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Titel  

The staging of the subject the economic criminal. The origin and institutionalization of the economic crime and 
economic criminal in a (post)modern society. 
 
Sammanfattning 

What is an economic crime? Who is an economic criminal? How do we speak of the phenomenon and what does they way we 
speak mean? 
         The immediate result of the study is that there is a stereotype image of the economic criminal that is produced within 
peoples speech. This image contains characteristics that bring the subject, the economic criminal, far away from the traditional 
crime subject, and brings it closer to a non-criminal subject. This motion render possible that economic criminals can talk of 
themselves as “not bad people”, “normal” and “like everyone else”. The analysis has made clear that economic crime and 
economic criminals are conceptualizations that are under negotiation, there is no determined definition of these ideas. A 
transformed society has also an impact on economic criminals and economic crime. Perhaps the debate about the definition of 
the economic criminal and economic crime is symptomatic for the postmodern society we share? 
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Förord 
Då var jag framme vid de sista orden i denna uppsats, paradoxalt nog skriver man ju alltid 
förordet sist. En magisteruppsats har inneburit annat än att bara skriva, studera och analysera – 
har jag insett efterhand. På något sätt känns uppsatsen som ett parallellt liv som följer det gamla 
vanliga välbekanta. Det sägs ju att tiden kommer emot oss, inte vi som tar oss fram i den. Detta 
kunde inte vara mera sant när det gäller att skriva uppsats. Vare sig jag ville det eller inte har jag 
insett att uppsatsen är en produkt av tiden och min egen utveckling av den analytiska 
tankeförmågan. Det som skrivs idag hade helt enkelt varit omöjligt att skriva för ett år sedan. 
Självklart har inte detta skett utan hjälp från andra. TACK! Till alla som kommenterat, 
uppmuntrat och hejat på. Inte minst gäller detta min handledare, Kenneth Petersson. Tack också 
till Kriminalvårdsstyrelsen som hjälpt till att hitta lämpliga informanter. 
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”Det finns brott som bryter mot mer än lagar”1

Vad är det för skillnad på en svensk företagsledare och en knarkkung? Just denna fråga ställdes i 
Dagens Nyheters opinionskrönika den 8:e mars i år (2006). Frågan är intressant ur många 
synvinklar, inte bara själva svaret. Att frågan ställs är uppseendeväckande nog då den implicerar 
att det finns en skillnad mellan ekonomiska brott och drogrelaterad brottslighet. Men är det 
verkligen så? Varför är det så och vad innebär det? ”Det är inte utan att man undrar”,2 skriver 
krönikören i DN. Det övriga resonemanget i krönikan har egentligen inte särskilt mycket med 
denna uppsats att göra, den handlar om svenska företagsledare som mot FN:s handelssanktioner 
sålde varor till Saddam Husseins Irak. Förutom den inledande frågan tycker jag krönikans titel 
även är talande för tematiken i denna uppsats; ”Det finns brott som bryter mot mer än lagar.”.3 
Vad är ett ekonomiskt brott? Vem är ekobrottslingen? Hur talar vi om fenomenet och vad 
innebär detta tal?  
          Vår uppfattning om olika fenomen och företeelser, som ekobrott och ekobrottslingar, är 
påverkad av hur vi själva och andra människor talar om fenomenet i fråga. Vårt tal avslöjar 
vardagliga tankemönster, normativa förhållningssätt, maktförhållanden, värderingar, 
gruppintressen och mycket mer. Talet är inte bara ett sätt för oss människor att kommunicera 
och överföra budskap, utan det är även ett sätt för oss att växla mellan det individuella och det 
kollektiva. Det du tänker kring ekonomiska brottslingar kan vara ett individuellt tankemönster för 
just dig, men samtidigt kan det vara kollektivt överenskomna språkliga ritualer och traditioner 
som avgör hur du tänker. Detta innebär inte att det kollektiva eller individuella tänkandet är mer 
sant eller riktigt, utan bara att vi får tillgång till och skapar vår verklighet tillsammans – i vårt tal.4

          Denna uppsats vilar på några filosofiska grundantaganden eller påståenden som är 
ofrånkomliga för läsarens förståelse av resonemangen. Dessa grundantaganden är 
socialkonstruktionistiska,5 vilket i grund och botten handlar om en karakteristisk syn på 
verkligheten som en social konstruktion. Det är med detta sätt att tänka jag kommer att studera 
ekobrott och ekobrottslingar. En del av målet med denna uppsats är att försöka urskilja det 
förgivettagna i några utvalda sociala aktörers tal eller kommunikation. Jag vill undersöka sociala 
föreställningar och sociala förhållanden och analysera hur fenomen som den ekonomiske 
brottslingen konstrueras, artikuleras och institutionaliseras och vad detta innebär. Hur styrs 
människor att tala på ett visst sätt och på vilka villkor? 

                                                 
1 Hanne Kjöller, ”Det finns brott som bryter mot mer än lagar”, Dagens Nyheter, Opinionskrönika, 2006-03-08 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Marianne Winther Jörgensen & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000)  
5 Den filosofiska riktning som denna uppsats tar avstamp i, Socialkonstruktionismen, väljer en del forskare att istället 
kalla socialkonstuktivism. Jag använder dock det förstnämnda begreppet för att särskilja denna från Piagets 
konstruktivistiska teori.  
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Uppsatsens fokus - aktörerna och dess ”arena” 

Social ordning i vardagsliv och institutioner – ekobrottet och det 
(post)moderna samhället 
När man studerar ekobrott och ekobrottslingar kommer man snart underfund med att detta inte 
är ett område begränsat till vare sig den rättsliga arenan, kriminalvården eller ekonomiska 
premisser, utan istället ett sammanvävt komplex av skilda aktörer och arenor. Sociologen David 
Garland beskriver i The culture of control substansen i den arena där ekobrottet befinner sig;  

[…] the many transformations that have recently occurred in criminal law and its enforcement 
can best be understood by viewing the field as a whole rather than taking each element 
individually. Shifts in policing, sentencing, punishment, criminological theory, penal 
philosophy, penal politics, private security, crime prevention, the treatment of victims, and so 
on, can best be grasped by viewing them as interactive elements in a structured field of crime 
control and criminal justice.6  

Vi lever alltså i ett samhälle där det skett stora förändringar under de senaste decennierna menar 
Garland, men vad innebär dessa förändringar? Enligt sociologen Zygmunt Bauman är det 
samhälle vi lever i idag ett samhälle präglat av frihet, individualitet, snabba växlingar och häftiga 
sensationer.7 Moderniteten, där samhället präglades av trygghet, lugn och ordning, är sedan länge 
överspelad – i dagens postmoderna samhälle är konsumtionen grundbulten i jakten på allt 
intensivare sensationer.8 I den postmoderna eran har kapitalet, marknaden och finansvärlden 
gränslös rörlighet och frihet.9 Bauman menar att ekonomi är den största och viktigaste 
beståndsdelen i det postmoderna samhället där det fenomen som är i fokus, ekonomisk 
brottslighet, befinner sig. Allt som är ekonomisk korrekt eller meningsfullt behöver inte stöd av 
någon annan mening och ekonomiska göranden och låtanden behöver inte ursäktas, fortsätter 
Bauman.10 Han menar också att det postmoderna innebär en utsuddning av skillnaden mellan det 
normala och onormala, det förväntade och oväntade, det bekanta och det främmande.11

         Bauman och Garland är dock inte riktigt överens om vad det samhälle vi lever i ska kallas 
och definieras. Baumans postmoderna samhälle är i Garlands ögon ett senmodernt sådant.12 Vad 
man än väljer att kalla vårt samhälle finns det en förenande tanke som är grundläggande för 
denna diskussion – att det skett en förändring. Garland, som fokuserar sin analys på USA och 
Storbritannien,13 framhåller och specificerar ett antal punkter som han anser utmärker denna 
större samhälleliga förändring just när det gäller det kriminologiska och straffrättsliga området.  
                                                 
6 David Garland, The culture of control. Crime and social order in contemporary society (Oxford 2001) s. x (förord) 
7 Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna (Göteborg, 1999) s. 9 ff 
8 Ibid., s. 24 ff 
9 Ibid., s. 36 
10 Ibid., s. 65 
11 Ibid., s. 39 
12 Garland, The culture of control, s. 7 
13 Det är stora skillnader mellan svensk och utländsk kriminalvård, men tendenserna Garland beskriver är 
betydelsefulla även för den svenska kontexten. 
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         Garland menar att både offentliga och populistiska strömningar spelar en allt essentiellare, 
för att inte säga grundläggande, roll i samhället. Diskussionen kring kriminalitet har politiserats 
och dessutom har strukturen och relationen mellan den politiska processen och de rättskipande 
myndigheterna förändrats.14 Synen på brottet har alltså förändrats hos både beslutsfattare, 
myndigheter och människor i allmänhet. Idag ses kriminalitet som ett betydande samhälleligt 
problem, något som till och med utmärker dagens samhällen. Istället för att försöka minska 
brottsligheten menar Garland att man försöker minska rädslan för att bli utsatt för brott. Då 
denna i viss mån dramatiserade rädsla är mycket dominerande gör det att människor kräver starka 
åtgärder mot kriminaliteten.15  
         Hur är då tankemönstret eller diskursen kring kriminalitet uppbyggd? Efter andra 
världskriget har tankemönstren kring kriminalitet förändrats då psykologi och sociologi fått allt 
större betydelse. Tidigare sågs kriminalitet som ett problem hos individer som inte var anpassade 
till samhället på något sätt eller hade sociala eller kulturella problem och svagheter. Sedan 1970- 
talet finns det nya mönster för hur man tänker kring kriminalitet. Kontrollteorin slog rot och blev 
framträdande under detta decennium och har fortsatt att ha en framträdande position. I denna 
teori ligger fokus på otillräcklig social kontroll, självkontroll eller situationsbunden kontroll hos 
den som begår brott. Gårdagens syn på kriminella som avvikande, abnorma individer har alltså 
ersatts av en syn där den dömde brottslingen inte är avvikande utan är en oundviklig del, likväl 
som icke brottsliga individer, av det sociala samhället. Detta tankemönster flyttar i viss mån fokus 
från den kriminelle till själva brottet,16 vilket inte minst är tydligt när det gäller ekonomiska brott 
där litteraturen till stor del handlar om hur man undviker att drabbas av ekobrott som exempelvis 
företagare.17  
         Garland menar att samtidigt som straffen blir hårdare och fängelserna fått ett 
nyuppvaknande så startar fler och fler ickestatliga samhällsbaserade brottspreventiva projekt av 
enskilda och företag i USA och Storbritannien. En följd av denna utveckling är också en kraftig 
expension av antalet säkerhetsföretag under de senaste åren, som ska skydda från rädslan för 
brott. Staten (i varje fall i USA och Storbritannien) har alltså inte längre monopol på 
brottspreventiva projekt och metoder och enligt Garland är denna förändring ett tecken på 
utsuddandet av gränsen mellan den privata och offentliga sfären. Han menar även att detta lett till 
en stor förändring i exempelvis arbetsmetoder hos de statliga myndigheter som arbetar med 
kriminella och brottsprevention.18 Denna förändring hör samman med att det primära för de 
brottspreventiva myndigheterna och politiken är att skydda människor från brott, inte behandla 
potentiellt brottsliga individer som återigen kan orsaka brottsoffer lidande.19  
                                                 
14 Garland, The culture of control, s. 13 
15 Ibid., s. 10 
16 Ibid., s. 15 f 
17 Gör exempelvis en enkel slagning på ekobrott i en biblioteksdatabas och det stora flertalet titlar som kommer fram 
handlar om hur enskilda och företag kan skydda sig och sin verksamhet mot ekobrott av skilda slag. 
18 Garland, The culture of control, s. 17 f 
19 Ibid., s. 12 
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         Sedan 1970- talet har hjulen inom det kriminologiska fältet snurrat allt snabbare. Många 
omstörtande förändringar har ägt rum och pågår fortfarande. Förändrad lagstiftning, 
organisatoriska förändringar och politiska förändringar har lett till osäkerhet och omdaningar 
inom många institutioner menar Garland,20 kanske är inte heller de metoder och tankemönster 
som finns idag tillräckliga; 

There is now a growing sense that the ´modern´ arrangements for crime control organized 
through the specialist agencies of the criminal justice state – may no longer be adequate to the 
problem of crime and no longer coherent in themselves.21  

         Genom detta resonemang kan vi således konstatera att samhället har erfarit flertalet 
betydelsefulla förändringar självklart generellt, men även förändringar som har betydelse för 
tankemönstren kring kriminalitet. För att finna svar på frågor kring ekobrott och finna en kontext 
måste man således söka en större arena. David Garland poängterar den ofrånkomliga relationen 
mellan samhällets institutioner, aktörer och arenor kring kriminaliteten;  

Institutions of crime control and criminal justice have definite conditions of existence. They 
form part of a network of governance and social ordering that, in modern societies, includes 
the legal system, the labour market and welfare state institutions. They refer to, and are 
supported by, other social institutions and social controls, and are grounded in specific 
configurations of cultural, political and economic action.22

Som citatet visar medverkar och påverkar många olika aktörer och intressenter på den 
kriminologiska arenan och påverkar sättet att se på och tänka kring ekobrott och ekobrottslingar. 
Några av de aktörer och områden som framkommit som centrala för resonemangen i denna 
uppsats är, kriminalvård, kriminologiska tankemönster eller diskurser (kunskapsproducenter i 
stort), politisk styrning och beslutsfattande, men även den offentliga debatten, eller ”the public 
opinion”23 med Garlands ord. 
         För att tydliggöra hur den förändring som diskuterats har realiserats i en svensk kontext och 
fått för effekter kommer jag nedan att kort resonera kring hur den svenska kriminalvården 
påverkats av det postmoderna eller samhällets omvälvningar. Som resonemanget kommer att 
göra tydligt kan vi också konstatera att ekobrott och ekobrottslingar inte ”passar in” i talet om 
den traditionella brottsligheten inom exempelvis kriminalvården. 

De sociala institutionernas förändring - kriminalvården som exempel  
Det moderna fängelset föddes på 1800- talet och har genomgått en dramatisk förändring skriver 
Garland i The culture of control;  

Recent years we have witnessed a remarkable turnaround in the fortunes of the prison. An 
instution with a long history of utopian expectations and periodic attempts to reinvent itself – 
first as a penitentiary, then a reformatory, and most recently as a correctional facility – has 
finally seen its ambition reduced to the gorund-zero of incapacitatin and retrbutive 

                                                 
20 Garland, The culture of control, s. 19 
21 Ibid., s. 20 
22 Ibid., s. 5 
23 Ibid., s. 13 
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punishment. But in the course of this fall from grace, the prison has once again transformed 
itself. In the course of a few dacades it has gone from being a discredited and declining 
correctional institution into a massive and seemningly indispensable pillar of contemporary 
social order.24  

Dessa förändringar som Garland beskriver kan i flera fall urskiljas i den svenska kriminalvården 
och dess historia. Den svenska kriminalvården har under de senaste åren genomgått flertalet 
förändringsprocesser och omstruktureringar, vilka inneburit att en helt ny bild av vad 
kriminalvård ska vara införlivats i den dagliga verksamheten. Detta har bland annat inneburit 
tillkomsten av olika behandlings- och påverkansprogram, kontaktmannaskap samt en 
professionalisering. Dessa förändringar visar på en grundläggande skillnad i sättet att hantera de 
människor som bryter mot lagen i vårt samhälle; fånge har blivit intagen, fängelse blivit 
kriminalvårdsanstalt, straff blivit kriminalvård och så vidare. Kriminalvårdens uppgift står dock 
fast, att härbärgera, kontrollera och utverka straff. Följaktligen finns det i detta svårigheter, att 
vårda men samtidigt straffa, att kontrollera men samtidigt vara mänsklig, dilemmat framträder 
tydligt. Fängelseinstitutionen får följaktligen en annorlunda roll, den som lärande instans istället 
för inlåsningsapparat. Denna förändring får konsekvenser både för de intagna och personalen 
inom kriminalvården, nya behandlingssätt och påverkansmetoder ger avstamp i det vardagliga 
arbetet. Den intagne står själv i centrum av processen då det är han som ska ta tillvara på tiden i 
anstalt för reflektion och rehabilitering – verkställigheten ska få ett innehåll.25

         I denna ”nya” kriminalvård finns dock de ”gamla” begreppen kvar, ord som kontroll, makt, 
straff, frihet, etik och moral är ständigt aktuella inom kriminalvården oberoende av politiska 
riktlinjer. Dessa begrepp må ha omformats och omformas även i nuläget, men samtidigt finns 
alltid begreppets historia som oundviklig ryggsäck. Vad begreppen har betytt och inneburit spelar 
roll för hur de används och vad de innebär i dag. Hur man inom kriminalvården talar om dessa 
ord i förhållande till ekonomiska brottslingar och ekonomiska brott blir en parameter på 
begreppens betydelse i dagens samhälle och kriminalvård och samtidigt en parameter på hur man 
tänker kring ekonomiska brott och brottslingar inom kriminalvården. David Garland beskriver i 
Punishment and modern society förhållandet mellan samhället och kriminalvårdssystemet; 

“The institutions of punishment conveniently provides us with ready-made answers for the 
questions which crime in society would otherwise evoke. They tell us what criminality is and 
how it will be sanctioned, how much punishment is appropriate and what emotions can be 
expressed, who is entitled to punish and wherein lies their authority to do so.”26  

         Den arena som nu har beskrivits är den samhälleliga utgångspunkt som denna uppsats tar 
avstamp i men det är inte kriminalvårdens ambivalenta situation som är analysens fokus utan 
snarare att lyfta fram tanken att samhället i sig påverkar ekobrotten och ekobrottslingarna. Utan 

                                                 
24 Garland, The culture of control,  s. 14 
25 Kenneth Petersson, Fängelset och den liberala fantasin. En studie om rekonstruktionen av det moraliska subjektet inom svensk 
kriminalvård (Norrköping, 2003), s. 8-21. 
26 David Garland, Punishment and Modern Society. A Study in Social Theory (Oxford, 1991), s. 3. 
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att förstå kontexten tror jag inte det är möjligt att förstå på något djupare plan och analysera de 
diskurser kring ekobrott och ekobrottslingar jag vill sätta i fokus.  

Syfte 
Syftet i denna studie är att undersöka hur diskurser rörande ekobrottslingen och ekobrottet 
produceras på olika nivåer och i skilda samtalsordningar samt vilka föreställningar som 
medverkar i styrningen av subjektet. Syftet består således även av den kontext som 
ekobrottssubjektet befinner sig i, ett samhälle i förändring. 
         Inledningsvis kommer fokus att ligga på hur olika aktörer formar, artikulerar och 
institutionaliserar bilden av den ekonomiske brottslingen och det ekonomiska brottet. Vem är 
subjektet, vad bör det vara och vad förväntas subjektet bli? Därefter har mönster och diskurser 
förhoppningsvis utkristalliserats som styr aktörerna eller kan förklara olika bilder och utsagor om 
ekobrottslingen och ekobrottet. För att till fullo kartlägga hur talet om och bilden av 
ekobrottslingen och ekobrottet ser ut, måste fokus därefter ligga på hur diskurserna påverkar 
aktörerna och hur aktörerna påverkar diskurserna. Genom detta resonemang blir det tydligt vad 
som styr individen, hur han styr sig själv och på vilka villkor. Därutöver kan jag kartlägga hur 
samspelet mellan individen och det förändrade samhället fungerar och har för effekter på 
ekobrottsubjektet. 

Frågeställningar  
De nedanstående frågeställningarna är på olika sätt en del av den fråga som är grundläggande i 
uppsatsen; Hur produceras diskurser rörande ekobrottslingen och ekobrottet på olika nivåer och i skilda 
samtalsordningar samt vilka föreställningar medverkar i styrningen av subjektet? För att kunna svara på 
denna centrala fråga behövs ett antal delfrågeställningar:  
* Hur formas, artikuleras och institutionaliseras aktörernas utsagor och bilden av ekobrottslingen 
och ekobrottet på olika nivåer och i skilda samtalsordningar?  
* Vilka diskurser styr synen på och talet om ekobrottslingen och ekobrottet och vad innebär 
diskurserna? 
* Hur påverkar kontexten, ett förändrat samhälle, diskurserna och vad blir konsekvenserna för 
aktörerna?  

Tidigare forskning kring ekobrott och ekobrottslingar  
Vad är ett ekonomiskt brott och hur kan det definieras? Finns det en skillnad mellan traditionell 
och ekonomisk brottslighet? Gör vi andra moraliska bedömningar vid ekobrott än vid 
traditionella brott? I detta avsnitt ges en kortfattad bild av hur ekobrottsforskningen växt fram 
och dessutom ges en kortfattad introduktion till de olika definitioner, teorier och tankegångar 
som finns kring ekobrott och ekobrottslingar i dag.  
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Vad skiljer ekonomisk och traditionell brottslighet?  
Rent rättsligt är det egentligen ingen skillnad på brottslighet, brott är en handling där någon 
bryter mot en lag. Men en lag innebär synnerligen mer, den definierar vilka handlingar som är 
tillåtna och vilka som är otillåtna,27 och om vi funderar ännu ett steg längre påverkar lag och rätt 
även vårt sätt att tänka kring brottslighet. 
         Det finns några betydelsefulla skillnader mellan traditionella brott och ekonomiska brott 
som är viktig att vara medveten om, bland annat hamnar ibland den ekonomiska brottsligheten 
någonstans i gränslandet mellan att prövas straffrättsligt eller civilrättsligt.28 Ett civilrättsligt straff 
skulle exempelvis kunna vara skadestånd, vitesföreläggande eller indragande av licenser,29 till 
skillnad mot ett straffrättsligt straff där man döms i domstol. För vårt tänkande kring ekobrott 
innebär detta att det inte är alldeles självklart att det är utefter lagen man bör definiera 
ekobrottsligheten och således är det inte heller efter lagen ekobrottsligheten alltid definieras. 
Ytterligare en betydelsefull skillnad är att den ekonomiske brottslingen ofta använder metoder 
som är i gränslandet för det tillåtna, i motsats till exempelvis en inbrottstjuv som gör inbrott, 
vilket är ett tydligt brott mot lagen. En tredje skillnad finns hos ekobrottslingarna själva, de har 
ofta en annorlunda bakgrund och tryggare social situation än traditionella brottslingar.30 Dessa 
skillnader är betydelsefulla då de påverkar hur människor tänker och talar kring ekobrott och 
ekobrottslingar. 

Ekobrottsforskningens framväxt och ekobrottets definition 
Dagens forskning visar inte på någon konsensus kring hur man bör definiera ekonomisk 
brottslighet.31 Sedan kriminologen Edwin Sutherland 1939 introducerade begreppet white-collar 
crime32 efter överklassens vita stärkta skjortkragar, har ett flertal definitioner och begrepp för 
brottslighet inom den ekonomiska domänen passerat i revy; manschettbrottslighet, corporate 
crime, occupational crime, wirtschaftskriminalität, criminalité économique och ekonomisk 
brottslighet med mera.33 Sutherlands tanke kring ekonomisk brottslighet var att ekonomiska brott 
begicks av ”respektabla eller i vart fall respekterade affärs- och yrkesmän”34 inom ramen för deras 
yrkesutövning.35 Han menade att man inte bör använda lagen som rättesnöre när det gäller 
ekonomisk brottslighet utan definiera ekobrotten i ett vidare perspektiv. 36 Trots mycket kritik har 
man med Sutherland gjort ett rejält avstamp i forskningen kring ekonomisk brottslighet. Flertalet 

                                                 
27 Jerzy Sarnecki, Introduktion till kriminologi (Lund, 2003), s 19 f 
28 Från storsvindel till småfiffel – teman i internationell ekobrottsforskning, BRÅ rapport 2000:23, (Stockholm, 2001), s. 14 
29 Ibid., s. 19 
30 Ibid., s. 14 
31 Ibid., s. 13 f 
32 Den svenska översättningen är näringslivets brott, manschettbrottslighet eller  white-collar brottslighet. 
33 Från storsvindel till småfiffel, s. 13 
34 Ibid., s. 14 
35 Ibid., s. 14 ff 
36 Ibid., s. 14 ff 
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forskare har följt i hans fotspår och white-collar crime experten Herbert Edelhertz utvidgade 
Sutherlands definition 1970;  

[…] en illegal handling eller en serie av illegala handlingar som begås med icke-fysiska medel 
och med hemlighållande eller svek, i syfte att erhålla pengar eller egendom, för att undvika 
kostnader eller förlust av pengar eller egendom, eller för att erhålla affärsmässiga eller 
personliga fördelar.37

Denna definition utesluter Sutherlands betoning av den sociala statusen samt kopplingen till en 
yrkesutövning. Edelhertz betonar däremot att det ekonomiska brottet kan vara individuellt och 
personligt, och utföras för egen vinning. Det centrala i definitionen är att han refererar typer av 
handlingar i förhållande till det straffrättsliga systemet.38

         Under de senaste åren har den internationella forskningen utvecklat sig i två olika 
riktningar. Dels den riktning i Sutherlands anda som menar att ekonomisk brottslighet inte endast 
bör definieras utifrån rättsväsendet, utan att även andra normsystem (t.ex. företags interna 
normsystem och riktlinjer) måste få komma med i beräkningen. Den andra riktningen, vilken väg 
den franska och tyska forskningen tagit, förespråkar bedömning och definitioner utifrån 
lagstiftning och rättsväsende. Vilket innebär att det blir lättare att få fram mätbara och 
ändamålsenliga variabler att bedöma den ekonomiska brottsligheten utifrån.39

         I Sverige, när vi talar om ekonomiska brott, används nästintill uteslutande termen 
ekonomisk brottslighet i både samhällsdebatten och forskningen. Men denna term har sina 
brister, den är snävare än begreppet white-collar crime och mer opreciserad än termerna 
företagsbrottslighet och yrkesbaserad brottslighet.40 Ytterligare en speciell omständighet med 
denna benämning är att det är ett begrepp som används i forskningen och samhällsdebatten, men 
som inte finns i den svenska lagstiftningen.41

         Forskningen kring ekobrott och ekobrottslingar har i Sverige varit eftersatt och det är först 
det senaste decenniet som regeringen poängterat vikten av en utvecklad och stärkt 
ekobrottsforskning. En av anledningarna till denna satsning är att de ekonomiska brotten kostar 
samhället omkring 100 miljarder per år och har stora skadeverkningar för många av samhällets 
sektorer.42 Detta har inneburit att en mycket stor del av forskningen och rapporter från 
exempelvis myndigheter som Ekobrottsmyndigheten är inriktade på hur samhället och 
näringslivet på bästa sätt skyddar sig mot ekobrott. Egentligen finns bara en forskare, sociologen 
Sven-Åke Lindgren, som under de senaste decennierna studerat hur ekobrottslingen och 

                                                 
37 Herbert Edelhertz, The nature, impact and prosecution of white-collar crime.(Washington, 1970), s. 3 
38 Från storsvindel till småfiffel, s. 18 
39 Ibid., s. 33 f
40 Sarnecki, s. 325
41 Brottsförebyggande rådets hemsida: 
 www.bra.se/extra/pod?module_instance=12&action=pod_show&id=332 (Norrköping, 2005-10-26)
42 Brottsförebyggande rådets hemsida: 
www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=04042926953.pdf&url=/dynamaster/file_archive041
2230fdbe589c036fcaace7609ddd0f3918/04042926953.pdf (Norrköping, 2005-09-14) samt Ekobrottsligheten och 
ekobrottslingarna i ett framtidsperspektiv, Ekobrottsmyndigheten (2005)

http://www.bra.se/extra/pod?module_instance=12&action=pod_show&id=332
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_
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ekobrottet opererar och fungerar.43 Här anser jag det finns ett stort tomrum att fylla och jag 
hoppas att denna uppsats kan ge en försmak på vad området har att erbjuda i form av intressanta 
och viktiga forskningsområden. 

Teoretisk referensram  
Detta avsnitt kommer att ge en förklaring till de grundläggande teoretiska tankegångar som 
genomsyrar resonemangen i uppsatsen, själva ramverket. Denna ram är nödvändig för att förstå 
uppsatsens innehåll och slutsatser. Centralt är synen på verkligheten, kunskap och 
kunskapsproduktion samt språkets betydelse för den omgivande verkligheten. Detta avsnitt 
kommer att sätta gränserna för hur långt jag är villig att ta de socialkonstruktionistiska 
resonemangen, eller kort sagt; hur ser egentligen de sociala konstruktionerna ut och hur utbredda 
är de?  

Reflexioner kring vetenskap, kunskap och verklighet 
Vad är egentligen kunskap? Hur ska man egentligen kunna veta något säkert? Vad är fakta? Detta 
är frågor som härstammar från det allra första mänskliga tänkandet och har utretts av åtskilliga 
filosofer. Ett enkelt svar på dessa frågor finns inte, men dock är de nödvändiga att resonera kring. 
För att jag i slutet av denna uppsats ska kunna presentera ett resultat måste jag först visa på hur 
jag ser på resultatet i fråga!  

Vetenskapen och dess betydelse 
Vad är egentligen vetenskapens roll i samhället? Vad innebär det att jag som student skrivande en 
magisteruppsats, väljer att fokusera på fenomenet ekobrott och ekobrottslingar samt definierar de 
grundläggande problemformuleringarna?  
         För att kunna resonera kring dessa frågor börjar jag med en kort historisk översikt. När 
vetenskapen som sådan grundlades föll sig systematiken att exempelvis ekonomer, sociologer, 
pedagoger m.fl. hanterar fakta ”objektivt” till skillnad mot gemene man som hanterar fakta med 
grund i värderingar, åsikter, fördomar och så vidare.44 Detta är dock varken sant eller möjligt i 
dagens vetenskap; ”Det sociala vetandet har […] alltifrån begynnelsen haft etiska och moraliska 
implikationer […]”,45 skriver sociologen Mats Beronius i Bidrag till de sociala undersökningarnas 
historia. Under 1700- och 1800- talet utgick forskningen från anomalin, det avvikande samhället 
eller den avvikande människan i motsats till det friska normala samhället eller människan. Ett 
exempel på detta är kriminologin som är uppbyggd kring en klassificering av vad som är och inte 
är ett brott eller en brottsling. Denna kategorisering blir alltså socialt, kulturellt och i viss mån 

                                                 
43 Se till exempel; Politikerna och ekobrotten – en diskursanalys (1997) samt Ekonomisk brottslighet: ett samhällsproblem med 
förhinder (2000) 
44 Mats Beronius, Bidrag till de sociala undersökningarnas historia. Eller till den vetenskapliggjorda moralens genealogi (Stockholm, 
1994), s. 169 ff 
45 Ibid., s. 170 
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historiskt begränsad, den är helt enkelt bara sann eller riktig i en viss social eller historisk kontext. 
Beronius fortsätter resonemanget med att det är framväxten av vetenskapen som satte ramarna 
för vad som är ”verkligt”, skillnaden mellan expert och lekman utvecklade tanken kring objektivt 
och subjektivt, eller om man så vill, skillnaden mellan fakta och värdering. 46

         Filosofen och idéhistorikern Michel Foucault har också berört det faktum att vetenskapens 
position inte är alldeles självklar. Han resonerar utifrån tanken att ”Vetenskaperna ´ordnar´ 
världen.”47, alltså att de som ordnar världen i tanken, bland annat forskare och studenter, 
bestämmer eller fastställer kategorier exempelvis vad som är eller inte är ett ekonomiskt brott. 
Dessa kategoriseringar eller indelningar fortsätter sedan utanför tankens värld och blir kunskaper 
och vetenskaper som institutionaliseras eller systematiseras och blir maktapparater.48  
         Ett intressant grepp i sammanhanget är filosofen Lars Gustafssons begrepp 
problemformuleringsprivilegiet. Grunden till detta begrepp är att man enats om att det finns ett 
problem, låt oss säga hedersmord, men man kan inte enas om vad som är det problematiska i 
problemet. Pappan som begått hedersmord tycker att problemet är flickans brott mot 
hederskodexen, medan den svenska lagen tycker att problemet är att någon blivit misshandlad 
eller bragt om livet. Att det finns ett problem är alltså båda överens om men vari problemet ligger 
beror på vem man frågar. Den svenska lagen har dock problemformuleringsprivilegium eftersom 
den åtalade lever i Sverige och därmed måste följa svensk lag.49 Ett annat faktum som 
problemformuleringsprivilegiet anmodar är att det inte finns utrymme för olika uppfattningar om 
hur något ska hanteras. För att ta ett exempel som ligger nära uppsatsens fokus så skriver 
Gustafsson om att fångvården på anstalter blir identisk med anstalternas aktiviteteter eftersom det 
inte finns utrymme för någon annan vård som är baserad på någon annan problemformulering 
inom samma institution.50 Om vi överför detta resonemang till denna uppsats så är det alltså 
många faktorer som gör att fenomenet i fokus är ekobrott och ekobrottslingar. Det faktum att jag 
är en del av eller påverkad av, de diskurser som finns kring samhället, fängelsesystemet, ekobrott 
och så vidare, har inneburit att jag formulerar mitt problem på ett sätt som någon annan kanske 
inte skulle ha gjort. 
         Summan av resonemanget blir således att det fenomen eller problem som är i fokus för 
denna uppsats i allra högsta grad är påverkad eller perspektiverad av många olika faktorer; 
samhället, vetenskapen, jag, min bakgrund och utbildning, mina intressen et cetera. Hur ska då 
detta faktum hanteras? Sociologen Mats Börjesson skriver i Diskurser och konstruktioner, ”[…] att 
försöka förstå hur verklighet skapas innebär inte med nödvändighet att man säger hur det 
egentligen är.”51 Han föreslår att man som forskare ska ta några steg tillbaka och försöka ge 
perspektiv på det som tas för självklart. Nyckeln, menar Börjesson, är att acceptera att man inte kan 
                                                 
46 Beronius, s. 174 ff 
47 Michel Foucault, Övervakning och straff.. Fängelsets födelse (Lund, 1998), s. 7 
48 Ibid., s. 7 
49 Lars Gustafsson, Valda skrifter (Stockholm, 1999), s. 356 f 
50 Ibid., s. 357 
51 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok (Lund, 2003), s. 187 
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ställa sig utanför diskursen utan istället bör målsättningen vara reflexivitet, först då kan man 
förstå den diskurs man själv verkar inom.52

         Vad har då detta resonemang om vetenskap och produktion av ”kunskap” tillfört? En sak 
hoppas jag har blivit klargjord, kunskap och vetenskap, är varken så enkel eller självklar som vi 
vid första anblicken tror. Vem som definierar eller vad som problematiseras har ansenlig 
betydelse för både slutresultatet i sig och samhället i stort. Vetenskapens roll i världen och min 
påverkan på uppsatsens slutsatser är något som kan diskuteras i oändlighet. Det jag vill säga med 
detta korta resonemang är att jag vill att läsaren ska ha med sig följande rad i bakhuvudet; kanske 
är viljan att veta ett sökande snarare än ett vetande. 

Kunskap och verklighet 
Det sätt vi ser på världen och verklighetens konstitution och konstruktion är avgörande för hur vi 
ser på omgivningen och de omgivande tingen och vice versa. Men kan man någonsin veta att det 
man ser är ”verkligt och sant”? Om du och jag tittar på samma gräsmatta ser du den som en grön 
gräsmatta, men jag som är färgblind ser den som rödskiftande. Vem av oss ser egentligen den 
”verkliga” gräsmattan eller verkligheten? Just färg är ett exempel där man för några hundra år 
sedan trodde att en röd ros hade färgen röd och inget annat. Idag vet vi att färger reflekteras av 
ljus och utan ljus skulle vi inte se några färger, utom möjligtvis några få gråskalor. Verkligheten 
och det vi vet om verkligheten är alltså inte något fast utan är i allra högsta grad föränderligt.53

         Att du kan förmedla till mig att du tycker att gräsmattan är grön och att jag kan påpeka att 
jag faktiskt ser den som, och anser att den är, röd, möjliggörs av en enda funktion; språket. 
Idéerna kring relationen mellan språk och verklighet kom i början av 1900-talet genom lingvisten 
Ferdinand de Saussures arbete. Han menade att ord, eller tecken med Saussures ordval, inte har 
någon betydelse för oss om vi inte relaterar dem till något, det vill säga tecken får betydelse 
genom sociala konventioner. Vi vet till exempel vad andra menar när de pratar om vad kor är 
eftersom vi relaterar till mjölk, ladugård, lantbruk etcetera. Ord är inte en direkt avspegling av 
verkligheten utan det är vi som ger dem betydelse genom språket när att vi kopplar ord till 
varandra. Ett tecken skiljer sig från andra tecken genom de specifika sammankopplingar som 
finns mellan detta tecken och andra.54 Vi vet att det är en ko och inte en häst någon pratar om 
när han eller hon berättar att djuret säger mu.  
         För att kunna reda ut hur de Saussures resonemang om språket har betydelse för denna 
uppsats måste vi först diskutera olika sätt att se på verkligheten och hur den är konstruerad. Så låt 
oss återkomma till diskussionen om språk längre fram.  
         Människan har i alla tider försökt att förstå världen, den omgivande verkligheten och den 
plats vi människor har i allt detta. Redan Platon gjorde på sin tid en uppdelning mellan sken och 

                                                 
52 Börjesson, s. 187 
53 John R. Searle, Konstruktionen av den sociala verkligheten (Göteborg, 1999), s. 25 f 
54 Winther Jörgensen & Phillips, s. 15 ff. 
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verklighet, grunden till idéen om sociala konstruktioner har alltså en lång historia.55 Men vad är 
egentligen verkligheten? Kunskapssociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann väljer att 
definiera verkligheten så här; ”[…] en egenskap tillhörande fenomen som vi erkänner existerar 
oberoende av vår egen vilja (vi kan inte önska bort dem)[…]”56, och om vi i rena farten fortsätter 
med författarnas definition av begreppet kunskap; ”[…] som vissheten om att fenomen är 
verkliga och att de äger specifika kännetecken.”57 I den här verkligheten som vi nu definierat på 
enklast tänkbara sätt, kan alltså kunskap vara olika för olika individer. Brottslingens ”kunskap” 
skiljer sig från kriminalvårdspersonal och politiker, för att ta ett exempel. Det som är verkligt för 
mig behöver inte vara det för dig. Rimligtvis är alltså det som anses som kunskap respektive 
verklighet situations- samt tidsbaserat och beroende av den sociala kontexten.58

         Den stora skiljestenen när det gäller synen på hur den sociala världen är uppbyggd går 
mellan om det finns en verklighet oberoende av oss människor eller om allt det vi ser och har 
omkring oss är socialt konstruerat? Denna diskussion och skiljelinje tänkte jag uppmärksamma 
genom två teoretiker, filosofen Richard R. Searle och socialkonstruktionisten Vivien Burr. 

En objektiv eller socialt konstruerad verklighet? 
Richard R. Searles resonemang utgår från att den sociala verkligheten skapas av oss själva för de 
syften vi har, både genom tal och genom handling. Men detta innebär inte att hela verkligheten är 
socialt konstruerad, utan det finns fenomen och ”ting” som existerar oberoende av exempelvis 
vårt tal om dem. Han menar att en socialt konstruerad verklighet förutsätter en verklighet som är 
oberoende av alla sociala konstruktioner eftersom det måste finnas något för konstruktionen att 
konstrueras av. För att vi ska kunna socialt konstruera exempelvis pengar, menar Searle att det 
måste finnas råmaterial som papper, fysiska fenomen som finns oberoende av alla 
representationer.59

         Den motsatta åsikten när det gäller verkligheten och sociala konstruktioner är inte heller 
sällsynt, jag låter Vivien Burr åskådliggöra synsättet från den andra delen av ringhörnan. Men låt 
oss börja från början. Den allra extremaste av åsikter, universell socialkonstruktionism, 
härstammar från lingvistisk idealism och innebär att bara det som nämns existerar, ingenting är 
verkligt förrän man talar om det eller skriver om det.60

         Socialkonstruktionismen består och är inspirerad av en mängd olika vetenskapliga 
angreppssätt och discipliner, bland annat filosofi, sociologi och ovan nämnda lingvistik. Detta 
innebär, som Vivien Burr påpekar i Social Constuctionism, att det är mycket svårt att definiera 

                                                 
55 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm, 2000), s. 73 
56 Berger L. Peter & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet 
(Stockholm 2003) s. 10 
57 Berger L. & Luckmann, s. 10 
58 Ibid., s. 12ff 
59 Searle, s 204 
60 Ibid., s. 41 
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socialkonstruktionismen där alla dessa angreppssätt får plats.61 Burr presenterar dock några 
premisser, som hon uttrycker det; ”things you would absolutely have to belive in order to be a 
social constuctionist.”62 Socialkonstruktionismens premiss nummer ett innebär att vi ska vara 
kritiska till det vi vet om världen runtomkring, de kategorier vi människor skapar är inte en 
spegling av världen som den ser ut utan endast ett sätt för oss att förstå världen. Burr lyfter fram 
ett exempel, det finns en skillnad mellan klassisk musik och popmusik inte för att naturen skapat 
det så, utan för att vi skapat dessa två kategorier. Premiss nummer två innebär att de kategorier vi 
skapar för att förstå världen är kulturellt och historiskt specifika, det vill säga våra världsbilder 
och identiteter kunde ha varit annorlunda på en annan plats och i en annan kultur, dessutom 
förändras de över tid.63 Den sociala världen skapas socialt och är därmed inte given på förhand. 
Det finns alltså inget essentiellt inom människan, inte något oföränderligt och oförstörbart.64 
Premiss nummer tre bygger på premiss nummer två eftersom vår kunskap om världen 
konstrueras mellan människor i social interaktion, där språket är det främsta medlet för att bygga 
upp gemensamma sanningar om hur världen är uppbyggd. Slutligen, premiss nummer fyra 
innebär att i en viss kulturellt och historiskt specifik situation är en handling godkänd och fullt 
naturlig att utföra, medan den i en annan kultur eller historisk era blir den helt omöjlig.65

         Den grundläggande skillnaden i synsättet mellan Searle och Burr, även om de båda i viss 
utsträckning är socialkonstruktionister, är sättet att se på själva konstruktionen, exempelvis dess 
utsträckning. Gemensamt för de båda är dock den betydelse de tillskriver språket. 

Språk 
Jag skulle nu vilja knyta ihop diskussionen kring verklighet och kunskap med att återkomma till 
Ferdinand de Saussures allra första tankar kring språket. Genom resonemanget har vi alltså 
konstaterat, med hjälp av de Saussure, att uttala något i ett socialt sammanhang inte är en neutral 
handling utan har ett betydelsebärande innehåll som har betydelse för exempelvis synen på 
verkligheten, identiteter och sociala relationer.66 Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips 
sammanfattar i Diskursanalys som teori och metod det vi kommit fram till så långt, att verkligheten 
struktureras, reproduceras och förändras genom språket, men samtidigt skulle vi inte heller kunna 
få tillträde till verkligheten utan språket. Men detta innebär inte att verkligheten inte existerar, 
utan den sociala världen formas av människors konkreta användning av språket. 67

         Språk är alltså mycket betydelsefullt för konstruktionen av den sociala verkligheten oavsett 
hur stor del av verkligheten man anser är socialt konstruerad. Vi har så långt diskuterat några av 
socialkonstuktionismens grundpremisser; språk, verklighetssyn och kunskapssyn, och därför 
                                                 
61 Vivien Burr, Social Constuctionism (London and New York, 2004), s. 2. 
62 Ibid., s. 2. 
63 Ibid., s. 2 ff.  
64 Winther Jörgensen & Phillips, s. 12. 
65 Burr, s. 2 ff. 
66 Ibid., s. 7 ff. 
67 Winther Jörgensen & Phillips, s. 15 ff. 
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kommer jag nu att inrikta nästa avsnitt på hur socialkonstruktionism definieras och brukas i 
denna uppsats. 

Uppsatsens utgångspunkt 
Den grundläggande socialkonstruktionistiska utgångspunkten i uppsatsen är att ekonomisk 
brottslighet är ett social konstruerat objekt. Forskningsobjektet är hur sociala aktörer talar om ett 
bestämt socialt fenomen, ekobrottet, och vad detta innebär för konstruktionen av subjektet, den 
ekonomiska brottslingen. Som en inspirerande tanke har jag i bakhuvudet Sven-Åke Lindgrens 
ord i Politikerna och ekobrotten – en diskursanalys; 

Analysen är således riktad mot en kollektiv, snarare är en individuell nivå, och den tar särskilt 
fasta på den dialektik som utvecklas mellan meningsstrukturer och social handling; med 
avseende på hur de förra möjliggör och begränsar människors handlande samt hur socialt 
handlande i sin tur återverkar på meningsstrukturer, produktivt eller reproduktivt. Denna 
inriktning innebär en betoning av både struktur- och handlingsaspekter, av sociala institutioner 
såväl som sociala processer. 68

Detta citat poängterar några faktorer som tidigare nämnts och som jag nu vill trycka på ytterligare 
som betydelsefulla i analysen. Det handlar om den kollektiva kontra den individuella nivån, vilket 
är något som har betydelse på den arena uppsatsen har i fokus. Det handlar också om 
meningsstrukturer, den sociala handlingen och dess begränsande respektive särskiljande effekt.  
         I uppsatsen utgår jag från Vivien Burrs fyra premisser som binder ihop 
socialkonstruktionismen. Detta innebär vår kunskap om ekonomiska brottslingar inte kan 
betraktas som en objektiv sanning. De kategorier vi människor skapar, exempelvis kategorin 
ekobrott och ekobrottslingar, är skapad för att vi ska förstå världen och den är alltså inte en 
spegling av världen som den ser ut. Dessa kategoriseringar ser jag alltså, i linje med Burr, som 
nycklar för att förstå kategorin ekobrott och ekobrottslingar samt förstå den arena där aktörerna 
befinner sig. För att förstå varför informanterna talar på vissa sätt om ekonomiska brottslingar 
måste jag alltså undersöka vilka kategoriseringar de gör eller hur de organiserar sin verklighet. 
         Jag anser det också viktigt att ha i åtanke under hela arbetsprocessen att våra världsbilder 
och identiteter kunde ha varit annorlunda på en annan plats och i en annan kultur, dessutom 
förändras de över tid. Det är även essentiellt att allt handlande inklusive människors tal, både 
konstrueras och konstitueras i den sociala världen. Bilden av (eller talet om) den ekonomiske 
brottslingen konstrueras alltså samtidigt som den konstitueras i det sociala samlivet och 
interaktionen hos olika aktörer. Motivet till att det är aktörernas utsagor som är i fokus är då 
språket är det medel som konstruerar vår kunskap om världen. I en viss kulturellt och historiskt 
specifik situation är en handling godkänd och fullt naturlig att utföra, medan den i en annan 
kultur eller historisk era blir den helt omöjlig. Detta är något jag  
         Slutligen, varför är då Socialkonstruktionism den teoretiska grund som valts i denna 
uppsats? Den avgörande anledningen är att jag tror att diskussioner kring sociala konstruktioner 
är givande för nya sätt att se på ett fenomen, att identifiera och analysera förgivettaganden samt 

                                                 
68 Sven-Åke Lindgren, Politikerna och ekobrotten en diskursanalys (Göteborg, 1997), s. 7 
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studera fenomen närmare som förefaller vara oundvikliga. Här tror jag inte det finns någon 
teoretisk riktning som har samma förutsättningar.  

Metod 
Denna uppsats bygger på en metod som har sin bakgrund i socialkonstruktionistiskt tänkande, 
diskursanalys. Då diskursanalysen till sin karaktär både är en metod och teori, kommer jag först 
avhandla den på ett mer teoretiskt plan för att sedan fortsätta diskutera den ur en mer praktisk 
synvinkel. Jag kommer att presentera och diskutera ett flertal ”analysinstrument” som på olika 
sätt används i uppsatsen 

Diskursanalys  
Jag vill inleda detta avsnitt om diskursanalys genom att återvända till lingvisten Fredinand de 
Saussure, så här skriver han; ”Writing is not a garment, but a disguise”.69 Språk eller text är alltså 
inte som ett klädesplagg man tar på sig utan snarare en maskeraddräkt där det finns något annat, 
dolt. I diskursanalys är språket i centrum då det strukturerar olika mönster som vårt tal följer när 
vi befinner oss i olika sociala sfärer. En händelse kan följaktligen beskrivas och ges olika innebörd 
beroende på vilket perspektiv eller vilken diskurs som är rådande där just den person som 
berättar om händelsen befinner sig.70

         Det börjar nu bli dags att diskutera vad en diskurs är och hur diskurs kan definieras? För att 
kunna reda ut detta är det nödvändigt att titta till diskursbegreppets ursprung. Lingvister var de 
första som använde sig av diskursanalys, och då i en rent textmässig bemärkelse. På 1960- talet 
började filosofen och idéhistoriken Michel Foucault använda begreppet diskurs i en vidare 
bemärkelse, han inbegrep förutom den textmässiga dimensionen även sociala dimensioner och 
interktionella aspekter.71 Michel Foucaults skriver så här om diskurser och dess definition i 
Vetandets arkeologi;  

Man kallar framställning en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma 
diskursiva information […] den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan 
definiera en mängd av existensvillkor.72  

Foucaults definition visar att diskurser innehåller en uppsättning utsagor och existensvillkor som 
sätter gränser för vad som ger mening inom en viss domän. Gränserna innebär att diskurserna 
även skapar ett mönster för vad som får och inte får sägas samt vad som är sant eller falskt.73 
Diskurs är således för Foucault bland annat regler för formation av subjekt, processen där dessa 
artikuleras gör diskurs till en social praktik som således innehåller både diskursiva och icke 

                                                 
69 Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics (London, 1983), s. 29  
70 Winther Jörgensen & Phillips., s. 16 f. 
71 Iver B. Neumann, Mening, materialitet, makt. En introduktion till diskursanalys (Lund, 2003), s. 18 ff 
72 Michel Foucault, Vetandets arkeologi (Lund, 1972), s. 133 
73 Winther Jörgensen & Phillips., s.19 f. 
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diskursiva element.74 För Foucault är diskurs konstitutiv och bidrar till produktion, reproduktion 
och transformation av objekt och subjekt i det sociala livet.75 Centralt blir då vad som är möjligt 
eller omöjligt att säga inom en viss sfär eller de ”verbal performances” som människan 
uttrycker.76

         För den kritiska diskursanalytikern Norman Fairclough är diskurs en form av social praktik 
som både konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker.77 Även för 
honom är den lingvistiska analysen ofullständig, människans interaktion är av större betydelse.78 
Han definierar det abstrakta bruket av substantivet diskurs som ”[…] språkbruk såsom social 
praktik.”.79 Dessutom utvidgar han denna definition till att även inbegripa ”[…] ett sätt att tala 
som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv – det vill säga en bestämd diskurs 
som kan skiljas från andra diskurser […]”80 För Fairclough är en händelse både text, diskursiv 
praktik och social praktik. Med text menar Fairclough själva analysen av språket, med den 
diskursiva praktiken tolkning och textproduktionsprocessen, och med social praktik avser han 
institutionella och organisatoriska omständigheter kring den diskursiva händelsen som formar 
den diskursiva praktiken.81 Detta dialektiska förhållande mellan diskursiv och social praktik är 
utmärkande för Faircloughs sätt att se på diskurser samt dess uppbyggnad och funktion.82 Han är 
främst intresserad av att studera förändring och hur en text påverkas av diskurser från andra 
texter.83

         Jag kommer att ta upp ytterligare ett sätt att beskriva och definiera diskurser, denna gång 
utifrån Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteoretiska perspektiv. De bygger sin 
diskursteori utifrån de Saussures tankar kring språk och språkfilosofi och det är här styrkan i 
deras perspektiv finns. Utgångspunkten är deras textmässiga betoning där vi i interaktion 
försöker låsa fast tecken i en viss betydelse genom att placera tecken i förhållande till andra 
tecken.84 Genom fixering av betydelse inom ett socialt område skapas en diskurs. 85

         Diskurs är således inte ett begrepp där det finns konsensus kring hur det ska användas och 
definieras. Det är därför upp till varje diskursanalytiker att välja hur man definierar och använder 
diskurs och diskursanalys. Jag kommer att ta tillvara på Foucaults tankar kring diskurs som 
gränser för betydelse, Faircloughs idé om att diskurs både konstituerar och konstitueras samt 
Laclau och Mouffes tanke om tecknens fixering i diskursen. Min grundsyn är att diskurs är en 
                                                 
74 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge, 1992), s. 40 ff 
75 Ibid., s. 41 
76 Winther Jörgensen & Phillips, s. 19 f 
77 Ibid., s. 67 f 
78 Ibid., s. 72 
79 Ibid., s. 72 
80 Ibid., s. 72 
81 Fairclough, Discourse and social change , s 4 
82 Winther Jörgensen & Phillips, s. 75 f 
83 Ibid., s. 13 
84 Ibid., s. 32 
85 Ibid., s. 33 
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form av samtalsordning inringad av mig som analyserar en specifik domän. Mats Börjesson 
skriver i Diskurser och konstruktioner; ”Även diskursen är konstruerad i meningen att den är 
beroende av några grundläggande antaganden för att överhuvudtaget framträda för våra ögon.”.86 
Att studera diskurser innebär alltså att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars 
skulle ha kunnat sägas.87 Diskursanalys är alltså att se ett fenomen som någonting, 88 vilket innebär att 
denna studie är mitt sätt att se på ekobrottssubjektet och kan ses utifrån ett annat fokus eller 
idétradition.89

Diskursanalytisk utgångspunkt 
Diskurs definieras i denna uppsats som ett system av betydelsebärande mönster där både sociala 
praktiker och utsagor produceras och reproduceras i interaktion. I den plats- och tidsspecifika 
diskursen pågår alltså en tvåvägsprocess då utsagor och praktiker både skapas och återges. 
Följden av denna process är att diskursen ger mening och fastställer vad som är tillåtet inom en 
viss domän, vilket innebär ett specifikt sätt att förstå världen eller en del av världen. Genom 
denna verklighetskonstruerande process ses fenomen som mer eller mindre naturliga och därmed 
följer en fixering av en viss betydelse. Börjesson uttrycker detta bättre än jag förmår;  

Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår som naturligt. 
Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade förutsättningar, men i en 
diskursanalys läser man inte texterna för att undersöka vad författaren vill säga, utan man 
granskar dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör, respektive implicerar.90  

Centralt i min användning av diskursbegreppet är följaktligen att språket och subjektet har en 
central position. Genom att ett subjekt talar (eller handlar) på ett visst sätt innebär detta ett 
specifikt sätt att förstå något. Diskursernas tvåvägsprocesskaraktär märks här då diskurserna styr 
subjekten samtidigt som subjekten påverkar diskurserna. Språket är fundamentalt, utan språk 
ingen diskurs då diskurser endast existerar referentiellt – i en kontext. Den grundläggande synen 
på hur diskursanalys används i denna uppsats är som ett sätt att ställa frågor kring hur människan 
skapar verkligheten och vad som ligger till grund för en viss konstruktion av verklighet och vad 
konstruktionen i sin tur innebär. 

Diskursens utbredning och avgränsning  
Hur ska då de diskurser som analyseras avgränsas, hur stor utbredning har de och hur särskiljer 
man en diskurs från en annan? På denna fråga är det svårt att svara enkelt. För till exempel 
Foucault finns lösningen på avgränsning av en diskurs gentemot en annan genom att se all social 

                                                 
86 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok (Lund, 2003), s. 185 
87 Ibid., s. 21 
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praktik som skrift, tal och handlingar, som inkluderat i diskursen. 91 I Norman Faircloughs ögon 
är diskursens avgränsning inte ett särskilt svårt problem, utan han löser det med sitt 
tredimensionella diskursbegrepp där han skiljer mellan diskurs som text, som diskursiv praktik 
och som social praktik.92  
         Som fundament i analysen kommer jag att använda tanken att de diskurser jag identifierar i 
mitt material inte är en fastlagd diskursiv enhet, utan istället diskuterbara ramar för tolkning eller 
perspektivering av ett material. I Mening, materialitet, makt har Iver B. Neuman några, anser jag, 
viktiga inlägg i resonemanget kring diskursens utbredning och avgränsning. Då de olika sätt som 
diskurser avgränsas gentemot varandra och hur olika sociala faktorer relaterar till olika diskurser 
handlar om det meningsinnehåll diskurserna ges. Enligt detta resonemang och om man skulle 
använda diskursbegreppet som en ram som man lägger över materialet, skulle alltså mina 
avgränsningar av diskurser vara en del av diskursens innehåll.93

         Ytterligare något väl värt att fundera över och som bidrar till komplexiteten i frågan om 
diskursens avgränsning är att diskurserna alltid är invävda i varandra.94 Detta kommer att vara 
särskilt aktuellt i det materiel som analyseras i denna uppsats då det är så oerhört många aktörer, 
fält och domäner som opererar inom ekobrottet och ekobrottslingens arena. 

Varför diskursanalys – problem och möjligheter  
Liksom alla andra metoder har även diskursanalysen sina fördelar och tillkortakommanden och 
det är några av dessa jag vill diskutera nu. Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i Textens 
mening och makt om att en av fördelarna med diskursanalys är dess fokusering på den språkliga 
nivån och speciellt språkets tvingande karaktär.95 Jag vill hävda att detta är en av diskursanalysens 
stora fördelar, det vill säga fokuseringen på språket som nödvändigt eller ofrånkomligt 
styrningsmedel av oss människor. 
         Ett begrepp som kan ställa till problem för diskursanalytiker är sanning. Om allt är språk, 
skriver Bergström och Boréus, så finns det ju ingenting att relatera en diskurs till. Om det då inte 
finns något som är ”fakta”, så blir ju allt en social konstruktion. Diskursanalysens lösning på 
problemet är att vi kan se och veta vad som är sant, falskt eller fakta, men bara inom en specifik 
diskurs, i en annan diskurs skulle sanningen kanske se annorlunda ut.96 Detta kan i allra högsta 
grad vara ett problem, men jag tycker mer att det bör ses som en möjlighet eller ett verktyg för att 
se att något kunde ha varit annorlunda. 
         Ytterligare en avigsida med diskursanalys är att författaren själv är en del av den diskurs han 
eller hon skriver om, då den teoretiska grunden i diskursanalys innebär att man aldrig någonsin 
                                                 
91 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys (Lund, 2000), 
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92 Ibid., s. 224 
93 Iver B. Neuman, Mening, materialitet, makt. En introduktion till diskursanalys (Lund, 2003), s. 52 f 
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kan komma ”utanför” diskursen. Detta problem kan avhjälpas genom att poängtera att man som 
författare bara kan ge perspektiv på en diskurs, inte beskriva den. Kanske undergräver detta sätt att 
se på problemet det faktiska resultatet av studien och fokus hamnar inte på hur viktigt och 
användbart resultatet är. Ändock anser jag att öppna någons ögon eller ge någon en aha-
upplevelse är bland det största och viktigaste man kan göra som författare av en uppsats. 
         Diskursanalys är den metod som valts framför allt för att den fokuserar på relationen 
mellan den språkliga nivån och den samhälleliga – ingetdera utelämnas i analysen. Just denna 
relation är en av diskursanalysens fördelar och metoden lämpar sig därför ypperligt för en analys 
av textmaterial som handlar om ett samhälleligt fenomen, ekobrott och ekobrottslingar.  

Diskursanalys – verktyg för analys  
Diskursanalysen innehåller ett flertal verktyg som kan vara användbara i en analys av den 
ekobrottsliga praktiken. Dessa är av skiftande karaktär och kommer att presenteras relativt 
kortfattat då det väsentligaste inte är deras teoretiska underbyggnad, utan tvärtom, deras faktiska 
användningsområde i analysen. Målet med att presentera dessa verktyg är naturligtvis för att 
läsaren på ett klart och tydligt sätt ska kunna följa med i de analytiska steg jag tar.  

Michel Foucault; Makt/kunskap samt Governmentality 
I detta avsnitt diskuteras några grundläggande begrepp; Michel Foucaults makt/kunskap och 
Governmentality. För att säga något om Foucaults syn på makt måste vi först säga något om hans 
syn på subjektet. Enligt Foucault har begreppet subjekt flera olika betydelser, det är till att börja 
med ett handlande subjekt, men subjektet underkastas alltid en makt eller given ordning. I och med 
att subjektet skapas i diskursen är handlingsutrymmet inte särskilt stort, utan det följer i princip 
diskursens ramar. Subjektet konstitueras i förhållande till sociala praktiker, i förhållande till andra 
subjekt men även i förhållande till den egna existensen, vilket innebär att subjektet är nyckeln till 
att studera människan. Studiet av människan förutsätter dock även vetande och maktrelationer.97

         Diskurser innehåller försanttaganden och när diskurser skapas kontrolleras människor 
genom ett antal procedurer som kallas utestängningsmekanismer. Dessa 
utestängningsmekanismer har betydelse för Foucaults maktbegrepp då de innebär möjligheter för 
vissa människor och begränsningar för andra. Några exempel på detta är när något blir förbjudet, 
definieras som sjukt, är en tradition eller inte en tradition eller ses som rätt eller fel och så 
vidare.98 För Foucault innebär begreppet makt dock inte den gängse betydelsen där makt är något 
som medvetet utövas av en stat, person eller institution. Istället menar han att makt är ett omedvetet 
tankemönster som är spritt över olika sociala praktiker och existerar överallt och påverkar överallt. 
Makt är produktiv eftersom den skapar vår sociala omvärld genom diskurser, subjekt och 
kunskap,99 men den kan alltså även vara en effekt av diskurser.100 Makten utövas med olika 
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tekniker, som till exempel metoder för normalisering101 och är således inte något som finns i 
exempelvis en yrkesroll. Makt och vetande är tätt sammanflätade i Foucaults resonemang, rent av 
är den etablerade kunskapen själva drivmedlet i utestängningsmekanismerna, kunskapen styr 
subjekten och vad som är möjligt för dem att göra och yttra.102  
         Foucaults sätt att se på makt och vetande får följder för den sociala världen, då makten 
sätter ramarna för vad som är sant eller falskt. Makt skapar alltså den sociala världen, men 
möjliggör även att vi ser på saker och ting på ett sätt och inte ett annat. Vi kan alltså inte nå fram 
till någon sanning med stort S, eftersom sanningar eller sanningseffekter skapas genom diskursiva 
praktiker eller maktsystem. Kunskapsbegreppet är alltså mycket nära förbundet med diskurs då 
diskurserna skapar subjekten och vi kan veta något om subjekten genom kunskap.103

         När man talar om Foucaults teorier kring makt och vetande är det naturligt att föra in 
diskussionen på Governmentality. Begreppet handlar i grunden om att undersöka bakomliggande 
tankemönster när det handlar om styrning av andra eller oss själva. Ett visst sätt att tänka om 
något bygger på kunskap, det vill säga, styrning eller Governmentality bygger på 
kunskapsbaserade grundantaganden. Kunskapen är inte medveten utan det handlar om 
införlivade tankesätt och sätt att resonera och argumentera. Styrning och makt/kunskap 
förutsätter alltså varandra och styrningens omfattning eller effektivitet beror på vår kunskap kring 
det som ska styras.104

         Dessa begrepp, makt/kunskap, styrning och Governmentality är intressanta för analysen i 
den bemärkelsen att det handlar om aktörer på olika nivåer och hur de hanterar och talar om 
ekobrott och ekobrottslingar. Säkerligen har aktörerna, då de befinner sig på skilda 
föreståelsehorisonter, olika uppfattning om eller i varje fall talar olika kring ekobrottsubjektet. 
Vilka styrningsrationaliteter påverkar aktörerna och hur fungerar de? Varför och hur låter 
aktörerna sig iscensättas i en bestämd ordning? 

Diskursordning – subjektiva diskurser och regimer av diskurser 
I analysen kommer diskursordning nyttjas genom att begreppet underlättar identifieringen av en 
ordning, att se vilka diskurser som är mer betydelsefulla än andra och vilka som spelar en 
underordnad position. Utan tvivel är det inte möjligt att göra några tydliga avgränsningar mellan 
diskurserna, men jag tror att en diskursiv karta både tydliggör och förklarar hur diskurserna i 
materialet hänger samman.105

         I Diskursens ordning skriver Foucault angående olika typer av diskurser; ”Det finns ingen 
uppdelning i å ena sidan en gång för alla given kategori grundläggande eller skapande diskurser 

                                                                                                                                                         
100 Burr, s. 64 
101 Månsson s. 357 ff 
102 Börjesson, s. 36 f 
103 Winter Jörgensen & Phillips, s. 19 ff 
104 Petersson, s. 22 ff. 
105 Winther Jörgensen & Phillips, s. 141 
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och, å den andra, alla de som repeterar, förklarar och kommenterar.”.106 Enligt Foucault finns det 
alltså flera olika typer av diskurser som har olika skiftande karaktär, de kan exempelvis vara mer 
eller mindre subjektiva.107 Diskurserna konkurrerar alltså om att definiera eller ge olika tecken den 
betydelse som är aktuell eller dominerande i just den eller den diskursen.108 Foucaults resonemang 
kring att diskurser är olika är givande då föremålet för den ekobrottsliga praktiken är påverkad av 
ett flertal aktörer, fält och domäner. Ytterligare en fördel med begreppet diskursordning är att det 
kan hjälpa till att sätta ramar kring analysen, strukturerar den och avgränsa till en analyserbar 
enhet.  
         Ytterligare ett begrepp som kan vara till hjälp för organisering av diskurserna och 
förståelsen av ett fenomen är Diskursiv kamp,109 vilket innebär att något är under förhandling i en 
diskurs, det finns oenigheter om hur ett samhällsfenomen, till exempel ekobrott och 
ekobrottslingar ska definieras och förstås. Det är först då diskursens yttre gränser överskrids som 
de kan identifieras, till exempel då någon uttalar något som inte ”går” att uttala, exempelvis ett 
tabu.110

         För att undersöka och identifiera tecken som är centrala för diskurserna eller har olika 
betydelse i olika diskurser, eller på ett betydelsebärande sätt kopplas till varandra, nyttjas Laclau 
och Mouffes begrepp nodalpunkter, flytande signifikanter och ekvivalenskedjor. 111

Kategorisering och kategorier  
Kategorisering och kategorier är begrepp som inte omedelbart går att härleda till en viss teori eller 
teoretiker. Analysverktyget har använts och används av, både diskursanalytiker bland annat 
Foucault, socialkonstruktionister och filosofer. Jag vill presentera detta begrepp och använda det 
främst med hjälp av vetenskapsfilosofen Ian Hackings resonemang. Anledningen till att jag i detta 
avsnitt använder mer filosofiska tankegångar är att alla observationer vi gör styrs av kategorier då 
vi först måste positionera det vi ska observera i en kategori.112 Jag kommer inte att diskutera 
kategorier på något djupare teoretiskt plan, utan helt enkelt titta på och fundera över vilka 
kategorier som skapas i materialet samt hur de används av aktörerna, samt vad kategoriseringar 
innebär. Finns det en kategori som heter ekobrottslingar? Vad innebär den i så fall och hur 
påverkas de som blir ”inkategoriserade”? 
         Jag utgår från att kategorier är användbara för att studera det normativa innehållet i sociala 
fenomen och problem, eftersom kategorier bär med sig ett tänkt innehåll. För att vi ska kunna 
förstå världen behöver vi kategorier som kan ge oss ett mönster. Kategorier är inte neutrala och 
ska inte förstås som några storheter, utan de är i allra högsta grad del av en större kontext där 
                                                 
106 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm 1993) s. 17 
107 Bergström & Boréus, s. 227 
108 Winter Jörgensen & Phillips, s. 73 samt 134 ff  
109 För vidare läsning om begreppet Diskursiv kamp har Ernesto Laclau och Chantal Mouffe skrivit flera texter. 
110 Börjesson, s. 22 
111 Winther Jörgensen & Phillips, s. 33 ff samt s. 57 f 
112 Börjesson, s. 88 
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språk, diskurs och social praktik ingår.113 Tankemässigt är det fruktbart att fundera över om en 
individ kan assimilera och påverkas av (i olika utsträckning) de tankemönster som kategorin 
medför. Ian Hacking har intressanta tankar kring att när det uppstår ”ny kunskap” om 
exempelvis den kriminelle, förändras de som kategoriseras som kriminella, kunskapen tvingar 
fram förändringar i kategoriseringarna av och kunskapen om dessa.114 Detta är en intressant tanke 
som jag ämnar använda i analysen då materialet befinner sig på olika nivåer och därmed med stor 
sannolikhet påverkar varandra. Man ska dock inte glömma att även om en kategori förändras, 
behöver inte själva effekten av kategorin förändras. Exempelvis, bara för att synen på brott 
förändras och kriminella idag vårdas i kriminalvården, låser vi fortfarande in människor som begår 
brott. Makten att låsa in är således konserverad, medan synen på kriminalitet och kriminella 
förändrats över tid.  
         Ytterligare en intressant tanke är om kategorin ekobrottslingar överhuvudtaget är fruktbar 
att fundera över. Jag tror det kommer vara möjligt att konstatera att det finns en kategori som 
kallas ekobrottslingar, detta genom ett enligt Hacking ”nödvändigt villkor”. Han menar att om 
begreppet, i vårt fall ekobrottslingar, kan tillämpas bör kriterierna vara så klara att det går att svara 
på frågan ”hur många?”.115 Denna fråga kommer jag att ställa till de olika materialen då jag 
misstänker att jag kommer få olika svar, att aktörerna på de olika nivåerna har olika definition på 
vilka (och därmed hur många) som är ekobrottslingar.  

Empiriskt avsnitt – de centrala aktörerna 
I detta empiriska avsnitt är avsikten att presentera tre grupper av aktörer som är i centrum för 
analysen och samtidigt rama in den ekobrottsliga praktiken. Jag har valt att fokusera på aktörer 
som befinner sig på olika plan eller förståelsehorisonter inom en större samhällelig arena. De har 
olika utgångspunkter då några är anställda inom kriminalvården, andra är dömda för ekobrott och 
intagna på anstalt och den tredje aktören är delaktig i den politiska styrningen och 
kunskapsproduktionen inom ekobrottsområdet, Ekobrottsmyndigheten. Dessa aktörer befinner 
sig i samma verklighet eller diskursiva rymd och i stor utsträckning lever de under samma 
samhälleliga premisser och de uttalar sig om samma objekt, den ekonomiske brottslingen. Detta 
innebär inte automatiskt att de talar på skilda eller liknande sätt men att de styrs av olika 
styrningsrationaliteter. Vilka dessa är, hur de fungerar och varför är en del av uppsatsens 
analytiska fokus. Jag vill framhålla att fokus inte ligger på specifika individers personligt färgade 
utsagor, utan istället analyseras aktörernas utsagor på ett sammanhållet sätt som indikationer på 
förhållanden på en strukturell nivå. 
         Det material som legat till grund för undersökningen är intervjuer med tre intagna samt två 
personal inom kriminalvården och dessutom ett textmaterial från Ekobrottsmyndigheten, 

                                                 
113 Börjesson, s. 87 ff 
114 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm, 2000), s. 142 
115 Ibid., s. 188 
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Ekobrottsligheten och ekobrottslingarna i ett framtidsperspektiv (2005), vilken behandlar den ekonomiska 
brottslighetens position i dagens samhälle. 

Arbetsprocessen; det empiriska materialet och forskningsetik  
Då ekobrott och ekobrottslingar är ett område som är påverkat av många olika aktörer, fält och 
domäner, ville jag att informanterna skulle ges möjlighet till att välja vad de ville prata om utan att 
intervjufrågorna styrde in dem på ett specifikt område. Därför har jag valt att inte ha 
intervjufrågor i sedvanlig bemärkelse, istället har jag arbetat med frågeteman eller 
associationsteman för att låta informanterna prata så fritt som möjligt. Informanterna var 
införstådda med att det skulle bli en intervju som handlade om ekobrott och ekobrottslingar, men 
någon mer information gav jag inte. Några omfångsrika ord eller begrepp valdes ut som vid 
första anblicken verkade genomsyra fältet; samhällsutveckling, ekonomi, fängelse, brott och straff, frihet, 
makt, kontroll, etik och moral med mera. Jag nämnde ett av orden, till exempel ekonomi, och så fick 
informanten säga vad det första han eller hon tänkte på och sedan var det upp till informanten att 
reflektera inom associationsområdet. Självklart innebär detta inte att informanterna ”talat fritt ur 
hjärtat”, utan det jag är ute efter med detta sätt att intervjua är att de diskursiva mönstren ska bli 
än tydligare eller att dessa får ”fullt spelrum”. Frågorna styr inte informanten utan diskurserna 
(bland annat) styr informanten att tala om det han eller hon väljer att prata om. 
         Naturligtvis finns det både fördelar och nackdelar med detta sätt att arbeta. Fördelarna är 
att jag inte uppfattar det som att jag styrt informanterna i särskilt stor utsträckning. I grund och 
botten är det dock omöjligt att helt komma ifrån att informanterna är påverkade av mig som 
intervjuare och den speciella situation en intervju innebär, exempelvis att jag ska skriva ner det 
som framkommer i intervjun. Ett problem jag upplevt med detta sätt att intervjua är att djupet i 
intervjuerna reduceras då informanterna på sätt och vis själva väljer hur personliga de vill vara. 
Vid mer direkta intervjufrågor blir det säkerligen enklare att som intervjuare reglera djupet i 
frågorna. Vid ett flertal tillfällen har det varit svårt att ställa uppföljningsfrågor då de öppna 
frågorna innebar att informanten satte gränserna för det han eller hon ville prata om.  
         Alltid då man använder sig av människor på endera vis i en studie är det viktigt att beakta 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa innebär bland annat att beakta förväntade 
kunskapsvinster i förhållande till möjliga negativa konsekvenser för de berörda, informanternas 
samtycke är självklart av största vikt, och att intervjun när som helst kan avbrytas och så vidare. 
De forskningsetiska principerna som följts i denna uppsats kan kort sammanfattas som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.116  

Avgränsningar 
När det handlar om studier som rör sig på en samhällelig nivå är det oundvikligt att dra gränser 
för studiens omfattning. En av de allra viktigaste avgränsningarna som gjorts handlar om att det 
finns fler aktörer som påverkar den ekobrottsliga praktiken, exempelvis politiker, media, 
                                                 
116 För mer läsning om dessa principer se Vetenskapsrådets hemsida,  www.codex.vr.se (Norrköping, 2005-09-15) 

http://www.vr.se/
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organisationer och många fler. Jag finner dock att de aktörer som valts ut påverkar och blir 
påverkade av ekobrott och ekobrottslingar på ett sätt som är påtagligt för betraktaren, således är 
de betydelsefulla för de diskursiva sammanhang som ska undersökas och analyseras.  
         Ytterligare en viktig avgränsning som gjorts är att fokus är på dömda ekonomiska 
brottslingar som straffrättsligt blivit dömda i domstol. Detta gör att den civilrättsliga dimensionen 
försvinner i varje fall när det gäller urvalet av aktörerna. Helt enkelt är de som får civilrättsliga 
straff inte i fokus i just den här studien. När det gäller perspektiv som ålder, kön, etnicitet och så 
vidare kan dessa synvinklar mycket väl vara intressanta men avgränsningen tror jag är nödvändig 
dels för att behålla analysens stringens och dels begränsa dess omfattning. 

Introducerande analys av aktörerna och deras positioner 
De ekonomiska brottslingarna har en annorlunda positionering i sammanhanget eftersom de är i 
centrum, det är dessa subjekt som samhället och människor talar om och deras brottslighet som 
ska definieras, bedömas och dömas. Personalens tal om det dömda ekobrottssubjektet är 
intressant ur två synvinklar, dels eftersom de dagligen arbetar med ekonomiska brottslingar och 
således ”konfronteras” med dessa subjekt, och dels eftersom de har en institutionaliserande 
funktion på uppdrag av samhället. Personalen och intagna i det här sammanhanget är två aktörer 
som lever i en vardag där de har mycket kontakt med varandra, men samtidigt har de mycket 
tydliga positioner gentemot varandra. Den tredje aktören som figurerar i uppsatsen är mer diffus 
och svårtillgänglig. De myndigheter som sätter kursen för de politiska besluten kring ekonomiska 
brott, exempelvis Ekobrottsmyndigheten, har inte en lika självklar fysisk plats som de intagna 
eller personalen som befinner sig eller arbetar på en kriminalvårdsanstalt. Dock är denna aspekt 
betydelsefull då det är myndigheterna som tar fram underlag för de politiska beslut som i 
slutänden påverkar personalen och de intagna i deras arbete och vardag.  
         Jag ser mitt material som ett möte mellan olika talordningar, där aktörerna representerar 
talordningar präglade av olika diskursiva formationer. Det finns dels en offentlig figur som 
representeras av materialet från ekobrottsmyndigheten, dels en institutionell figur som 
representeras av anstaltspersonalen och dels en individuell figur som representeras av de intagna 
ekobrottslingarna. Här speglas alltså de olika utgångspunkterna aktörerna representerar samtidigt 
som de olika plan som analyseras i uppsatsen; ett offentligt, ett institutionellt och ett individuellt 
plan. 
         Dessa aktörer påverkar den ekobrottliga praktiken, men det finns även en annan faktor som 
är av stor betydelse; samhällets och dess förändring. När man studerar ekobrott och 
ekobrottslingar kommer man snart underfund med att detta inte är ett område begränsat till vare 
sig den rättsliga arenan, kriminalvården eller ekonomiska premisser, utan istället ett sammanvävt 
komplex av skilda aktörer och arenor, vilka alla påverkar sättet att tala och tänka kring ekobrott 
och ekobrottslingar. Som diskussionen i inledningen visade har detta samhälle förändrats på en 
rad sätt de senaste åren. Det är mot denna bakgrund eller i denna kontext jag ämnar studera 
ekobrottet och ekobrottslingen. 
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Den ekonomiska brottslingen 
Om man skulle ställa frågan vad som karaktäriserar den ekonomiske brottslingen, ger det 
säkerligen olika svar beroende på vem man ställer den till och vad som personen väljer att 
innefatta i ekobrottsbegreppet. En orsak till svårigheterna med att karaktärisera ekobrottslingen 
är att individer med olika social och ekonomisk position begår olika typer av ekobrott. 
Exempelvis är det fler ur de högre och mellanskikten i samhället som begår yrkes- och/eller 
företagsbaserad brottslighet, eftersom de i större utsträckning driver företag. Medan det ur de 
lägre sociala skikten i samhället begås mer ekonomiska brott av enskilda individer.117 En 
undersökning, ledd av kriminologen David Weisburd, analyserar ekobrottslingarnas sociala 
situation och kommer till slutsatsen att ekonomiska brottslingar oftare har arbete än traditionella 
brottslingar. Detta är dock inte särskilt underligt då ekobrott i många fall förutsätter och sker 
inom ramen för ett arbete. Undersökningen kommer också fram till att ekobrottslingarna i 
studien har högre utbildning, är högre andel tjänstemän, har bättre ekonomi, har en högre 
prestigenivå på sitt arbete och är oftare än traditionella brottslingar, män.118 Högre affärsmän och 
företagare döms för flest komplexa brott som renderar mest pengar. Dessa individer har ofta en 
social trygghet med familj, de är vid god psykisk hälsa och har inga drogproblem. De ur 
samhällets lägre skikt som begår ekobrott dömdes i större utsträckning för mindre brev- och 
telefonbedrägerier samt falsk och vilseledande information. Dessa individer var i större 
utsträckning arbetslösa, var yngre och hade sämre ekonomi, många hade även sociala eller 
individuella problem exempelvis drogproblem.119

         Således drog Weisburd i sin undersökning även slutsatsen att det finns skillnader mellan 
traditionella och ekonomiska brottslingar. Traditionella brottslingar saknar exempelvis 
ekobrottslingens goda ekonomi och etablering på arbetsmarknaden.120 Flera undersökningar visar 
på samma tendens som Weisburds studie, ekobrottslingarna är en diversifierad grupp individer 
med en del likheter, men tydligt är att de skiljer sig markant från traditionella brottslingar.121

Kriminalvårdens personal 
Kriminalvården är ett statligt verk som tillsammans med polisen, åklagarna och domstolarna 
bildar det svenska rättsväsendet. Inom kriminalvården arbetar drygt 8000 personer från olika 
yrkesområden, till exempel chefer, sjukvårdspersonal, kriminalvårdare, psykologer, handläggare, 
programpersonal och lärare.122 Enligt kriminalvårdsverkets hemsida är kriminalvårdens kärna;    

                                                 
117 Från storsvindel till småfiffel, s. 40f 
118 Ibid., s. 38 
119 Ibid., s. 39 
120 Ibid., s. 40ff 
121 Ibid., s. 47f 
122 Kriminalvårdsverkets hemsida: www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2736  (Norrköping, 2005-
10-20) 
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Tron på den goda människan, på att det går att förändra en till synes hopplös situation, 
samtidigt som ett straff ska avtjänas, är i klartext vad svensk kriminalvård handlar om123

På samma plats i cyberrymden kan man läsa vilka egenskaper kriminalvården vill se hos sin 
personal; human människosyn, psykisk stabilitet, empatisk förmåga, social kompetens, 
samarbetsförmåga, flexibilitet, stresstålighet och så vidare.124 De flesta av arbetsuppgifterna på en 
anstalt innebär att personalen på olika sätt ansvarar för kontakten med de intagna. I 
arbetsuppgifterna ingår det till exempel att övervaka ordning och säkerhet, genom exempelvis 
kontroller och visitationer, men även att genom samtal motivera de intagna till att reflektera över 
sin situation.125 Som statligt verk är kriminalvården en föränderlig instans och personalen får 
finna sig i att mål, budget eller arbetsuppgifter kan förändras med den politiska styrningen. På så 
vis har personalen inom kriminalvården ett arbete som förändras och påverkas av samhället och 
dess utveckling.126

Den tredje aktören Ekobrottsmyndigheten; politisk styrning och 
kunskapsproduktion  
Ekobrottsmyndigheten är ett exempel på en instans som på olika sätt arbetar med 
ekobrottsligheten och dess effekter på samhället. Myndigheten är ett kompetens- och 
kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning och samordnar all ekobrottsbekämpning i Sverige. 
Myndigheten utreder i första hand grov ekonomisk brottslighet men även mindre allvarliga 
ekobrott där straffvärdet inte är särskilt högt men där myndigheten anser att utredningen har ett 
preventivt syfte. Brottsförebyggande åtgärder samt att informera om ekobrottslighet till media, 
organisationer, andra myndigheter och allmänheten är ytterligare en central uppgift för 
Ekobrottsmyndigheten. Centralt i denna uppsats är myndighetens roll som remissinstans, att de 
föreslår lag – och författningsändringar samt analyserar och följer ekobrottslighetens 
utveckling.127 Denna uppgift innebär att myndigheten sätter ramarna för hur arbetet, och därmed 
även de politiska besluten, rörande ekobrott och ekobrottslingar ska bedrivas – i sista hand 
påverkar ekobrottsmyndighetens analyser de som döms för ekonomisk brottslighet och 
personalen på anstalterna runt om i Sverige. 

                                                 
123 Kriminalvårdsverkets hemsida: www.kvv.se/templates/KVV_Portal_targets.asp?id=1987  (Norrköping, 2005-10-
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Analys: Aktörernas utsagor  
Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur talet om och bilden av 
den ekonomiske brottslingen och det ekonomiska brottet produceras på olika nivåer och i skilda 
samtalsordningar och vilka föreställningar som medverkar i styrningen av subjektet. Inledningsvis 
kommer därför detta analysavsnitt handla om subjektet den ekonomiske brottslingen och 
följaktligen även det ekonomiska brottet. Vem är subjektet, vem bör det vara och vad förväntas 
subjektet bli? Först därefter kan mönster eller diskurser analyseras för att på ett djupare plan 
kunna förklara hur diskurserna påverkar aktörerna och aktörerna diskurserna. Då dessa diskurser 
identifierats och analyserats blir det också möjligt att analysera hur subjektet styrs och styr sig 
själv, samt avslutningsvis relationen mellan ekobrottslingen och samhället. 

Ekobrott, ekonomi och personligt ansvar 
Det finns tre aktörer som talar om ekobrott och ekobrottslingar, utifrån olika utgångspunkter; ett 
offentligt plan som representeras av Ekobrottsmyndigheten, ett institutionellt plan som 
representeras av anstaltspersonalen och en individuell figur som representeras av de intagna 
ekobrottslingarna. Dessa tre plan kommer att hållas åtskilda för att tydliggöra skillnaderna och 
likheterna i aktörernas utsagor. 
         De intagna som intervjuats har en lite annorlunda utgångspunkt för sitt tal än personalen 
och Ekobrottsmyndigheten, då de talar om sig själva på ett individuellt plan, i varje fall sig själva 
som dömda för ekonomisk brottslighet. Personalen kommer närmare dessa utsagor än vad 
Ekobrottsmyndigheten gör då de arbetar med de intagna och möter ekobrottslingar som 
individer dagligen, vilket inte är underligt då deras diskurser befinner sig i samma rymd. 
Ekobrottsmyndigheten arbetar inte med ekobrottslingar på ett individnära plan, vilket innebär att 
de talar mer om ekobrottslingar som grupp eller samhällsfenomen ur det offentliga perspektivet. 
Detta innebär att talet om ekobrottslingen som subjekt skiljer sig åt mellan dessa aktörer. 
         De intagna talar om sig själva som dömda för ekobrott och ekobrottslingar utan att uttrycka 
att det skulle innebära något förkastligt. Att de gjort en handling som inte är laglig och att de 
därmed är dömda för ekobrott är inget de hymlar med på något sätt, men det innebär inte att de 
tycker att domen var rätt eller rättvis. Som en intagen (III) uttrycker det; ”För att ett brott ska ske 
måste jag göra illa”. Resonemanget går alltså ut på att ja, ett brott har begåtts, men brottet är inte 
särskilt förkastligt utan det är domen i sig som är felaktig. De intagna syftar till att lagen, 
samhällets och statens uppbyggnad är problemet, inte att de brutit mot en lag. Det är staten som 
är skyldig till att lagen och samhället ser ut som det gör och därför blir det således staten som är 
skyldig till att de intagna dömts för ekonomisk brottslighet, lyder resonemanget. Förutsättningen 
för deras resonemang är att det ekonomiska brott de begått är riktat mot staten, det är staten de 
lurar på pengar och ingen enskild individ, vilket de intagna menar är mer förkastligt. Skillnaden 
mellan en ekonomisk brottsling och exempelvis våldsbrottsling poängteras mycket noga; 

[…] om man jämför ekonomisk brottslighet med någon som misshandlar eller våldtar eller 
stjäl, det är helt olika typer av kriminella. Jag skulle aldrig få för mig att stjäla en krona av någon 
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person…jag är inte sån…men däremot pengar som man själv drivit in genom arbete, som jag 
tycker jag fått för liten del av [p.g.a. höga skatter m.m.] med tanke på allt slit…det vill jag 
givetvis tillgodogöra mig. Och då är vi tillbaka här, hade jag kunnat tjäna mer pengar på laglig 
väg då hade jag inte behövt göra det här. (Intagen I)  

Centralt i samtliga intagnas resonemang kring ekobrottslighet är pengar. Pengar är centralt på så 
sätt att det är pengar som styr och är konstituerande både för oss som lever i samhället samt 
samhället och världen i ett större perspektiv. Detta sätt att resonera kan kopplas till den 
postmoderna jakten efter allt intensivare sensationer, vilket många gånger sker genom 
konsumtion.128 Zygmunt Baumans tankar kring att ekonomi är den största och viktigaste 
beståndsdelen i det postmoderna samhället lyser igenom i en intagens beskrivning av pengars 
betydelse;  

Ja man kan väl säga att idag handlar ju samhället om ekonomi […] och man märker för varje år 
som går att det blir tuffare och tuffare…för de som lever i samhället…dom får mindre och 
mindre pengar över och många lockas ju då till att göra…misstag [ekonomiska brott förf. 
anm.] (Intagen I)  

En betydelsefull omständighet som bidrar till att människor begår ekonomisk brottslighet är 
ekonomiska knipor, eller i varje fall är ekonomiska problem inkörsporten till framtida ekonomisk 
brottslighet, menar de intagna. De talar också om ”ekonomiska klipp och lättförtjänta pengar” 
(Intagen II) som en orsak till att människor lockas att begå ekobrott. En tredje orsak de intagna 
anger skiljer sig från de övriga anledningarna;  

Jag själv…[det är] första gången jag hamnade här på anstalten, och det var inte alls planerat och 
det var inte alls tänkt så…det bara blev så. Efter flera överklaganden fick jag fem månaders 
fängelse, och fortfarande vet jag inte varför det blev så… (Intagen III)  

Här talas inte längre om olika omständigheter som orsak till att ett ekobrott begås, istället är det 
något som sker som individen inte har möjlighet att påverka eller ta ansvar för. Det personliga 
ansvaret är centralt på olika sätt i de intagnas tal. Gemensamt är dock att deras utsagor utgår från 
att en del saker bara sker, här är personens ansvar för sig själv och sina handlingar försvunnet. 
Detta är intressant då det skiljer sig markant från Ekobrottsmyndighetens tal om ekobrott, vilken 
hävdar; 

Mycket tyder på att ekobrottslingarna, till skillnad från många andra kategorier av brottslingar, 
planerar brottsligheten rationellt med ett klart syfte att tjäna pengar i aktiviteter där risken för 
att åka fast är låg.129  

Här finns alltså en tydlig skillnad mellan den individuella figuren och den offentliga figuren om 
hur aktörerna väljer att tala om individens ansvar för sig själv och sin ekobrottslighet. För 
Ekobrottsmyndigheten är ekobrottslingarnas personliga ansvarstagande något självklart, då deras 
brott är rationellt och välplanerat förutsätter Ekobrottsmyndigheten att ekobrottslingarna även tar 
ansvar för sitt brott. Personalen som talar utifrån en institutionell kontext hamnar någonstans 
mittemellan dessa två ytterligheter. De talar å ena sidan om ekobrottslingar som de fått intrycket 
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att de inte visste att de begick ett ekonomiskt brott och å andra sidan intagna som mycket väl var 
medvetna om att det de begick ett brott men tog chansen och hoppades på att inte bli upptäckta. 

Ekobrottslingen och straffet 
De intagna talar om det straff de fått för sitt ekobrott, att sitta på anstalt, på skilda sätt. En 
intagen talar om att det egentligen är som ett spa, medan andra menar att det verkliga straffet får 
den dömdes familj. Samtliga är dock överens om att det finns andra viktiga aspekter av ett 
fängelsestraff än att bara vara inlåst. En intagen (III) berättar hur han upplever sitt fängelsestraff; 

[…] vi är redan skadade genom att vi förlorat vår frihet…vi ska inte skada varandra mer 
här…alla saknar sina barn, sina familjer och sin frihet…sitt jobb […] men de som egentligen är 
fängslade är våra barn där ute…våra fruar…det är dom som får fängelsestraffet 
egentligen…att mannen eller pappan, de flesta är pappor här, vi är som lokomotiv för 
ekonomin i familjen….frun får det väldigt jobbigt, ansvaret blir dubbelt så stort…och det är 
säkert lika för alla.  

Här är det tydligt att den intagne tycker att han som person inte drabbas av fängelsevistelsen lika 
hårt och på samma sätt som hans familj och omgivning gör. Informantens fortsatta resonemang 
visar att han anser att han inte borde sitta i fängelse utan få någon annan form av straff. Fängelse 
är till för farliga brottslingar menar han. Denna strategi, att ekobrottslingar får fängelsestraff i stor 
utsträckning och att de intagna upplever detta märkligt kan till viss del förklaras med David 
Garlands resonemang kring den dramatiserade rädslan för brott. Garland menar att det 
postmoderna samhället präglas av en rädsla för brott, vilket innebär att straffen blir allt hårdare 
och fängelserna får allt fler intagna. Det primära för de brottspreventiva myndigheterna är att 
skydda människor från brott, även ekonomiska brott, 130 vilket innebär att ekobrottslingar hamnar 
i fängelse även om de, som informanten ovan menar, inte är ”farliga” brottslingar i den 
traditionella bemärkelsen. 
         Personalen som arbetar med ekobrottslingar har en direkt upplevelse av ekobrott och 
ekobrottslingar, de kommer mycket närmare den individuella figuren än vad 
Ekobrottsmyndigheten gör. Detta innebär att deras tankar och utsagor kring ekobrott och 
ekobrottslingar på många sätt tangerar de intagnas utsagor. Men samtidigt finns en tydlig skillnad 
och personalens utsagor tangerar även Ekobrottsmyndighetens utsagor. Detta är till exempel 
tydligt när det gäller de allra första associationerna personalen fick av ordet ekobrottsling. Här 
nämner en personal (I) att ”de är lika fula fiskar som dom andra [brottslingarna] tänker jag” 
samtidigt som en annan (II) associerar, ”de hade inte alls tänkt sig det [ekobrottet] från början.” 
Här sammanfaller personalens diskursiva mönster med både ekobrottslingarnas och 
Ekobrottsmyndighetens sätt att tala. Ekobrottsmyndighetens talmönster skönjs i det förstnämnda 
citatet, då myndigheten uttrycker att ekobrott är lika förkastligt som traditionell brottslighet och 
ger stora skadeverkningar på samhället. Att personalen och de intagna är påverkade av diskurser 
som sammanfaller anas i det sista citatet där personalen talar om ekobrottet på ett sätt som har 
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likheter med de intagnas sätt att resonera. Att personalen befinner sig i samma diskursiva rymd 
som de intagna kan förklara varför deras utsagor, och därmed diskurser, ibland tangerar varandra.  
         Som resonemanget tidigare antytt, skiljer personalen på ekobrottslingar och traditionella 
brottslingar. De talar utifrån ett utbrett diskursivt mönster som även återfinns hos 
Ekobrottsmyndigheten. Resonemanget har en tydlig linje, att mer ”normala” människor, som 
vem som helst, begår ekobrott. Personalen anger att anledningen till att de upplever 
ekobrottslingarna som mer normala än andra brottslingar är avsaknaden av trasslig bakgrund hos 
de flesta av ekobrottslingarna och därmed blir de inte heller klassade som ”trasiga individer”. 
Skillnaden mellan ekobrottslingar och andra brottslingar beskriver en av personalen (II) så här;  

Just det är att de [ekobrottslingarna] kan så himla mycket…de är slipade….dom kan varenda 
lag…vet precis hur de ska göra […] för mig är det mycket svårare att hantera än om det 
kommer en ungdom som är våldsam och skriker jävla kärring…man får förhålla sig på ett 
annat sätt.  

Resonemanget att ekobrottslingar inte är brottslingar i en traditionell mening, och inte är farliga 
för någon annan eller dåliga människor som lurar enskilda är typiskt för de intagnas sätt att 
resonera. En tydlig skillnad finns mellan personalen och de intagna, personalen betonar mycket 
starkare att ekobrottslingarna i de flesta fallen haft ett val när det gäller sin brottslighet. Som 
diskuterats i avsnittet ovan har ekobrottslingarna i flera fall en annan syn när det gäller personliga 
ansvaret för de val man gör, till exempel att ett ekobrott ”bara händer”. Ett vanligt sätt att 
försvara sig enligt personalen är när de intagna talar om exempelvis pappersarbete: ”Jag kunde 
inte, jag visste inte, jag tog inte ansvar för hur det fungerade” (Personal I). Intressant i detta 
resonemang är att ekobrottslingarna har ett val när det gäller att begå eller inte begå ett brott, 
medan traditionella brottslingar i större utsträckning är offer för exempelvis bristande 
självkontroll. Detta kan bero på Kontrollteorins betydande avstamp i de kriminologiska 
tankesätten, som medfört att traditionella brottslingar i motsats till ekonomiska brottslingar inte 
kan kontrollera sin benägenhet att begå brott.131

         Som tidigare nämnts befinner sig Ekobrottsmyndigheten på ett annat plan i sin text, en 
officiell nivå. Deras utsagor skiljer sig också mycket från personalens och de intagnas, vilket kan 
förklaras med att de inte har kontakt med ekonomiska brottslingar på samma sätt som 
personalen. Dessutom har Ekobrottsmyndigheten en tydlig uppgift i samhället, att sprida och 
generera kunskap kring ekobrott och ekobrottslingar. Detta faktum är tydligt då de talar utifrån 
ett vidare perspektiv än de övriga informanterna som inte har något ansvar för ekobrottslighetens 
effekter på samma sätt som Ekobrottsmyndigheten. I sitt tal är myndigheten noga med att påpeka 
att ekobrott berör ett vitt spann av brottslighet, allt från enklare företeelser till avancerade 
brottsupplägg. De skriver;  

En analys av brottslingarnas tillvägagångssätt, graden av förslagenhet och deras samverkan 
med andra leder till att de som begår ekobrott kan delas in i tre huvudgrupper: 
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Enmansföretagare eller fåmansföretagare […] Näringsidkare med en legal och en illegal 
verksamhet […] Medlemmar i kriminella grupperingar eller nätverk […]132  

Enligt Ekobrottsmyndigheten beror det således på i vilken av dessa tre kategorier ekobrottslingen 
indelas; vilket motiv han har för sin brottslighet och hur stor vinning han gör samt om det finns 
kopplingar till annan brottslighet. Drivkrafterna till att någon begår ekonomisk brottslighet är 
enligt myndigheten flera. Den ekonomiska vinningen sätts främst, men även tillfällen till brott 
och gärningsmannens bedömning av risken att bli upptäckt är viktiga faktorer. 
Ekobrottsmyndigheten är noga med att framhålla att ekobrotten är ett hot mot samhället och 
brotten även drabbar enskilda både direkt och (oftast) indirekt. De är också noga med att 
poängtera att ekobrottsligheten i dagens samhälle ofta har en koppling till annan grov 
(ospecificerat vad grov brottslighet innebär) och organiserad brottslighet, och att detta kan 
komma att bli ett betydande problem för samhället i framtiden. På de inledande sidorna av 
Ekobrottsmyndighetens text skriver de;  

I diskussionerna om den ekonomiska brottsligheten förekommer ibland en felaktig bild av 
personer som begår ekobrott. Brottsligheten framställs som `manschettbrottslighet`, där 
aktörerna ofta beskrivs som smarta och kunniga personer som lever lyxliv och som planerar att 
lura staten eller marknaden på stora belopp. Denna schablonbild överensstämmer inte i någon 
särskilt hög grad med de verkliga förhållandena.133

Myndigheten finner det alltså nödvändigt att göra tydligt för läsaren att det finns en schablonbild av 
ekobrottslingarna som inte stämmer, denna bild är felaktig och bygger på felaktiga premisser. Det 
är här mycket berättigat att fråga varför myndigheten så tydligt poängterar denna felaktighet i 
inledningen av sin text? Tydligt är att myndigheten inte vill sammankoppla ekobrott och 
ekobrottslingar med smarta och kunniga personer som lever lyxliv. Deras text beskriver att så 
varit fallet tidigare och nu vill de revidera denna bild på ett tydligt sätt. I detta resonemang är det 
tydligt att Kontrollteorin vilken, som tidigare nämnts, varit mycket betydelsefull för den 
kriminologiska forskningen, spelar en viktig roll. I denna teori ligger fokus på att kriminella inte 
har tillräcklig kontroll över sig själva och sitt liv och att det är en bidragande orsak till att han eller 
hon begår brott.134 Den ekonomiska brottslingen passar inte in i denna bild, det är inte på grund 
av bristande kontroll han begår ekobrott, och därmed blir den ekonomiske brottslingen inte 
heller en brottsling i den traditionella bemärkelsen. Men så enkelt är det inte riktigt, det finns även 
andra faktorer som spelar in i detta resonemang. Genom att Ekobrottsmyndigheten tydligt tar 
avstånd från ekobrottslingens schablonbild för de också bilden av ekobrottslingen i en annan 
riktning. De för bilden av ekobrottslingen närmare bilden av den traditionelle brottslingen. De 
skriver;  

Medhjälparna i den ekonomiska brottsligheten rekryteras i allt högre grad bland kriminellt 
belastade personer som ingår i andra brottsliga nätverk. Dessa brottslingar tar med sig metoder 
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för brott från andra mer traditionella brottsområden, vilket leder till en ökad våldsanvändning 
och en förråad miljö även inom ekobrottsområdet. 135

Detta sätt att föra ekobrottslingen närmare den traditionella brottslingen får konsekvenser för 
sättet att tala om ekobrott och ekobrottslingar. Vilka dessa är kommer diskuteras närmre under 
kommande avsnitt. 

Ekobrottslingen som kategori 
Det är tydligt att aktörerna har skilda sätt att se på och tala om ekobrott och ekobrottslingar. De 
har olika utgångspunkter och syften med sitt tal. Det framträder tydligt att aktörerna har olika 
definition och tankar kring ekobrottslingar generellt – som kategori. Vi har tidigare diskuterat Ian 
Hackings begrepp ”nödvändigt villkor”, detta nödvändiga villkor innebär att om en kategori ska 
kunna kallas kategori, i vårt fall kategorin ekobrottslingar, innebär det att det går att svara på 
frågan ”hur många?”. 136  Vilket svar ger en dylik fråga? Enligt Ekobrottsmyndigheten växer hela 
tiden antalet ekobrottslingar då kopplingen mellan traditionell brottslighet och ekobrottslighet 
blir allt starkare. ”Under åren 2004 och 2005 har Ekobrottsmyndigheten utrett ett antal ärenden 
som visar på ett stärkt samband mellan ekobrottslighet och annan allvarlig och ofta organiserad 
brottslighet.”137 Detta citat implicerar att kategorin ekobrott är på väg att utvidgas och innefatta 
allt fler individer, även kriminella som sysslar med traditionell brottslighet. Frågan ”hur många” 
skulle av Ekobrottsmyndigheten besvaras med ”allt fler”. Personalen som har en annan 
utgångspunkt då de arbetar med ekobrottslingar på en annan nivå. De talar mer om 
ekobrottslingar som individer som begått olika typer av ekobrott; det finns både de som varit väl 
medvetna om vad de begått för brott och att den handling de utfört varit brottslig och de som 
varit mer ovetande. Personalen talar om de så kallade målvakterna som satt sin namnteckning på 
ett papper och därmed blivit huvudmän i en ekonomisk härva. En personal (II) säger angående 
de ekobrottslingar som är medvetna om sitt brott; ”de börjar i ganska liten skala och så märker de 
att det gick ju bra det här…”. En annan (I) tillägger; ”sen finns det ju de som kanske varit mer på 
golvet…som målvakter och sånt då…inte suttit där uppe och håvat in pengarna…så det är 
väldigt skillnad på dem…”. Frågan ”hur många” handlar för personalen egentligen om vem som 
åsyftas, antalet ekobrottslingar upplever de inte som att de ökar. Dock är samtliga intervjuade 
personal osäkra i frågan om fängelse är en bra metod för att förhindra nya ekobrott då 
skillnaderna mellan ekobrottslingar och traditionella brottslingar är så stora. Flera av de intagna 
menar de är i behov av en paus i sitt liv, och då inte av den anledningen de flesta kanske tror. En 
personal (I) menar;  

[…] några intagna i den här kategorin säger att det här behövde jag verkligen [ang. 
fängelsestraffet. förf. anm.]… Och då tänker jag va bra nu har de förstått vad de har 
gjort…men så behöver det inte vara…utan de säger jag har levt så stressat och nu fick jag en 
vilopaus i mitt liv, tid för eftertänksamhet kanske hur man ska fortsätta leva […] Många av de 
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här ekonomiska brottslingarna är också väldigt sjuka…det är min…alltså de har diabetes, 
hjärtproblem…allt stressrelaterat.  

Personalen upplever att fängelsestraffet inte riktigt har den effekt på ekobrottslingar som det 
borde ha, verkställigheten borde ha mer innehåll för att få effekt menar de. Det är här tydligt att 
personalen upplever de förändringar som kriminalvården genomgått där en fängelsevistelse i 
dagens samhälle ”bör” innebära behandlings- och påverkansprogram,138 vilket inte blir aktuellt 
för ekonomiska brottslingar då de inte klassas som individer med problem som behöver 
behandlas i samma utsträckning som exempelvis drogberoende intagna dömda för 
narkotikabrott.139 För personalen är kategorin ekobrottslingar mer diversifierad än för 
Ekobrottsmyndigheten, här finns enskilda individer och deras livsöden är i mycket högre grad 
representerade. Ekobrottslingen kan egentligen, enligt personalens utsagor, inte sammanfattas i 
en kategori då skillnaderna är så oerhört stora, det enda de har gemensamt är att de begått brott 
som utspelats på den ekonomiska arenan. Frågan ”hur många” skulle av personalen på anstalten 
besvaras med ”ekobrottslingarna är alltför olika för att kunna kategoriseras så enkelt”. 
         Hur förhåller det sig då med dem som själva är dömda för ekonomisk brottslighet, de 
intagna. Vad innefattar de i kategorin ekobrottslingar och vad svarar de på frågan ”hur många”? I 
kategorin innefattar ekobrottslingarna de som begår brott som har med pengar att göra. Samtliga 
poängterar starkt att det är en stor skillnad på till exempel våldsbrott och ekonomiska brott. 
Ekonomiska brott är inte lika förkastliga eller allvarliga eftersom de inte i första hand drabbar 
någon enskild utan ”bara” staten. Ekobrottslingar är då inte heller kriminella i den traditionella 
bemärkelsen att man skadar någon annan. I kategorin ekobrott finns även ett visst mått av 
offermentalitet, de intervjuade talar vid ett flertal tillfällen om ekobrottslingar som offer för 
omständigheterna. Frågan ”hur många” skulle av de intagna ekobrottslingarna besvara med ”det 
beror på hur man ser det, vad som är ekonomisk brottslighet.” 
         Det är tydligt att denna fråga ”hur många” och vad som innefattas i kategorin 
ekobrottslingar får olika svar beroende på vem den ställs till. Aktörerna som talar utifrån olika 
perspektiv eller i olika samtalsordningar har olika definition på vilka (och därmed hur många) 
som är ekobrottslingar. Detta tyder på att ekobrottslingar som kategori är rörlig och inte på något 
sätt diskursivt fastlåst, vilket får till följd att ekobrottslingar och ekobrott ofta upplevs som 
svårdefinierbart och svårförståeligt. Men denna rörlighet får också till följd att ekobrottslingar kan 
tala ”lite som de vill” om sig själva och det ekobrott de begått. Rörligheten innebär att det inte 
alls blir ologiskt att tala om ekobrott som mindre förkastliga än andra brott och att 
ekobrottslingar inte är som en personal (II) uttrycker det; kriminella ”i den bemärkelsen”. Men 
det får också till följd att Ekobrottsmyndigheten, som talar utifrån ett annat perspektiv än 
personalen och de intagna, blir tvungna att koppla ekobrott till annan grov traditionell 
brottslighet för att komma bort från ekobrottets ”mildare” karaktär. Ekobrottsmyndighetens tal 
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om ekobrott och ekobrottslingar som kategori visar också på att oavsett om talet om 
ekobrottslingar förändras är det en mycket trögare process att förändra det faktiska innehållet i 
kategorin. Att medvetet tala om något på ett specifikt sätt innebär inte direkt att bilden av 
ekobrottslingar som kategori förändras. Resonemanget visar att det krävs mer än en aktör på en 
förståelsenivå för att förändra kategorin ekobrottslingars innehåll. Därmed inte sagt att det måste 
till någon slags konsensus kring en kategori för att förändra den. Men, säkerligen är det också så 
att Ekobrottsmyndigheten har större möjligheter att förändra det sätt vi talar om ekobrottslingar 
som kategori, då de som myndighet befinner sig högt upp i en talordning där personalen och de 
intagna inkluderas. Men det ska inte heller uteslutas att en förändring kan ske från de andra lagren 
i talordningen, dock krävs utan tvekan att många aktörer talar på ett likartat sätt.  
         Resonemanget kring att ekobrottslingen som kategori inte är fastställd en gång för alla, utan 
kan innebära något för en aktör och något annat för en annan respektive tredje, kan ses som en 
följd av att forskningen kring ekobrott och ekobrottslingar, historiskt sett, innehållit ett flertal 
olika definitioner och innebörder av kategorin ekonomisk brottsling.140 Att ekonomisk 
brottslighet dessutom även straffas civilrättsligt är ännu en bidragande orsak till att 
ekobrottslingen som kategori har en skiftande karaktär.141

Vem är ekobrottslingen i aktörernas utsagor? 
Fram träder bilden av ekobrottslingen och ekobrottet och det visar sig finnas både likheter och 
skillnader i aktörernas utsagor. Men vem är då den ekobrottsling som de talar om? I samtliga 
texter uttrycks en mycket tydlig skillnad mellan ekobrottslingar och andra typer av brottslingar. 
Ekobrottslingarna själva vill inte kopplas samman med till exempel våldsbrottslingar då de anser 
att deras ekobrott inte skadar någon enskild. Personalen gör också skillnad på ekobrottslingar och 
traditionella brottslingar; ”[ekobrottslingarna] är mer slipade [de] är mer normala” (Personal I). 
Även ekobrottsmyndigheten har en tydlig distinktion mellan ekobrottslingar och traditionella 
brottslingar. De uttrycker exempelvis att ekobrottslingar till skillnad mot traditionella brottslingar 
planerar ekobrottsligheten rationellt och med det tydliga syftet att tjäna pengar. Ekobrottslingen 
är alltså en planerande individ som tänker och handlar rationellt. Som tidigare diskuterats finns en 
tendens hos Ekobrottsmyndigheten att de tar avstånd från bilden av ekobrottslingen som en 
smart person som lever lyxliv och istället tydligt poängterar ekobrottslingarnas koppling till grov 
och organiserad brottslighet. Detta kan ses som en strategi för att ”förråa” ekobrottslingen och 
på så vis göra honom till en mindre rationell brottsling. Det finns flera orsaker till denna strategi, 
dels kan det vara en politisk markering från Ekobrottsmyndighetens sida och dels kan det vara en 
mer omedveten strategi, ett tecken på de diskursiva förhållanden som råder. Att det är en politisk 
markering är troligt då Ekobrottsmyndigheten är ytterligt tydlig med att framhålla en alternativ 
bild av ekobrottslingen. Denna politiska markering bygger dock på en diskursiv kontext där 
ekobrottslingen inte talas om som en traditionell brottsling. Den bild Ekobrottsmyndigheten vill 
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framhålla stämmer mer överens med bilden av den traditionelle brottslingen där icke rationella 
brott, under influens av till exempel droger, alkohol eller starka känslor, är en tydlig markör. Vad 
är då målet med att göra ekobrottslingen mer ”lik” traditionella brottslingar? Genom att föra 
ekobrottslingen närmare den traditionella brottslingen är det lättare att ta avstånd och förkasta 
även den ekonomiskt brottsliga handlingen. På samma sätt som det är lätt att förkasta 
traditionella brott som mord, våld eller pedofili. Detta fenomen är viktigt och värt att belysa 
ytterligare eftersom det kan hjälpa till att förklara vem ekobrottslingen är och förväntas vara. 
Nedan finns de egenskaper eller karaktäristika som aktörerna tillskriver dels den ekonomiske 
brottslingen och dels den traditionella brottslingen. Denna tabell är ämnad att på ett överskådligt 
sätt visa vad kategoriseringen som ekobrottsling respektive traditionell brottsling innebär samt 
vilka karaktäristika som följer med en specifik kategorisering. Målet med indelningen är att visa på 
de mycket stora skillnader som finns mellan de två kategorierna, jag är dock medveten om att de 
kan upplevas en aning snäva eller stereotypa. Då aktörerna var tydliga med att ställa 
ekobrottslingen mot den traditionella brottslingen är det aktörernas tal om den traditionella 
brottslingen som beskrivs i tabellen nedan. 
EKOBROTTSLINGEN ÄR: 
1. Rationell, beräknande, planerande   
 
 
2. Drivkraften till brottsligheten är pengar. Våld 
är sällsynt.  
 
 
3. De kan logiskt förklara och rättfärdiga sitt 
brott (i varje fall till viss del) eftersom brottet 
drabbar staten och inte någon enskild. 
 
4. En ekobrottsling kan ha ”slarvat” med t.ex. 
bokföringen (oaktsamhet). 
 
5. Ekobrott upptäcks oftast vid kontroller t.ex. 
revisioner eller vid konkurser, så gott som alltid 
utförda av en professionell yrkeskår.  
6. Ekobrott drabbar inte enskilda enligt 
aktörernas sätt att tala. 

TRADITIONELLA BROTTSLINGEN ÄR: 
1. Icke-rationell och impulsiv, samt styrs av 
känslor mer än rationell tankeverksamhet och 
planerade och övervägda val. 
2. Drivkraften till brottsligheten är något annat 
än pengar, t.ex. droger, ilska, psykisk sjukdom 
o.s.v. Våld är ofta en del av brottet. 
 
3. Den traditionelle brottslingen kan inte logiskt 
och rationellt förklara (för andra/för sig själv) 
varför man exempelvis mördar eller våldtar 
någon.  
4. Den traditionelle brottslingen begår inte t.ex. 
våldsbrott och dödar någon av oaktsamhet 
enligt aktörernas sätt att tala. 
5. Traditionella brott upptäcks då 
konsekvenserna av dem framkommer, ofta av 
civila samhällsmedborgare.  
6. Traditionella brott drabbar främst enskilda, i 
stort sett aldrig staten enligt aktörernas tal. 

 
Genom tabellen kan vi konstatera att ett antal egenskaper eller karaktäristika kan kopplas till 
ekobrottssubjektet respektive det traditionellt brottsliga subjektet, men vad innebär de? 
         Det finns även en tredje gestallt, det ickebrottsliga subjektet, som är viktig för bildandet av 
ekobrottssubjektet och subjektet den traditionella brottslingen. Formerandet av 
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ekobrottssubjektet utgår dels från den traditionella brottslingen och några av de egenskaper som 
tillskrivs honom. Men ekobrottsubjektet formas även med hjälp av subjektet ickebrottslingen. 
Med ickebrottslingssubjektet åsyftar jag alla människor som inte begått brott eller dömts för 
någon brottslig handling, egentligen vem som helst. Jag låter ett exempel förtydliga några 
karaktäristika som tillskrivs subjektet ickebrottslingen. Flera av de intagna var mycket noga med 
att påpeka att det var slarv eller misstag som gjorde att de begick och dömdes för ekobrott; ”jag 
råkade slarva med papperen”, är en återkommande kommentar hos en (Intagen III) av de 
intervjuade. Att slarva bort papper eller förlägga saker är en högst vardaglig handling som enkelt 
kan kopplas till ett ickebrottsligt beteende. Ekobrottssubjektets koppling till det ickebrottsliga 
subjektet observeras även tydligt i de intagnas resonemang kring att ekobrottet inte är något 
moraliskt förkastligt brott då det endast drabbar staten och inga enskilda, vilket också för 
ekobrottslingarna närmare det ickebrottsliga subjektet. När det gäller det traditionellt brottsliga 
subjektet existerar inte oaktsamhetsbrott i någon större bemärkelse. En mördare är fullt 
medveten om att det han gör är både olagligt och moraliskt fel om brottet inte begås vid tiden för 
någon psykisk sjukdom. Det skulle utan tvekan klinga underligt i de flestas öron om en mördare 
sa; ”jag råkade slarva med pistolen” efter ett begånget mord. Denna förskjutning från det 
traditionellt brottsliga subjektet gör att ekobrottssubjektet inte hamnar i samma sfär som 
mördaren och blir således inte heller lika ”brottslig”. Även ekobrottslingarnas strategi att 
rättfärdiga sitt brott med ett logiskt resonemang om ekobrott som inte drabbar någon enskild är 
ett ickebrottslighetsresonemang. Att de logiskt kan förklara brottet innebär att de inte är några 
våldsbrottslingar som begår vansinnesdåd i stundens ingivelse. Ekobrottslingen skapas alltså 
genom att karaktäristika hämtas från det ickebrottsliga subjektet och ett ickebrottsligt beteende, 
men även genom att ekobrottslingen separeras från den traditionella brottslingen och den 
traditionellt brottsliga handlingen, men varför sker denna process? 
         En av orsakerna kan vara vad ekobrottet till syende och sist handlar om; pengar. I samhället 
existerar och opererar moraliska skalor, en av dessa skalor använder vi när vi delar in brott, från 
grova förkastliga brott till enklare företeelser som ses med blida ögon av de flesta. Utan att dra 
för långtgående slutsatser är jag övertygad om att de allra flesta skulle sätta mord någonstans i 
toppen och att köra mot röd gubbe någonstans i botten på brottslighetens moraliska skala. 
Kanske skulle många sätta ekonomisk brottslighet någonstans i mitten av skalan. Oavsett hur 
människor moraliskt bedömer eller dömer olika brott, existerar denna skala och påverkar 
aktörerna i sitt tal om ekobrott och ekobrottslingar. Den moraliska bedömningen av ekobrott i 
förhållande till andra brott är en av orsakerna till att ekobrottslingar hamnar närmare det 
ickebrottsliga subjektet än det traditionellt brottsliga, och att aktörerna kan tala om ekobrott i icke 
brottsliga termer utan att någon egentligen höjer på ögonbrynen. ”För att begå brott måste man 
göra ont.”, (Intagen III) är ett tydligt exempel på en intagens värdering av sitt ekobrott. 
Ekobrottsmyndighetens strategi att förråa och kriminalisera ekobrottslingarna i sin text, som 
tidigare diskuterats, kan ses som en bekräftelse på att denna värdering av brott faktiskt påverkar 
aktörerna. 
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         Det finns dock en övergripande anledning till varför aktörerna kan tala om ekobrottslingen 
på ett icke kriminellt sätt – alla aktörerna är en del av samma diskursiva rymd. De diskurser som 
opererar i den kontext där ekobrottssubjektet befinner sig innehåller, exempelvis, moraliska regler 
för vad som är rätt eller fel, bland annat att brott som har med pengar att göra inte är lika 
förkastligt som brott som har med människoliv att göra. I detta diskursiva sammanhang 
innefattas också faktorer som hur man genom historien tänkt och talat om ekonomiska brott och 
ekobrottslingar, bland annat inom forskningen. Detta blir till exempel tydligt i 
Ekobrottsmyndighetens text då de talar om en schablonbild av ekobrottslingen som härstammar 
från Edwin Sutherlands första teorier kring Manschettbrottslingen.142 Högaktuellt i dagens 
forskning kring ekobrott är hur ekobrottet ska definieras och vad det innehåller. Denna fråga har 
betydelse för diskussionen i denna studie då skilda sätt att definiera och bestraffa ekobrott, 
exempelvis straffrättsligt eller civilrättsligt, får konsekvenser för talet om ekobrottslingen. Av stor 
betydelse är hur vitt begreppet ekonomisk brottslighet görs, hur mycket kriminalitet det 
innefattar. Om alla former av bestraffning innefattas, även civilrättsliga straff, görs begreppet 
mindre ”kriminellt” då det inte som vid traditionell brottslighet är straffrätten som används. 
         Det är tydligt att detta diskursiva sammanhang är vitt och rymmer många olika former av 
rationaliteter. Strax kommer diskussionen att handla om hur man kan karaktärisera dessa 
diskurser samt hur de fungerar och opererar. 

Centrala diskurser – funktioner och betydelse 
Resonemanget har än så länge befunnit sig på en subjektnivå eller rört sig nära ekobrottet och 
ekobrottslingen. Vi har resonerat kring vem ekobrottslingen är och vem han bör och förväntas 
vara. Vi har sett indikationer på att det finns flera orsaker och strategier som formar aktörernas 
sätt att tala, vilket även får konsekvenser för bilden av ekobrottslingen. Det är nu därför dags att 
flytta upp diskussionen ytterligare en nivå och se vilka diskurser som formar aktörerna att tala på 
vissa sätt och vad diskurserna innebär för ekobrottssubjektet. En särskilt central diskurs har 
framkommit, Särskiljnadsdiskursen, som kan förklara flertalet av aktörernas sätt att tala. Denna 
diskurs har två viktiga effekter; ekobrottssubjektets formande som ickekriminell och ”normal” 
samt ekobrottets ”ansvarsfria” och ickeförkastliga karaktär. I själva verket skulle dessa två 
sistnämnda effekter också kunna kallas diskurser, då de är styrningsrationaliteter i sig själva. För 
tydlighetens skull har jag dock valt att presentera dem som effekter av Särskiljnadsdiskursen och 
sedan diskutera dessa tre faktorer (eller diskurser) utifrån en diskursordning. 

Särskiljnadsdiskursen – ingen traditionell brottsling 
Det är varit synnerligen påtagligt i resonemangen kring ekobrottssubjektet att brottslingen som 
begår ekonomiska brott och brottslingen som begår mer traditionell brottslighet som exempelvis 
tillgrepps- eller våldsbrott tydligt skiljs åt i aktörernas tal. Som resonemanget också visat får detta 
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stora och betydelsefulla konsekvenser för det sätt aktörerna talar om och kan tala om ekobrott 
och ekobrottslingar.  
         Att aktörerna skiljer mellan ekobrottslingar och traditionella brottslingar får oerhört stora 
effekter för aktörernas tal och dessutom är själva åtskiljandet konstituerande för bilden av 
ekobrottet och ekobrottslingen – den måste alltså ses som en diskurs. För tydlighetens skull 
kommer den hädanefter att kallas Särskiljnadsdiskursen. Ett antal ord eller begrepp binder samman 
denna diskurs; ekobrott, traditionella brott, staten och pengar/konsumtion vilka nu kommer diskuteras 
vidare. 
         Det finns två begrepp som är särskilt centrala i Särskiljnadsdiskursen, ekobrott och 
traditionella brott, det är från dessa två ord övriga ord och begrepp organiseras. Detta 
åtskiljnadsfenomen är centralt i samtliga aktörers tal och därför konkluderas att detta fenomen är 
ytterst centralt i formandet av ekobrottssubjektet. Genom att de övriga begreppen, staten, pengar 
och brottets följder, organiseras runt ekobrott och traditionella brott fastställs Särskiljnadsdiskursens 
innebörd. Det är tydligt i samtliga informanters tal att begreppet stat är betydelsefullt i 
Särskiljnadsdiskursen. Ekobrottsubjektet relateras till det ekobrott han begått, samhället, pengar och 
slutligen staten. De intagna resonerar kring att deras ekobrott kunde ha undvikits om staten varit 
organiserad eller byggt upp samhället på ett annorlunda sätt; 

Det är ju det som är tragiskt…för skulle de kunna va rika på det de gör, för företagare kan ju 
arbeta, men det blir för mycket skatt…om man då vill plocka ut pengar lockas man ju till att 
[begå ekobrott]. (Intagen I) 

De intagna utvecklar en tankegång där staten och samhället är två skilda enheter som hålls isär, 
samhället är det vi lever i, staten är något som finns ”över” och bestämmer på ett felaktigt sätt 
över oss som lever i samhället. Denna strategi är annorlunda mot de övriga aktörerna då dessa ser 
samhället och staten som en enhet i mycket större utsträckning. Staten som begrepp är alltså centralt 
i Särskiljnadsdiskursen och i samtliga informanters tal, men begreppet innebär inte samma sak för 
aktörerna. Staten är inte ett begrepp som är specifikt för ekobrottslingarnas tal, utan i själva verket 
är ett ord som flyter mellan olika diskurser. Detta urskiljs tydligt i texten från 
Ekobrottsmyndigheten, då de inte talar på samma sätt kring tecknet stat. För 
Ekobrottsmyndigheten handlar ekobrottslighet mer om de individer som begår brotten, det är 
dessa individers karaktär och möjlighet till brott som är av störst betydelse för ekobrottsligheten. 
De gånger de talar om staten handlar det om hur skadligt ekobrott är för samhället. 
Ekobrottsmyndigheten gör inte heller den tydliga skillnad på stat och samhälle som 
ekobrottslingarna gör. Detta har en naturlig förklaring då ekobrottsmyndigheten är just en 
myndighet och fungerar som statens kunskapsbank och remissinstans gällande ekobrottsfrågor. 
         Pengar är också ett centralt begrepp för samtliga aktörer och för Särskiljnadsdiskursen. De 
intagna poängterar starkt att konsumtionssamhället143 är något som påverkar dem i stor 
omfattning. En av informanterna menar att pressen att konsumera har påverkat honom så till den 
grad att stjäla något idag inte är lika förkastligt som det var för några år sedan; ”[att stjäla mindre 
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saker] det är ju ingenting…inga pengar liksom.” (Intagen II). De intagna kopplar alltså begreppet 
stat till samhälle, pengar och konsumtion, vilket de menar i slutänden leder fram till deras ekobrott. 
Ekobrottet, enligt deras resonemang, skulle inte ha begåtts om inte staten styrde över samhället 
på det sätt som görs, samt om inte pengar och konsumtion hade en så stor betydelse i 
människors liv. Detta resonemang kan, som tidigare antytts, på ett mycket tydligt sätt kopplas till 
Zygmunt Baumans tankar kring konsumtionssamhället som driver människor att konsumera mer 
och mer.144 Enligt informanterna innebär den postmoderna konsumtionshetsen att pengar får allt 
mindre betydelse i bemärkelsen att moralen i viss mån är satt ur spel. 
         Dessa begrepp; ekobrott, traditionella brott, staten och pengar/konsumtion bygger alltså upp 
Särskiljnadsdiskursen då de, enligt informanternas utsagor, är en förutsättning för ekobrottet. 
Särskiljnadsdiskursens uppbyggnad är egentligen inte det viktigaste, det är hur den påverkar 
informanterna och deras utsagor. Hur ska man egentligen se på denna diskurs? Vilka 
föreställningar och bilder av ekobrottslingen bär den egentligen med sig? I Särskiljnadsdiskursen 
finns en idealiserad bild av ekobrottslingen som ofarlig, relativt intelligent då ekobrottet kräver 
planering och organisering, och normal i den bemärkelsen att han inte har några direkta 
personliga problem. Ekobrottslingen är även en tänkande och reflekterande individ som handlar 
och tänker rationellt både kring sitt brott och i livet i övrigt, en person i balans. Karismatisk är 
också en egenskap som kan sägas utmärka ekobrottsubjektet, då han får med sig människor och 
ibland för dem bakom ljuset. Uppfinningsrikedom och fantasi är en annan egenskap som ofta 
kopplas samman med både ekobrott och ekobrottslingar. Det finns också en idealiserad bild att 
eftersom ekobrott handlar om pengar så ingår inte hot och våld i dessa brott, ekobrottslingen är 
en lugn individ. Men denna idealiserade bild är inte särskilt specifik för ekobrottssubjektet, många 
andra subjekt, till exempel den framgångsrike företagsledaren, chefen, eller politikern kan också 
tillskrivas dessa egenskaper; intelligent, karismatisk, uppfinningsrik, tänkande, reflekterande och 
så vidare.  
         Bilden av ekobrottsubjektet är i allra högsta grad idealiserad, men den formar och är en del 
av Särskiljnadsdiskursen, och därmed påverkar dessa idealiserade bilder också aktörerna. Genom 
att dessa idealiserade egenskaper även kopplas till andra subjekt minskar tendensen att koppla 
samman ekobrottssubjektet med traditionell brottslighet, vilket är en av Särskiljnadsdiskursens 
stora effekter som nu ska diskuteras närmare. 

Diskursens effekter I: ekobrottslingen ickekriminell och normal? 
Särskiljnadsdiskursen opererar genom att den skiljer på ekobrott och traditionella brott, vilket har 
stora effekter på hur aktörerna talar om och ser på ekobrott och ekobrottslingar. Till att börja 
med innebär diskursen och själva åtskiljandet att ekobrottslingarna ”normaliseras”, de blir mer 
som du och jag eller vem som helst då de inte tillhör kategorin traditionella brottslingar som 
exempelvis en mördare gör. Detta har effekten att deras brott kan talas om som mindre 
förkastligt än till exempel ett mer traditionellt brott. Ännu en bidragande orsak till att ekonomiska 
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brott av vissa ses som mindre allvarligt än andra brott är att brottslighet som handlar om pengar, 
moraliskt sett, ses som mindre förkastligt än brottslighet som handlar om exempelvis 
människoliv. Det är här tydligt att den postmoderna tanken att ekonomiska göranden och 
låtanden inte behöver ursäktas för i särskilt stor utsträckning är högst aktuell och levande i 
informanternas tal.145 I Särskiljnadsdiskursen skulle man alltså kunna tänka sig att dessa moraliska 
bedömningar ligger djupt inbäddade då de är en förutsättning för själva åtskiljandet. Aktörernas 
utsagor visar mycket tydligt att den moraliska värderingen av brott som handlar om pengar, samt 
åtskiljandet som för ekobrottslingen allt längre bort från det traditionella brottssubjektet, får 
mycket betydande effekter. Personalen får genom Särskiljnadsdiskursen möjlighet till utsagan; ”de 
försöker hela tiden skydda sig på något vis…inte göra sig…de är inte kriminella.” (Personal I) 
och de intagna kan uttrycka sig; ”om man tar mig då [som dömd ekobrottsling] som ett offer eller 
kriminell, kalla det vad du vill…” (Intagen I). Diskursens rationalitet innebär också att 
Ekobrottsmyndigheten finner det nödvändigt att koppla samman ekobrottslingarna med 
traditionell brottslighet; ”en starkare koppling mellan ekonomisk brottslighet och annan allvarlig 
ofta organiserad brottslighet.”146 för att om möjligt stoppa åtskillnaden och föra ekobrottslingen 
närmare det traditionellt brottsliga subjektet där det moraliska ställningstagandet är mycket mer 
allvarligt. Särskiljnadsdiskursen får således ytterligare en viktig effekt, att ekobrottet och 
ekobrottslingarna ”avkriminaliseras”. Hur detta är möjligt och hur det fungerar kommer 
diskuteras vidare nedan, därefter kommer ytterligare en effekt diskuteras, ekobrottets 
ickeförkastliga karaktär. 
         Sammanfattningsvis kan vi alltså fastslå att den kanske mest betydelsefulla effekten av 
åtskiljandet mellan ekobrottssubjektet och det traditionellt brottsliga subjektet är alltså att 
ekobrottslingen blir allt mindre kriminell och normaliseras allt mer. Denna rationalitet syns 
mycket tydligt i samtliga aktörers utsagor och har således effekter på deras sätt att tala och tänka 
kring ekobrott och ekobrottslingar.  

Diskursens effekter II: ekobrottet ansvarsfritt och ickeförkastligt? 
Ytterligare en betydelsefull effekt av Särskiljnadsdiskursen är att ekobrottet talas om som mindre 
förkastligt än ett traditionellt brott och att ekobrottslingen inte behöver ta lika mycket ansvar för 
sitt brott då det ju ”bara” handlar om pengar. Genom åtskiljandet förs, som resonemanget visat, 
den ekonomiske brottslingen närmare ett ickebrottsligt subjekt. Detta får tydligt effekter för hur 
aktörerna talar om ekobrottet och vad det innebär. En av de intagna (I) beskriver tydligt hur han 
”egentligen” är en hederlig samhällsmedborgare eller ickebrottsligt subjekt;  

[…] det finns ju hemskt många olika karaktärer av brott, jag då som gjort en brottslig gärning 
genom att då ha betalt mindre skatt på grund av då…att man tagit in fiktiva fakturor eller man 
har skenanställt folk eller man har svart arbetskraft med mera. Visst det är ju ett brott, men då 
kan man ju vända på det med att de pengarna som jag då tjänar på den här, när jag begår den 
här så kallade brottsliga verksamheten, dom spekulerar jag ju och använder i Sverige. Så även 
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om jag inte direkt skattar för att få fram de här pengarna så går de ju tillbaks till den 
här…cirkeln…  

Aktören kan alltså tala om sitt ekobrott på detta sätt genom att han skiljer sitt ekobrott från 
traditionell brottslighet där den moraliska bedömningen är mycket hårdare. Det är ju inte lika 
farligt när det handlar om att staten får in lite mindre skatter, menar informanten, det är ju värre 
med andra typer av brott. Men detta sätt att tala om ekobrottet som mindre förkastligt än 
traditionella brott är också beroende av de moraliska bedömningar vi gör av olika brottstyper, 
som tidigare diskuterats. Men hur hänger Särskiljningsdiskursen och dess effekter ihop? Kan vi 
urskilja en diskursiv ordning – en ram runt diskursen?  

Diskursordning – dominerande och subjektiva diskurser 
Vi har konstaterat att det finns en diskurs som är dominerande och har större effekter än någon 
annan inom det ekobrottsliga subjektets arena, Särskiljnadsdiskursen. Dock skulle det egentligen 
inte vara egendomligt att tala om ytterligare två diskurser; låt oss kalla dem 
Ickekriminalitetsdiskursen/Normalitetsdiskursen samt Ansvarsfrihetsdiskursen. Dessa två har tidigare 
diskuterats som effekter av Särskiljnadsdiskursen, men skulle även kunna vara diskurser då de är så 
pass starka styrningsrationaliteter i sig själva. Att se även dessa effekter som diskurser inbegriper 
dock ett antal problem, vilket är anledningen till att dessa tidigare redogjorts för som just effekter. 
Särskiljnadsdiskursens effekter eller Ickekriminalitetsdiskursen och Ansvarsfrihetsdiskursen, 
förutsätter Särskiljnadsdiskursen och tvärtom – här finns en tydlig växelverkan. Om aktörerna inte 
diskursivt skiljde på ekobrottslingar och traditionella brottslingar skulle dessa inte heller kunna 
”ickekriminalisera” ekobrottslingarna. Utan att ekobrottssubjektet avkriminaliseras skulle 
avskiljandet inte heller fungera. Kort sagt, Särskiljnadsdiskursen förutsätter 
Ickekriminalitetsdiskursen och Ansvarsdiskursen, samtidigt som Ickekriminalitetsdiskursen och 
Ansvarsdiskursen bygger upp Särskiljnadsdiskursen.  
         Dessa tre diskurser bygger således upp talet om och kring ekobrottet och ekobrottslingen. 
Diskurserna är inte tydligt avgränsade men fungerar inte heller utan varandra. Om synen på 
ekobrottslingen till exempel förs närmare det traditionellt brottsliga subjektet skulle även 
Ickekriminalitetsdiskursen och Ansvarsfrihetsdiskursen förändras. Det skulle då inte längre vara 
möjligt för ekobrottslingar att tala om sig själva som offer för omständigheterna eller kriminella i 
en ickekriminell bemärkelse. Det skulle då inte heller vara möjligt att försvara sig och fråntas 
ansvaret för sitt ekobrott då ekobrottet blir lika moraliskt förkastligt som ett traditionellt brott. 
         Det finns stora skillnader mellan de tre skilda diskurserna. Den förstnämnda har en 
övergripande karaktär, en diskursiv regim som styr de övriga. Ickekriminalitetsdiskursen och 
Ansvarsfrihetsdiskursen är en annan typ av diskurser, då de är mer subjektiva än övergripande. 
Det har varit tydligt i informanternas tal att samtliga särskiljer ekobrottssubjektet och det 
traditionellt brottsliga subjektet, men sedan skiljer sig utsagorna en aning. Ekobrottsmyndigheten 
exempelvis, är mycket noga med att försöka få ekobrottsubjektet närmare den traditionella 
brottslingen och alltså inte låta sig styras av Ickekriminalitetsdiskursens styrningsmekanismer. 
Personalen och de intagna är i mycket högre grad styrda av ickekriminella diskursiva mekanismer. 
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Även när det gäller Ansvarsdiskursen finns skillnader mellan aktörernas utsagor. Här visar 
personalen tecken på att vara influerade av Ekobrottsmyndighetens tankemönster om att 
ekobrottslingen ”egentligen” har begått ett lika förkastligt brott som traditionella brottslingar, och 
borde ta ett lika stort ansvar för sitt brott. Ansvarsdiskursen och Ickekriminalitetsdiskursen är 
alltså i allra högsta grad mer subjektiva till sin natur än Särskiljnadsdiskursen. 

Begrepp under förhandling 
Det är tydligt att ekobrott och ekobrottslingar är begrepp som utan tvekan är under förhandling 
om hur det ska definieras och förstås, det pågår en diskursiv kamp. Den diskursiva förhandlingen 
pågår mellan den offentliga nivån och den individuella, där den institutionella befinner sig i ett 
mellanläge. Det är tydligt att Ekobrottsmyndigheten på den offentliga nivån kämpar för att 
komma tillrätta med den schablonbild de menar att ekobrottslingarna ses genom. De kämpar mot 
en diskurs där ekobrottssubjektet är präglat av ickekriminalitet, vilket jag tror är ett förlorat slag 
redan på förhand. Om Ekobrottsmyndigheten skulle vilja förändra den ickekriminella karaktär 
som ekobrottslingen formas av måste de vända sig mot den diskursiva regimen; 
Särskiljnadsdiskursen. Så länge materialets aktörer och alla andra i samhället skiljer på 
ekobrottslingar och traditionella brottslingar går det inte att förändra ekobrottssubjektets 
ickekriminella karaktär. Ekobrottsmyndigheten försöker förändra genom att överskrida 
Ickekriminalitetsdiskursens gränser, vilket inte får särskilt stor effekt. För de intagna finns ingen 
vinning i att försöka ändra på ekobrottssubjektets ickekriminalitetskaraktär och ekobrottets 
ickeförkastliga karaktär, därför är det mycket tydligt att samtliga aktörer följer samma diskursiva 
mönster, de diskursiva formationer som opererar i Särskiljnadsdiskursen. Personalen på det 
offentliga planet hamnar någonstans mittemellan dessa två ytterligheter, då de dels påverkas av 
sin yrkesroll som företrädare för en offentlighet och samtidigt påverkas av ekobrottslingarnas 
diskursiva styrningsrationaliteter.  
         För ekobrottssubjektet innebär denna diskursiva förhandling att fenomenet ekobrott inte 
definieras på samma sätt av alla människor, vilket innebär att ekobrottslingen har stora 
möjligheter att påverka de föreställningar som florerar i samhället. Denna möjlighet ges då ett 
begrepp är under förhandling och ännu inte diskursivt fastlåst. En mördare som begått ett mord 
eller en rattfyllerist som kört på någon har inte alls dessa stora möjligheter att påverka 
förställningarna kring sig själva. Men kampen om ekobrottsubjektet innebär även att ibland har 
vissa diskurser större inflytande än andra, och det sker då en förskjutning mot en viss 
föreställning eller bild av ekobrottssubjektet. Att ekobrottssubjektet just nu befinner sig långt 
ifrån Ekobrottsmyndighetens diskursiva styrningsrationaliteter är tydligt då deras försök att föra 
ekobrottslingen bort från schablonbilden – faller relativt platt. 

Samhällets inverkan på den ekobrottsliga kontexten  
Ekobrottssubjektet som analyserats i de senaste avsnitten är inte ett avgränsat subjekt, utan är 
påverkat av den kontext som det befinner sig i, vårt förändrade samhälle. Har ett förändrat 
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samhälle påverkat aktörernas utsagor om ekobrottslingen och ekobrottet? Hur påverkar det 
förändrade samhället Särskiljnadsdiskursen och vad blir konsekvenserna för aktörerna? 
         Den kontext eller det samhälle där ekobrottssubjektet befinner sig har under de senaste 
decennierna präglats av en rad förändringar. En betydelsefull förändring som präglat det 
postmoderna samhället är ekonomins allt mer inflytelserika roll.147 Men det postmoderna 
samhället innebär också en utsuddning av skillnaden mellan det normala och onormala, det 
förväntade och oväntade, det bekanta och det främmande.148 Samhället är också präglat av en jakt 
på allt häftigare sensationer där konsumtion ses som en av nycklarna. I den postmoderna eran har 
kapitalet, marknaden och finansvärlden gränslös rörlighet och frihet.149 Synen på brott har också 
förändrats i det postmoderna samhället, både hos beslutsfattare, myndigheter och människor i 
allmänhet.150 Det finns två viktiga tendenser; dels att en dramatiserad rädsla för brott blir en allt 
viktigare faktor i samhället, och dels ett flyttat fokus från brottslingen till brottet.151 Denna 
sistnämnda förändring hör samman med att det primära för de brottspreventiva myndigheterna 
och politiken är att skydda människor från brott, inte behandla potentiellt brottsliga individer 
som återigen kan förorsaka brottsoffer lidande.152 Avsaknaden av behandling av ekobrottslingar 
är tydlig i citatet från en personal (I) på en anstalt; 

Det finns ju ingenting sånt [behandling förf. anm.] utan då är det om de själva har förmågan att 
ringa vårdcentralen och kanske få en kuratorskontakt. Det är väl ungefär det vi har, sen att 
man som vårdare eller personal ser att de mår dåligt…att de kanske kan jobba på relationen 
och stötta lite…men det är väl egentligen det enda. 

Men detta är inte de enda spår av ett förändrat samhälle som kan anas i aktörernas utsagor om 
ekobrott och ekobrottslingar. Att ekonomi, pengar och konsumtion är fundamentalt för 
ekobrottsubjektet är tydligt hos informanterna. För samtliga informanter finns ett resonemang 
som utgår från att ekonomiska brott är mindre förkastliga än andra mer traditionella brott. Det 
finns en ökad acceptans eller flytande gränser för vad som accepteras och inte i samhället. Då 
samhället sätter upp ramarna att ekonomiska förhållanden inte behöver ursäktas behöver då det 
ekonomiska brottet ursäktas? Det är lockande att svara ja på frågan. Jag tror dock att man kan 
sluta sig till att ekonomins allt mer obestridliga position bidrar till att ekonomiska brott, moraliskt 
sett, värderas mindre förkastligt än vad de hade gjort i ett samhälle där ekonomi är något 
diskutabelt. Denna omständighet, ekonomins odiskutabelhet, skulle jag vilja påstå bidrar till både 
konstitutionen och konstituerandet av Särskiljnadsdiskursen.   
         Ekobrottet definierar det postmoderna samhällets utsuddande av gränser. Gränserna mellan 
det normala och onormala, det förväntade och oväntade, det bekanta och det främmande suddas 
ut och vad är egentligen skillnaden mellan ett ekonomiskt brott och ekonomiska affärer i 
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gränslandet mellan lagligt och olagligt? Särskiljnadsdiskursen i sig definierar också denna 
utsuddning av gränser; för om man bara tittar lite djupare är det ju inte svårt att se skillnaden 
mellan ekonomisk brottslighet och traditionell brottslighet. 

Att styra eller låta sig styras?  
Det är svårt att utröna vem eller vad som egentligen övar inflytande på ekobrottssubjektet och 
dess arena. Som inledningen av denna uppsats konstaterade kan man inte studera ekobrott och 
ekobrottslingar utifrån en enda disciplin eller utgångspunkt, då området inte är begränsat till vare 
sig den rättsliga arenan, kriminalvården eller ekonomiska premisser, utan istället ett sammanvävt 
komplex av skilda aktörer och arenor.153 Klart är att officiella figurer, exempelvis 
Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården påverkar det diskursiva klimatet. Men då 
ekobrottslingen inte delas in i samma kategori som den traditionella brottslingen påverkas de inte 
heller på samma sätt som övriga intagna av kriminalvårdens förändringar som till exempel 
tillkomsten av olika behandlings- och påverkansprogram, kontaktmannaskap samt 
professionalisering.154 Ekobrottsmyndigheten gör också sina försök att påverka bilden av 
ekobrottslingen. Men försöken att föra ekobrottssubjektet närmare den traditionella brottslingen 
går ganska obemärkt förbi, förutom att vissa spår kan anas i personalens utsagor. Dessa officiella 
representanter påverkar alltså inte så mycket som man ibland får intrycket av. Istället är det andra 
krafter som är mycket mer inflytelserika; ekonomin och marknaden.155 De intagna som 
intervjuats uttrycker att de söker kickar genom mer och mer konsumtion. Det ekonomiska 
klippet är många gånger drivkraften till deras ekobrottslighet. Marknadens ökade rörlighet bidrar 
alltså till att öppna upp fler och fler möjligheter till ekonomiska klipp, lagliga eller olagliga, för 
dem som känner sig manade. Rättssamhället och den akademiska vetenskapen är ytterligare två 
arenor som tänkemodeller och diskursiva formationer påverkas av och därmed påverkas också 
aktörerna. Det är till exempel tydligt att Kontrollteorin övat ett stort inflytande på tankesätt kring 
både traditionella och ekonomiska brott.156 Rättssamhället sätter i de allra flesta fall ramarna för 
vad som är rätt och fel, lagligt och olagligt, men då den ekonomiska brottsligheten inte är ett 
rättsligt begrepp har även forskningen möjligheter till styrning. Genom att forskningen sätter 
ramarna för vad ekonomisk brottslighet står för, betyder och innebär, formas vem 
ekobrottslingen är, bör vara och förväntas vara. Idag finns egentligen inga sådana ramar då 
forskningen kring ekobrott och ekobrottslingar i alltför stor utsträckning är inriktad på 
ekobrottet. Kanske är det rädslan för brottet157 som gör att forskningen än så länge inte fokuserat 
på ekobrottslingen i någon större utsträckning. Så länge forskningen inte är inriktad på 
ekobrottssubjektet i någon större utsträckning står det också fritt för andra krafter att definiera 
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subjektet, och jag tror att det är just det som händer i Särskiljningsdiskursen. I denna diskurs 
definieras ekobrottssubjektet utifrån den bild som ekobrottslingen tjänar på att definieras som, 
som icke kriminell. Denna bild av ekobrottslingen underlättas också genom att ekobrottslingens 
idealiserade egenskaper har många likheter med till exempel en företagsledare som ofta beskrivs 
som intelligent, karismatisk och uppfinningsrik. Dessa egenskaper är i sin tur styrda av andra 
diskursiva formationer, vilket kommer ekobrottssubjektet och Särskiljnadsdiskursen till godo. Att 
beskriva någon som karismatisk och kreativ är ord som i dagens samhälle är, om inte en 
honnörsposition, utan tvivel en komplimang. 

Avslutande diskussion  

De centrala frågorna  
Som jag inledningsvis påtalade hade Dagens Nyheter den 8 mars i år (2006) en rubrik; ”Det finns 
brott som bryter mot mer än lagar.”.158 Texten handlade sedan om svenska företagsledare som 
mot FN:s handelssanktioner sålde varor till Saddam Husseins Irak. Rubriken är intressant då den 
implicerar att det finns vissa brott som skiljer sig från andra och att dessa har ett annorlunda 
moraliskt och diskursivt innehåll. I texten ställdes även frågan; vad är det för skillnad på en 
svensk företagsledare och en knarkkung? Denna fråga är också intressant då den implicerar att 
det finns en skillnad mellan ekonomiska brott och brottslighet som har med droger att göra. Men 
stämmer detta? Vad är egentligen ett ekonomiskt brott och vem är ekobrottslingen? Hur talar vi 
om fenomenet och vad innebär vårt tal? 
         Centrum för denna uppsats har varit hur talet om och bilden av ekobrottslingen och 
ekobrottet produceras på olika nivåer och i skilda samtalsordningar samt vilka förställningar som 
medverkar i styrningen av subjektet. Den socialkonstruktionistiska utgångspunkten har varit att vi 
får tillgång till och skapar vår verklighet tillsammans i vårt tal.159 Tre frågor har ställts;  
* Hur formas, artikuleras och institutionaliseras aktörernas utsagor och bilden av ekobrottslingen 
och ekobrottet på olika nivåer och i skilda samtalsordningar?  
* Vilka diskurser styr synen på och talet om ekobrottslingen och ekobrottet och vad innebär 
diskurserna? 
* Hur påverkar kontexten, ett förändrat samhälle, diskurserna och vad blir konsekvenserna för 
aktörerna?  
         Den första frågan besvarades med hjälp av att ringa in ekobrottslingen i aktörernas utsagor 
och utkristallisera hur de talade om ekobrottslingen. Slutsatsen blev att ekonomi, det personliga 
ansvaret, straffet och ekobrottslingen som kategori var centrala områden för aktörerna. Ekonomi 
var centralt då ekobrottssubjektet upplevde att trycket att konsumera var stort samtidigt som 
ekonomiska klipp var motivet till många ekonomiska brott. Ekobrottssubjektet hade en speciell 
relation till sitt straff, då det upplevdes som konstigt att sätta en ofarlig och egentligen ganska 
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”normal” ekobrottsling bakom lås och bom. Här fanns dock skillnader mellan aktörerna, 
Ekobrottsmyndigheten försökte i mycket större utsträckning koppla ekobrottslingen till det 
traditionellt brottsliga subjektet, då de upplevde att det fanns en schablonbild av 
ekobrottssubjektet som inte överensstämde med deras verklighet. Detta fenomen, att 
ekobrottslingen är närmare ett ickebrottsligt subjekt än det traditionellt brottsliga subjektet, 
innebar effekter för det ansvar ekobrottsubjektet tog för sitt brott. De intagna uttryckte att 
ekobrottet var något som bara hände samtidigt som det ju inte var så farligt då det bara drabbade 
staten och inte någon enskild. Detta resonemang blev möjligt tack vare åtskillnaden mellan 
ekobrottsubjektet och det traditionellt brottsliga subjektet. 
         Därefter lyftes diskussionen en nivå, till det diskursiva planet. Här resonerade vi oss fram 
till att det finns flera diskursiva formationer som påverkar aktörerna på den ekobrottsliga arenan. 
Det är dock en diskursiv regim som är mer övergripande än de andra och har störst betydelse, 
Särskiljnadsdiskursen. Diskursens huvudsakliga funktion är att skilja på ekobrottssubjektet och 
det traditionellt brottsliga subjektet, vilket får oerhörda konsekvenser för talet om och synen på 
ekobrottet och ekobrottslingen. Den mest angelägna effekten är ekobrottslingens karaktäristika 
som ickekriminell och normal. Dessutom får Särskiljnadsdiskursen effekten att ekobrottet får en 
ansvarsfri och ickeförkastlig karaktär. Dessa två effekter är särskilt tydliga i aktörernas sätt att tala 
om ekobrott och ekobrottslingar. Diskursen möjliggör till exempel utsagor om ekobrottet som ett 
mindre felsteg; ”man lockas till att begå misstag [ekobrott]” (Intagen I) samt att ett brott mot 
lagen kan kallas fusk, ”det [ekobrottet] handlar ju oftast om skattefusk […]”(Intagen I). Detta är 
bara två exempel, i det empiriska materialet finns ett stort antal citat av samma typ, utsagor som 
blir möjliga på grund av Särskiljnadsdiskursen. 
         Den tredje ansatsen, hur kontexten, ett förändrat samhälle, påverkar diskurserna och vad 
konsekvenser blir för aktörerna, ställde till lite bekymmer då den ekobrottsliga domänen är ett 
sammanvävt komplex av skilda aktörer och arenor. Några tendenser där det förändrade samhället 
påverkade ekobrottslingen och ekobrotten kunde dock utrönas. Ett exempel är att de 
ekonomiska premisserna står mer ohotade än under tidigare samhällsepoker och ekonomiska 
brott behöver därmed inte ursäktas för i samma utsträckning. Kanske kan denna tendens 
diskuteras, men ekonomins odiskutabla position bidrar i allra högsta grad till att ekonomiska 
brott moraliskt värderas mindre allvarligt och ekonomin bidrar därmed till konstituerandet av 
Särskiljnadsdiskursen. Det postmoderna samhället påverkar den ekobrottsliga domänen likväl 
som ekobrottssubjektet, nedan kommer dessa effekter att diskuteras ännu närmare.  

Ett symptom på det (post)moderna 
Ekobrottssubjektet flyter diskursivt och tycks inte institutionaliseras på samma sätt som andra 
brottstyper. Det pågår en förhandling eller kamp mellan en rad olika aktörer och diskurser om 
vad ekobrottet och ekobrottslingen är och förväntas vara. Denna process är i själva verket 
dubbel, samtidigt som man har en uppfattning om vad subjektet är, är man i full färd med att 
skapa det. Subjektet omges av olika diskursiva alliansbyggen där olika aktörer och intressenter 
försöker bestämma subjektets innebörd på det sätt som den aktören eller diskursiva formationen 
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anser är lämpligt. Men den faktiska effekten av dessa försök till fastlåsning blir att subjekten blir 
än rörligare då de slits mellan olika diskurser.  
         Vad kan denna rörlighet bero på och hur kan den förklaras? Kanske kan ekobrottsubjektets 
rörlighet ses som ett symptom på det postmoderna. Det kanske inte alls är fallet att 
ekobrottssubjektet är rörligt utöver det vanliga, utan att subjekten i det postmoderna samhället är 
mer mobila överlag och att detta måste ses som ett generellt postmodernt mönster.160 Vi har 
tidigare konstaterat att det postmoderna samhället präglas av utsuddade skillnader mellan det 
normala och det onormala, det förväntade och oväntade, det bekanta och det främmande.161 I 
materialet och för informanterna i denna studie tycks den mest betydelsefulla effekten av det 
postmoderna samhället och dess utsuddning av gränser vara att subjekten blir allt rörligare. De 
upplever hur subjekten stundvis låses fast i en position och får en specifik innebörd för att sedan, 
med en lätt knuff, bli mer flytande igen och rör sig i en annan riktning. Denna process där 
subjektet är under förhandling och flyter diskursivt är i själva verket en styrningsprocess. Denna 
process får sålunda konsekvenser både för subjekten och för samhället.  
         Måhända är förhandlingen om subjektspositionerna ingen ologisk process, utan det kanske 
istället finns en rädsla för vad som skulle hända om ett subjekt, exempelvis ekobrottsubjektet 
fastlåses i en specifik position. I det postmoderna samhället är det idealt att ha en uppsjö av 
subjektspositioner att växla mellan. De postmoderna subjekten är inte bara en omhändertagande 
make eller småbarnsförälder, utan även en uppfinningsrik och karismatisk företagsledare som 
leder sina anställda i rätt riktning. Att vara antingen det ena eller andra är en postmodern 
omöjlighet, det är helt enkelt inte möjligt att bara vara till exempel, en ekobrottsling. Men detta är 
i själva verket inte särskilt egendomligt då det postmoderna präglas av ett ständigt skapande av 
subjekten och därmed blir en fastlåsning istället något onaturligt. 
         Kan då ekobrottssubjektets rörlighet förklaras med detta resonemang? I mycket stor 
utsträckning tror jag att ekobrottssubjektet också är påverkat av det postmoderna samhällets 
rörliga karaktär och utsuddande av gränser. Dessutom tror jag att ekobrottssubjektet är särskilt 
intresserad av att kunna forma bilden av och föreställningarna om ekobrottsubjektet, då det finns 
mycket att vinna på att inte kopplas samman med det traditionellt brottsliga subjektet. Det finns 
också många positiva effekter för ekobrottsubjektet av att kopplas samman med egenskaper som 
kreativ, uppfinningsrik, intelligent och så vidare. Dessa egenskaper är i allra högsta grad inte 
diskursivt fastlåsta, utan används i många olika sammanhang. Det är dock klart att den som 
kategoriseras som kreativ, uppfinningsrik och intelligent befinner sig i en honnörsposition och 
inte har något att vinna på att kategoriseras som icke kreativ, ej uppfinningsrik, ointelligent och så 
vidare. 
         Med den postmoderna rörligheten kommer även frihet, friheten för subjekten att avgöra 
vilka diskursiva formationer som ska få utrymme och vilka som ska tryckas tillbaka. Därmed 
avgör även subjekten vilka föreställningar om ett subjekt som får utrymme att florera i samhället. 

                                                 
160 Bauman, s. 9 f samt 24 ff 
161 Ibid., s. 39 
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När det gäller det ekobrottsliga subjektet är det tydligt att detta val sker kontinuerligt, till stor del 
omedvetet. När de uttalar utsagor som tydligt följer Särskiljnadsdiskursen, blir det uppenbart att 
denna diskurs favoriserar det sätt som ekobrottslingarna själva vill se på sig själva som subjekt. 
Men det blir samtidigt tydligt att andra aktörer inte vill att det ska vara på detta sätt och att man 
borde tala om ekobrottssubjektet på ett annorlunda sätt än den bild som förmedlas i 
Särskiljnadsdiskursen. Ekobrottsmyndigheten tar ett tydligt ställningstagande mot 
Särskiljnadsdiskursen och försöker istället ersätta den med andra diskursiva mönster där 
ekobrottsubjektet är närmare ett traditionellt brottsligt subjekt. Detta lyckas inte då det 
postmoderna samhället inte är uppbyggt kring fastlåsta subjekt, utan främjar det rörliga 
ekobrottssubjektet. Detta innebär i sin tur att Särskiljnadsdiskursen fortsätter vara stark och 
livskraftig och påverkar synen och talet om ekobrottet och ekobrottslingen. Samtidigt blir just 
denna rörliga och flytande diskursiva ordning själva styrningens rationalitet, men som inte tar 
bort det faktum att ekobrottslingen förblir, i enlighet med en hundraårig tradition, inlåst. I detta 
avseende förändrar rörligheten ingenting och effekten av ett ekobrott förblir densamma även om 
styrningsmönster och diskursiva formationer förändras. 
         Det finns något som är ytterst centralt för ekobrottslingen och för samhället i stort; 
ekonomi och pengar. Samhällets ekonomi påverkar Särskiljnadsdiskursen på en makronivå, 
samtidigt som informanterna tydligt uttrycker att de påverkas av konsumtionspressen i det 
postmoderna samhället. På grund av detta måste fenomenet pengar och ekonomi undersökas 
närmare och det blir berättigat att ställa frågan, vad är egentligen pengar? Om frågan ställs till ett 
uppslagsverk får du säkerligen till svar ”[…] standardiserade föremål (t.ex. mynt, sedlar) som 
används som bytesmedel i kommersiella sammanhang.”162 eller något snarlikt. Men det är 
uppbenbart att pengar betyder och innebär mycket mer än så.  
         I det postmoderna samhället är konsumtion en av stötestenarna, jakten på prylar och 
upplevelser är en del av samhället och kulturen med målet att optimera den egna lyckan. 
Konsumtionen står på något sätt också ohotad och behöver inte, tillika ekonomin, förklaras eller 
ursäktas.163 Kanske rider konsumtionssamhället på den konkurrensbaserade ekonomins 
inflytelserika roll och att det som är ekonomiskt korrekt eller meningsfullt inte behöver stöd av 
något annat. Ekobrottslingarna liksom alla andra medborgare i det postmoderna 
konsumtionssamhället känner av pressen att konsumera, att lyfta jaget till nya höjder, men kanske 
är denna önskan och ”måste” resultatet av något underliggande mönster? Driver det 
postmoderna samhället oss att konsumera och är ekobrottslingarna egentligen bara de avvikande 
konsumenterna? Innebär det postmoderna samhället att ekobrott och ekobrottslingar alltid 
kommer att finnas då samhället i sig driver fram brott som genererar pengar som sedan används 
till konsumtion? 

                                                 
162 Nationalencyklopedin på nätet: 
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=pengar&btn
_search=S%F6k+direkt%21  (Norrköping, 2006-05-09) 
163 Bauman, s. 65 

http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=pengar&btn_search=S%F6k+direkt%21
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=pengar&btn_search=S%F6k+direkt%21
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Slutsats; en reflexiv plattform  
Det är, rent diskursivt, skillnad på en svensk företagsledare som säljer varor mot FN:s 
handelssanktioner och en knarkkung. Vi gör, genom vår interaktion och vårt språk, skillnad på 
ekonomiska brott och traditionella brott, vilket får oerhört stora konsekvenser för bilden av och 
synen på ekobrott och ekobrottslingar. Ekobrottslingen är ingen brottsling i den traditionella 
bemärkelsen eller föreställs i varje fall inte så, och på så sätt bryter ekobrottet mot mer än 
rättssamhällets lagar, men kanske inte i den bemärkelsen krönikören i DN avsedde. Krönikören i 
artikeln är tydligt påverkad av Särskiljnadsdiskursen, där särskillnaden mellan ekobrott och 
traditionella brott, bidrar till ekobrottslingens annorlunda karaktär vilket ger intrycket att det är 
skillnad på en ekobrottsling och knarkkung, även om krönikörens fråga implicerar en viss 
osäkerhet. Borde det egentligen vara någon skillnad? 
         Om man ser bortom det förgivettagna blir det brott, som krönikören menar bryter mot mer 
än lagar, endast ett tecken på att samhället ser på ekobrott som något annat än traditionella brott, 
och ekobrottslingen blir då som vem som helst som inte begår brott. Språket möjliggör att ett 
fenomen som ekobrottslingen och ekobrottet formas på det sätt det gör, men genom en 
medvetenhet om de diskursiva förhållandena har samhället valmöjligheten att se ekobrott och 
ekobrottslingar på det sätt det vill; som ett traditionellt brottssubjekt eller ickekriminellt 
brottssubjekt. Det postmoderna samhällets förändring har inneburit en utsuddning av gränser, 
och dessutom har konsumtionen blivit den postmoderna människans mantra och mått på 
framgång. Ekobrottslingen är påverkad av det postmoderna samhället och kanske är det 
oundvikligt att ett postmodernt samhälle drabbas av ekonomiska brott, då ekobrottslingarna helt 
enkelt försöker vara lyckade konsumenter. Min förhoppning med denna uppsats är att du som 
läsare ser den som en plattform för reflexiva funderingar kring ekobrott och ekobrottslingar. 
Detta är mitt perspektiv på ekobrottsligheten och det behöver inte vara ditt. Ha dock gärna 
Särskiljnadsdiskursen i åtanke nästa gång du hör frågan; Vad är det för skillnad på en svensk 
företagsledare och en knarkkung? 
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Sammanfattning 
Vad är ett ekonomiskt brott? Vem är ekobrottslingen? Hur talar vi om fenomenet och vad 
innebär detta tal? Dessa tre frågor kan sägas ringa in kunskapsintresset i denna uppsats. 
         Syftet är att undersöka hur diskurser rörande ekobrottslingen och ekobrottet produceras på 
olika nivåer och i skilda samtalsordningar samt vilka föreställningar som medverkar i styrningen 
av subjektet. Syftet består således även av den kontext som ekobrottssubjektet befinner sig i, ett 
samhälle i förändring. Tre frågor har ställts;  
* Hur formas, artikuleras och institutionaliseras aktörernas utsagor och bilden av ekobrottslingen 
och ekobrottet på olika nivåer och i skilda samtalsordningar?  
* Vilka diskurser styr synen på och talet om ekobrottslingen och ekobrottet och vad innebär 
diskurserna? 
* Hur påverkar kontexten, ett förändrat samhälle, diskurserna och vad blir konsekvenserna för 
aktörerna? 
         Den teoretiska utgångspunkten, eller ramen för uppsatsen, är socialkonstruktionistisk, vilket 
innebär att ekonomisk brottslighet ses som ett social konstruerat objekt. Det vill säga; 
forskningsobjektet är hur sociala aktörer talar om ett bestämt socialt fenomen, ekobrottet, och 
vad detta innebär för konstruktionen av subjektet, den ekonomiska brottslingen. Det empiriska 
materialet består av tre grupper av aktörer och dessa ramar samtidigt in den ekobrottsliga praktiken. 
Jag har valt att fokusera på aktörer som befinner sig på olika plan eller förståelsehorisonter inom 
en större samhällelig arena. De har olika utgångspunkter då några (två) är anställda inom 
kriminalvården, andra (tre) är dömda för ekobrott och intagna på anstalt och den tredje aktören 
är delaktig i den politiska styrningen och kunskapsproduktionen inom ekobrottsområdet, 
Ekobrottsmyndigheten (genom texten Ekobrottsligheten och ekobrottslingarna i ett framtidsperspektiv). 
Dessa aktörer befinner sig i samma verklighet eller diskursiva rymd och i stor utsträckning lever 
de under samma samhälleliga premisser och de uttalar sig om samma objekt, den ekonomiske 
brottslingen.  
         Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av diskursanalys, vilken på samma gång 
är en teori och metod som har sitt ursprung i socialkonstruktionistiskt tänkande. I uppsatsen 
definieras diskurs som ett system av betydelsebärande mönster där både sociala praktiker och utsagor 
produceras och reproduceras i interaktion. I den plats- och tidsspecifika diskursen pågår alltså en 
tvåvägsprocess då utsagor och praktiker både skapas och återges. Följden av denna process är att 
diskursen ger mening och fastställer vad som är tillåtet inom en viss domän, vilket innebär ett 
specifikt sätt att förstå världen eller en del av världen. Genom denna verklighetskonstruerande 
process ses fenomen som mer eller mindre naturliga och därmed följer en fixering av en viss 
betydelse. 
         Det första kunskapsintresset, hur formas, artikuleras och institutionaliseras aktörernas 
utsagor, utreddes hjälp av att ringa in ekobrottslingen i aktörernas utsagor och utkristallisera hur 
de talade om ekobrottslingen. Slutsatsen blev att ekonomi, det personliga ansvaret, straffet och 
ekobrottslingen som kategori var centrala områden för aktörerna. Ekonomi var centralt då 
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ekobrottssubjektet upplevde att trycket att konsumera var stort samtidigt som ekonomiska klipp 
var motivet till många ekonomiska brott, här fanns en tydlig koppling till det postmoderna 
samhällets konsumtionshets och jakt på allt intensivare sensationer. Ekobrottssubjektet hade en 
speciell relation till sitt straff, då det upplevdes som konstigt att sätta en ofarlig och egentligen 
ganska ”normal” ekobrottsling bakom lås och bom, vilket kopplades till Kontrollteorin och 
tanken om den traditionella brottslingen som inte har kontroll över sig själv och sitt liv och 
därför begår brott. Här fanns dock skillnader mellan aktörerna, Ekobrottsmyndigheten försökte i 
mycket större utsträckning koppla ekobrottslingen till det traditionellt brottsliga subjektet, då de 
upplevde att det fanns en schablonbild av ekobrottssubjektet som inte överensstämde med deras 
verklighet. Även detta kan ses som ett tecken på den tidigare forskning som finns på det 
kriminologiska området där ekobrottslingen sedan Edwin Sutherlands dagar ”karaktäriserats” 
som en individ ur de högre sociala lagren i samhället och inte som en traditionell brottsling. Detta 
fenomen, att ekobrottslingen är närmare ett ickebrottsligt subjekt än det traditionellt brottsliga 
subjektet, innebar effekter för det ansvar ekobrottsubjektet tog för sitt brott. De intagna uttryckte 
att ekobrottet var något som bara hände samtidigt som det ju inte var så farligt då det bara 
drabbade staten och inte någon enskild. Detta resonemang blev möjligt tack vare åtskillnaden 
mellan ekobrottsubjektet och det traditionellt brottsliga subjektet. 
         Därefter lyftes diskussionen en nivå, till det diskursiva planet. Här resonerade vi oss fram 
till att det finns flera diskursiva formationer som påverkar aktörerna på den ekobrottsliga arenan. 
Det är dock en diskursiv regim som är mer övergripande än de andra och har störst betydelse, 
Särskiljnadsdiskursen. Diskursens huvudsakliga funktion är att skilja på ekobrottssubjektet och 
det traditionellt brottsliga subjektet, vilket får oerhörda konsekvenser för talet om och synen på 
ekobrottet och ekobrottslingen. Den mest angelägna effekten är ekobrottslingens karaktäristika 
som ickekriminell och normal. Dessutom får Särskiljnadsdiskursen effekten att ekobrottet får en 
ansvarsfri och ickeförkastlig karaktär. Diskursen möjliggör till exempel utsagor om ekobrottet 
som ett mindre felsteg; ”man lockas till att begå misstag [ekobrott]” (Intagen I) samt att ett brott 
mot lagen kan kallas fusk, ”det [ekobrottet] handlar ju oftast om skattefusk […]”(Intagen I). Detta 
är bara två exempel, i det empiriska materialet finns ett stort antal citat av samma typ, utsagor 
som blir möjliga på grund av Särskiljnadsdiskursen. 
         Den tredje ansatsen, hur kontexten, ett förändrat samhälle, påverkar diskurserna och vad 
konsekvenser blir för aktörerna, ställde till lite bekymmer då den ekobrottsliga domänen är ett 
sammanvävt komplex av skilda aktörer och arenor. Några tendenser där det förändrade samhället 
påverkade ekobrottslingen och ekobrotten kunde dock utrönas. Ett exempel är att de 
ekonomiska premisserna står mer ohotade än under tidigare samhällsepoker och ekonomiska 
brott behöver därmed inte ursäktas för i samma utsträckning, ekonomins odiskutabla position 
bidrar i allra högsta grad till att ekonomiska brott moraliskt värderas mindre allvarligt och 
ekonomin bidrar därmed till konstituerandet av Särskiljnadsdiskursen. Min förhoppning med 
denna uppsats är att läsaren ser den som en reflexiv plattform för funderingar kring ekobrott och 
ekobrottslingar. Ha gärna Särskiljnadsdiskursen i åtanke nästa gång du hör tal om eller diskuterar 
ekobrott och ekobrottslingar. 
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