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Av biträdande justitieombudsman Ilkka Rautio, Finland 

Rädslan för att den faktiska bestraffningströskeln vid ekonomiska brott kommer
att stiga alltför högt är motiverad. Det är även uppenbart att ett ekonomiskt
brott i ett enskilt fall kan bereda gärningsmannen avsevärd ekonomisk nytta.

Vad kan vi då ta oss till? Är det inte praxis som ger vid handen att det är
exceptionellt svårt att styrka uppsåt på grund av de ekonomiska brottens avvi-
kande gärningsmiljö och de på förhand svårt värderbara förändringarna i den
ekonomiska situationen som ofta anknyter till brottens skuldbedömning? Är det
därför inte kriminalpolitiskt nödvändigt att nöja sig med ett möjligast lågt upp-
såtskrav och betona utredningsskyldigheten för den som verkar inom företagsli-
vet, så att straffansvaret skulle kunna förverkligas också vid ekonomiska brott?

I föreliggande referat anses att problem inte borde lösas genom att göra av-
kall på “kvalitetskraven” i straffrättens allmänna del genom att vid ekonomiska
brott tillåta och gynna sådana tolkningar angående uppsåt och villfarelse som
inte skulle kunna accepteras vid andra brott på grund av att tolkningarna är
alltför obestämda eller alltför oberäkneliga att förutse. Utgångslägesvis skall
man vid ekonomiska brott kunna iaktta lika strikta rättsskyddsgarantier som vid
andra brott. Man skall inte via rättspraxis försöka finna en kriminalpolitiskt
“lämplig” lösning med tanke på bekämpningen av ekonomiska brott genom att
skapa något slags särskilt “uppsåt för ekonomiska brott”.

Situationen måste lösas så långt som möjligt med lagstiftning. Rekvisiten
om ekonomiska brott skall justeras så att det straffbara området framgår möjli-
gast tydligt. Man borde hellre sänka skuldkravet från uppsåt till oaktsamhet el-
ler grov oaktsamhet än att acceptera en uppsåtstolkning som “skräddarsytts”
för de ekonomiska brotten och som är svår att bedöma på förhand. Man skall
därtill enligt behov skapa tillräckliga legala förpliktelser som klart stakar ut
gränserna för utredningsskyldigheten. 

Man bör också förstå att förverkligandet av straffansvar vid ekonomiska
brott inte är problematiskt enbart på grund av brister i lagstiftningen, utan pro-
blem existerar fortsättningsvis i polisens, åklagarnas och domstolarnas sakkun-
skap. Detta får inte lappas över genom att begränsa rättsskyddsförutsättningar-
na.

Ilkka Rautio är född 1950. Han avlade JK-examen 1974. Efter att ha funge-
rat som jurist vid järnvägsstyrelsen och efter att ha auskulterat övergick han
1978 till domarbanan genom att bl.a. fungera som fiskal vid Helsingfors hov-



rätt och underrättsdomare vid Helsingfors tingsrätt. År 1982 fungerade han
som sekreterare för justitieministeriets arbetsgrupp som utredde bekämpandet
av ekonomisk brottslighet och därefter fram till 1996 som beredare av straffla-
gen. Sedan 1996 har han arbetat vid riksdagens justitieombudsmans kansli
först som referendarieråd och sedermera som kanslichef ända tills han år 2001
valdes till riksdagens biträdande justitieombudsman. 

Inledning

I slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet började man i de nordiska län-
derna bli medveten om problem som de ekonomiska brotten orsakat och man
tog upp dem i den offentliga debatten. Debatten fick en kraftig impuls av de
uppskattningar som i offentligheten gjordes angående de skador som ekonomis-
ka brott orsakat samhället. Man bedömde att redan samhällets direkta skador ut-
gjorde (oberoende av valuta) flera miljarders förluster och man förstod också att
denna “nya” brottslighet allvarligt hotade konkurrensen samt arbetstagarnas och
miljöns trygghet. I förhållande till skadorna hade alltför liten uppmärksamhet
uppenbart fästs vid bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Det verka-
de som om resultatet skulle ha varit en ringa risk för att bli fast för brott samt
lindriga straff särskilt i förhållande till den omfattande skada som brotten föror-
sakade, något som man i bland tycktes uppfatta som en av brotten medförd stor
nytta.

Det uppkom ett slags politisk panik att effektivt bekämpa den ekonomiska
brottsligheten. Man började snabbt utveckla olika åtgärder i syfte att råda bot på
den ekonomiska brottsligheten. Såväl i Sverige som i Finland strävade man sär-
skilt till en början efter att finna lösningar på många olika sätt. Man utvecklade
bokföringslagstiftningen och man fastställde nya krav på revision. Även myn-
digheternas möjligheter att avslöja ekonomiska brott förbättrades genom att så-
väl skattegranskningens som polisens resurser och kunskap utvidgades. Man ut-
bildade åklagare som specialiserade sig på ekonomiska brott. I Sverige gjorde
man till och med ett försök att införa särskilda domstolar för ekonomiska brott.

Det torde inte finnas skäl att misstänka att man med dessa åtgärer inte skul-
le ha kunnat minska antalet ekonomiska brott eller i varje fall dämpa brottslig-
hetens tillväxt. Problemet var redan från början och är fortfarande i dag att det
är mycket svårt att bedöma hur antalet ekonomiska brott utvecklas. Man kan
endast göra uppskattningar om antalet ekonomiska brott och de ekonomiska och
andra skador som brotten medför. Statistiken utvisar antalet uppdagade brott.
Däremot berättar den oss inte i vilken mån ändringarna föranleds av fluktuatio-
nerna i näringslivet och i vilken mån ändringarna är ett resultat av att myndig-
heterna eventuellt lyckats eller misslyckats i bekämpandet av den ekonomiska
brottsligheten.

Ilkka Rautio302



När man bedömer betydelsen av ekonomiska brott och särskilt frågan om i
vilken utsträckning ekonomiska brott lönar sig, är det därtill ett problem att det
är enklare att uppskatta de ekonomiska (och andra) förluster som nämnda brott
medför än att uppskatta den nytta som brotten bereder gärningsmannen. Det är
ju typiskt för de ekonomiska brotten att de samhälleligt största ekonomiska för-
lusterna ofta är förknippade med massbrottslighet som lönar sig förhållandevis
illa. Lindriga skattebrott är träffande exempel på sådana brott.

Det är således svårt att ge ett svar på den fråga jag ställt i rubriken redan av
den anledningen att det ibland är svårt att uppskatta den personliga nytta som
ekonomiska brott bereder. Det största problemet med tanke på frågan är givetvis
följande: blir sådana ekonomiska brott, som borde bestraffas, obestraffade på
den grund att domströskeln för brott är alltför hög med anledning av de krav
som strafflagstiftningens allmänna del ställer? Att besvara den sistnämnda frå-
gan är i själva verket i princip omöjligt emedan man som brott inte kan anse en
gärning som enligt lag inte utgör ett brott. I praktiken kan man dock försöka sig
på ett svar.

I syfte att finna svar kommer ja nedan först att gå igenom vad jag i denna
presentation avser med ekonomiska brott. För det andra tar jag ur finländsk syn-
vinkel upp straffbestämmelser angående centrala ekonomiska brott. För det
tredje beskriver jag diskussionen i Finland om hur centrala bestämmelser och
principer i strafflagens allmänna del utformats med tanke på vissa ekonomiska
brott och jag behandlar riksdagens beslut i dessa tvistefrågor. Därefter försöker
jag med hjälp av statistik utreda hur ofta gärningsmän förblir obestraffade i
samband med ekonomiska brott. Jag har som avsikt att till slut försöka granska
om straffbarhetströskeln allmänt bedömt ligger alltför högt och om så är, vad vi
skulle kunna göra åt saken.

Jag angriper frågan främst ur kriminalpolitisk synvinkel men jag måste gi-
vetvis samtidigt avväga hur de valda lösningarna fungerar i praktiken. Jag skall
försöka göra mitt bästa i att inte blanda mig alltför mycket i de invecklade de-
taljerna i straffrättens allmänna del.

Jag har förankrat min presentation i den finska lagstiftningssituationen men
jag antar att problemen är rätt lika åtminstone i de nordiska länderna, må vara
att lösningarna i lagstiftningsväg i någon mån avviker från varandra.

Revideringen av bestämmelserna om ekonomiska brott i Finland

Den finska strafflagens totalrevidering är i praktiken nära på slutförd. Straffla-
gens hela traditionella särskilda del har redan reviderats, likaså den allmänna
delen. Endast vissa kapitel i den särskilda delen är fortfarande under arbete lik-
som också den gamla lagens formella upphävning. I samband med att den gam-
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la lagen upphävs är det även nödvändigt att revidera bestämmelserna om ikraft-
trädandet och strafflagen måste eventuellt struktureras på nytt.

Samtliga bestämmelser om ekonomiska brott har redan reviderats. Med tan-
ke på vårt tema är det enligt min åsikt av betydelse att man i Finland till en bör-
jan reviderade den särskilda delen och först alldeles i slutskedet den allmänna
delen (som trädde i kraft 1.1.2004). När straffbestämmelserna reviderades visste
man således inte säkert hur de allmänna lärorna skulle komma att reglera brot-
tets allmänna förutsättningar. Revideringen skedde dock inte helt i blindo. Ut-
gångspunkten var att de allmänna förutsättningarna inte borde ändras radikalt.
Även internationella exempel tydde på att “hela systemets grunder” inte i första
taget helt kan omskrivas.

Bestämmelserna om ekonomiska brott har alltså reviderats utan kunskap
om de slutliga lösningarna i den allmänna delen. Betydelsefullt särskilt beträf-
fande bestämmelserna om ekonomiska brott är därtill att man vid revideringen
av den finska strafflagen iakttog den så kallade centraliseringsprincipen. Måls-
ättningen var att i strafflagen koncentrera alla sådana straffbestämmelser där
fängelsestraff ingår i strafflatituden. Denna målsättning har i det närmaste för-
verkligats. För vår fråga har detta en betydelse emedan den finska strafflagen nu
innefattar vissa sådana bestämmelser om ekonomiska brott som i de flesta andra
motsvarande länders lagstiftningar intagits i ämnesområdets speciallagar. De
bästa exemplen på sådana brott är värdepappersmarknadsbrott och miljöbrott.
Jag konstaterar redan i detta skede att de på sätt och vis har “slitits loss” från
den lagstiftningsomgivning där de nämnda brottens straffbestämmelser gör sig
gällande.

I den finska diskussionen om ekonomiska brott har begreppet ekonomiska
brott i allmänhet uppfattats tämligen omfattande. Med sådana brott avses vanli-
gen brott som förövas i samband med ekonomisk verksamhet. Verksamheten i
sig kan vara såväl laglig som olaglig. Detta är ett av den ekonomiska brottslig-
hetens särdrag som har en inverkan på hur bestraffningströskeln utformas.

Med tanke på rubriken viktiga ekonomiska brott i den finska strafflagen är
särskilt gäldenärsbrott (SL 39 kap.) som anknyter till konkurser, skattebrott och
subventionsbrott (SL 29 kap.) samt vissa värdepappersmarknadsbrott (SL 51
kap.) liksom också bedrägeribrott som anknyter till den ekonomiska verksam-
heten. Utöver dessa brottstyper finns i den finska strafflagen många särskilda
kapitel som innefattar brott som klart kan klassificeras som ekonomiska brott.
Sådana är exempelvis kapitlen om näringsbrott (SL 30 kap.), om betalningsme-
delsbrott (SL 37 kap.) samt om regleringsbrott och smuggling (SL 46 kap.) lik-
som även kapitlet om immaterialrättsbrott (SL 49 kap.), men de flesta rekvisiten
(förutom eventuellt upphovsrättsbrott) i nämnda kapitel är inte “känsliga” ur
den nu aktuella synvinkeln. Även exempelvis förfalskningsbrotten (SL 33 kap.)
kan ta sig uttryck som ekonomiska brott men dessa brott är inte heller speciellt
intressanta i detta sammanhang. I diskussionen i Finland har också arbetsbrot-
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ten (SL 47 kap.) och miljöbrotten (SL 48 kap.) ofta setts som ekonomiska brott
liksom även tjänstebrott (SL 40:1–4) som anknyter till korruption. Till ett eko-
nomiskt brott räknas utan tvivel även penningtvätt (SL 32:6–10) som dock inte
är särskilt intressant i detta sammanhang.

I straffbestämmelserna i strafflagen har som utgångspunkt tagits att en för-
utsättning för straffbarheten är att brott skall begås uppsåtligen. Endast en upp-
såtlig gärning skall bestraffas ifall inget annat uttryckligen är föreskrivet. Upp-
såtskravet konstateras däremot inte uttryckligen i straffbestämmelserna.

I vissa bestämmelser om ekonomiska brott består skuldkravet av antingen
enbart vållande eller också av vållande. Denna lösning har valts vid bokförings-
brott av oaktsamhet (SL 30:10), gäldenärssvek (SL 39:4), miljöbrotten (SL 48
kap.) samt vid missbruk av insiderinformation (SL 51:1) och informationsbrott
som gäller värdepappersmarknaden (SL 51:5). Vanligen förutsätts grovt vållan-
de “av grov oaktsamhet” men exempelvis vid miljöförstöring av oaktsamhet
räcker det med annan än grov oaktsamhet. Vid samtliga nämnda brott bestäm-
des skuldkravet innan man visste på vilket sätt bestämmelsen om uppsåt, som
(eventuellt) skulle intas i strafflagens allmänna del, skulle fastställa uppsåtströs-
keln.

Revideringen av strafflagens allmänna del

Den förda diskussionen om ekonomiska brott har angående de allmänna förut-
sättningarna gällt framför allt frågor med anknytning till uppsåtet. Till diskus-
sionen anknyter just ur de ekonomiska brottens straffbarhetssynvinkel i viss
mån villfarelsens inverkan på straffbarheten och utredningsskyldighetens ut-
sträckning.

Min avsikt är inte att fördjupa mig i de allmänna lärornas “eviga” tvistefrå-
gor. Jag presenterar dock i korthet diskussionen i Finland som migveterligen
rätt långt avspeglar åtminstone den i Sverige uppkomna diskussionen om inta-
gandet av bestämmelser om uppsåt i brottsbalken.

Jag koncentrerar mig på uppsåtet som (även) i Finland var föremål för en
häftig debatt. Meningsskiljaktigheterna uppkom när man föreslog att i straffla-
gen skulle intas en bestämmelse som grundade sig på det s.k. sannolikhetsupp-
såtet som skulle ha gällt samtliga element i rekvisiten, dvs. såväl omständighe-
ter som följden. Förslaget kritiserades för att ett godtagande av ett dylikt upp-
såtskrav skulle ha varit problematiskt vid bekämpandet av den ekonomiska
brottsligheten, emedan det just vid denna brottslighet är svårt att styrka uppså-
tet.

I Finland fördes i samband med revideringen av de allmänna lärorna en
häftig debatt huruvida man i strafflagen skulle kunna övergå till en enhetlig
uppsåtsdefinition. Finländarnas våghalsighet beskrivs av det faktum att man i
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de andra nordiska länderna inte över huvud haft mod att reglera uppsåtet i lagen
utan därtill hörande linjedragningar har lämnats som uppgift för rättspraxis.

I lagberedningsskedet vann den ståndpunkt enligt vilken man i den nya all-
männa delen i strafflagen skulle inta en uttrycklig bestämmelse om uppsåt. I
den tidigare lagen fanns inte en sådan bestämmelse ens i Finland. Uppsåtskravet
hade utformats som ett resultat av rättspraxis och rättsvetenskaplig debatt, men
någon enhetlig praxis som skulle ha tillämpats på samtliga brott hade inte eta-
blerats.

Uppsåtslösningarna riktades i rättspraxis vanligen mot gärningsmannens in-
ställning till gärningens följder. De flesta fallen gällde med andra ord det s.k.
följduppsåtet. Omständighetsuppsåtet som angår gärningsomständigheterna be-
handlades inte i lika stor grad. Denna indelning inverkar även på huruvida det
vid uppsåtsbedömningen betonas medvetna aspekter (kognitiva uppsåtsteorin)
gällande gärningsomständigheterna eller som vid följduppsåtet, både volativa
faktorer med anknytning till gärningsmannens vilja och medvetna omständighe-
ter.

Utan att närmare gå in på detaljerna kan man konstatera att man i rättsve-
tenskapen i Finland traditionellt åtskiljer tre huvudsakliga inställningssätt till
hur gärningsmannen förhållit sig till följderna av sin gärning: 1) ifall gärnings-
mannens syfte varit att åstadkomma en kriminaliserad avsikt, beskrivs hans
uppsåt med den latinska termen dolus determinatus (exempelvis i Sverige an-
vänds här termen dolus directus) 2) ifall gärningsmannen inte direkt haft som
syfte att åstadkomma en nämnd följd, men accepterat att följden är ett säkert re-
sultat av hans gärning, beskrivs uppsåtet i Finland med termen dolus directus (i
Sverige dolus indirectus) och 3) den lägsta graden av uppsåt beskrivs med ter-
men dolus eventualis som beskriver att gärningsmannen vid gärningstidpunkten
ansett vissa följder med anknytning till gärningen som mer eller mindre möjli-
ga, men han har inte direkt eftersträvat dessa eller uppfattat dem som oundvikli-
ga. Denna lägsta grad av uppsåt, som samtidigt utgör gränsen till oaktsamheten,
beskrevs traditionellt genom den s.k. positiva viljeteorin. Enligt denna teori var
det avgörande med tanke på uppsåtet huruvida gärningsmannen accepterade
uppkomsten av en straffbar följd.

Rättspraxis omfattade inte helt obestritt denna teori, låt vara att den tagits
upp i rättslitteraturen. I rättspraxis ledde utvecklingen emellertid till att avgö-
randena inte grundades på bedömningen av gärningsmannens hypotetiska vilje-
tillstånd utan på det hur sannolik gärningsmannen ansåg att den orsakade följ-
den var vid gärningstidpunkten. Starkt förenklat kan man konstatera att uppsåt-
skravet vanligen hade i rättspraxis formulerats i ljuset av rättsfall gällande brott
mot liv. Detta innebar att synpunkter angående följduppsåtet framhävdes. Vid
bestämningen av följduppsåtet betonades å sin sida aspekter på grund av vilka
man kunde bedöma hur väl gärningsmannen hade måst förstå följderna av sin
gärning. Resultatet var att framför allt i “brott mot liv” -fall fastställdes uppså-
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tets minimikrav till att gärningsmannen hade måst anse följden av sin gärning
högst sannolik. Man talade om sannolikhetsuppsåt. Överväganden som beskrev
gärningsmannens vilja lämnades åt sidan.

När lagen reviderades väcktes frågan om sannolikhetsuppsåtet skulle duga
som bedömningsgrund också för omständighetsuppsåtet. I regeringens proposi-
tion föreslogs en sådan lösning, men den godtogs inte. Som ett avgörande pro-
blem sågs de svårigheter som en sådan lösning kunde ha betytt för utdömandet
av straff för ekonomiska brott. Den ändring som slutligen gjordes i regeringens
proposition motiverades i riksdagens lagutskotts betänkande på följande sätt: 

“Uppsåt. Enligt den föreslagna paragrafen är en gärning uppsåtlig om det
att brottsbeskrivningen förverkligas motsvarar vad gärningsmannen vid tid-
punkten för gärningen har avsett eller ansett vara säkert eller övervägande san-
nolikt. Denna paragraf har väckt synnerligen mycket diskussion. Avvikande
åsikter har framförts om hur den nedre gränsen för uppsåt skall definieras och
hur å ena sidan följduppsåt och å andra sidan omständighetsuppsåt skall regle-
ras. 

Den föreslagna uppsåtsdefinitionen omfattar både följduppsåt och omstän-
dighetsuppsåt. Definitionen av omständighetsuppsåt är inte lika svår att fastslå
eller lika omtvistad som följduppsåt, där formerna varierar enligt brottstyp. Den
föreslagna bestämmelsen har ansetts särskilt misslyckad med avseende på om-
ständighetsuppsåt vid ekonomiska brott och det har ansetts att definitionen sän-
ker uppsåtströskeln. Utskottet föreslår därför att i paragrafen endast föreskrivs
om följduppsåt. Frågan om omständighetsuppsåt kommer att prövas i rätt-
spraxis, varvid bestämmelsen om rekvisitsvillfarelse bör beaktas. Den nedre
gränsen för följduppsåt föreslås följa högsta domstolens vedertagna praxis och
basera sig på hur sannolik påföljden varit enligt gärningsmannens bedömning.
Gärningen är uppsåtlig då gärningsmannen ansett följden vara mycket sannolik.
Juristernas åsikter om hur den nedre gränsen för uppsåt skall fastställas varierar
mycket. De många uppsåtsdefinitionerna kan på goda grunder kritiseras utan att
enighet kan nås om hur den bästa definitionen skall utformas. Utskottet förenar
sig om det som framförs i motiveringen (s. 87/II), att det inte har framförts någ-
ra övertygande skäl till att utforma bestämmelsen på ett sätt som avviker från en
på högsta domstolens prejudikat baserad vedertagen rättspraxis. Uppsåtsbes-
tämmelser som avviker från denna praxis kunde ha följder som är svåra att för-
utse.” 

Är det speciellt svårt att styrka uppsåt vid ekonomiska brott?

Riksdagen kom alltså till att sannolikhetsuppsåtet beträffande omständigheter-
nas bedömning oskäligt starkt kan höja straffbarheten vid ekonomiska brott.
Men varför är det så svårt att styrka uppsåt vid ekonomiska brott?
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Det grundläggande problemet är att brottets verkställighetsåtgärd vid eko-
nomiska brott är utåtsett likadan som det behöriga förfarandet eller brottet för-
övas medelst medveten underlåtelse. Vid de traditionella brotten, t.ex. brotten
mot liv och hälsa, skiljer sig själva gärningen vanligen tydligt från sedvanliga
godtagbara handlingar. Vid misshandel och speciellt vid egendomsbrott vållar
uppsåtsbedömningen sällan några störra problem. Gärningarna avviker från den
normala vardagen och redan spåren berättar vanligen en hel del. Även när det är
svårt att på basis av beteendet bedöma gärningsmannens tankar och sinnesstäm-
ning kan av gärningssätten dras tämligen pålitliga slutsatser. Karakteristiskt är
också att den finska strafflagens nuvarande uppsåtsbestämmelse uppkommit i
samband med att man i “brott mot liv” -fall dryftat uppsåt att döda.

De ekonomiska brotten har även ofta ett objekt som avviker från andra
brott. Exempelvis skattebrotten riktar sig mot staten och ofta uppdagas ett brott
inte ens utan en särskild granskning. Vid gäldenärsbrott och värdepappersmark-
nadsbrott kan antalet målsägande å sin sida vara så stort att en enskild måls-
ägandes intresse att kräva en brottsutredning inte alltid är så stort som vid de
traditionella brotten. Följden uppkommer i varje fall ofta märkbart efter gär-
ningstidpunkten. Även dessa aspekter begränsar möjligheterna att straffansvar
aktualiseras vid ekonomiska brott.

Vid ekonomiska brott, särskilt omfattande ekonomiska brott, måste man
kunna skilja åt det misstänkta brottet från ett stort antal mycket likartade icke-
brottsliga rättshandlingar. Det är ofta fråga om huruvida ett visst förfarande med
den kännedom som funnits i gärningsögonblicket varit företagsekonomiskt sed-
vanligt eller inte och huruvida förfarandet varit förknippat med syften som i
strafflagen föreskrivits som förbjudna. Exempelvis vid oredlighet som gäldenär
måste dryftas om syftet med en ny förbindelse är att utöka gärningsmannens
ekonomiska nytta före en konkurs eller om syftet med en egendomsöverföring
är att överföra egendom i skydd för borgenärerna. Man kan därtill vara tvungen
att bedöma om en följd som i efterhand kan konstateras ha varit sådan som gär-
ningsmannen åsyftat, eller har den berott på omständigheter som gärningsman-
nen inte kunnat förutse.

Vid revideringen av strafflagen gjordes brottsrekvisiten mer allmänna än ti-
digare. Avsikten var att rekvisiten inte skulle föråldras så snabbt med anledning
av förändringar i verksamhetsformerna. Detta höjde på bestämmelsernas ab-
straktionsnivå, vilket å sin sida kan försvåra möjligheterna att förutse tolkning-
en av bestämmelserna. Tolkningen grundar sig dessutom på ifrågavarande om-
rådes värderingar och begrepp (exempelvis företagsekonomiska begrepp och
värdepappershandelns begreppskomplex). När dessa begrepp därtill “frigjorts”
från respektive lagstiftningssammanhang kan det finnas en risk för att det stöd
som de fått från den tidigare lagstiftningsomgivningen försvagas.

Det är också sant att i bestämmelserna om ekonomiska brott även förekom-
mer andra än följdelement. Sådana är exempelvis “en oriktig uppgift om någon
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omständighet som påverkar bestämmandet av skatt” vid skattebedrägeri och
“obestånd” vid oredlighet som gäldenär. Obeståndet utgör i den nämnda bes-
tämmelsen visserligen också ett följdelement “försätter sig på obestånd eller vä-
sentligt förvärrar sitt obestånd”. 

Att lägga nämnda element som grund för bedömningen av sannolikhetsupp-
såt har i Finland kritiserats även av den orsaken att omfattande ekonomiska
brott ofta prövas av domstolen först flera år efter att de straffbara gärningarna
begåtts. Då är det över huvud mycket svårt att alls göra någon bedömning av
gärningsmannens uppsåt.

Det finns således belägg för påståendet att det är särskilt svårt att bedöma
uppsåtet vid ekonomiska brott.

Möjligheterna att sänka beviströskeln vid ekonomiska brott

I Finland har rätt nyligen publicerats en doktorsavhandling där skribenten bl.a.
behandlar hur uppsåtskravet reds ut vid rättegångar som gäller ekonomiska
brott (Pekka Koponen: Talousrikokset rikos- ja rikosprosessioikeuden yhtymä-
kohdassa, Helsinki 2004 [Ekonomiska brott i straff- och straffprocessrättens
kontaktpunkt]). Skribenten, som är statsåklagare och genom sitt arbete mycket
väl känner till de praktiska problemen när ekonomiska brott åtalas, väljer att re-
kommendera att man går in för att använda viljeuppsåtet som ett sätt att närma
sig saken vid de svåraste ekonomiska brotten. Han bedömer dock att största de-
len av tolkningssituationerna är så klara att “de utgångslägesvis entydigare kog-
nitiva elementen” ger de bästa grunderna för en lösning. Han konstaterar därtill
att gärningens sociala klandervärdhet och bedömningen av dess riskpotential till
en del skulle kunna användas som en faktor vid gärningsmannens skuldbedöm-
ning.

Koponens teser om uppsåtsbedömningen vid ekonomiska brott torde kunna
sammanfattas enligt följande:

1. bedömningen skall inte enbart göras på basis av sannolikhetsuppsåtet, utan
betydelse skall även tillmätas det faktum att gärningsmannen förhåller sig
instämmande eller kvalificerat likgiltigt

2. en viss objektivering av bedömningen måste kunna accepteras (skribenten
hänvisar till sådana brottsbeskrivningselement som uppgiftens “felaktighet”
eller “viseledande natur”, överlåtelsens “godtagbara skäl” eller förpliktel-
sens “grundlöshet” och han anser att till denna del borde det väsentliga vara
huruvida gärningsmannen känt till de omständigheter som ligger som grund
för bedömningen och inte huruvida han uppfattat omständigheternas karak-
tär på det sätt som viljeuppsåtet förutsätter)
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3. den utredningsskyldighet som förutsätts av gärningsmannen skall vid de
olika ekonomiska brotten bedömas enligt brottstyp (skribenten konstaterar
det så att ju mer individualiserad och betydelsefull information det är fråga
om desto högre skall utredningsskyldigheten ställas, och han varnar speci-
ellt för att sannolikhetsuppsåtet till väsentliga delar skulle trivialisera utred-
ningsskyldighetens betydelse)

4. vid ekonomiska brott borde antalet kriminaliseringar som grundar sig på
grov oaktsamhet utökas och

5. man skall nedsätta gränsen mellan rekvisitvillfarelse och förbudsvillfarelse
(skribenten är i synnerhet rädd för att en omfattande tillämpning av rekvi-
sitvillfarelse skulle leda till ett slutresultat som avviker från uppsåtsbedöm-
ningen).

Det är inte ändamålsenligt att här närmare gå igenom de ovan presenterade
punkterna. Det torde räcka i detta skede att nämna att punkterna på ett ypperligt
sätt visar hur svårt det ofta är att införskaffa bevisning vid ekonomiska brott. Ett
socialt förkastligt beteende ser ut att, i varje fall ur åklagarens synvinkel, allför
lätt förbli obestraffat.

En annan statsåklagare har i sin artikel (Ari-Pekka Koivisto: Tahallisuudes-
ta talousrikoksissa, Helsinki 2004 [Om uppsåt vid ekonomiska brott]) analyse-
rat vissa finska praktiska rättsfall ur uppsåtsteoriernas synvinkel och ansett att
domstolsavgörandenas utgång i vissa fall de facto skulle kunna variera beroen-
de på den valda uppsåtströskeln. Han konstaterar dock att i de fallen han närma-
re granskat hade förundersökningen och åtalet gjorts i så gott samarbete mellan
polis och åklagare att domstolen inte ens behövde pröva uppsåtets lägsta grader,
utan bevisningen räckte till även för striktare krav (detta är beklagligtvis inte
alltid en självklarhet i Finland).

Lönar sig således ekonomisk brottslighet?

Jag återvänder till frågan i rubriken. Jag har ovan presenterat olika grunder för
antagandet att ekonomiska brott är exceptionellt svårbedömda vid förverkligan-
det av straffansvar. Jag granskar i det följande i korthet viss information om hur
situationen i Finland utvecklats gällande ekonomiska brott.

När man studerar statistiken är det skäl att märka att antalet statistikförda
ekonomiska brott varierar stort även beroende på hur effektivt myndigheterna
lyckas avslöja och undersöka brott. Den verkliga ekonomiska brottsligheten tor-
de däremot variera rätt långt på basis av näringslivets fluktuationer, hög- och
lågkonjunkturer. Myndigheternas kamp i syfte att förebygga brottslighet är dock
givetvis inte betydelselös.

Av diskussioner, som jag har haft med vissa åklagare som en längre tid ar-
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betat med ekonomiska brott, har jag fått en sådan bild att myndigheternas för-
måga att bekämpa och utreda ekonomiska brott ännu i början av 1980-talet var
tämligen outvecklad. Att man blev medveten om prolemen med ekonomiska
brott och att man vidtog åtgärder i syfte att lösa prolemen började dock rätt
snabbt ha en inverkan. Först utvecklades polisens kunnande och därefter inled-
des en effektiv utbildning av åklagare i ärenden som gällde ekonomiska brott.
Domstolarna tycktes till en början komma aningen på efterkälken, men efter en
tid lyckades man även förkovra domarnas yrkeskunnighet. Ännu för dryga tio
år sedan förekom påståenden att åtal till och med förkastades på grund av bris-
tande sakkunskap. Nu är situationen en annan. Misstankar om att åtal skulle för-
kastas på nämnt sätt framkastas inte längre ens i “konfidentiella diskussioner”.
Domarens uppgift är att förkasta åtal om tillräcklig bevisning inte läggs fram.
Det är ju inte ens meningen att denna tröskel skulle sänkas alltför lågt.

Men om så är fallet frågar man sig om det existerar sådant allvarligt klan-
dervärt beteende som “räddas av” förundersöknings- eller åtalströskeln på
grund av alltför strikta straffbestämmelser i strafflagen eller bestämmelser i dess
allmänna del. Denna fråga är svår att reda ut. Ur brottsstatistiken kan inget svar
hittas. Med hjälp av rättspolitiska forskningsistitutets årliga rapport kan man
dock göra ett försök att uppskatta situationen. Antalet ekonomiska brott, exem-
pelvis skattebrott och gäldenärsbrott har till och med i rätt stor grad varierat un-
der de senaste tio åren. De statistikförda skattebrotten (som kommit till polisens
kännedom) var flertaligast under åren 1996–1998. Särskilt skatteförseelserna
(underlåtelse att betala skatter och betalningar med anknytning till affärsverk-
samheten, trots att företaget inte är insolvent) var flertaligast i början av 1990-
talet, men antalet sjönk märkbart under de senaste åren. Man antar i rapporten
att en orsak till detta var att man vid bekämpandet av skattebrotten inriktade re-
surserna medvetet på de allvarligaste gärningsformerna. Detta framgick även på
så sätt att den relativa andelen grova skattebrott steg.

Vid bokföringsbrotten har utvecklingen varit förvånansvärt liknande. Det
största antalet brott uppdagades i mitten av 1990-talet, men mot slutet av decen-
niet minskade antalet märkbart. Också här antas att orsaken var att kontrollen
avsevärt minskade. Antalet gäldenärsbrott är idag endast hälften av antalet i
början av 1990-talet. Så har dock skett även med antalet konkurser. I Finland
förutsätter gäldenärsbrotten inte nödvändigtvis en konkurs, men uppdagandet
av brott anknyter å andra sidan till konkursutredningar, dvs. till boutredarens
iakttagelser. Det är emellertid intressant att antalet gäldenärsbrott steg i början
av 1990-talet trots att antalet konkurser inte steg i samma skala. Forskningsin-
stitutet bedömde att detta berodde på att kontrollen då tillfälligt ökade.

Medelst statistik och tolkningar av den kan man således inte påvisa ändringar
i lagstiftningen. Väsentliga lagändringar har visserligen trätt i kraft redan före
nämnda variationer, men siffrorna och utredningarna påvisar i varje fall att varia-
tionerna i kontrollen och de ekonomiska konjunkturerna spelar en avgörande roll.
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Risken för att ett ekonomiskt brott uppdagas är i sig påtagligt liten. Enligt
en undersökning som gjorts vid Polisyrkeshögskolan är företagen försiktiga i att
ens anmäla ekonomiska brott som riktar sig mot företagen. Anmälningsprocen-
ten uppskattades vara i medeltal 10 %, men anmälningsintresset varierar visser-
ligen stort beroende på brottstyp. Brott som indikerar att ett företag skyddat sig
illa mot brottslighet vill man av förståeliga skäl hindra att komma ut i offentlig-
heten. Det är naturligtvis även så att man inte heller i själva företagen upptäcker
en stor del av brotten. Ekonomiska brott som riktar sig mot företag uppdagas
vanligen av en slump och i vissa internationella undersökningar uppskattas att
till och med 90 % av brotten kan förbli ouppklarade. Ovan har redan varit tal
om hur skattebrotten och de ekonomiska brotten, som kontrolleras på myndig-
heternas försorg, uppdagas på varierande sätt väsentligt beroende på undersök-
ningsresurserna. De brott som myndigheterna konstaterat utreds å andra sidan
säkerligen sakkunnigt.

Situationen tycks således starkt tyda på att risken för att bli fast för ekono-
miska brott är rätt liten. Saken kan också utredas medelst enkäter om den s.k.
gråa ekonomin. I Finland har sådana undersökningar eller rättare sagt utred-
ningar (undersökningsmetoderna är ännu delvis under utveckling) gjorts exem-
pelvis inom byggnads- och restaurangbranschen, vilka på basis av bl.a. polisens
och skattemyndigheternas uppgifter kan anses vara aktuella med tanke på den
gråa ekonomin. Inom restaurangbranschen ansåg ca 15 % av svararna att bokfö-
ringsbrotten var mycket eller tämligen allmänna. Enkätens trovärdighet försva-
gas dock av svararnas selektivitet och å andra sidan av att de flesta svarare ba-
serade sin information på den “rådande allmänna uppfattningen inom bran-
schen” och inte på de egna direkta erfarenheterna. Inom byggnadsbranschen be-
rättade å sin sida ca 7 % av svararna att de erhållit “svart”, dvs. skattefri lön.

Det torde inte råda något tvivel om att ovannämnd grå ekonomi förekom-
mer i alla nordiska länder och att den förorsakar samhället omfattande skattein-
komstbortfall. I Finland uppskattas att den gråa ekonomin utgör nästan fem pro-
cent av bruttonationalprodukten. Detta är givetvis en stor andel.

Av den gråa ekonomins omfattning och marginala risk för uppdagande skall
dock inte dras alltför drastiska slutsatser om hur lönande det är att begå ekono-
miska brott. Det är för det första klart att den personliga nyttan trots allt är rätt
liten för de flesta gärningsmän. De omfattande totala skadorna kan vilseleda en
att tro att också nyttan skulle vara stor. Vid de brott som orsakar de största ska-
dorna och vilka skulle kunna medföra den största nyttan är risken för att bli fast
dessutom säkerligen avsevärt större än normalt. Man kan säga att en större nytta
säkert ökar risken för att bli fast. Det finns dock inga starka grunder för att be-
döma de ekonomiska brottens “lönsamhet” på basis av statistiken.

Jag har redan konstaterat att det ibland är svårt att bedöma vilken nytta eko-
nomiska brott bereder gärningsmannen. Med nuvarande mätare torde man i viss
mån kunna uppskatta exempelvis den skatteinkomst som staten blivit utan och
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de förluster som gäldenärsbrott orsakat andra företagare. Det är däremot mycket
svårt att säga vilken brottsnyttan är exempelvis när en företagare som gått i
konkurs döms för gäldenärsbrott med anledning av att han i samband med en
ekonomisk kris utan fog ökat sina förpliktelser, men förlorar dock allting. Det är
enklare att beräkna nyttan när egendom utan godtagbara skäl givits i gåva eller
på annat sätt överlåtits. Vid skattebedrägeribrotten torde man vanligen kunna
beräkna nyttan, men den personliga nyttan kan i varje fall antas vara rätt liten
när man med det bedrägliga beteendet (desperat) strävat efter att fortsätta ett
olönsamt företags verksamhet. Jag tvivlar dock inte på att man i och med eko-
nomiska brott också skaffar sig stora personliga fördelar.

Med tanke på rubriken borde man dessutom dryfta om straffbarhetströskeln
är hög även (eller uttryckligen) vid sådana brott där det är möjligt att erhålla
stor nytta. Det är emellertid uppenbart svårt att presentera en allmän beskriv-
ning av om ett “lukrativt” ekonomiskt brott är av sådan typ att brottet lätt skulle
bli ostraffat just på grund av krav som de allmänna lärorna ställer.

Jag vill i varje fall betona, att den ekonomiska brottsligheten och de olägen-
heter som den orsakar är ett allvarligt samhälleligt problem. Trots att det inte
finns att tillgå tillräcklig forskningsinformation om att ekonomisk brottslighet
skulle vara på något sätt särskilt lönande för gärningsmannen, är det ett obestritt
faktum att den ekonomiska brottsligheten medför exceptionellt stora och vittgå-
ende förluster. Det är därför all orsak att särskilt effektivt motverka den.

Vad borde man göra?

I Finland har alltså problemen i samband med de ekonomiska brotten resulterat
i en intressant lösning i strafflagens allmänna del. Bestämmelsen om uppsåt har
på sätt och vis avgränsats att gälla andra än ekonomiska brott i och med att om-
ständighetsuppsåtet lämnats utanför bestämmelsens tillämpningsområde. Detta
ger i sig ingen anledning till någon särskild skam. En bestämmelse om uppsåt
finns ju inte i de flesta strafflagarna, exempelvis inte i någon av de andra nor-
diska ländernas strafflagar.

Jag förhåller mig ändå aningen skeptisk till den nu i Finland valda lösning-
en. Det kan visserligen vara så att om man i den finska strafflagen till alla delar
skulle ha övergått till att använda sannolikhetsuppsåtet, skulle straffbarhetströs-
keln vid ekonomiska brott ha stigit från det den tidigare varit. Det är å andra si-
dan egendomligt att göra en ovannämnd partiell lösning. Att på nämnt sätt ställa
ekonomisk brottslighet i en olik ställning är i mitt tycke även problematiskt. En
av uppsåtskravets uppgifter är väl att just fastställa straffbarhetens gränser på en
acceptabel nivå med tanke på förverkligandet av rättsskyddet?

Jag anser att den i Finland valda lösningen väcker frågan om man försöker
underlätta en viss hjälplöshet att utreda ekonomiska brott genom att göra avkall
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på rättsskyddströsklarna. Ligger problemet i strafflagens allmänna del eller lig-
ger problemet trots allt i en otillräcklig samhällelig satsning på bekämpandet av
ekonomiska brott? Jag citerar här den statsåklagare (Ari-Pekka Koivisto) som
jag redan tidigare citerat. Han konstaterar att en i gott samarbete gjord förunder-
sökning och det därpå följande förverkligandet av straffansvar i huvudförhand-
lingen i brottmål inte som “garant” behöver någon definition av uppsåtets nedre
gräns.

Det är skäl att komma ihåg att även ekonomiska brott kan begås av vanliga
människor som också kan bli misstänkta för nämnda brott. Alla är inte förmög-
na myglare som har råd att anställa toppjurister att planera listiga knep i syfte
att maximera vinsten. Många personer som misstänks för skatte- och konkurs-
brott är småföretagare som råkat i ekonomiska trångmål och de försöker in i det
sista (eventuellt till och med alltför långt) klara situationen. De borde vara fört-
jänta av samma rättsskydd som andra för brott misstänkta. De borde i varje fall
ha en möjlighet att bedöma sina gärningars acceptabilitet på basis av den skriv-
na lagen på ett så tillförlitligt sätt som möjligt.

Då jag i början godtog uppfattningen att ekonomiska brott skall effektivt
bekämpas, är jag förmodligen förpliktad att presentera egna förslag till hur eko-
nomiska brott borde bekämpas. I det följande några tankar:
1. rekvisit angånde ekonomiska brott skall vid behov ändras om de ser ut att

ställa straffbarheten allför högt
2. ifall uppsåtströskeln ser ut att höja straffbarheten oskäligt, borde man över-

väga att kriminalisera den oaktsamma gärningsformen och inte sträva efter
att sänka uppsåtströskeln

3. man borde i brottsrekvisiten eller även i respektive lagstiftning (t.ex. i kon-
kurslagstiftningen och regleringen av värdepappershandeln) sträva efter att
utredningsskyldigheten förblir tillräckligt omfattande, så att medveten
okunnighet inte förhindrar straffbarhet

4. man skall utveckla givandet av information och erforderliga meddelanden
vid beskattningen och konkurserna, så att det inte finns utrymme för fel på
grund av oaktsamhet

5. myndigheternas och domstolarnas sakkunskap i att utreda och behandla
ekonomiska brott skall utvecklas vidare: det förekommer fortsättningsvis
påståenden om att mål som polis och åklagare utrett sakkunnigt förkastas
av domstolen med bristfälliga motiveringar

6. myndigheternas förmåga att avslöja ekonomiska brott borde förbättras: åt-
minstone i Finland har utredandet av ekonomiska brott haft svårigheter helt
enkelt på grund av resursbrist.

Jag hoppas att förteckningen visar att det är möjligt att göra ekonomisk brotts-
lighet olönsam utan att ändra på reglerna i strafflagens allmänna del. Trots att
åtal vid ekonomiska brott onekligen förkastas rätt ofta kan man inte dra någon
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rätlinjig slutsats om att straffbarhetströskeln vid nämnda brott skulle vara alltför
hög, åtminstone inte på grund av att oskäligt höga krav skulle ställas i straffrät-
tens allmänna del.

Min egen uppfattning är att man inte skall utveckla något särskilt uppsåt för
de ekonomiska brotten. Även vid ekonomiska brott skall sedvanlig rättsskydds-
nivå iakttas. Man kan polemiskt till och med fråga sig om det är korrekt att i
myndighetsarbete spara och skjuta över risken på näringslivet. Eller beror de
ekonomiska brottens eventuella lönsamhet de facto på brister i kunnandet (eller
till och med i den politiska viljan)? Effektiveringen av indrivningen av brotts-
nyttan kan dessutom vid bekämpandet av uppdagade ekonomiska brott vara
viktigare än att man tänjer på rättsskyddsgarantierna i syfte att få domar.

De ekonomiska brotten är ett stort samhälleligt problem, men inte heller
dessa brott kan helt avvärjas. Det är i företagslivet också acceptabelt att sträva
efter produktivitet och det är därvid delvis förståeligt att man prövar sina grän-
ser. Åtminstone vid skattebrott är motparten, staten (i Finland ansvarar staten
för skatteuppbörden också för kommunernas och kyrkans del) så stark att man
vid avvägningen mellan förverkligandet av straffansvar och dess uteblivande in-
te i oskäligt stor grad kan överföra ansvaret på den skattskyldiga som ändå of-
tast är försedd med mer begränsade verksamhetsresurser. Ifall man ställer ex-
tremt snäva krav på de ekonomiska aktörerna, kan kraven redan inverka menligt
på den ekonomiska verksamheten. Man måste således ta i beaktande de ekono-
miskpolitiska synpunkterna; “en totalbekämpning av den ekonomiska brottslig-
heten leder till att det ekonomiska livet helt stannar upp”.

Mitt referat kan sammanfattas i följande fem teser

1. Det finns inte tillräckliga grunder för påståendet att den ekonomiska brotts-
ligheten skulle löna sig på grund av brister i strafflagstiftningen

2. Det finns inget behov i straffrätten av att omfatta ett slags “ekouppsåt” för
att underlätta hithörande bevisproblem. Även på ekonomiska brott skall
man tillämpa samma uppsåtsläror som gäller för den övriga straffrätten.

3. Däremot finns det behov att utsträcka straffansvaret för ekonomiska miss-
bruk till oaktsamma gärningsformer

4. I vissa situationer är det skäl att omformulera brottsbeskrivningarna för att
undvika straffbarhetsluckor.

5. De problem som kunnat iakttas (åminstone i Finland) beträffande straffans-
varets förverkligande för ekobrott beror delvis på att myndigheterna saknar
tillräcklig förmåga och kunskap att utreda denna form av brottslighet. Detta
problem kan inte lösas genom sänkt domströskel utan genom att förbättra
myndigheternas verksamhetsförutsättningar.
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