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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Eva Johansson som med sina synpunkter och

engagemang stöttat oss under vårt arbete med denna uppsats.

Vi vill även tacka Lars Bodin på Kronofogdemyndigheten och Margareta Åhrberg på

Skattemyndigheten som med en positiv inställning tagit sig tid för oss och våra frågor.

Samtliga har bistått med, för vår studie, ovärderlig information.

Camilla Axelsson och Lotta Bengtsing
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Sammanfattning

Ekonomisk brottslighet är ett samhällsproblem som skapar tio till trettiofem gånger större

ekonomiska konsekvenser än traditionell brottslighet. De förebyggande inslagen har hittills

varit begränsade och behovet av kunskap om denna typ av brottslighet är stort. Denna studie

utmynnar i en kartläggning över utomstående aktörers möjlighet att spåra skatteskulder.

Dessa skulder kan ses som ett tecken på att företaget befinner sig i en ekonomisk kris vilket

kan leda till ekonomisk brottslighet. Studien har genomförts utifrån företag i Trestadsområdet

och de huvudsakliga källorna är aktuell litteratur och forskning i ämnet samt uppgifter från

skatte- och kronofogdemyndigheten. Det första delresultat av kartläggningen pekar på att

problemet med skatteskulder, räknat i kronor, är som störst i aktiebolag. Utifrån detta

granskades denna form av bolag som i det aktuella området under 2003 försatts i konkurs.

Det andra delresultatet påvisar att tidsperioden från det att skatteskulden uppstår till dess att

konkursen är ett faktum är relativt kort. Slutsatsen av detta är att utomstående aktörer så som

revisorer, kronofogde- och skattemyndigheten har svårt att i god tid spåra och eventuellt agera

i förebyggande syfte gentemot företag med obetalda skatteskulder.
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1 Inledning

Vi har i denna studie kartlagt möjligheten för utomstående aktörer att spåra skatteskulder i

företag. Iden till uppsatsen fick vi genom en tidigare uppsats i ämnet; Ekonomisk brottslighet

i samband med konkurs. Av denna framkom att ett av de första tecknen på dålig ekonomi i

företaget är då näringsidkaren underlåter att betala in skatter och avgifter till staten. Dessa

skulder betraktas mer eller mindre som ett lån av staten och görs i syfte att förlänga livet på

rörelsen. I väntan på bättre tider växer både skatteskulder och övriga skulder vilka innefattar

fler och fler av borgenärerna. Då konkursen är ett faktum har de blivit omfattande. Genom att

dra ut onödigt länge på tiden försätter man såväl sig själv som sina borgenärer i ett sämre läge

som genom en förlikning eller ett ackord hade kunnat undvikas. Om detta kan upptäckas i ett

tidigare skede förbättras möjligheterna för borgenärerna att få ut respektive andel av

företagets resterande tillgångar (Kölbrant & Rågdell, 2003).

Ekonomisk kris i företag är en av de utlösande faktorerna till ekonomisk brottslighet. Krisen

kan utlösa en situation som gör att näringsidkaren bedömer att valet mellan att behålla

företaget eller upphöra med verksamheten står mellan att begå brott eller följa lagen. Hur

dessa brott ser ut och hur många som upptäcks beror på omfattning och inriktning på

kontrollverksamheter. I det förebyggande arbetet har åtgärder som gör det svårare och mer

riskabelt att begå brott visat sig vara effektiva. Det har även visat sig att ju fler kontroller som

finns desto mer krymper möjligheten och benägenheten till att begå brott. Av denna anledning

är det viktigt att se till möjligheterna för utomstående aktörer att agera innan brottet är ett

faktum (Emanuelsson Korsell, 2003).

1.1 Problemanalys

Ekonomisk brottslighet anses leda till stora samhällsskador i form av att förtroendet för

näringslivet undergrävs med stora välfärdsförluster som följd. Denna typ av brottslighet leder

även till betydligt större ekonomiska konsekvenser än traditionell brottslighet. Hittills har de

förebyggande inslagen varit begränsade men med tanke på denna brottslighets

skadeverkningar är det angeläget att utveckla det förebyggande arbetet på detta område.

Antalet konkurser har ett starkt samband med utvecklingen av ekonomisk brottslighet. De
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brott som förknippas med konkurser är främst brott mot borgenärer (Emanuelsson Korsell,

1999).

Företag som går i konkurs har som regel under en längre tid haft ekonomiska problem.

Företagsledarna tar inte alltid dessa problem riktigt på allvar, de är stora optimister och

hoppas att problemen ska lösas av sig själv om företaget bara kan klara sig ytterligare en tid.

Generellt sett söker företag professionell hjälp alltför sent, företagare ber om hjälp först när

pengarna i kassan är slut och de mer eller mindre är tvingade till det. Om hjälp istället söks i

ett tidigt skede är sannolikheten för lyckosamma rekonstruktioner större än om man väntar

tills den ekonomiska krisen är ett faktum och konkurs ofta är enda alternativet. Långt innan

den ekonomiska krisen är akut finns det ofta flera varningssignaler som intressenter till

företagen bör uppmärksamma. Dessa signaler behöver inte vara tecken på insolvens men de

bör innebära att uppmärksamheten om vad som pågår eller är på gång i företaget skärps.

Självklara signaler på ekonomiska problem är betalningsanmärkningar, obetalda skatter och

konkursansökningar (Folkesson, 2002).

Det är viktigt att bestraffa ekonomisk brottslighet men det är ännu viktigare och effektivare

att försöka förebygga brotten. Att ta tillvara revisorernas kompetens i kampen mot den

ekonomiska brottsligheten är därför mycket betydelsefullt. Det är trots allt revisorerna som

har insyn i räkenskaperna och det är i bokföringen man finner brottsligheten (Trehörning,

1994). För att förebygga ekonomisk brottslighet är det viktigt att upptäcka tendenser i ett

tidigt skede för att kunna ingripa och minimera skadan. I sökningen efter denna typ av

åtgärder krävs en systematisering kring kunskap om denna typ av brott. Detta kan göras

genom att systematiskt kartlägga och analysera signaler som kan leda till ekonomisk

brottslighet. Vidare kan slutsatser dras om vilka åtgärder som krävs för att förebygga

specifika brott, ett visdomskartotek bildas. Utefter detta kan ett effektivare kontrollerande

system utvecklas. På liknande sätt skall vi utifrån vår forskningsfråga kartlägga och analysera

uppkomsten av skatteskulder utifrån företag i Trestadsområdet. Detta för att avgöra

möjligheten för utomstående aktörer att spåra obetalda skatter vilka kan vara en signal på

ekonomisk kris och därmed leda till ekonomisk brottslighet. Då revisorn har den första

insynen i företagets räkenskaper är vår främsta avsikt med denna studie att utifrån vår

kartläggning avgöra revisorns möjlighet att spåra skatteskulder. Kartläggningen ligger även

till grund för att bedöma andra utomstående aktörers möjlighet att spåra dessa skulder.
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Vår forskningsfråga lyder:

”Vilka aktörer, med fokus på revisorn, kan på ett tidigt stadium gå in och spåra företag som

underlåter att betala skatteskulder?”

1.2 Syfte

Syftet med föreliggande uppsats är att utefter en empirisk och teoretisk ansats kartlägga de

näringsverksamheter som underlåter att betala sina skatteskulder i form av preliminär

inkomstskatt, sociala avgifter och mervärdesskatt. Utifrån resultatet skall vi avgöra revisorns

möjlighet att spåra och eventuellt agera på denna signal innan ekonomisk brottslighet är ett

faktum. Vi har även för avsikt att beröra skatte- eller kronofogdemyndigheten som tänkbara

aktörer.
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2 Metod

I detta kapitel motiveras valet av angreppssätt och undersökningsmetod, vidare redogörs för

arbetets validitet och reliabilitet samt hur arbetet genomförts.

2.1 Metodval

För att söka en förklaring till vår forskningsfråga valde vi att utgå från den hermeneutiska

forskningsansatsen. Detta då vi utifrån vår historiska kunskap angrep problemet genom att

förstå och tolka nya fakta, vilka inhämtats utifrån litteratur, databaser och intervjuer. Genom

en induktiv metod har vi tolkat dessa fakta för att skapa en ny teori. Denna tolkningsprocess

kan liknas vid ett pusselläggande, där vi utifrån våra källor funderat över hur de olika bitarna

passar ihop för att utgöra en meningsfull helhet. Genom kartläggningen av företagen och dess

skatteskulder har vi med tidigare kunskap och nya fakta skapat en tydligare bild av

verkligheten vilket ledde oss till en förståelse för sambandet mellan orsak och verkan. I den

genomförda studien har vi därmed utgått ifrån det kvalitativa sättet att förstå ny information.

Detta angreppssätt är starkt förknippat med hermeneutiken, vilken står för en subjektiv

bedömning av forskningsmaterialet (Johansson & Liedman, 1993).

Validiteten mäts i hur väl slutsatsen stämmer överens med verkligheten vilket är beroende av

att vi mäter vad vi avser att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). De

informationskällor vi använt oss av och det sätt vi mätt problemet är vårt subjektiva val av

metod för att ge svar på forskningsfrågan. Subjektiva val medför att svaret inte garanterat blir

detsamma om någon annan med dennes historiska kunskaper genomför en studie utifrån

samma forskningsfråga. Vi anser att validiteten av vår studie är relativt hög. Vår motivering

till detta är att vi i vårt arbete lagt stor vikt vid planeringsfasen där vi utvärderat alternativa

tillvägagångssätt att besvara problemet.  I vissa delar av vår kartläggning har vi använt oss av

en kvantitativ inriktning. Vi har utifrån register utfört beräkningar på företag och dess

skatteskulder för att vidare genom register över aktiebolag som gått i konkurs göra

beräkningar över i hur många procent av fallen som revisorn har möjlighet att agera. Av

denna anledning vill vi tydliggöra att vår studie även innefattar inslag av den positivistiska

ansatsen. Denna ansats är förknippad med studiens reliabilitet vilken mäts utifrån hur
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intersubjektivt testbart resultatet är. Olika och oberoende mätningar av ett fenomen skall,

utifrån samma metod och material, för hög reliabilitet utmynna i likartat resultat (Holme &

Solvang, 1997). Vid bearbetning av det kvantitativa materialet har vi lagt stor vikt vid

noggrannhet kring de beräkningar som utförts. Oberoende av varandra har vi genomfört

beräkningar av aktuella register och kommit fram till samma resultat. Av denna anledning

anser vi att reliabiliteten i denna studie är hög.

2.2 Genomförande

För att teoretiskt underbygga vår uppsats läste vi in relevant litteratur, artiklar samt rapporter i

ämnet. Dessa sökte vi på högskolans bibliotek i Uddevalla och i de databaser som finns

tillgängliga där. De sökord vi främst använde oss av var ekonomisk brottslighet, ekobrott,

bokföringsbrott, konkurs, företagsbeskattning, skatt, inkomstskatt, mervärdesskatt,

skattebrott, skatteskuld, kronofogdemyndigheten, skattemyndigheten, ekobrottsmyndigheten

och revisor.

För att få vetenskapligt underlag till vår kartläggning och analys började vi med att kontakta

skattemyndigheten vilka hänvisade oss vidare till kronofogdmyndigheten. Anledningen till

detta var att de hävdade att de inte hade några register över verksamheter som underlåtit att

betala preliminär inkomstskatt, sociala avgifter och mervärdesskatt. Vi har i vår

forskningsfråga och i framställningen av vår studie valt att använda benämningen

skatteskulder vilket för oss innefattar de tre nämnda typerna av skatter. Vid vår kontakt med

Lars Bodin, informationschef på kronofogdemyndigheten i Uddevalla, fick vi möjlighet att ta

del av kronofogdemyndighetens register över företag som har en skuld för indrivning. Denna

databas innehåller bland annat information om företag som har en skuld på skattekontot samt

pågående och avslutade konkurser under de tre senaste åren. Vi fick översänt en Excel fil med

data såsom företagets namn, organisationsnummer, storlek på skatteskulden i dagsläget samt

företagets skuld sex månader tidigare och denna skuldökning i procent. För att få en hanterbar

mängd näringsverksamheter att kartlägga valde vi att rikta in oss på företag i

Trestadsområdet. Bolagsformerna var aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag. Då det

enda som skiljer handelsbolag och kommanditbolag åt är ansvarsstrukturen har vi valt att inte

göra någon åtskillnad på dessa i vår kartläggning.
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För att bedöma revisorns möjlighet att spåra skatteskulder låg vårt främsta intresse i att

fastställa om dessa återfunnits över ett bokslut. Av denna anledning var vår avsikt att spåra

datum för uppkomsten av denna typ av skuld. Av de register vi erhöll var denna information

dock inte möjligt att utläsa. Vad vi däremot fann intressant var antalet av de olika

bolagsformerna som hade en skatteskuld samt dess representation av den totala skatteskulden.

Utefter resultatet beslutade vi att i den fortsatta undersökningen koncentrera oss på

aktiebolag. Det är den bolagsform som ådrar sig de högsta skatteskulderna och är därför det

största problemet. Vi valde vidare att utgå från den typ av ekonomisk brottslighet som föregås

av en ekonomisk kris. För att fånga dessa på bästa sätt utgick vi från de företag som försatts i

konkurs. Detta för att kartlägga tidsperioden på skatteskuldens existens innan konkursen är ett

faktum. Syftet var att avgöra de utomstående aktörernas möjlighet att agera på de företag som

utgör en risk för att begå ekonomisk brottslighet. Av denna anledning koncentrerade vi oss på

de aktiebolag inom Trestadsområdet som under 2003 gått i konkurs.

För att spåra de företag som gått i konkurs med en skatteskuld samt när denna uppstod föll

det sig naturligt att återigen kontakta Lars Bodin på kronofogdemyndigheten. Vid vårt samtal

kom vi fram till att det mest givande i detta skede var ett personligt möte. Detta för att kunna

skapa oss en mer konkret bild över skatte- och kronofogdemyndighetens process kring de

företag som har en skatteskuld och för att senare kunna avgöra vilken aktör som kan spåra

dessa. Inför besöket förberedde vi oss genom att besöka kronofogdemyndighetens hemsida på

Internet i syfte att få en överblick över deras arbete och funktion. Därefter sammanställde vi

ett antal punkter vi avsåg att diskutera med Lars. Med oss från besöket fick vi ytterligare tre

Excel filer med data över företag med pågående eller avslutad konkurs under 2003 vilka fick

en skatteskuld registrerad under 2001, 2002 och 2003. Materialet var relativt stort med totalt

2611 företag, detta på grund av att det täckte in ett större område än enbart Trestad och för att

det var företag med både avslutade och pågående konkurser. Vår förhoppning var att vi med

hjälp av dessa data skulle kunna spåra de företag som fick en skatteskuld 2001 alternativt

2002 och fortfarande hade den kvar under påföljande år för att kunna fastställa vilka som haft

sin skatteskuld över ett bokslut. Efter en genomgång av materialet visade det sig att det inte

var möjligt att utläsa om konkursen var pågående eller avslutad, exakt datum för när

skatteskulden uppstod samt om den betalats tillbaka under senare år. Av denna anledning

valde vi att undersöka alternativa möjligheter som grund för vår fortsatta studie.
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Vi kontaktade tingsrätten i Uddevalla men då detta visade sig vara en möjlig men mycket

lång och krånglig väg i flera steg, vände vi oss återigen till skattemyndigheten. Genom

kundtjänst fick vi kontakt med Margareta Åhrberg som upplyste oss om hur vi skulle gå till

väga för att få ta del av deras uppgifter från skattekontot för att avgöra datum för

skatteskuldens uppkomst. Med hjälp av aktuella företags organisationsnummer var de möjligt

för oss att få uppgifter beträffande eventuell skatteskuld, dess storlek i kronor samt datum för

när den uppstått. Ur databasen Affärsdata som finns tillgänglig på Högskolans bibliotek sökte

vi företag som gått i konkurs under 2003. För att i denna databas få fram de aktuella företagen

i Trestad, var vår enda möjlighet att manuellt plocka ut dessa från årets konkurser i hela riket.

Ur denna databas fick vi uppgift på företagets namn, organisationsnummer, hemkommun och

datum för konkursen. Därefter skapade vi i Excel ett eget register över aktuella aktiebolag

med tillhörande organisationsnummer och datum för när konkursen uppstod. Denna fil

skickade vi till Margareta Åhrberg vilken hon returnerade med aktuell data. Utefter denna

information var det möjligt för oss att slutföra vår kartläggning och dra vår slutsats.
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3 Teori

I följande kapitel redogörs i övergripande form för innebörden av, motiv till och
förebyggande av ekonomisk brottslighet samt skatter och skattebrott.

3.1 Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet kan ses som brott som sker inom ramen för en i övrigt legalt bedriven

näringsverksamhet. Detta har utvecklats parallellt med att det i samhället skapats regler vilka

är möjliga att överträda. Reglerna består av beskrivningar av förfaranden med tillhörande

straffangivelser vilket är ett nödvändigt medel för att upprätthålla rättssäkerheten. I Sverige

uppmärksammades den ekonomiska brottsligheten på allvar under början av 1970-talet

(Brottsförebyggande rådet, 1999). Detta förfarande har dock, enligt historisk forskning, varit

föremål för regleringar och ingripanden redan sedan 1600-1700-talet (Lindgren, 2000). Denna

brottslighet förekommer i mycket skiftande karaktär men begreppets kärna är vinningsbrott

som sker inom ramen för en näringsverksamhet. Under 1990-talet har intresset för

ekobrottsfrågorna ökat, men trots stadsmakternas omfattande arbete har någon tydlig

beskrivning av den ekonomiska brottsligheten aldrig lanserats (Emanuelsson Korsell, 2003).

Under de senaste årtiondena har man lagt ner stora ansträngningar på att förebygga

traditionell brottslighet. Beträffande den ekonomiska brottsligheten har dock de förebyggande

inslagen hittills varit begränsade. Ekobrottens största skada anses vara att dessa undergräver

förtroendet för näringslivet och mellan företag. Detta förtroende är samhällets dyrbaraste

kapital, rubbas det försämras samhällsekonomin med stora välfärdsförluster som följd.

Ekonomisk brottslighet leder även till illojal konkurrens vilket i sin tur påverkar ekonomins

funktionssätt (Emanuelsson Korsell, 2003). Denna typ av brottslighet drabbar också den

enskilda medborgaren genom att seriösa företagare konkurreras ut, hederliga medborgare

utsätts för ett högre skattetryck, kollektivavtal undergrävs och den enskilde arbetstagaren

riskerar jobbet (Lindgren, 2000). Ekobrott anses leda till mellan tio och trettiofem gånger

större ekonomiska skador än traditionell brottslighet. I takt med en växande affärsverksamhet

ökar tillfällena till ekobrott. Ytterligare en anledning till att förebyggandet av ekonomisk

brottslighet är nödvändig är det faktum att en växande befolkning i åldrande skall försörjas av

en minskande andel yrkesaktiva (Emanuelsson Korsell, 2003).



12

Var och en som ägnar sig åt näringsverksamhet, som egen företagare eller anställd, måste

känna till var gränserna för vad man får företa sig i affärslivet går. Framför allt måste den som

fungerar som rådgivare åt näringsidkare, eller i revisorns fall som granskare ha den

kunskapen. De brottstyper som främst förekommer i affärsverksamhet är:

1) Brott mot leverantörer, kunder och allmänhet vilket kan förekomma i form av

bedrägeri, svindleri, bestickning, insiderbrott eller miljöbrott.

2) Brott mot huvudmannen så som förskingring, olovligt förfogande, trolöshet mot

huvudman, mutbrott eller företagsspioneri.

3) Brott mot borgenärer i form av oredlighet och vårdslöshet mot borgenär, mannamån

mot borgenär, bokföringsbrott eller brott mot låneförbudet.

4) Brott mot staten genom skattebrott, vårdslös skatteuppgift, skatteavdragsbrott,

skatteredovisningsbrott, vårdslös skatteredovisning, försvårande av skattekontroll,

penninghäleri, penninghäleriförseelse.

Straffansvaret utgör samhällets mest ingripande sanktion mot icke önskvärt handlande. Ett

brott medför ofta, förutom rättslig påföljd ett skadestånd (Leijonhufvud & Wennberg, 2003).

3.2 Motiv till ekonomisk brottslighet

I bakgrunden till brott finns normbildningen och de förklarande faktorerna är motiv,

neutraliseringar och tillfällen till brott. Tidigt i livet utvecklas personlighetsdrag som

påverkas av samhällets konkurrenskultur. I dessa personlighetsdrag är motiven invävda.

Neutraliseringar finns allmänt tillgängliga och utöver detta finns det även i dagens samhälle

en stor mängd tillfällen till brott. Forskning visar att ekobrottslingarna i grova drag kan delas

in i två kategorier; krisreagerare och tillfällestagare. Krisreagerarna svarar på någon form av

märkbar kris genom att dra fördel av sin förtroendeställning. För att hantera en kris som hotar

personen, familjen eller företaget begår denne brott. Ekonomisk kris till följd av t ex ett hårt

konkurrenstryck kan utlösa en situation som gör att näringsidkaren bedömer att valet mellan

att behålla företaget eller upphöra med verksamheten står mellan att begå brott eller följa

lagen. Tillfällestagarna har istället vilja att dra fördel av ett specifikt tillfälle som möjliggör

brott, de skulle aldrig ha begått brott om inte ett särskilt tillfälle hade uppkommit. Sådana

situationer och tillfällen beror till stor del på hur arbets- och affärslivet är organiserat och

kontrollerat. Dessa tillfällen kan också sökas upp men liksom krisreagerarna delar även denna
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grupp de värderingar som generellt gäller i ett samhälle.  För att dessa människor ska kunna

fortsätta att betrakta sig som i grunden laglydiga måste brottet kunna motiveras. Det handlar

om motivationsdrivande neutraliseringar innan brottet begås så som; alla andra gör det, det

drabbar ingen fattig eller det är bara ett lån. Med neutraliseringar menas att den enskildes skäl

för att begå brotten är goda t ex att rädda företaget och de anställdas försörjning

(Emanuelsson Korsell, 2003). Enligt Moberg et al. (1992) finns ytterligare en kategori av

ekobrottslingar nämligen den grupp av företag med en cynisk företagsledning som

skruppellöst utnyttjar alla lagliga och icke lagliga möjligheter att erhålla maximal vinst i varje

situation. Denna typ av verksamhet har i många fall redan från starten ett kriminellt syfte.

3.3 Förebygga ekonomisk brottslighet

Intresset för att öka det brottsförebyggande arbetet är stort bland dem som arbetar med

ekobrottsfrågor. I Brottsförebyggande rådets, BRÅ, arbete med att förebygga ekonomisk

brottslighet gjordes 2002 en enkätundersökning där 90 procent av de poliser, åklagare,

skattebrottsutredare, skatterevisorer, kronofogdar och konkursförvaltare ansåg att behovet av

att förebygga ekobrott är stort eller mycket stort. Motivationen för det förebyggande arbetet

styrs bland annat av vilka fördelar det finns med att förebygga ekobrott. Den viktigaste

effekten är att alla tjänar på att brotten förebyggs vilket är en slutsats av den nämnda

undersökningen. Att antal ärenden hos myndigheter minskar är ytterligare en positiv

konsekvens. En del av de svarande menar även att om man förhindrar en kriminell debut får

man färre så kallade kroniska brottslingar (Emanuelsson Korsell, 2003).

Brottsbekämpande myndigheter såsom polis och åklagare har små möjligheter att påverka

motiv och neutraliseringar då grunden till detta ligger i samhällets kultur, den återstående

möjligheten är att påverka tillfällena till brott. Detta kan göras genom att ändra

förutsättningarna för att begå brott i form av regelsystem, myndighetskontroll etc. De aktörer

som har denna möjlighet är t ex skattemyndigheten, fordringsägare, fackföreningar,

branschorganisationer och revisorer. De brottsbekämpande myndigheterna anser sig ha svårt

att påverka tillfällesstrukturer då de som regel kommer in i bilden först när ett brott begåtts.

Dessa myndigheter har trots allt stora förutsättningar i och med den kunskap de har om

ekonomisk brottslighet. Det gäller främst brottslighetens struktur och kända gärningsmän.

Denna kunskap är dock föga systematiserad men utgör ett stort utrymme för förbättringar. Det

är av denna anledning nödvändigt med samverkan mellan de brottsbekämpande
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myndigheterna. Den viktigaste uppgiften i det förebyggande arbetet är således att dessa

myndigheter tillsammans med andra aktörer använder kunskapen för att själva agera eller

underlättar för andra att agera (Emanuelsson Korsell, 2003).

För att bedöma om det finns indikationer på brott krävs information om t ex företagets

tidigare skatteinbetalningar. I dagsläget försvåras det samverkande arbetet av sekretessregler,

dels beroende på bristande kunskap om vad lagen föreskriver och dels av den anledningen att

reglerna ger för litet utrymme för utbyte av information. Följden av detta blir att aktörerna

antingen bryter mot reglerna eller är alltför försiktig vilket hämmar effektiviteten. Vidare

utgör osäkerhet om vilka befogenheter som gäller ett problem. Hur myndighetssamverkan ska

gå till och vem som ska göra vad är viktiga frågor för att få till stånd praktiskt fungerande

åtgärder. Dessa myndigheter har av naturliga skäl olika resurser, prioriteringar och kulturer.

Brottsutredningar hålls idag åtskilda från beskattningsverksamhet. Skälen till denna skiljelinje

som ska finnas mellan skatteutredning och brottsutredning är rättssäkerhetsaspekter och

sekretesslagstiftning. För ett framgångsrikt arbete skall åstadkommas krävs samverkan mellan

skatterevisorer och utredare från skattebrottsenheterna, som finns inom samtliga tio

skattemyndigheter, och andra myndigheter som arbetar inom detta område (Nord, 2000).

Utifrån de tre nämnda kategorier av ekobrottslingar kan revisorns möjlighet att agera delas in

i två sätt för att förhindra ekonomisk brottslighet. För att bekämpa den cyniska

företagsledningen bör revisorn ha en polisiär funktion och arbeta som samhällets kontrollör i

företagen. Detta är dock inte syftet med företagens revisorer idag och därmed kan denna

möjlighet för närvarande uteslutas. Vill man däremot primärt förhindra ekonomisk

brottslighet utifrån tillfällestagarna och krisreagerarna bör revisorn arbeta som en

kontrollerande vägledare. Revisorn har möjlighet att genom diskussioner med

företagsledningen avråda denna att inlåta sig på transaktioner som med stor säkerhet kan

anses som ekonomisk brottslighet. Detta innebär att revisorns möjligheter att förhindra och

upptäcka ekonomisk brottslighet kan ses som mycket goda. För att förhindra ekonomisk

brottslighet men även behålla förtroendet fungerar revisorn därmed som bäst i en vägledande

och kontrollerande roll och inte som en renodlad kontrollör (Moberg et al., 1992)

I april 1995 lade regeringen fram en samlad strategi mot den ekonomiska brottsligheten med

avsikt att påtagligt minska den ekonomiska brottsligheten. Resultatet av detta blev
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ekobrottsberedningen, en arbetsgrupp som höll ihop det omfattande reformarbetet. Vidare har

de satsningar som gjorts under 1990-talet även lett till institutionella lösningar som

ekobrottsmyndigheten; regionala samverkansorgan i länen och ekorådet; det centrala

samverkansorganet samt skattebrottsenheter inom skatteförvaltningen (Emanuelsson Korsell,

2003).

Då skatteinkomsterna minskar samtidigt som de offentliga utgifterna stiger ökar incitamenten

för skatteundandragande. Resurserna för att utreda dessa brott är och kommer att vara

begränsade. Av denna anledning krävs en ökad tonvikt på brottsförebyggande åtgärder vilket

delvis kan kompensera dessa bristande resurser. I dag eftersträvar stadsmakterna ett större

genomslag av det ekobrottsförebyggande arbetet, men vilka konkreta metoder som är

effektfulla är en ännu obesvarad fråga. Man kan heller inte förvänta sig en standardlösning för

detta arbete då man i varje enskilt fall måste ta hänsyn till den rika variationen av brott och

gärningsmän. Åtgärderna måste vara fokuserade på de brott man vill komma åt vilket innebär

att många olika åtgärder lämpligen kan kombineras för att fånga in variationerna. Några

förslag som framkommit genom undersökning gjord av BRÅ är att sprida information om

olika brottsformer och de risker de medför och ett ökat samarbete mellan berörda

myndigheter. Här förekommer dock hinder för det förebyggande arbetet i form av brist på

kunskap om brottsligheten, många aktörer med en rivalitet som försvårar samverkan, det

förebyggande arbetet är svårt att mäta varför det inte prioriteras och sekretessfrågor och

befogenheter orsakar samarbetsproblem mellan myndigheter. För att snabbt se ett resultat av

de olika åtgärderna är det lämpligt att välja sådana som:

1) Skapar incitament att handla rätt.

2) Gör det svårare att begå brott.

3) Gör det mer riskabelt att begå brott.

4) Minskar vinningen av brott.

5) Undanhåller bortförklaringar för att begå brott (Emanuelsson Korsell, 2003).

Många ekobrott är spaningsbrott och upptäcks av myndigheternas kontrollverksamhet. Vilka

brottstyper som upptäcks, hur dessa brott ser ut och hur många brott som upptäcks beror på

omfattningen och inriktningen på kontrollverksamheten. Utefter detta resonemang framhävs

sambandet mellan antalet skatterevisioner som skattemyndigheten genomför och antalet

anmälda skattebrott. Av denna anledning speglar den registrerade faktiska brottsutvecklingen
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enbart den kontrollerade verksamheten. I bokföringsbrott, som oftast upptäcks av

konkursförvaltarna återfinns ett likartat samband. De anmälda bokföringsbrotten påverkas

följaktligen av konkursutvecklingen och detsamma gäller för brotten mot borgenärer

(Emanuelsson Korsell, 2003). Brottsstatistik i jämförelse med konkurser 1993-1998 pekar på

att antalet anmälda brott och konkursansökningar minskat kraftigt. Den brottslighet som

förknippas med konkurser är företrädelsevis brott mot borgenärer men även bokföringsbrott

och bedrägerier. ”När konkurserna går ner och därmed också konkursbrotten skulle

nedgången företrädelsevis vara hänförlig till sådana företagare som snarare är offer för

dåliga tider än fallna åt yrkesmässig kriminalitet” (Emanuelsson Korsell, 1999, s.158). I

dagsläget är det enbart en bråkdel av brotten som upptäcks, mörkertalen är särskilt stora för

skattebrotten. Svarta anställnings- och företagarinkomster beräknas enligt

nationalräkenskaperna uppgå till 80 miljarder kronor. Hur kontrollen är utformad är av stor

betydelse för mängden brottstillfällen. Genom att påverka tillfällena till brott kan man få fram

förebyggande metoder (Emanuelsson Korsell, 2003).

3.4 Skatter

3.4.1 Inkomstskatt och sociala avgifter

Arbetsgivare som betalar ut arbetsersättning är skyldig att för arbetstagarens räkning göra

avdrag för A-skatt samt redovisa och betala in beloppet. SA-skatt är en särskild A-skatt som

kan debiteras en skattskyldig efter beslut av skattemyndigheten. F-skatt betalas av fysiska

eller juridiska personer som bedriver näringsverksamhet. Allmän sjukförsäkring innefattar

bland annat sjuk- och pensionsförsäkring och betalas genom sociala avgifter. Den som betalar

ut arbetsersättning till fysisk person och inte åberopar F-skatt är skattskyldig till

arbetsgivaravgifter. Enskilda näringsidkare med F-skatt betalar egenavgifter (Dahlqvist,

2003).

De som är skattskyldiga till inkomstskatt och egenavgifter betalar under pågående

beskattningsår preliminär skatt, uppbörden eller betalningen sker på två sätt. För den som har

A-skatt är det arbetsgivaren som i samband med löneutbetalning drar av och innehåller den

preliminära skatten, arbetsgivaren redovisar och betalar sedan ut den avdragna A-skatten för

löntagarens räkning till skattemyndigheten. Redovisningen sker i skattedeklarationer och
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lämnas för varje redovisningsperiod vilka omfattar en månad. Den som har F-skatt eller SA-

skatt betalar själv in sin preliminära skatt med lika stora belopp varje månad. Skatten

redovisas och beräknas med ledning av en så kallad preliminär deklaration som lämnas av

den skattskyldige inför varje inkomstår. Den preliminära skatten betalas med belopp som så

nära som möjligt överensstämmer med den slutliga skatten vilken bestäms med ledning av de

uppgifter som den skattskyldige lämnat i sin självdeklaration (Dahlqvist, 2003).

3.4.2 Mervärdesskatt

Mervärdesskatten är en allmän konsumtionskatt vilken tas ut vid både privat och offentlig

konsumtion av varor och tjänster i Sverige. Skatten skall betalas vid all skattepliktig

omsättning inom landet och tas ut i alla produktions- och distributionsled beräknat på det

mervärde som skapats i respektive led. Både fysiska och juridiska personer, såväl svenska

som utländska, är skattskyldiga. Den skattskyldige är redovisnings- och betalningsskyldig,

redovisningen sker i skattedeklarationer och betalningen sker till skattemyndigheten. En

skattedeklaration skall lämnas för varje redovisningsperiod vilken omfattar en månad, i

deklarationen redovisas mervärdesskatten på försäljningen med avdrag för den skatt som

betalats vid inköpen. Om utgående skatt överstiger ingående skatt betalas skillnaden in till

skattemyndigheten, om det omvända förhållandet råder återbetalas mellanskillnaden till den

skattskyldige (Dahlqvist, 2003).

3.5 Skattebrott

Bland ekobrotten i Sverige intar skattebrotten en särställning då en majoritet av de brott som

hänförs till ekonomisk brottslighet innefattar överträdelse av skatteregler (Dahlqvist, 2003).

Mellan skatteplanering dvs. samhällsskadliga men lagliga beteenden och skattebrott där

gärningarna utgör brottet finns en gråzon vilka är kännetecknande för den ekonomiska

brottsligheten (Brottsförebyggande rådet, 1999). Den centrala lagen i skattestraffsrätten är

Skattebrottslagen, SBL, vilken trädde i kraft den 1 januari 1972 (Emanuelsson Korsell, 1999).

SBL är tillämplig på alla pålagor som benämns skatt och avgift. När det gäller pålagor som

benämns avgift krävs dock en föreskrift i den skatterättsliga författningen för att lagen skall

vara tillämplig (Dahlqvist, 2003).
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I SBL har skattebrott följande definition: ”Den som på annat sätt än muntligen 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.” (Dahlqvist, 2003, s.26). Skattebrotten delas in i tre

block, redovisningsförsummelse, avdragsförsummelse och försvårande av skattekontroll,

enligt följande:

1) Straffansvar vid brister i redovisning av skatter och avgifter.

2) Straffansvar vid underlåtenhet att verkställa skatteavdrag.

3) Straffansvar för brister i räkenskaperna som försvårar skattemyndigheternas kontroll.

Det kan vara ett skattebrott att avsiktligt undvika att registrera sig som skattskyldig till

arbetsgivaravgifter och som redovisningsskyldig för avdragen A-skatt samt att ej fullgöra sin

skyldighet att göra skatteavdrag. Att inte betala skatter och avgifter är dock ingen straffbar

gärning (Dahlqvist, 2003).

Från och med 1998-01-01 tillämpas ett uppbördssystem med skattekonton. Detta system

innebär att varje fysisk och juridisk person har ett eget skattekonto hos skattemyndigheten. På

detta konto debiteras den påförda skatten och krediteras varje betalning av skatter och

avgifter. Om ett skattekonto visar ett underskott efter en avstämning får kontohavaren ett

kontobesked med en betalningspåminnelse. Avstämning sker normalt en gång per månad för

en näringsidkare och i samband med att den slutgiltiga skatten debiteras för en arbetstagare.

Om betalning inte sker trots påminnelse lämnas ärendet till kronofogden för indrivning

(Dahlqvist, 2003).
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4 Resultat och diskussion

I kapitlet redovisas resultatet av kartläggningen därefter följer en diskussion kring resultatet
utifrån vår empiriska och teoretiska studie.

4.1 Delresultat 1

Utifrån vår empiriska studie har vi kartlagt de aktiebolag och handelsbolag/kommanditbolag i

Trestad som 2003-10-29 hade skatteskuld. Vid vår analys fann vi att antalet aktiebolag

respektive handelsbolag/kommanditbolag med skatteskulder var i stort sett detsamma (se

figur 4.1).
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Figur 4.1 Totalt antal företag med skatteskuld per bolagsform i Trestad.

Utifrån detta resultat är problemet därmed så gott som lika stort oavsett bolagsform. Detta

kan jämföras med det totala antalet aktiebolag (2943) respektive

handelsbolag/kommanditbolag (2588) i Trestad 2003-12-02 (Företagsfakta, 2003b). Den

procentuella andelen av respektive bolagsform som ådragit sig skatteskulder representerar

därmed, på ett ungefär, en lika stor andel som dessa bolagsformer i realiteten utgör i Trestad.

Granskningen av den totala skatteskulden visade på en betydligt högre skuldsättning för

aktiebolag än handelsbolag/kommanditbolag enligt figur 4.2.
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Figur 4.2 Total skatteskuld per bolagsform i Trestad.

Av detta har vi konstaterat att skatteskulden räknat i kronor totalt sett är avsevärt större

beträffande aktiebolag. För att åskådliggöra skuldsättningen på ett rättvisande sätt har vi även

utfört en genomsnittlig beräkning för aktiebolag respektive handelsbolag/kommanditbolag (se

figur 4.3).
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Figur 4.3 Genomsnittlig skatteskuld per aktiebolag respektive handelsbolag/kommanditbolag i Trestad.

Då antalet företag av respektive bolagsform var relativt lika konstaterar vi här att

skatteskulden räknat per företag är betydligt större i aktiebolag. Utifrån dessa fakta är vårt

första delresultat att aktiebolag är den bolagsform som beträffande skatteskulder utgör det

största problemet räknat i kronor. Av denna anledning berör vår fortsatta studie aktiebolag

varför det fortsatta resultatet endast behandlar denna typ av bolag.

4.2 Delresultat 2

Vår fortsatta empiriska studie bestod i att kartlägga tidsperioden från det att skatteskulden

uppstår tills företagen försätts i konkurs. Enligt Företagsfakta (2003a) hade 40 aktiebolag i
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området Trestad från årets början till och med 2003-11-10 försatts i konkurs. Vår analys av

dessa företag visade på att 33 stycken hade en skatteskuld registrerad på skattekontot.

Procentuellt sett gav det följande resultat (se figur 4.4).
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Figur 4.4 Andel företag med, respektive utan skatteskuld av de som försatts i konkurs i Trestad.

En stor andel av företagen hade därmed vid konkursen en skatteskuld. Detta stöder vår teori

av vikten att i en kartläggning närmare studera dessa fall. Vidare inledde vi vår kartläggning

av tidsperioden från skatteskuldens uppkomst till aktiebolagets konkurs med att analysera

tidpunkten för skatteskuldens uppkomst.
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Figur 4.5 Fördelning av skatteskuldens uppkomst för de aktiebolag som försatts i konkurs 2003 i Trestad.

Figur 4.5 visar att skatteskulden för över hälften av företagen har uppkommit i samband med

konkursen. Dessa har därmed inte haft skulden någon längre tid. I 18 % av fallen har

skatteskulden inte uppstått i direkt samband med konkursen men under samma år vilket

innebär att de inte haft skulden över ett bokslut. Av resterande andel är skatteskulden i 12 %

av fallen registrerad under 2002 och 15 % under 2001 vilket innebär att dessa företag haft sin



22

skuld över ett respektive två bokslut. Avgörande för revisorn som utomstående aktör att i ett

tidigt stadium spåra skatteskulderna är beroende av om skatteskulden funnits över ett bokslut

eller ej. I figur 4:6 åskådliggörs andelen företag där revisorn haft möjlighet att spåra

skatteskulden vilket innebär att skulden i dessa fall funnits över minst ett bokslut.
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Figur 4.6 Andel företag där revisorn har, respektive inte har möjlighet att spåra skatteskulderna.

Utifrån dessa fakta blir vårt andra delresultat att det endast är 27 % av företagen i vår studie

där revisorn haft möjlighet att spåra skatteskulden.

4.3 Resultatdiskussion

För att finna de aktörer som kan spåra skatteskulder skapade vi en klar bild över problemet

med skatteskulder utifrån företag i Trestadsområdet. Vår personliga teori innan studien

genomfördes var att aktiebolag genom sina revisorer skulle vara mer kontrollerade än

handelsbolag/kommanditbolag vilket i så fall minskar möjligheten för aktiebolag att

skuldsätta sig på detta sätt. Det första delresultatet påvisar dock att skatteskulden är markant

högre i aktiebolag än i handelsbolag/kommanditbolag. Det är även allmänt känt att den

ekonomiska brottsligheten ofta används i aktiebolag, detta då denna typ av bolag i många fall

bildas eller förvärvas med ett begränsat ekonomiskt ansvar i syfte att tjäna som täckmantel för

brottslig verksamhet (Moberg et al., 1992). Detta stärker ytterligare vårt val att endast studera

aktiebolag i sökningen efter vårt andra delresultat.

I det förebyggande arbetet av ekonomisk brottslighet krävs en systematisering kring den

kunskap som finns. Med denna ansats är det även viktigt att i ett tidigt skede upptäcka nya

tendenser för att kunna ingripa och minimera skadan (Emanuelsson Korsell, 2003). Företags
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underlåtenhet att betala in skatter kan enligt den teori vi studerat vara en första signal på

ekonomiska problem, uppmärksamheten kring dessa tecken bör därmed skärpas (Folkesson,

2002). Revisorn är som vi ser det den utomstående aktör som har den första inblicken i

företagets räkenskaper och därmed den aktör som har störst möjlighet att på ett tidigt stadium

spåra skatteskulder. Vi har i vårt andra delresultat klargjort revisorns möjlighet att spåra dessa

innan konkursen är ett faktum. Detta visade på att revisorn inte är den aktör som i första hand

har denna möjlighet. För att revisorn skall kunna spåra skatteskulder krävs att dessa består

över ett bokslut, vår studie indikerar dock att de flesta skatteskulder uppkommer i ett senare

stadium.

De alternativa aktörerna är i detta läge som vi ser det kronofogdemyndigheten och

skattemyndigheten. Skattemyndigheten registrerar företagens skatteskulder på ett skattekonto.

I de fall de inte betalas i tid vidarebefordras de efter en påminnelse till

kronofogdemyndigheten för indrivning (Lars Bodin, personlig kommunikation, 12 november,

2003). Dessa myndigheter är således de första som upptäcker att företaget underlåtit att betala

sin skuld till staten. Utefter vår studie är förloppet från det att skatteskulden uppstår till

konkurs i de flesta fall relativt kort. Som vi ser det begränsas därmed även dessa aktörers

möjlighet att spåra för att senare agera utifrån denna signal.



24

5 Slutsats

Resultatet av denna studie påvisar att utomstående aktörer har svårt att i god tid spåra företag

som underlåter att betala skatteskulder. Detta då händelseförloppet från det att skatteskulden

uppstår till dess att konkursen är ett faktum i de flesta fall är relativt kort. Av vår empiriska

studie framgår även att problemet med skatteskulder, räknat i kronor, är som störst i

aktiebolag. Det är även utefter vår teoretiska studie denna typ av bolag som representerar den

största delen av de företag som är inblandade i ekonomisk brottslighet varför vi i vår

kartläggning valde att inrikta oss på dessa. Denna typ av bolag har en revisor vilken är den

utomstående aktör som har den första inblicken i företagets bokföring. För att han/hon skall

kunna reagera krävs att skatteskulden återfinns över ett bokslut. I 27 % av de fall vi studerat

uppstår skatteskulden ett eller två år innan konkursen är ett faktum. Detta innebär att det

endast är i cirka en fjärdedel av fallen som revisorn har möjlighet att spåra denna typ av

skulder. I 73 % av fallen uppstår skatteskulden under samma år som konkursen inträffar.

Processen för att revisorn skall kunna spåra dessa första tecken är därmed i de flesta fall

alltför kort. Av denna anledning har revisorn ingen möjlighet att spåra och eventuellt agera

beträffande dessa skulder varför det förebyggande arbetet emot ekonomisk brottslighet inte

får den effekt vi hoppats på.

Skattemyndigheten och kronofogdemyndigheten är ytterligare aktörer som kan agera i ett

tidigare stadium men även här, då förloppet i många fall endast handlar om ett par månader,

är möjligheten att agera på ett förebyggande sätt alltför liten. Detta skulle inte heller göra den

nytta i det förebyggande arbetet som vi hoppats på. Anledningen tror vi är att den eventuella

ekonomiska brottsligheten i det här stadiet oftast redan är ett faktum. Således är det för sent

att i detta läge agera i ett förebyggande syfte. En följd av vår slutsats blir att skatteskulden

inte är ett första tecken på ekonomisk brottslighet varför man i sökandet efter nya tendenser i

det förebyggande arbetet bör inrikta sig på andra och tidigare signaler.
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6 Slutdiskussion

6.1 Fortsatt forskning

Utifrån vår studie förefaller konkurser i relation till skatteskulder generellt ha ett snabbt

förlopp. Vad som utifrån detta kan vara värt att studera vidare är om det finns tecken på att

detta är ett uppsåtligt akut förlopp eller om allt plötsligt rasar samman en kort tid innan

konkursen är ett faktum. Utan att systematiskt pröva det har vi gjort vissa iakttagelser vilka

kan vara intressanta att utgå ifrån för vidare forskning. De mönster vi upplever på aktiebolag

som går i konkurs med en föreliggande skatteskuld är:

1. De har höga kortfristiga skulder och då främst leverantörsskulder.

2. Det är vanligt med ett eller flera namnbyten.

3. De är relativt nystartade företag.

Utifrån detta oväntade resultat finner vi det intressant att närmare granska denna typ av

företag i syfte att spåra handlingsmönster, dvs. varför återfinns ovanstående drag i majoriteten

av de företag som försatts i konkurs? Kan det föreligga motiv så som uppsåtlig ekonomisk

vinning eller är det marknaden som plötsligt viker? Detta kan exempelvis göras genom att

granska register för att kartlägga företag med ovanstående drag närmare.

6.2 Reflektioner

I detta arbete har vi kartlagt möjligheterna för utomstående aktörer att spåra signaler i form av

obetalda skatter. Utifrån resultatet av vårt arbete har vi konstaterat att dessa signaler uppstår i

ett, för denna typ av förebyggande arbete, alldeles för sent skede. Den typ av ekonomisk

brottslighet vi har utgått ifrån är den som föranleds av en ekonomisk kris. Ekonomisk

brottslighet förekommer i många olika former utifrån olika kategorier av brottslingar. Som vi

ser det hade skatteskulder som signal på ekonomisk brottslighet därmed kunnat kartläggas på

ett alternativt sätt. Utifrån förundersökningar av anmälda fall på ekonomisk brottslighet hade

dessa företags skatteskulder kunnat studeras för att vidare analysera möjligheten för

utomstående aktörer att spåra dessa. I sökningen efter möjligheten att spåra tecken på

ekonomisk brottslighet är det viktigt att från början ha klart för sig vilken typ av ekonomisk

brottslighet man avser förebygga. I vårt arbete valde vi att utgå från den typ av brottslingar
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som vid en kris handlar utefter valet att överleva eller följa lagen. Vid en kartläggning av

förundersökningar hade som vi ser det studien inriktats på företag där det förekommer en mer

organiserad brottslighet. Resultatet av en sådan studie kan vi bara spekulera i men vi tror att

det hade kunnat bli ett annat. Anledningen till detta är att det kan vara så att förloppet från

obetald skatt till konkurs är snabbare än det från skatteskuld till anmälan av ekobrott.

I planeringsfasen av vårt arbete hade vi en klar bild över vart vi skulle vända oss för att finna

nödvändig och relevant data. Med hjälp av bibliotekets databaser, litteratur, kronofogden och

skattemyndigheten har vi kartlagt, analyserat och återfunnit samband vilket ledde oss vidare

till ett resultat på vår forskningsfråga. Dessa samband kartlade vi i vår studie utifrån flera

olika register vilket var ett tidskrävande men spännande arbete. Det enda som tog längre tid

än vi tänkt oss var insamlingen av, den för oss nödvändiga, information som endast kunde

inhämtas genom myndigheter. Genom att vi ständigt blev vidarekopplade och hänvisade till

andra personer för att till slut invänta materialet var denna process tidskrävande. Viljan att

hjälpa till fanns hos flertalet av de personer vi varit i kontakt med. Däremot upplevde vi att

tiden de hade möjlighet att avsätta till att ta fram aktuell data var mycket begränsad vilket

bland annat innebar att det i vissa fall tog lång tid innan vi fick tillgång till uppgifterna. Tiden

är en knapp resurs på det flesta arbetsplatser idag vilket vi respekterar och har förståelse för.

Däremot var konsekvenserna av att vara beroende av andra människor för oss enerverande då

deras tid och information var nödvändig för studiens genomförande.

Den teoretiska referensramen var fullt tillräcklig för att genomföra vårt arbete. Vi är dock

förvånade över att vi inte funnit mer forskning kring det förebyggande arbetet av ekonomisk

brottslighet. Detta med anledning av de ekonomiska konsekvenserna dessa brott åsamkar

samhället. Information kring skatteskulder och konsekvenserna som uppstår då de inte betalas

var sådan vi inte återfann i litteraturen däremot fanns den att inhämta på

kronofogdemyndigheten. Utifrån de fakta vi återfunnit i den litteratur vi kommit i kontakt

med, har vi anledning att tro att det resultat vi med vår studie åstadkommit inte förekommer

sedan tidigare.
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