

 

Utifrån min erfarenhet, det beror helt och hållet på vilken åklagare det är. Det går inte att 

säga generellt. De är individer och gör som dem vill. Det kan se ut hur som helst, en tuff 

offensiv åklagare kan driva ett tungt ärende och komma i mål. En annan åklagare skulle 
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snabbt som blixten lägga ner samma ärende. Beroende på dagsform eller egen kunskap, vad 

som helst.  

 

Åklagarnas handlingsutrymme bedöms av intervjudeltagare alltså vara stort. Detta citat kan tolkas på 

olika vis, dels som att det är godtyckligt och att vissa slumpmässigt går vidare. Det kan också tolkas 

som att intervjudeltagarna inte är tillräckligt insatta i åklagarnas grunder för vidare beslut och därför 

upplever det som slumpmässigt. Övriga svar på denna fråga var även att uppsåtet var tydligt 

viktigast, vilket det enligt samtliga egentligen också ska vara.  

   Som ett sista citat på detta avsnitt valdes följande förklaring av en intervjudeltagare från 

Skattebrottsenheten:  

 

Bokens värld är så här fyrkantig, men när du kommer ut i verkligheten upptäcker du att den 

är hur stor och vid som helst. I den akademiska världen försöker man snäva in så mycket 

som möjligt men i verkligheten är det inte så enkelt.  

 

Detta har flertalet intervjudeltagare uttryckt på olika vis, bland annat har det sagts att vissa saker inte 

bör tas hänsyn till, men att det görs ändå. Verkligheten ser ofta inte ut som den ska göra, och det kan 

vara svårt att få den att göra det. Ett annat uttryck för detta är law in action, vilket som tidigare 

nämnt innebär att verkligheten blir något annat än vad den ska vara enligt law in books (Korsell 

2003, s. 13).  

   På frågeställningen "finns det andra faktorer intervjudeltagarna framhäver som viktiga i 

selektionsarbetet?" är svaret att föreställningar om vilka ärenden som är lätta av relevans. Dessa är 

de ärenden som ofta går vidare i rättsprocessen. Enligt intervjudeltagarna var effektivitet alltså det 

viktigaste i selektionsprocessen, att uppsåtet var tydligt var också av vikt. Kategorisering av ärenden 

som lätta och svåra kan, som beskrivits i kapitlet om tidigare forskning, leda till att ärenden hanteras 

rutinmässigt på ett visst sätt och därmed kan effektivitet uppnås.  

   Andra faktorer kunde medverka enligt intervjudeltagarna, de ansåg det exempelvis lämpligt att 

vidare undersöka åklagares åsikter och erfarenheter av detta. 

 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Studien tyder på att Lindholm & Bergvalls (2006, s. 41) resonemang om att människan grupperar in 

andra människor utifrån erfarenhet, vilket medför förväntningar på personer indelade i dessa, är 

överensstämmande med hur selektionsarbetet går till. Detta är också vad en stor del av den tidigare 

forskningen utgått från (se Lipsky 1980 och Korsell 2003). I denna studie var grupperingar av lätta 

och svåra ärenden av stor vikt.  

   Stereotypföreställningar ska enligt Lindholm & Bergvall (2006, s. 41) medföra betydelse för hur 

ärenden bemöts. I denna studie innebar detta att de svåra ärenden kanske inte bemöttes alls, då de 
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av erfarenhet inte ledde till ett tillfredsställande och önskat resultat, det vill säga lagföring. De svåra 

ärendena kunde medföra uppfattningen om att det ses som omöjligt att dra dessa ärenden i "mål", 

vilket är syftet i rättsprocessens stadier. Att statistikaspekten var viktig framhölls under samtliga 

intervjuer. Detta medför att vissa personer kan behandlas mer fördelaktigt, nämligen de svåra 

ärendena, då de tenderade att selekteras bort. Förklaringen till detta är enligt Lipsky (1980, s. 29 och 

44) och Korsell (2003, s. 11 och 28) att bedömarna inte har tid eller resurser att bemöta varje 

enskild person, utan gör detta utifrån rutiner. Föreställningar om vilka som är de lätta ärendena 

spelade således en stor roll. Dessa ärenden kännetecknades av vissa saker, såsom mindre 

resurskrävande och mindre besvärliga då de ofta begicks av mindre mäktiga personer och därmed 

var lättare att driva till en fällande dom. Det var ofta dessa som gick vidare i rättsprocesser. 

   Intressant är att intervjudeltagarna hade klara föreställningar om just svåra och lätta ärenden, 

något mellanting beskrevs eller nämndes inte under någon av intervjusituationerna. 

Kategoriseringarna som stackare och skurkar blir alltså än mer tillämpbara, då det ofta uttrycktes 

vara antingen eller. Baserat på intervjudeltagarnas skildringar av lätta och svåra ärenden 

tillsammans med beskrivningar av misstänkta, kunde ett mönster urskiljas. De svåra ärendena 

bestod ofta av mäktiga gärningspersoner och "gangstrar".  Dessa misstänkta beskrevs som just 

"gangstrar" och att de "ljuger". Jag tolkade detta som att intervjudeltagarna anser att dessa är mer 

klandervärda och att man kan kategorisera in dessa misstänkta som skurkar.  

   I motsats till de svåra ärendena innefattade de lätta ärendena ofta misstänkta som begått brott 

under krispåverkan. Dessa beskrevs som att de "hamnat lite snett", "ett sätt att överleva", "snäll" 

och "ärlig". I enighet med intervjudeltagarnas beskrivningar av sådana ärenden anser jag att det är 

rimligt att påstå att dessa ofta kan sägas vara stackare. I kategorin lätta ärenden fanns dessutom ofta 

män och lågutbildade, vilket tidigare presenterad forskning redogjort för som misstänkta som ofta 

går vidare i rättsprocesser. Dessa visade sig ofta vara målvakter för företag. Att de ofta går vidare i 

rättsprocesser kan ha ett möjligt samband med att män och lågutbildade oftare intog sådana 

positioner i skattebrottsärenden och skulle således innebära att de då blev mer lättåtkomliga. Att de 

var just män och lågutbildade skulle då inte vara den egentliga anledningen till att de selekterades 

fram. Resultatet skulle kunna fungera kompletterande till litteratur på området, då till exempel 

Kardell & Bergqvist (2009) inte funnit denna anledning till att män och lågutbildade går vidare i 

selektionsprocesser i högre grad än andra. I övrigt gjorde en del intervjudeltagare emellanåt stor 

skillnad på kvinnliga och manliga misstänkta, där kvinnor ibland kunde betraktas som värre. Om 

detta skulle ha en påverkan på selektionen är inte omöjligt, men framgick inte.  

   Det arbetssätt som finns beskrivet i detta kapitel innebär ofta att misstänkta i de svårare ärendena 

kommer undan. Intervjudeltagarna ställde sig kritiska till ett sådant tillvägagångssätt, men många 

menade att det var så det fungerade i verkligheten. Stackarna går vidare, skurkarna går fria, för att 
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dra ännu en parallell till Sahlins (1994) kategoriseringar. Kategoriseringar kan ha en påverkan på 

rättssäkerheten, då dessa kan leda till att vissa personer ständigt selekteras bort och därmed 

behandlas inte alla lika.  

   Detta är en liten undersökning med relativt få intervjudeltagare och kan därmed ses som en 

pilotstudie (Bryman 2001, s. 171). Jag anser att studiens resultat är intressant men givetvis inte på 

något vis heltäckande och att det därför är lämpligt med ytterligare forskning inom detta. Med 

beaktande av föregående anser jag det vara relevant att utöka detta till en större studie med fler 

intervjudeltagare, särskilt då det i tidigare forskning råder brist på kvalitativa studier inom ämnet. I 

en sådan situation skulle möjligtvis fler representanter från rättsväsendet i andra delar av landet vara 

av intresse med hänsyn till eventuella skillnader mellan yrkesplatser (se Benson, Cullen & 

Maakestad 1992, s. 269). Det är dessutom lämpligt med utökade studier med hänsyn till att 

resultaten från denna studie är kontextbundna (se avsnitt 5.10). Åklagare ska enligt 

intervjudeltagarna kunna ge en mer fördjupad kunskap om selektionen, då de i allra högsta grad är 

medverkande i denna, varför jag vill föreslå dessa som intressanta intervjudeltagare vid framtida 

studier i ämnet.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Innan intervjun 

 

• Ge en kort presentation av mig.  

• Informera om studiens syfte.  

• Informera intervjudeltagaren om konfidentialitet, att materialet endast kommer användas för 

angivet syfte samt inspelning av intervjun och rätten att avbryta intervjun när som helst. 

 

Intervjun 

 

Bakgrund 

• Ålder. 

• Hur länge har du arbetat som utredare/underrättare vid Skattebrottsenheten?  

• Hur skulle du beskriva en typisk arbetsdag?  

 

De misstänkta och motiven 

• Hur skulle du beskriva en stereotyp misstänkt?  

• Skulle du kunna beskriva ett typiskt ärende som ofta går vidare? Gärningsperson, kön, ålder, 

motiv osv.  

• Skulle du kunna beskriva ett typiskt ärende som ofta läggs ned? Gärningsperson, kön, ålder, motiv 

osv.  

 

Tidigare forskning om selektion 

Grovt sett är forskningen jag tagit del av tudelad. Den ena sidan menar att det har att göra med 

effektivitet, då det finns krav och förväntningar på att ett visst resultat ska uppnås: 

• Att ärendets storlek har betydelse, vad tror du om detta?  

• Att sannolikheten för att åtal väcks spelar roll, vad tror du om detta? 

• Är det någon av ovanstående som du tror kan passa in särskilt bra eller särskilt dåligt i 

selektionsarbetet? 
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Å andra sidan menar vissa att det mer har att göra med föreställningar om stereotyper och 

kategorisering av misstänkta. Denna forskning påstår: 

• Att män och de med lägre utbildningsnivå går vidare i högre utsträckning än andra, tror du att det 

kan ha att göra med prioriteringar eller andra förklaringar? 

• Att den misstänktes motiv till brottet kan ha betydelse. Tror du att det tas hänsyn till om den 

misstänkte begått brott på grund av att personen varit i ekonomisk kris och eller om det rör sig om 

en person som endast gör det av girighetsskäl?  

• Den misstänktes ånger. Tror du att det spelar någon roll om den misstänkte visar stor ånger och 

vilja att bli laglydig eller tvärtom inte visar någon ånger alls?  

• Är det någon av ovanstående som du tror kan passa in särskilt bra eller särskilt dåligt i 

selektionsarbetet? 

 

Egna tankar om selektion 

• Tror du att det kan finnas andra anledningar till vilka brott som selekteras bort? Vilka? 

 

Egna arbetet  

• Tror du att den misstänkte ses som mer klandervärd om: 

- han/hon inte är ångerfull?  

- personen med stor sannolikhet kommer fortsätta att begå skattebrott? 

- något annat? 

• Om den misstänkte ses som mer klandervärd, tror du det då kan påverka arbetet med det ärendet? 

 

Efter intervjun 

 

• Något intervjudeltagaren vill tillägga? 

• Övriga frågor? 

• Tacka för intervjun. 
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Bilaga 2 - Ursprunglig intervjuguide 

  

Innan intervjun 

 

• Ge en kort presentation av mig.  

• Informera om studiens syfte.  

• Informera intervjudeltagaren om konfidentialitet, att materialet endast kommer användas för 

angivet syfte samt inspelning av intervjun och rätten att avbryta intervjun när som helst. 

 

Intervjun 

 

Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat som åklagare/utredare/underrättare vid Ekobrottsmyndigheten/ 

Skattebrottsenheten? 

• Vilken typ av skattebrott arbetar du oftast med? 

• Varför tror du att dessa är vanligast? 

 

Den typiske misstänkte 

• Hur skulle du beskriva din föreställning om en typisk misstänkt för skattebrott? 

• Finns det någon typ som är värre än andra? Om inte, är det en homogen grupp? 

 

Motiv och omständigheter 

• Vilka motiv är vanligast enligt din uppfattning? 

• Vilka omständigheter kring brottet är vanliga enligt din uppfattning? 

• Är någon av omständigheterna mer okej än andra? 

 

Påverkan 

• Påverkar det dig på något vis i arbetsprocessen om du vet att den 

misstänkte är ångerfull eller tvärtom inte alls ångerfull? 

• Påverkar det dig på något vis i arbetsprocessen om du har anledning att tro 

den misstänkte kommer fortsätta begå skattebrott senare? 

• Finns det något/något annat som påverkar dig på något vis i arbetsprocessen vilken typ av person 

som är misstänkt? 
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Efter intervjun 

 

• Något intervjudeltagaren vill tillägga? 

• Övriga frågor? 

• Tacka för intervjun. 

 


