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Útdráttur 

Afbrotafræði er fræðigrein sem rannsakar umfang afbrota í samfélaginu og kemur 

með útskýringu á útbreiðslu þeirra og afleiðingum. Efnahagsbrot er eitt svið  

afbrotafræðinnar og verður sú grein meginviðfangsefni þessarar ritgerðar. Í 

ritgerðinnni verður fengist við að endurspegla hvaða tegundir efnahagsbrota 

fræðimenn Norðurlandanna leggja áherslu á í umfjöllun sinni á efnahagsbrotum 

síðastliðin ár. Hugtökunum afbrotafræði og efnahagsbrot verða m.a. gerð skil sem og 

kenningum sem fræðimenn félagsfræðinnar hafa stuðst við í greiningu þeirra á 

efnahagsbrotum. Niðurstaða ritgerðarinnar á umfjöllun fræðimanna á 

Norðurlöndunum síðastliðin ár einkennist af vissum tegundum efnahagsbrota og þá 

sérstaklega skattalagabrotum og svartri vinnu. Fleiri tegundir efnahagsbrota voru í 

umfjöllun fræðimanna, en þessi brot stóðu þó upp úr. Ritgerðin er byggð upp af 

heimildum sem komu víða að, meðal annars frá Norræna sakfræðiráðinu. 
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1. Inngangur 

Afbrotafræði er fræðigrein sem rannsakar umfang afbrota í samfélaginu og kemur 

með útskýringu á útbreiðslu þeirra og afleiðingum. Hún býr yfir mörgum ólíkum 

sjónarhornum á það hvernig best er að nálgast viðfangsefnið hverju sinni (Helgi 

Gunnlaugsson, 2000). Afbrotafræði er vísindaleg nálgun sem notuð er til að rannsaka 

afbrotahegðun. Þetta er þverfagleg grein sem rannsakar afbrot og afbrotahegðun. Í 

klassískri skilgreiningu er talið að afbrotafræðin sé svið þekkingar sem á við glæpi 

sem félagslegt fyrirbæri (Siegel, 2009).  

Edwin Sutherland,  sem var forseti bandarísku félagsfræðisamtakanna árið 1939, 

hefur löngum verið kallaður faðir bandarískrar afbrotafræði. Sutherland vakti fyrst 

athygli á viðskiptabrotum í setningarræðu sinni á ársþingi félagsfræðisamtakanna árið 

1939 með því að kynna hugtakið hvítflibbabrot (e. white collar crime).  Hugtakið 

hvítflibbabrot hefur síðan fest rætur í tungumálum margra þjóða. Sutherland áleit að 

félags- og afbrotafræðingar hefðu verið of uppteknir við rannsóknir á strætisglæpum 

(ofbeldis- og fjármunaglæpum), en minna hugað að brotum efri stétta (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). Fræðimenn hafa yfirleitt talið að ástæða þess að brotamenn 

brjóti af sér séu brestir í fari þeirra eða félagslegt skipsbrot af öðru tagi. Sutherland 

taldi að slíkar skýringar væru ekki nógu góðar til að varpa ljósi á hvítflibbabrot og um 

leið væri líklegt að þær misstu einnig marks þegar um strætisbrot væri að ræða. 

Markmið Sutherlands var því ekki eingöngu að beina sjónum að hvítflibbabrotum og 

alvarleika þeirra heldur ekki síður til að setja fram kenningu sem gæti átt við um öll 

hegningarbrot (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

Til að útskýra hugtakið hvítflibbabrot í stuttu máli, felur það í sér misnotkun á 

valdastöðu til ólögmæts ávinnings (Nelken, 2007). Fræðimenn eru samstíga í því að 

hvítflibbabrot sé meðal alvarlegustu brota í samfélaginu (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Tjón sem hlýst af afbrotum sem þegnar samfélagsins verða fyrir eru ekki einungis 

fjárhagsleg, heldur hafa þau einnig margvísleg áhrif á heilsu og líf fólks, auk þess að 

draga úr siðferðisvitund í samfélaginu. Þolendur brotanna er ekki einsleitur hópur, 

þeir geta verið eigendur fyrirtækja, viðskiptavinir, starfsfólk, almenningur og náttúran 

(Conklin, 2004). 

Ástæðan fyrir því að ég valdi að skrifa um efnahagsbrot er margvísleg. Það fyrsta sem 

vakti áhuga minn var efnahagshrunið árið 2008. Síðar fór ég í áfanga í Háskóla 
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Íslands sem fjallaði um afbrotafræði og þar áttaði ég mig á því hversu umfangsmikil 

viðskiptabrot eru og hversu litla athygli þessi afbrot fá í samfélaginu og sú staðreynd 

að fólk gerir sér almennt ekki grein fyrir því þegar þessi brot eru framin. Hugtakið 

siðrof sem finna má  innan afbrotafræðinnar var það hugtak sem jók áhuga minn enn 

frekar, því mér fannst að það mætti heimfæra það yfir á íslenska samfélagið í kjölfar 

kreppunnar árið 2008. Fyrst um sinn byrjaði ég að skrifa um þróun efnahagsbrota því 

ég var einkum forvitin að sjá hvort þróunin tengdist efnahagshruninu  á einhvern hátt. 

Fljótlega komst ég að því að það var hægara sagt en gert að ætla að fjalla um það. 

Aðallega vegna þess að afbrotin eru skráð niður eftir lagagreinum á ólíkan hátt og þar 

af leiðandi gætu afbrot af ýmsum tegundum verið skráð niður undir sama flokkinn. 

Sem sagt ólík brot eru skráð undir sama málaflokkinn og ekki voru til nógu ítarlegar 

skiptingar á því hvernig brot var um að ræða. Í framhaldi af þessu tók ég ákvörðun um 

að fjalla um viðskiptabrot á Norðurlöndunum.  

Ég ákvað að styðjast að hluta til við skýrslu og erindi  sem Norræna sakfræðiráðið 

hefur gefið út og þá einkum skýrsluna, Okonomisk Kriminalitet nordiske perspektiver 

sem Jorgen Ystehede ritstýrði. Skýrslan endurspeglar hvaða viðskiptabrot eru helst í 

umræðunni hjá fræðimönnum í hverju Norðurlandi fyrir sig. Þar af leiðandi ætti 

skýrslan að geta svarað því upp að vissu marki hvaða viðskiptabrot hafa verið 

ofarlega á baugi í umfjöllun fræðimanna síðastliðin fjögur ár. Einnig mun ég styðjast 

við þær greinar sem hafa komið fram á málstofum Norræna sakfræðiráðisins frá árinu 

2007 til 2011 ásamt því helsta sem fræðimenn hafa gefið út síðastliðin ár. Mikið er til 

af erlendu efni um hugtök og kenningar sem tengjast viðskiptabrotum, efnið er þó 

aðallega að finna erlendis þrátt fyrir að á undanförnum árum hafi komið út nokkrar 

bækur frá Íslandi. Mikið af efninu í þessari ritgerð þurfti ég að sækja erlendis frá þar 

sem efnið var ekki til á söfnum hér á landi. Rannsóknir á viðskiptabrotum eru ekki 

margar, en þeim fer sífellt fjölgandi eftir því sem fræðin ryðja sér til rúm.   

Þar sem rannsóknir eru takmarkaðar mun ég nota skýrsluna frá Norræna 

sakfræðiráðinu til að fá sem besta sýn á viðskiptabrot að mati fræðimanna á 

Norðurlöndunum ásamt árlegum greinum sem hafa komið fram í erindum hjá 

Norræna sakfræðiráðinu síðastliðin ár. Skýrslan er unnin af fræðimönnum sem hafa 

það markmið að koma því helsta fram um sýn þeirra á viðskiptabrotin og ætti skýrslan 

því að vera góður vegvísir um hvað sé efst á baugi í viðskiptabrotum að mati 

fræðimanna síðastliðin ár. Ég mun leitast við að svara því hvaða viðskiptabrot séu 
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algengust á Norðurlöndunum að mati fræðimanna  og hversu oft efnahagsbrot hafa 

verið í umfjöllun hvers lands fyrir sig á árlegum ráðstefnum Norræna 

sakfræðiráðisins. Hverjar eru afleiðingar efnahagsbrota og hvaða efnahagsbrot leggja 

fræðimenn áherslu á í umfjöllun sinni? Leggja fræðimenn efnahagsbrota áherslu á 

fyrri kenningar afbrotafræðinnar í umfjöllun sinni á efnahagsbrotum? Eru það 

einungis þeir ríku og efnameiri sem geta framið viðskiptabrot? Fer brotunum 

fjölgandi með hnattvæðingunni? 

Til að átta sig betur á því hvað efnahagsbrot eru og á kenningarlegum bakgrunni 

þeirra þá verður farið sérstaklega yfir nokkrar af helstu kenningum viðskiptabrotanna 

og hvaða afleiðingar brotin geta haft í för með sér. Því næst verður fjallað um greinar 

sem komu fram í skýrslu Norræna sakfræðiráðisns frá árinu 2010. Skoðað verður 

hvað efst er á baugi á hverju Norðurlandanna fyrir sig. Fleiri en eitt orð hafa verið 

notuð yfir afbrot af þessu tagi, má þar nefna viðskiptabrot, hvítflibbabrot og 

efnahagsbrot. Almennt verður notast við hugtakið efnahagsbrot í ritgerðinni. 

Heimildirnar sem ég mun nota í þessari ritgerð koma víðsvegar að, meðal annars 

fræðilegar greinar, skýrslur, fréttir fjölmiðla og hinar ýmsu bækur sem fræðimenn 

hafa gefið út. Til eru þónokkrar fræðigreinar um hugtök og fræðilegar umfjallanir um 

efnahagsbrot en rannsóknirnar um efnahagsbrot eru  færri, þær verða kynntar í kafla 

um hvert Norðurland fyrir sig. Ég mun nýta mér heimildarkerfi sem kallast APA (e. 

The American Psychological Association) sem er einna helst notað við í kennslu í 

félagsfræði í Háskóla Íslands. Í APA kerfinu er vitnað í höfunda og ártal inni í texta 

og hægt er að sjá nánar um hvaða rit ég vitna í aftast í heimildarskránni. 
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2. Efnahagsbrot 

2.1 Skilgreining 

Skilgreining viðskiptabrota í stuttu máli er að þau fela í sér misnotkun á valdastöðu 

einstaklinga eða lögaðila til ólögmæts ávinnings sem fer fram kerfisbundið og 

reglulega í annars löglegri atvinnustarfsemi (Nelken, 2007). Edwin Sutherland beindi 

sjónum sínum hvað varðar  efnahagsbrot aðallega að fyrirtækjaglæpum en í dag er 

litið á brotin í mun víðara samhengi. Fyrirtækjaglæpir eru glæpir innan fyrirtækja og 

hafa verið til staðar síðan frá upphafi iðnvæðingunnar. Milli 1750-1850 jukust tíðni 

glæpa á borð við fjársvik og fjárdrátt svo um munaði eftir því sem banka- og 

fyrirtækjakerfið stækkaði. Þessir glæpir voru iðulega framdir af virðulegu 

millistéttarfólki. Fyrirtækjaglæpum er oft skipt í tvennt, hvítflibbagæpi (e. white-

collar crimes) og skipulagða  glæpi (e. organiezed crime) ( Locker og Godfrey, 2006).  

Þegar talað er um hvíflibbaglæpi er átt við ólöglega virkni fólks og stofnana sem hafa 

það að tilgangi sínum að hagnast ólöglega gegnum eðlilegar viðskiptamillifærslur. 

Skipulagðir glæpir er það þegar talað er um ólöglega virkni fólks og stofnana sem 

hafa það að tilgangi sínum að hagnast í gegnum ólöglegan fyrirtækjarekstur. Þessir 

glæpir tengjast því í báðum tilvikum reyna gerendur að komast hjá lögum innan 

fyrirtækjamarkaðarins fyrir glæpsamlegan tilgang (Locker og Godfrey, 2006).  

Hvítflibbabrot geta til dæmis verið  skattasvik, krediskortasvik, gjaldþrotasvik 

ogsvartar greiðslur. Sumir setja upp fyrirtæki aðeins í þeim tilgangi að brjóta af sér 

eins og til dæmis landsvik þegar fyrirtæki selja djúpa mýri sem hentugt 

byggingarsvæði. Aðrir taka þátt í afbrotum til að bæta markaðsstöðu fyrirtækja sinna, 

þetta geta til dæmis verið verðsamráð og auglýsingablekkingar (Hall, 1998). Erfitt 

getur verið að meta umfang hvítflibbabrota en samkvæmt bandarískri rannsókn þá 

verða um það bil 63% Bandaríkjamanna fyrir hvítflibbabroti einu sinni eða oftar á 

lífsleiðinni (National Public Survey on White Collar Crime, e.d.). Algengustu 

hvítflibbabrotin eru talin vera verðsvik, kreditkortasvindl, óþarfa viðgerðir á eignum 

og bein áhrif af fyrirtækjasvikum (Siegel, 2009). Skipulagðir glæpir spilla hinu frjálsa 

markaðskerfi, þeir blanda saman löglegum og ólöglegum aðferðum í viðskiptum 

sínum,  nota sem sagt ólöglegar aðferðir eins og kúgun eða smygl til að geta dreift 

löglegum vörum. Skipulagðir glæpir sjást oftast í tengslum við  vændi, klám, 

fíkniefni, kynlífsþrælkun og fjárhættuspilara og eru þeir að færast inn á svið tölvu- og 
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hvítflibbaglæpa . Skipulagðir glæpir eru samsærisaðgerð þar sem fjöldi fólks tekur 

þátt í skipulagningu og framkvæmd ólöglegra aðgerða (Hall, 1998). 

 Efnahagsbrot geta bæði verið framin af einstaklingum í eigin þágu og svo verið brot 

sem eru framin í þágu fyrirtækja. Brot sem framið er í þágu einstaklinga er kallað  

vinnutengt afbrot (e.occupational crime) og tekur til brota eða svika einstaklinga í 

tengslum við starf þeirra og má þar nefna sem dæmi viðurkenndar stéttir eins og 

viðgerðarmenn á sviði bifvéla eða raftækja, bankastarfsmenn , lögfræðingar, lækna og 

smærri atvinnurekendur (Clinard, 1983).  

2.2 Afleiðingar efnahagsbrota 

Efnahagsbrot er eitt alvarlegasta og kostnaðarsamasta afbrotið í Bandaríkjunum. 

Afleiðingum af viðskiptabrotum er hægt að skipta í þrjá flokka; efnahagslegar 

afleiðingar, líkamlegar afleiðingar og félags- og andlegar afleiðingar (Little, 1995). 

Tjónið sem hlýst af efnahagsbrotum getur beinst að allt að fjórum aðilum, í fyrsta lagi 

eigendum eða hluthöfum fyrirtækja, í öðru lagi starfsfólki eða verkafólki, í þriðja lagi 

neytendum og í fjórða lagi almenningi og umhverfinu (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

Efnahagslegur kostnaður við efnahagsbrot er mjög mikill en oft er erfitt að greina 

hann. Kostnaður efnhagsbrota hefur aukist mikið milli rannsókna hjá Bandarískum 

fræðimönnum. Ástæðan að baki þess gæti verið vegna aukningar á efnahagsbrotum 

eða vegna nýrra aðferða við vinnslu upplýsinga. Ýmsir fræðimenn hafa þó haldið því 

fram að þar sem efnahagsbrot geta átt sér stað yfir langt tímabil, jafnvel nokkur ár, þá 

geti það leitt til þess að tjónin á bak við brotin séu ofmetin. Hirschi og Gottfredson 

halda þessu fram og þá sérstaklega þegar efnhagsbrot sem standa yfir langt tímabil eru 

borin saman við strætisbrot sem standa yfir í skamma stund. Það sem gerir 

gagnasöfnun við efnahagsbrot flókin er það að fórnarlömb efnahagsbrota geta verið 

fjölmörg, bæði einstaklingar og fyrirtæki. Strætisglæpir eru aftur á móti með þeim 

hætti að einstaklingur brýtur á öðrum einstaklingi. Það getur til dæmis verið erfitt að 

finna hversu margir hljóta skaða af verðsamráði fyrirtækjanna því fórnarlömbin eru 

það mörg og átta sig jafnvel ekki á því að þau eru fórnarlömb (Slapper og Tombs, 

1999; Zahra, Priem og Rasheed, 2005). Þrátt fyrir óvissu í samantekt á efnahagslegu 

tjóni efnahagsbrota eru fræðimenn sammála því að fjárhagslegt tjón þeirra sé meira en 

í strætisglæpum, að auki halda sumir fræðimenn því fram að tjónið sé vanmetið frekar 

en ofmetið (Helgi Gunnlaugsson, 2000; Zahra, Priem og Rasheed, 2005). Áætlaðar 
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kostnaðartölur fyrir efnahagsbrot eru taldar vera það háar að þær hafi mikil 

efnahagsleg áhrif á almenning. Niðurstöður Coneyers (1980) sýndu fram á að  

kostnaður efnahagsbrota var mjög hár. Í tölum hans voru samt sem áður ekki allar 

tegundir brota og má því reikna með enn hærri upphæðum, ef allar tegundir 

efnahagsbrota hefðu verið teknar með. Niðurstaða Coneyers var að efnahagsbrot kosti 

samfélagið um það bil 44 milljarðar dollara á hverju ári í Bandaríkjunum, eða ellefu 

sinnum meira en glæpir tengdir fátækt. Á svipuðum tíma áætlaði Senate Judiciary 

Committe að gallaðar vörur, einokun og önnur brot kostuðu samfélagið um 200 

billjónir árlega og bæði tilkynnt og ótilkynnt brot í sambandi við stjórnun fyrirtækja 

kosta skattborgara um 10 til 20 milljarðar á ári (Clinard og Yeager, 1980). Samkvæmt 

bandarískri rannsókn frá árinu 2006 er talið að efnahagsbrot kosti samfélagið hátt í 

700 milljarðar árlega og er efnahagsbrot sú tegund afbrota sem kostar samfélagið 

mest af öllum tegundum afbrota. Miklar líkur eru á því að enn hærri tala sé á bak við 

efnahagsbrotin, en fæst þeirra komast upp vegna þess að fórnarlömbin telja sig ekki 

hafa gagn af  því að fara með málið til lögreglu eða tilkynna það á einhvern hátt 

(National Public Survey on White Vollar Crime, e.d.). 

Líkamlegar afleiðingar er ein af afleiðingum efnahagsbrota. Margar stofnanir telja 

brotin einungis vera orsök lélegrar viðskiptaaðferðar, en varla ólögleg og hvað þá 

glæpsamleg. Það er þó ekki rétt hjá þeim því áhrif viðskiptabrota geta verið mikil 

(Little, 1995). Tjón af þessu tagi geta komið til vegna hættulegra eða óöruggra 

vinnuaðstæðna og beinist gegn starfsfólki fyrirtækisnins sem brýtur af sér. Líkamlegt 

eða heilsufarslegt tjón neytenda á sér til dæmis stað þegar fyrirtæki setja á markað 

gallaðar vörur, hvort sem um ræðir raftæki, matvörur eða aðrar vörur. Einnig getur 

mengun valdið miklum heilsufarslegum skaða og verið skaðleg umhverfinu (Helgi 

Gunnlaugsson, 2000). Slapper og Tombs (1999) benda á að heilbrigðis- og 

öryggisnefnd í Bandaríkjunum reikni ekki dauðsföll í umferðaslysum sem urðu á 

vinnutíma einstaklinganna þegar reiknaður er saman fjöldi vinnutengdra dauðsfalla. 

Einnig bentu þeir á að mörg dauðsföll sem tengja mætti við starf þeirra látnu eru ekki 

skráð sem slík innan heilbrigðiskerfisins í Bandaríkjunum. Gobert og Punch (2003) 

taka undir mál þeirra og telja að samkvæmt ýmsum opinberum gögnum séu dauðsföll 

og slys á fólki vegna vanrækslu fyrirtækja í raun mun algengari  en fólk gerir sér grein 

fyrir, þau sé jafnvel algengari en hinir hefðbundu strætisgæpir. Samkvæmt tölum frá 

Bandaríkjunum, þá eru yfir hundrað þúsund andláta á hverju ári sem hægt er að rekja 
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til vinnutengdra sjúkdóma. Um það bil 10.000 iðnaðar- og verkamenn látast árlega 

vegna vinnuslysa í iðnaðargeiranum og 1,7 milljón iðnaðarmanna urðu óvinnufærir af 

sökum  vinnuslysa  árið 1991 í Bandaríkjunum. Í flestum tilfellum hefði verið hægt að 

koma í veg fyrir slysin með viðeigandi öryggisráðstöfunum. Loft, vatn og 

jarðvegsmengun valda 100.000 dauðsföllum á ári í Bandaríkjunum. Consumer 

product Safety Commison í Bandaríkjunum telja að um 20 milljónir alvarlegra slysa 

megi rekja til  slæmra  öryggisaðstæðna  eða gallaðra vara eins og  matar, lyfja, bíla 

og tækjabúnaðar. Af þessum 20 milljónum þá eru 110.000 sem verða fyrir varanlegri 

örorku og 30.000 dauðsföll. Þegar horft er á þessar tölur sést að þær eru hærri en í 

götumorðunum, en götumorðin eru 23.000 árlega (Little, 1995). 

Félagslegar og andlegar afleiðingar efnahagsbrota eru þónokkrar en rannsakendur 

hafa fundið mikinn félagslegan skaða sem hlotist hefur af efnahagsbrotum (Little, 

1995). Því er haldið fram að efnahagsbrot sem eru framin af háttsettum einstaklingum 

og fyrirtækjum geti skaðað samfélagið og ýtt undir félagslega einangrun, firringu og 

frávikshegðun almennings (Conklin, 1977; Helgi Gunnlaugsson, 2000; Zahra, Priem 

og Rasheed, 2005). 
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3. Kenningarlegur bakgrunnur 

3.1 Siðrof 

Franski félagsfræðingurinn Emilie Durkheim (1964, 1984) kom fram með hugtakið 

siðrof (e. anomie) í lok 19. aldar.  Hann setti fram þá fullyrðingu að í 

nútímasamfélögum þar sem miklar þjóðfélagsbreytingar eiga sér stað, veikjast hin 

hefðbundnu siðferðisviðmið án þess að ný viðmið komi í stað þeirra sem veikjast. 

Siðrof á sér stað þegar skortur er á siðferðisreglum sem leiðbeina mönnum hvernig á 

að hegða sér á ákveðnum sviðum mannlífsins. Siðrof myndast í samfélögum þegar 

skortur er á sameiginlegum viðmiðum eða félagslegu taumhaldi og áhrif þeirra á 

einstaklinga fara minnkandi. Þegar samstöðu vantar um hvaða hegðun er viðurkennd, 

til dæmis á tímum skyndilegrar hagsældar, þá minnka tengsl milli félagslegs 

taumhalds og siðferðisviðmiða og löghlýðni. Þegar þetta á sér stað verður erfiðara að 

segja hvað telst frávikshegðun. 

Durkheim (1964, 1984) fjallaði talsvert um iðnvæðinguna og notaði þá hugtakið 

siðrof í tengslum við þá umfjöllun. Þar varaði hann samfélagið við því að gera 

framleiðslugreinarnar alveg frjálsar. Hann vildi meina að með því að gefa 

framleiðslugreinunum lausan tauminn þá myndaðist hættuástand og siðrof á vettvangi 

viðskipta og iðngreina. Durkheim taldi þetta vera afleiðingu af efnishyggju og 

einstaklingshyggju,  af örum vexti framleiðslugreinanna og mikillar stækkunar 

markaðarins. Durkheim telur að siðrof hafi myndast í frönsku samfélagi við lok 

nítjándu aldar og að uppspretta siðrofsins hafi verið ör vöxtur iðngreinanna. Hann 

taldi afleiðingar siðrofs vera til dæmis græðgi, metorðsgirni, samkeppnishvöt og 

áhersla á veraldleg gæði sem komu í kjölfar siðrofsins. Durkheim hélt því fram að 

félagslegum þörfum eins og þörfin fyrir virðingu, völd  og löngun í auð væri haldið í 

lágmarki af hömlum samfélagsins þar sem einstaklingurinn búi ekki yfir slíkum 

hömlum sjálfur. Durkheim taldi að þetta taumhald væri samfélaginu nauðsynlegt því 

þrá samfélagsins væri óstöðvandi og mikil hætta og hömluleysi myndi skapast án þess 

(Hagan, 1987). 

Robert Merton notaði hugtakið siðrof frá Durkheim og smíðaði utan um það sína 

eigin kenningu. Durkheim sagði að langanir einstaklingsins væru óendanlegar og það 

þyrfti að halda aftur af samfélaginu í markmiðum þess til að forðast að siðrof 

myndaðist. Það sem Durkheim sagði að væru afleiðingar siðrofs taldi Merton hins 
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vegar að væri uppspretta þess þar sem hefð hefði skapast í kringum þau og 

þjóðfélagið ýtt undir þau. Durkheim leit á markmið einstaklinga eins og þau væru 

óendanleg en Merton leit á markmiðin eins og þau væru stöðug og sameiginleg 

(Hagan, 1987). Samkvæmt Merton myndast siðrof af ósamræmi á milli menningar 

sem heillast af auð og þeirrar samfélagsgerðar sem gerir raunhæfa möguleika hinna 

þegnanna afar litla. Í þeim samfélögum þar sem jafnvægi er mikið aðhyllast flestir 

hlýðni við lög, þar er þá góð samstaða um menningarleg markmið og löglegar leiðir 

að þeim (Slapper og Tombs, 1999). Andstæðan við þetta er í samfélögum þar sem 

mikill ójöfnuður er eða í samfélögum þar sem einstaklingar eru metnir af verðleikum 

eftir því hversu vel þeim gengur að ná markmiðum. Þar eru meiri möguleikar á að 

einstaklingar fari ekki eftir siðferðislegum eða lagalegum viðmiðum ef þeir finna að 

þeir hafi ekki jafn mikil tækifæri til að ná markmiðum sínum með löglegum leiðum. 

Þá nota menn ólögleg ráð til að auðgast. Kenningu Mertons er hægt að nota til að 

útskýra mismunandi flokka frávikshegðunar í ólíkum hópum með mismunandi mikla 

áherslu á að ná ákveðnum markmiðum. Kenning Mertons spáir því að þeir sem hafa 

minnsta möguleikann á að ná árangri með löglegum hætti séu líklegri til að brjóta af 

sér (Cohen, 1995). 

Passas (2000;2001) smíðaði siðrofskenningu með það að markmiði að skýra 

viðskiptabrot í hagkerfum markaðsþjóðfélaga. Passas leitaði í smiðju Durkheims og 

Mertons við kenningasmíð sína. Passas benti á að sama hvort fólk sækist eftir ,,meiru” 

vegna eðlislægra hvata eða vegna menningarlegrar hvatningar, sé aðalatriðið að 

markaðshagkerfi virka ekki án neysluhyggju, óraunhæfra væntinga, áherslu á 

veraldleg markmið og samkeppni. Þetta þýðir að vegna óraunhæfra markmiða má 

búast við frávikshegðun til að ná æskilegum markmiðum. Í kenningum Passas lýsir 

hann því þjóðfélagslega þróunarferli sem leiðir til frávikshegðunar. Passas bendir á að 

rík áhersla er lögð á veraldleg gæði fyrir alla í samfélaginu sem einungis hluti af 

samfélaginu hefur raunhæfa möguleika á að öðlast og veldur þetta misræmi milli 

markmiða og leiða samfélagsins. Þetta leiðir af sér að þeim sem mistekst að mæta 

hinum viðurkenndu stöðlum um lífsgæði eru líklegri til að upplifa skort og vonbrigði 

sem leiði til streitu og frávikshegðunar af ýmsu tagi. 

Passas (2000;2001) telur að það sem gerir venjulegu fólki kleift að gera óvenjulega 

hluti er hæfileiki fólks til að trúa því að athafnir þeirra séu réttlætanlegar. Gerendur 

nota réttlætingar og tækni til að draga úr sektarkennd sem kemur vegna frávika frá 
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viðurkenndum reglum samfélagsins. Afbrot eru því framin sem lausn á vandamálum 

og slíkar lausnir geta verið árangursríkar, ekki síst ef gerendur komast upp með brotin 

og sleppa þar af leiðandi við  refsingu. Eftir því sem gerandinn venst frávikshegðun 

sinni, geta þeir sem eru í kringum hann og í svipuðum sporum farið að líta á þessar 

lausnir sem forskrift að þeirra eigin. Þeir nota þessa hegðun sem fyrirmynd ef þeir 

geta nýtt sér hana sjálfir og þegar frávikshegðun er orðin hluti af viðurkenndu vali 

þurfa vandamál ekki lengur að vera hvatinn. 

3.2 Félagslegt taumhald 

Braithwaite (1989) telur að lausnir á viðskiptabrotum sé að finna í skipulagsheildinni, 

þar sem vandinn byrjar. Braithwaite er með skýringar á viðskiptabrotum sem eru 

talsvert í anda Sutherland en hann byggir líka á hugmyndum Mertons. Braithwaite 

telur að ef samfélag ætli sér af alvöru að halda viðskiptabrotum í lágmarki þá þyrfti að 

hafa það sem forgangsverkefni að skapa menningu þar sem viðskiptabrot eru ekki 

liðin. Til að tryggja að fylgni við lögin verði sem mest, þá er besta aðferðin að skapa 

menningu innan skipulagsheilda sem fordæmir brotahegðun og lítur jákvætt til og 

hrósar fyrirmyndahegðun. Með þessu er verið að tryggja að heildin aðhyllist hlýðni 

við lögin og hafi eftirlit með því að ekki sé farið út fyrir þessa braut innan 

fyrirtækjanna.  

Helsta hugtak Braithwaite (1989) er hugtakið skömm (e. shaming) en það er það 

félagslega ferli sem vekur upp iðrun eða skömm hjá þeim einstaklingi sem skömmin 

beinist að og fordæmingu þeirra sem verða varir við skammarlega hegðun. 

Braithwaite taldi þó að það gæti verið áhætta að beita fordæmingu og kom því  með 

tvær leiðir til að framkalla skömm eða stimplun; fyrirgefanleg skömm (e. 

reintegrative shaming) og ófyrirgefanleg skömm (e. disintergrative shaming). 

Fyrirgefanleg skömm er þegar siðferðislegri vanþóknun og fordæmingu er fylgt eftir 

með fyrirgefningu til að hreinsa fráviksstimpil af þeim sem braut af sér og gefa 

honum tækifæri að verða aftur hluti af samfélaginu. Hegðun brotamannsins er 

fordæmd en ekki brotamaðurinn en með þessu er brotamanninum refsað opinberlega 

en án þess að frekari stimplanir verði á einstaklinginn sem geta leitt til frekari brota. 

Braitwhaite hélt því fram að smærri samfélög væru best til þess fallin að nota 

fyrirgefanlega skömm því þau búa yfir meiri nánd, trausti og samheldni en stærri 

samfélög. Ófyrirgefanleg skömm felur í sér vanþóknun í formi vanvirðingar og 
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niðurlægingar sem fela í sér athafnir sem stimpla hegðunina sem frávik en fáar 

athafnir sem gætu hreinsað stimpilinn af. Brotamaðurinn og brotahegðunin fá því 

fráviksstimpil. Þess háttar skömm  leiðir til útskúfunar og frekari brotahegðunar 

(Braithwaite, 1989; Liska og Messner, 1999).  

Ef skömm er notuð á ósanngjarnan hátt getur afleiðingin af því orðið sú að andúð 

gegn yfirvaldinu sem notar hana verður ríkjandi og það getur ýtt undir afbrotalega 

menningarkima. Sem dæmi um þetta má nefna ýmsar eftirlitsstofnanir sem segja að 

ákveðnu fyrirtæki sé stjórnað með óheiðarlegum hætti. Ef fyrirtæki er viljugt að fylgja 

lögum er þetta ekki talin besta leiðin til að fá menn til að fylgja lögum. Braithwaite 

(1989) segir að betra sé að beita sannfæringarkrafti til að ná til góðviljugra fyrirtækja 

og gefa stjórnendunum sem sýna góðvilja annað tækifæri áður en refsingum er beitt. 

Ef þetta á að ganga eftir verða að vera til ströng viðurlög sem eru tafarlaust notuð 

gegn þeim sem brjóta lögin með skipulögðum hætti. Þetta er gert svo að menn átti sig 

á því hvað er í húfi og taki samviskusamlega ákvörðun. 

3.3 Hlutleysiskenningar 

 Sykes og Matza sögðu að hlutleysiskenning þeirra héldi því fram að afbrotamenn geri 

sér grein fyrir að hegðun þeirra sé siðferðislega röng en þeir læri að réttlæta 

misgjörðir sínar fyrir sjálfum sér með ýmsum aðferðum. Þessar aðferðir kölluðu þeir 

hlutleysistækni (e. techniques of neutralization) sem þeir töldu vera í megindráttum 

þær jákvæðu skilgreiningar sem Sutherland talaði um (Hagan, 1987; Slapper og 

Tomps, 1999; Sykes og Matza 1957). 

Sykes og Matza töldu að það væru fimm tegundir réttlætinga í hlutleysistækni. Fyrsta 

atriðið er höfnun á ábyrgð (e. denial of responsibility), þá sjá afbrotamenn sig sem 

hjálparlaus afsprengi félagslegra aðstæðna eða áhrifa, til dæmis lélegs vinnusiðferðis í 

fyrirtæki eða sérstakra aðstæðna í markaðsumhverfinu. Annað atriði er afneitun á 

skaða (e. denial of injury), þá telja afbrotamenn að hegðun þeirra hafi ekki valdið 

neinum skaða. Ef þeir stela þá telja þeir sig aðeins hafa fengið lánað og klíkuslagsmál 

eru talin vera einkamál. Þriðja atriðið er afneitun á fórnarlömbum (e.denial of the 

victim), þá líta afbrotamennirnir á sig sem refsara á meðan fórnarlömbin eru 

afbrotamenn, að þeir séu eins konar Hrói höttur sem stelur frá þeim ríku til að gefa 

þeim fátækari. Fjórða atriðið er fordæming á þeim sem fordæma (e. condemnation of 

the condemners), þá gefa afbrotamenn það í skyn að þeir sem ná þeim séu hræsnarar 
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eða þá uppfullir af persónulegu hatri. Með þessu er reynt að beina athyglinni frá 

aðalatriði umræðuefnisins yfir á meint misferli annarra. Fimmta atriðið er skírskotun 

til æðri hollustu (e. appeal to higher loyalties), þá sjá afbrotamenn sjálfa sig fasta á 

milli krafa samfélagsins, laga þess og þarfa minni hópa (Hagan, 1987; Slapper og 

Tomps, 1999; Sykes og Matza 1957). Þegar afbrotamaðurinn notar þessar réttlætingar 

fer hann að trúa á sakleysi sitt. Sykes og Matza segja að afbrotamenn finni til iðrunar 

eða sektar þegar þeir brjóta lögin og leiti þá að viðurkenningu á hegðun sinni sem þeir 

telji að geti veitt sér  staðfestingu á sakleysi sínu (Hagan, 1987; Slapper og Tomps, 

1999; Sykes og Matza 1957). 

3.4 Félagsnámskenningar 

Bókin White Collar Crime eða hvítflibbabrot sem kom út árið 1949 eftir Edwin H. 

Sutherland var mikið brautryðjandaverk í félagsfræðinni. Í bókinni setti hann fram 

kenningu sína um ólík félagstengsl (e. differential association) en alla tíð síðan hefur 

kenning hans haft mikil áhrif á hugmyndir manna og fræðileg skrif um viðskiptabrot.  

Sutherland útskýrir kenninguna um ólík félagstengsl á þann hátt að afbrotahegðun 

komi í gegnum félagsmótun,  að hún sé lærð í gegnum samskiptin við þá sem 

skilgreina afbrotahegðunina á jákvæðan hátt og í fjarlægð frá þeim sem skilgreina 

hegðunina á neikvæðan hátt (Sutherland, 1983). Einstaklingar í þessum aðstæðum 

taka einungis þátt í afbrotahegðuninni ef að jákvæðu skilgreiningarnar vega meira en 

þær neikvæðu. Sutherland bætti síðan við kenninguna siðrof og félagslega óreiðu en 

hann taldi að báðar þessar skilgreiningar ættu við bæði hvítflibbabrot og venjuleg 

afbrot. 

Sutherland (1983) telur að félagsleg óreiða geti komið til bæði af siðrofsástandi og 

menningarkimum. Siðrofsástand kemur í framhaldi af skorti á viðmiðum sem eiga að 

hafa taumhald á hegðun einstaklinganna í samfélaginu og beina því í ákveðið 

hegðunarmunstur, eða menningarkimum í samfélaginu sem eru í baráttu eða togstreitu 

við ákveðin gildi. Tvö atriði stuðla að óreiðu í taumhaldi í viðkiptahegðun í 

samfélaginu. Fyrra atriðið er sú staðreynd að hegðunin er flókin, tæknileg og ekki 

sjáanleg almenningi en það síðara að örar breytingar á samfélaginu og viðskiptalífinu 

haldast í hendur. Á tíma þar sem örar breytingar eiga sér stað víkja eldri viðmiðin og 

það tekur tíma fyrir ný viðmið að þróast. 
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Skýringarnar á siðrofi tengir Sutherland þeim breytingum sem áttu sér stað í 

viðskiptalífinu í Bandaríkjunum þegar horfið var frá hinu gamla kerfi frjálsrar 

samkeppni og frjáls framtaks til hlutafélaga í einkageiranum og reglusetningu 

stjórnvalda yfir viðskiptin. Hefðin var áður fyrr sú í Bandaríkjunum að álitið var að 

stjórnvöld ættu ekki einungis að sjá um eftirlit með viðskiptum, heldur ætti að vera 

frjáls samkeppni og framboð og eftirspurn ættu að ráða þróun hagkerfisins. Þessi hefð 

var mjög vinsæl af þeim sem fylgdu hugmyndafræði kapítalismans, þrátt fyrir að þessi 

hefð hefði í raun horfið frá. Við þær breytingar að fara frá einni samfélagsgerð yfir í 

aðra birtist siðrof á tvennan hátt. Fyrst fór viðskiptalífið í gegnum óvissutímabil og 

togstreitu siðferðisviðmiða. Þetta tímabil er miðað við að hafa átt sér stað þremur til 

sex áratugum eftir borgarstyrjöldina. Svo fór almenningur í gegnum sama ferli eftir 

óvissutímabil í viðskiptalífinu og hélt svo áfram eftir að viðskiptalífið hafði náð 

samstöðu um viðmið (Sutherland, 1983). 

Hinn hluti skýringarinnar um félagslega óreiðu er togstreita siðferðisviðmiða. 

Viðskipti hafa ríka tilhneigingu til skipulagningar sem ýtir undir brot á 

reglusetningum á meðan pólitíska samfélagið er ekki eins vel skipulagt í að berjast 

gegn lagabrotum. Á sama tíma minnka líkur á að stjórnvöld nái að stöðva þessa 

hegðun ef þau njóta ekki stuðning almennings sem vill að lögum verði framfylgt. 

Sutherland (1983) telur þessa andstöðu skorta og að það komi best fram í 

skipulagsleysi í baráttunni gegn hvítflibbabrotum. 
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4. Norræna sakfræðiráðið 

Norræna sakfræðiráðið var stofnað af dómsmálaráðuneytum Norðurlandanna árið 

1962 og hefur það hlutverk að styðja og styrkja rannsóknir í afbrotafræði og aðstoða 

stjórnvöld um afbrotafræðileg málefni. Tvö af meginverkefnum ráðsins er úthlutun 

styrkja til rannsókna og að halda árlegar ráðstefnur, málstofur og vinnufundi (Háskóli 

Íslands, 2012). Í stjórn ráðsins eru fimmtán meðlimir og þar af þrír frá hverju landi, 

tveir afbrotafræðingar og einn fulltrúi dómsmálaráðuneytisins (Scandinavian 

Research Council for Criminology, e.d.). Ráðið er með höfuðstöðvar sínar í þrjú ár í 

senn í hverju Norðurlandi en ráðið  hefur haft aðsetur á Íslandi frá því árið 2010 og 

verður þar til ársins 2012. Ráðið gefur út fréttabréf sem kemur út í hverjum mánuði, 

þar sem meðal annars má finna upplýsingar frá öllum löndunum um nýja löggjöf, 

rannsóknir og útgáfur. NSfk gefur út tímarit  á ensku sem kemur út tvisvar á ári og 

heitir það Scandinvaian Journal of Criminology and Crime Prevention en þar eru 

birtar norrænar fræðiritgerðir sem eru niðurstöður málstofanna. Árlega er haldin 

rannsóknarstefna og annað hvert ár er haldin málstofa með fræðimönnum og 

fulltrúum stjórnsýslu. Norðurlöndin hafa svipaða samfélagsgerð, þannig að norrænar 

rannsóknir nýtast vel á milli landanna og er það að hluta til ástæðan fyrir stofnun þess. 

Einnig er ráðið vettvangur fyrir sameiginlegan samanburð og úrvinnslu og unnar eru 

samanburðarannsóknir sem hafa gildi fyrir Norðurlöndin og eru aðferð til að afla 

nýrrar þekkingar á sviði afbrotafræðinnar (Háskóli Íslands, 2012). Fyrir hönd Íslands í 

stjórn ráðsins sitja Ragnheiður Bragadóttir prófessor við lagadeild Háskóla Íslands 

sem tók við sem formaður ráðsins við flutning þess til Íslands, Helgi Gunnlaugsson 

prófessor í félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og Kristrún Kristindóttir 

skrifstofustjóri í dóms- og menntamálaráðuneytinu. Í hverju landi er tengiliður við 

skrifstofu ráðsins og á Íslandi gegnir Margrét Sæmundsdóttir hagfræðingur í 

efnahags- og viðskiptaráðuneyti þeim störfum. Daglegu starfi ráðsins sinnir formaður 

og skrifstofurstjóri þess, Íris Björg Kristjánsdóttir mannfræðingur (Háskóli Íslands, 

2012).  
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5. Norðurlöndin 

5.1 Ísland 

Umfjöllun fræðimanna á efnahagsbrotum hér á landi einkennist af góðærisárum 

efnahagskerfisins, breytingum sem urðu þegar Ísland gekk í Evrópska 

efnahagssvæðið (EES) árið 1994, helstu efnahagsbrotum landsins samkvæmt 

fræðimönnum og hruni bankanna. Einnig verður farið inn á hlutverk 

fjármálaeftirlitsins, skattayfirvalda og efnahagsbrotadeildar. Í samantektinni um 

efnahagsbrot á Íslandi verður meðal annars stuðst við skýrslu og greinar sem hafa 

komið fram hjá Norræna sakfræðiráðinu en í málstofum á árunum 2007-2011 fjallaði 

norræna sakfræðiráðið þrisvar sinnum um efnahagsbrot á Íslandi. Fyrsta umfjöllunin 

árið 2007 var um gráa svæðið í efnahagslífinu, önnur umfjöllunin var árið 2008 um 

bókhalds- og skattsvik tengt alþjóðavæðingunni og þriðja umfjöllunin var um 

bankahrunið á Íslandi. Hér í samantektinni verður einnig stuðst við skýrslu Norræna 

sakfræðiráðsins, en skýrslan var helguð efnahagsbrotum frá árinu 2008. 

 

Árið 2008 varð hrun í kapítalíska heiminum, eitt það versta síðan í hruninu árið 1930, 

og íslenski efnahagurinn varð einna verst úti. Þrír stærstu bankar landsins, Glitnir, 

Kaupþing og Landsbankinn féllu allir og tóku íslensk yfirvöld þá yfir hvern á fætur 

öðrum. Aðeins sex árum áður höfðu bankarnir verið einkavæddir. Íslenska þjóðin 

kom með hinar ýmsu skýringar á hruninu og margir bentu á eigendur og stjórnendur 

bankanna ásamt Fjármálaeftirlitið. Grunur lék á saknæmu atferli og var sérstök nefnd, 

rannsóknarnefnd alþingis, skipuð til að kanna ástæðu þess að bankarnir hrundu 

(Snorri Örn Árnason, 2010). Skýrslan kom út árið 2010 og var ástæðan fyrir hruninu 

talin tengjast bæði hinum alþjóðlega markaði ásamt staðarháttum í fjármálageirarnum 

og umhverfi landsins. Ásakanir komu frá fyrrum yfirmanni fjármálaeftirlitsins (FME) 

að ástæðu hrunsins mætti rekja til græðgi og ábyrgðarleysis stjórnvalda. Þessar 

ásakanir voru þó ekki byggðar á staðreyndum. Þegar leitað er eftir ástæðu fyrir hruni 

bankanna þá verður að skoða vel félagslega og efnahagslega umhverfið í landinu 

(Helgi Gunnlaugsson, 2010). 

Snorri Örn Árnason gerði rannsókn á efnahagsbrotum og komst að þeirri niðurstöðu 

að aukning efnahagsbrota varð annars vegar vegna mikils vaxtar efnahagslífsins sem 

leiddi af sér afbrigðilegt ástand og óljóst regluverk og hins vegar vegna spilltrar 

fjármálamenningar þar sem hagnaðinum var stjórnað (Snorri Örn Árnason, 2006).  
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Þetta styður kenningu Sutherlands um að einstaklingar brjóti af sér fyrir  tilskipun 

yfirmanna eða af völdum pressu frá þeim (Sutherland,1983). Rannsóknin var byggð á 

viðtölum við sjö núverandi og fyrrverandi starfsmenn Fjármálaeftirlitsins (e. 

regulatory authorities) og efnahagsbrotadeildar lögreglunnar. Viðmælendurnir voru í 

mismunandi stjórnunarstöðum og voru viðtölin tekin upp og reynt var að finna sama 

rauða þráðinn í gegnum svör þeirra (Snorri Örn Árnason, 2006). Ekki er vitað með 

vissu hversu stór hluti efnahagsbrota er tilkynntur, en það eru miklar líkur á að stór 

hluti brotanna komist aldrei til yfirvalda. Þar af leiðandi endurspegla tölurnar sem 

koma frá lögreglunni ekki það sem í raun og veru er að gerast í efnahagsbrotum 

(Snorri Örn Árnason, 2010). 

Íslensk yfirvöld stjórnuðu fjármálakerfinu sem eigendur á íslenskum bönkunum 

nánast alla síðustu öld. Stjórnmál réðu bæði fjármálakerfinu og viðskiptaumhverfinu 

og stjórnmálin  höfðu því örlög viðskipta í höndum sér en voru að hluta til af  

einkafyrirtækjunum (Wade, 2009). Á mjög stuttum tíma urðu miklar breytingar sem 

leiddu til þess að viðskiptalífið varð opnara. Breytingarnar hófust á áttunda og níunda 

áratuginum en stærstu breytingarnar urðu þegar Ísland gekk í Evrópska 

efnahagssvæðið (EES) árið 1994. Breytingarnar urðu margar en það helsta var að 

markaðir sem yfirvöld höfðu áður lagt undir sig urðu opnir. Fyrir árið 1990 voru 

viðskipti með hlutabréf ekki algeng, en eftir 1990 þróuðust hlutabréfaviðskiptin og 

,,frumskógarlögmálin stjórnuðu leiknum”. Innherjaviðskipti urðu algeng en þau eru 

ólögleg í dag og viðskiptin voru meira og minna ósýnileg (Einarsson, 2003a, 2003b). 

Samkeppniseftirlitið var stofnað árið 1993 en það var það hluti af EES samningnum. 

Eftirlit yfirvalda með fjármálamarkaðnum var flutt frá Seðlabanka Íslands til 

Fjármálaeftirlitsins sem var stofnað 1999. Stór skref voru tekin til að auka frelsið í 

viðskiptum og lögin tóku breytingum. Þessi atriði eru aðeins hluti af þeim breytingum 

sem áttu sér stað með inngöngu  Íslands í EES (Snorri Örn Árnason, 2010). Með 

þessum breytingum var alþjóðavæðingin meiri og það leiddi af sér að stórar 

peningaupphæðir voru að flakka á milli landa og hafa yfirvöld og bankar hér í landi 

og í nágrannalöndum okkar sameinast í aðgerðum gegn peningaþvætti og óeðlilegum 

millifærslum milli landa (Snorri Örn Árnason, 2008). 

Markaðurinn breyttist mjög hratt á Íslandi með einkavæðingu markaðarins og 

bankanna. Í stað þess að yfirvöld tæku ákvarðanir, þá var markaðnum gefið frelsi 

undir stjórn sérfræðinga og lögin á markaðnum voru höfð eins frjáls og hægt var. 
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Þetta frelsi hafði þær afleiðingar að efnahagskerfið stækkaði hratt og ríkið fékk hærri 

innkomu en áður þekktist. Ný kynslóð af efnuðum athafnamönnum var að taka við af 

þeim eldri og yfirvöld voru að missa stjórnina til peningaaflsins (Snorri Örn Árnason, 

2010). 

Þetta frelsi hafði í för með sér ýmsar afleiðingar og þekktasta dæmið um þetta á 

Íslandi var ákæran á hendur forsvarsmönnum fyrirtækisins Baugur Group sem var 

kært fyrir hin ýmsu fjármálabrot (The Supreme Court of Iceland, 2006).  Flestum 

ákæranna var vísað frá en sakborningarnir fengu skilorðsbundna dóma í sumum 

kæruliðunum (The Supreme Court of Iceland, 2006). Fyrirtækið var talið vera á hinu 

gráa óljósa svæði í viðskiptaháttum sínum.Í rannsókn sem Snorri Örn gerði kom fram 

að viðskiptamenn gengu eins langt og þeir gátu og fylgdu sínu eigin lögmáli sem 

snerist mikið um að fara eins langt út á hið gráa svæði og hugsanlegt var til að ná 

ákveðnum markmiðum. Í rannsókninni tók hann viðtöl við einstaklinga sem þekktu til 

innan viðskiptalífsins og kom meðal annars fram í einu þeirra að viðskiptamennirnir 

litu  á lögin eingöngu sem hindrun og gekk allt út á að finna leiðir framhjá lögunum 

(Helgi Gunnlaugsson og Snorri Örn Árnason, 2007). 

Þetta hefur verið útskýrt á þann veg að menn líta á lögin meira sem stafi á blaði heldur 

en siðfræðina á bak við þau (Jännäri, 2009). Þessi útskýring á efnahagsbrotum er 

nátengd kenningu Sutherlands þar sem hann segir að ákveðin skilgreining á hegðun sé 

einangruð frá víðari og vitsmunalegri skilgreiningu í samfélaginu. Þetta leiðir til þess 

að starfsmenn meta meira ákveðna hegðun sem yfirmenn samþykkja heldur en að 

meta lögin samviskusamlega. Hrun bankanna á Íslandi leiðir í ljós  að nauðsynlegt er 

að setja fram skýrari reglugerðí efnahagslífinu (Snorri Örn Árnason, 2008). 

Innleiðing samkeppnislaganna árið 1993 var þýðingarmikið skref í þróun viðskipta 

hér á landi vegna minnkandi afskiptis ríkis af bankastarfsemi og vegna opnunar 

markaðarins. Árið 2000 voru lögin stöðluð enn frekar til að þau myndu passa betur 

við samkeppnislögin hjá EEA (The Competition Authority, 2000). Árið 2005 kom ný 

tillaga fram um samkeppnislögin til að fylgja eftir umræðu hjá almenningi yfir 

vaxandi áhyggjum vegna stækkunar markaðarins, en stóra olíusamkeppnismálið hafði 

mikil áhrif á umræðu almennings (The Competition Authority, 2005). Árið 2001 gerði 

samkeppnisráðið miklar athugasemdir við þrjú stór olíufyrirtæki og sakaði þau um 

samráð. Í framhaldi af því var gerð mikil rannsókn á þessum fyrirtækjum og árið 2004 
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kom niðurstaða úr rannsókninni sem leiddi í ljós að fyrirtækin höfðu gerst sek um 

samráð í heil 9 ár (The Competition Authority, 2004). Árið 2007 fór málið fyrir dóm 

en var vísað frá á þeim grundvelli að samkeppnislögin taka á gjörningum fyrirtækja 

en ekki á gjörðum einstaklinga (Dómur nr. S2188/2006). Fjöldi mála hjá 

samkeppniseftirlitinu hefur aukist mikið á undanförnum árum og hefur þeim 

sérstaklega fjölgað eftir árið 2005 en það kom til með breyttri löggjöf sem gaf 

samkeppnisyfirvaldinu meiri réttindi. Málin voru kringum fjörtíu árið 1997 en voru 

komin upp í sjötíu árið 2007 (Snorri Örn Árnason, 2010). 

Fjármálaeftirlitið (FME) var stofnað árið 1999. Tekjur þess voru eingöngu frá þeim 

fyrirtækjum sem það hafði eftirlit með. Athyglisvert er að skoða þróun á tekjum FME 

frá 1999 til 2006 en þær tvöfölduðust  á þessu tímabili  á meðan efnahagsreikningar 

bankanna jukust fimmtánfalt árið 2006. Árið 1998-2008 hafði íslenska bankakerfið 

orðið 35 sinnum stærra en áður. Þetta sýnir að tekjur FME jukust engan veginn í réttu 

hlutfalli við stækkun fjármálageirans. Árið 1999 voru 24 starfsmenn  í fullu starfi hjá 

FME og árið 2006 var fjöldi starfsmanna  kominn í 45 (Morgunblaðið, 28. september 

2009). Í viðtali sem Snorri Örn tók við fyrrum starfsmann FME kom í ljós að eftirlitið 

átti í erfiðleikum með að ráða starfsfólk því einkafyrirtækin buðu yfirleitt betri laun. 

Þetta tók hins vegar breytingum með tímanum og fleira starfsfólk með meiri reynslu 

hóf störf hjá FME. Árið 2003 komu 860 ný mál upp hjá FME en árið 2007 voru 1179 

ný mál eða 30% aukning. Ástæðan fyrir þessari miklu aukningu nýrra mála má að 

hluta rekja til þess að á fyrstu árum FME var fjöldi mál sendur yfir til 

efnahagsbrotadeildar og fjölluðu mörg þeirra um innherjasvik en aðeins örfá mál fóru 

fyrir rétt (Snorri Örn Árnason, 2010). 

Embætti Skattrannsóknarstjóra var stofnað árið 1993 en stofnunin sérhæfir sig í að 

rannsaka meint skattsvik og undirbýr mál fyrir efnahagsbrotadeild lögreglunnar. 

Árlega eru rannsökuð um 100 mál. Skattsvikin virtust vera meira í sumum iðngreinum 

en öðrum og þá sérstaklega á veitingastöðum og í matvælaiðnaðinum (Skattrann, 

e.d.). Skattsvikin hafa verið að breytast á undanförnum árum á Íslandi. Áður fyrr voru 

skattsvikin mest í gegnum svarta vinnu eða í földum efnahagi. Nú virðist vera mikið 

um að fólk forðist skattinn með því að koma peningunum út úr landi og stofna 

aflandsfélög. Reynt var að breyta íslenska viðskiptaumhverfinu til að gera það meira 

aðlaðandi og til að fólk færi ekki með peningana erlendis en það virtist ekki ganga 

eftir eins og stjórnvöld vonuðust til (Skattrann, e.d.).  
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Algengustu efnahagsbrotin á Íslandi árið 2008 voru skattsvik, bókhaldsbrot og 

fjársvik. Skattsvikin voru 90 talsins, bókhaldsbrotin voru rúmlega 20 og fjársvikin 

voru átta. Árið 2008 voru 126 efnahagsbrot tilkynnt en hegningarlagabrot voru hins 

vegar í kringum 14.000 (Snorri Örn Árnason, 2008). Skattsvik eru tilkynnt til 

efnahagsbrotadeildar frá skattaeftirlitinu en skattsvik eru talsvert algengari en önnur 

efnahagsbrot. Árið 2008 voru 120 skattsvik tilkynnt á meðan ýmis fjármálabrot voru 

20 talsins. Á árunum 2002 til 2008 var mikil fækkun á alvarlegum skattsvikum en 

þessa fækkun má rekja til ágreinings milli skattrannsóknarstjóra og saksóknara 

varðandi rannsókn á efnahagsbrotum (Snorri Örn Árnason, 2010). Þegar þetta 

breyttist árið 2007 fór tilkynntum skattsvikum að fjölga mjög mikið og má rekja það 

til þess að þessar tvær stofnanir fóru að vinna á annan hátt. Til að átta sig á hversu 

mikið þetta breyttist þá voru tilkynnt skattsvik árið 2006 rétt undir 20 talsins en árið 

2008 voru þau komin upp í 120 (Snorri Örn Árnason, 2010).  

Samkvæmt upplýsingum frá árinu 2003-2007 þá virðast karlmenn fremja 

efnahagsbrot í mun meira mæli en kvenmenn en karlmenn voru gerendur í um það bil 

80 % tilvika. Í sömu athugun má sjá að brotamenn eru í um það bil 70 % tilvika á 

aldrinum 40-50 ára sem er andstætt við önnur afbrot þar sem algengara er að 

brotamenn séu í kringum 20 ára (Snorri Örn Árnason). Árið 2011 var ríkisskattstjóri 

með átak gegn svartri vinnu en ASÍ og SA heimsóttu þá fyrirtæki til að kanna hversu 

margir starfsmenn voru ekki á staðgreiðsluskrá. Af 6.179 kennitölum starfsmanna á 

2.136 vinnustöðum reyndust 737 ekki vera á staðgreiðsluskrá. Það þýðir að 12% eru 

að stunda svarta vinnu samkvæmt úttekt ríkisskattstjóra. Jóhann G. Ásgrímsson 

verkefnastjóri átaksins telur að það skorti úrræði við eftirlit og hann reiknar með því 

að töpuð gjöld vegna svartrar vinnu séu yfir tíu milljarðar á ársgrundvelli 

(Morgunblaðið, 17. október 2011) 

5.2 Svíþjóð 

Á árunum 2007 til 2011 fjölluðu Svíar aðeins einu sinni um efnahagsbrot á árlegum 

málstofum Norræna sakfræðiráðsins. Umfjöllun fræðimanna í Svíþjóð síðastliðin ár 

einkennist af svartri vinnu, bókhaldssvikum og svikum gegn atvinnumálastofnun. 

Sænskir fræðimenn hafa komist að því að svört vinna viðgangist víða og þá 

sérstaklega í byggingariðnaðinum. Heimildir um umfjöllun fræðimanna Svíþjóðar á 

efnahagsbrotum hér að neðan eru meðal annars sóttar úr greinum og skýrslum 

Norræna sakfræðiráðisins jafnt sem úr gögnum frá efnahagsbrotadeild Svíþjóðar. 



23 

Algengustu efnahagsbrotin í Svíþjóð eru bókhaldssvik og skattsvik en skiptastjórar í 

gjaldþrotum og endurskoðendur uppgötva gjarnan þessi brot í gjaldþrotum. Svört 

vinna og önnur skattaundanskot eru líka algeng brot í Svíþjóð þar sem upphæðir í 

skattaundanskotum eru mjög háar. Hinar ýmsu tegundir af skattafúski eru þó ekki 

álitnar eins alvarlegar en það finnast þó nokkuð mörg dæmi um skipulagða svarta 

vinnu, til dæmis í byggingastarfsemi. Aðrir geirar í viðskiptalífinu verða fyrir vel 

skipulögðum efnahagsbrotum, til að mynda í hlutabréfaviðskiptum. Það virðist sem 

alþjóðavæðingin hafi leitt af sér aukningu í efnahagsbrotum og það má rekja til þess 

að erfitt er að fylgjast með efnahagslegum samhengjum og viðskiptum sem að eiga 

sér stað á milli landa. Alþjóðavæðingin hefur einnig haft þau áhrif að mikil aukning 

hefur orðið í þjónustuiðnaðinum og það hefur reynst erfitt að fylgjast með því sem 

skyldi (Baard, Heber, Källman,  2010). 

Efnahagsbrot  eru skilgreind sem brot sem gerast innan ramma löglegrar starfsemi. 

Þessi skilgreining hefur verið lagalega samþykkt í Svíþjóð síðan Réttlætisnefnd (e. 

Justititeuskottet) kom fram með skilgreininguna árið 1981. Þessi skilgreining felur í 

sér að efnahagsbrot á sér stað þegar ólöglegur verknaður er framinn í löglegu fyrirtæki 

á skipulagðan og kerfisbundinn hátt (Baard, Heber, Källman, 2010).  

Efnahagsbrotastofnun Svíþjóðar (e. Ekobrottsmyndligheden) var stofnuð árið 1998 og 

fjallar nefndin um efnahagsbrot í þrengstu merkingu. Með því er átt við að stofnunin 

fjallar til dæmis um mismunandi tegundir af skattabrotum, bókhaldsbrotum, 

kröfuhafabrotum, brotum gegn hlutafélögum, innherjabrotum, brotum á 

samkeppnislögum og svindl með reglugerðir. Ásamt þessu þá fjallar 

efnahagsbrotastofnunin einnig um peningaþvætti, jafnvel þó peningaþvætti sé ekki 

formlega á ábyrgðarsviði stofnunarinnar. Efnahagsbrot eru oft talin vera á gráu svæði 

í lagalegum skilningi  og því getur verið sérstaklega erfitt að takast á við slík brot 

vegna þess að þau viðgangast innan  löglegrar starfsemi. Mjög oft finnast ekki 

fórnarlömb efnahagsbrotanna, sem er andstætt til dæmis  ofbeldisbrotum þar sem að 

fórnarlambið gerir sér grein fyrir að á því var brotið og getur kært. Því er það hlutverk 

eftirlitsstofnana eins og efnahagsbrotastofnunarinnar og skattaeftirlitsins að uppræta 

þessi brot (Baard, Heber, Källman, 2010). 

Bókhaldsbrot og skattsvik eru langstærstu efnahagsbrotin í Svíþjóð. 

Efnahagsbrotadeild og saksóknari skrá þessi brot og árið 2007 voru skattalagabrotin 

og skattsvikin 90% grunaðra efnahagsbrota í Svíþjóð. Skattsvik uppgötvast við eftirlit 
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skattayfirvalda en grunuð skattsvik voru um 6.600 árið 2007 og helmingurinn af því 

voru virðisaukaskattsvik og tæp 1.600 þeirra voru talin mjög alvarleg brot (Brå, 

1996). Bókhaldsbrot getur verið aðferð til að fela önnur brot eins og til dæmis 

skattsvik og þau koma einnig oft fyrir í tengslum við önnur efnahagsbrot (Korsell, 

2003). Vanþekking og slægleg vinnubrögð geta líka verið hugsanlegar skýringar á 

sumum brotanna. Bókhaldsbrot uppgötvast oft í gjaldþrotum þegar skiptastjórinn fer 

yfir reikninga og síðan uppgötva skattyfirvöld einnig talsvert af bókhaldsbrotum. Árið 

2007 voru skráð rúmlega 8.700 möguleg bókhaldsbrot (Magnusson, 1985).  

Fræðimenn í Svíþjóð hafa rannsakað smygl á áfengi. Þeir sem að standa þar að verki 

nota gjarnan lögleg fyrirtækji til að fela sig á bak við. Þeir kaupa áfengi erlendis af 

löglegum brugghúsum eða áfengisverksmiðjum. Þessir aðilar virðast ekki telja að það 

sé mikil áhætta í að flytja áfengið þar sem að í flestum tilfellum er varningurinn vel 

falinn þegar hann er fluttur inn. Þeir selja síðan varninginn inní lögleg fyrirtæki eins 

og til veitingahúsa og á bari. Brotin virtust eiga sér stað með bæði löglegum og 

ólöglegum aðferðum í bland. (Weding, 2007). 

Opinberar tölur yfir afbrot grundvallast aðallega af kærðum málum sem koma til 

lögreglunnar. Þessar opinberu tölur yfir efnahagsbrot segja meira um samantekt 

eftirlitsins heldur en um raunveruleg brot sem slík. Með auknu eftirliti gegn 

efnahagsbrotum hefur þeim fjölgað samkvæmt tölfræðinni, en skýringu má finna í að 

eftirlitið er mun meira nú í dag en það var áður og því komast sífellt fleiri brot upp 

(Korsell, 2003; Brå 2006). Skattsvik hafa aukist eftir árið 2000 og sjá má tvö stór 

stökk í aukningu þeirra. Árið 2004 voru meint skattlagabrot skráð 7.800 en 5.500 árið 

á undan. Aukning er í hlutfalli við fjölda tilkynninga frá skattaeftirlitinu. Árið 2007 

jókst fjöldi grunaðra skattabrota upp í rúmlega 12.000. Bókhaldsbrotum hefur einnig 

fjölgað mikið, en frá árunum 2000 til 2007 jukust bókhaldsbrotin frá 4.000 upp í 

8.700 og árið 2007 jukust grunuð bókhaldsbrot um 26%. Í fjórða hverju gjaldþroti 

uppgötvast mögulegt brot en breytingar eru oft á efnahagsbrotatölum vegna 

mismunandi aðferða sem notaðar eru við skráningu þeirra (Brå, 2008). 

Dæmigerðar fórnarlambarannsóknir og kærur gefa þó ekki réttar tölur yfir 

efnahagsbrotin. Í skattsvikum eru menn þó aðeins nær því að hafa réttar tölur, meðal 

annars vegna þess að skatturinn notar hagtölur til að reikna skattsvik (SKV, 2007). 

Árið 2007 voru reiknað út að vantaldir skattar væru  133 milljarðar sænskra króna, þar 

af helmingurinn vegna svartrar vinnu. Þar af eru 50 milljarðar í örsmáum fyrirtækjum 
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þar sem launin eru minni en milljón sænskra króna á ári en þetta er meira en allur 

skattur sem þessi fyrirtæki borga. Þetta þýðir að skattaundanskot eru mjög algeng hjá 

minnstu fyrirtækjunum og að stór hluti þeirra vinnur svart að einhverju leyti (SKV, 

2007). Svört vinna í byggingariðnaðinum er alvarlegt samkeppnismál, því þeir sem 

vinna heiðarlega neyðast til að hafa verðið hærra vegna skatta og því missa þeir 

marga viðskiptavini til þeirra sem vinna svart (Baard, Heber, Källman, 2010). 

Búin var til dæmisaga sem er byggð á rannsókn sem efnahagsbrotadeild Svíþjóðar 

gerði í kringum árið 2000. Dæmisagan byggir á 40 samtölum við starfsmenn 

byggingariðnaðarins og hinu ýmsu aðila innan hans ásamt 170 símahlerunum sem 

gerðar voru af lögreglunni. Í dæmisögunum eru einstaklingarnir alltaf nafnlausir. Það 

er starfsmaður sem hér verður kallaður Daníel en hann hefur unnið í 

byggingariðnaðinum í talsverðan tíma. Yfirmaður hans biður hann um að vinna á 

kvöldin og um helgar en þetta á vera mikil vinna og Daníel fær borgað svart fyrir 

þessa aukavinnu (Brå, 2007) Honum finnst hann sé þess verðugur að fá þessa 

aukapeninga vegna þess hversu mikið hann vinnur og fyrir utan að hann veit að svona 

gengur það fyrir sig í bransanum. Þessi hluti dæmisögunnar er mjög í anda Sykes og 

Matza sem  héldu því fram að hugsunin á bak við brotin sé að aðrir gera þetta og því 

má ég það líka, að fólk noti þessa afsökun til minnka sektarkenndina/skömmina 

(Hagan, 1987). Annað dæmi úr þessum rannsóknum er þegar einn af nágrönnum 

Daníels biður hann að lagfæra baðherbergið sitt og Daníel uppgötvar að þarna er hægt 

að þéna peninga og spyr nokkra sem hann þekkir hvort að þeir geti hjálpað til. Í 

þessari vinnu er hann verktakinn, sér um bókhaldið, skipuleggur og finnur starfskraft 

ásamt því að kaupa efni til framkvæmdar (Brå, 2007). Samkvæmt Daníel þá er 

efnahagslegur ávinningur af því að vinna svart það mikill að honum finnst þess virði 

að halda áfram að vinna svart. Eftir því sem fleiri biðja hann um að vinna fyrir sig þá 

stækkar tengslanetið hjá honum og eru honum sífellt boðin fleiri verkefni. Eftir því 

sem svarta vinnan verður meiri, þá fær hann til sín fleira utanaðkomandi fólk eins og 

bókara og annað starfsfólk til að hjálpa sér að fegra bókhaldið (Brå, 2007). 

Hollensk rannsókn var gerð árið 2005 um byggingariðnaðinn og fundu rannasakendur 

út að það þarf mikið traust á milli manna í þessum iðnaði til að þeir segi ekki frá 

brotunum. Í Hollandi eru mjög sterk fjölskyldufyrirtæki í byggingarriðnaðinum sem 

auðveldar svarta vinnu  og gerir það að verkum að  hún kemst síður upp. Lykillinn að 

velgengni svartrar vinnu er oft traustið á milli manna (Baard, Heber, Källman, 2010). 
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Dæmið um Daníel sýnir að það þarf fólk með ólík hlutverk til að svarta vinnan gangi 

upp og nái flugi. Tvö mikilvægustu hlutverkin eru verktakinn sjálfur og bókarinn og 

brotin geta verið mjög mismunandi og flókin. Oftast byrjar þetta í smáum stíl og vefur 

síðan utan um sig og verður að mjög stórum verkefnum. Það eru til dæmi um 

efnahagsbrot í Svíþjóð sem hafa gjarnan mikil áhrif á efnahagslífið þar sem í 

brotunum er um mjög stórar upphæðir að ræða og brotamennirnir hafa mikla 

sérþekkingu. Svíar telja að efnahagsbrot eigi eftir alþjóðavæðast mikið á næstu árum 

með tilkomu tækninnar og með alþjóðavæðingu fyrirtækja munu eigendur þeirra fara 

að velja sér land þar sem hentugast er að vera með bókhaldið og fyrirtækið skráð eftir 

því hvernig skattarnir og lagaumhverfið er (Baard, Heber, Källman, 2010). 

Sænska efnahagsbrotadeildin gerði rannsókn til að fá upplýsingar um hvað á sér stað í 

svikum atvinnumálabóta og á svarta markaðnum þar í landi. Rannsakendur tóku 

símaviðtal við 1.691 einstakling sem þáðu atvinnuleysisbætur árið 2006 og ásamt því 

að taka tólf djúpviðtöl við einstaklinga sem höfðu svikið undan skatti eða höfðu 

vitneskju um þá sem gerðu slíkt(Hagstedt, Korsell, Persson, 2008). Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að árið 2006 voru 27 billjónir sænskra króna borgaðar út 

vegna atvinnuleysisbóta. Af þessum 27 billjónum króna voru 1,5 billjón borgaðar út 

ólöglega til fólks sem var í raun að vinna svart eða að svíkja út atvinnuleysisbætur. 

Það þýðir að 4-6% af heildarupphæðum atvinnuleysisbóta eru borgaðar út til 

einstaklinga sem eiga ekki rétt á þeim. Mörgum þykir þessi upphæð ekki raunhæf og 

telja að svikin séu talsvert meiri og rannsakendur halda því fram að hlutfallið gæti 

réttilega verið hærra. Ekki eru til rannsóknir sem sýna fram á aðra tölu en 5% hvað 

skattsvik varðar og því er raunhæft að horfa á þá tölu þegar rætt er um 

atvinnuleysisbótasvik (Hagstedt, Korsell, Persson, 2008). 

5.3 Danmörk 

Í samantektinni um efnahagsbrot í Danmörku verður meðal annars stuðst við skýrslu 

og greinar sem hafa komið fram hjá Norræna sakfræðiráðinu en í málstofum á árunum 

2007-2011 fjallaði ráðið aðeins einu sinni um efnahagsbrot í Danmörku. Í umfjöllun 

fræðimanna í Danmörku um efnahagsbrot er mikil áhersla lögð á skattaundanskot í 

ýmsu formi, þar á meðal með svartri vinnu. Fjallað verður um eitt frægasta mál í 

dönskum efnahagsbrotum, mál skattalögfræðingsins Glistrup. Einnig verður sagt 

stuttlega frá meðhöndlun efnahagsbrota fyrir dómi. 



27 

Í kringum árið 1950 urðu efnahagsbrot sífellt algengara rannsóknarsvið og var 

Sutherland talinn mikill frumkvöðull í þeim málefnum með því að setja fram hugtakið 

White Collar Crime. Síðan þá hafa sífellt fleiri fræðimenn einblínt á þessa tegund 

afbrotafræðinnar og efnahagsbrot er sjálfstæðri grein í Danmörku (Glistrup, 1957). 

Það sem hefur einkennt efnahagsbrot í Danmörku eru skattasvik en þau hafa verið 

mest umdeild í umræðunni um efnahagsbrot. Skattsvik hafa verið mjög mikið í 

umræðunni hjá stjórnvöldum, afbrotafræðingum og lögfræðingum í Danmörku 

undanfarin ár (Madsen, 2010). Svört vinna viðgengst í Danmörku eins og á svo 

mörgum öðrum stöðum. Danska ríkið verður af 8 milljónum danskra króna árlega af 

völdum svartrar vinnu sem skilar ekki inn skattfé, það gerir rúmlega 1% af 

samanlögðum skatti í Danmörku. Þeir sem eru líklegastir til að vinna svarta vinnu er 

ungt fólk og þá sérstaklega karlmenn sem eru faglærðir en konum sem vinna svart 

hefur þó farið fjölgandi undanfarin ár og þá einna helst þeim sem starfa við 

hreingerningar og einnig í faglærðum iðnaðarstörfum (Toftegaard Nielsen 2007). 

Jan Pederson skrifaði doktorsritgerð árið 1989 um skattahagræðingu eða 

skattamisnotkun og í henni skilgreindi hann mörg brot sem koma fyrir í dönskum rétti 

í sambandi við skattahagræðingu (e. skatteudnyttelse), þar á meðal skattsvik. Hann 

fjallaði um ákærur og dóma á áttunda og níunda áratug síðustu aldar sem voru 

ákveðnar gerðir af skattahagræðingu og skattaspákaupmennsku (e. skattespekulation).  

Hans niðurstaða var að ákærur og dómar gengu of langt í vissum tilfellum þannig að 

mál sem með réttu hefðu átt að vera meðhöndluð sem almenn skattamál voru allt í 

einu meðhöndluð í refsiréttinum og fengu brotamenn þar með fangelsisrefsingu 

(Pederson, 1989) 

Danir skipta skattsvikum í tvennt, annars vegar í bein og mælanleg skattsvik og hins 

vegar í óbein skattsvik. Bein svik eru sjáanleg eins og svört vinna, undanskot á 

virðisaukaskatti og svo framvegis en óbein skattsvik eru tiltölulega flókin, oft á tíðum 

huglæg svik sem gjarnan er erfitt að mæla og geta verið af ýmsu tagi. Oft eru slík svik 

skilgreind út frá pólitískum stefnum og skoðunum (Madsen, 2010). 

Til er frægt efnahagsbrotamál í Danmörku og er það mál skattalögfræðingsins 

Glistrup en það tók danska dómskerfið 11 ár að fá niðurstöðu í því. Glistrup notaði 

flókna fjármálagjörninga fyrir viðskiptavini sína til að komast hjá því að borga skatta, 

til dæmis með því að skrá flókin lán á milli aðila og stofna flókin net fyrirtækja sem 
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áttu hvort í öðru og oft var erfitt að rekja slóð á milli þeirra. Málið endaði í Hæstarétti 

og var Glistrup dæmdur til að borga eina milljón danskra króna í sekt og afplána 

þriggja ára óskilyrðisbundinn fangelsisdóm (Gilstrup, 1983). Dómurinn yfir Glistrup 

var á margan hátt einstakur og Jean Pedersen vakti upp þá hugsun að erfitt væri að 

undanskilja stjórnmálalega undirtóna í heildaráhrif dómsins í málinu (Pederson, 

1989). Oft á tíðum snúast mál af þessu tagi að miklu leyti um pólitík eins og sjá má í 

niðurstöðu dóma en ríkið vinnur hátt í 80% mála á móti 20% í einkamálum.  

Sektir fyrir efnahagsbrot hafa hækkað mikið í gegnum árin, eða um helming, en 

fangelsisdómum hefur að sama skapi fækkað. Lágmarkssektin hefur hækkað frá 

100.000 upp í 250.000 danskar krónur en hefðin er sú að sekta menn áður en farið er 

að ræða frekari fangelsisdóma. Nú getur skatturinn sektað fólk áður en það fer fyrir 

dóm svo að málin þurfa ekki að fara jafn langt í dómi (Madsen, 2010). Samkvæmt 

lögum í Danmörku þá getur hegningin fyrir skattasvik verið allt upp í 8 ár í fangelsi 

séu svikin mikil en eins og áður hefur komið fram þá eru sektir algengustu viðurlögin 

við efnahagsbrotum (Madsen, 2010). 

5.4 Finnland 

Á árunum 2007 til 2011 tóku Finnar efnahagsbrot fyrir tvisvar sinnum á árlegum 

málstofum Norræna sakfræðiráðsins. Umfjöllun finnskra fræðimanna á 

efnahagsbrotum hefur einkennst af brotum á tollalögum og efnahagsbrotum milli 

Finnlands og landanna í kring. Finnsk yfirvöld hafa lagt upp með átaksverkefni gegn 

efnahagsbrotum sem er í fjórum liðum.  

Efnahagsbrot er erfitt viðfangsefni og hafa afbrotafræðingar gegnum tíðina verið með 

ólíka skilgreiningu á hugtakinu. Skólabókardæmi um efnahagsbrot í Finnlandi eru 

brot í byggingariðnaðinum og hafa Finnar einbeitt sér einna helst að þeim brotum 

(Alvesalo og Virta, 2010). 

Í Finnlandi hafa verið fjögur átaksverkefni. Í fyrsta og öðru verkefninu einbeittu menn 

sér að meðferð opinbers fjár og einnig var lögð áhersla á að stuðla að  heilbrigðri 

samkeppni og bæta samkeppnisumhverfið í viðskiptalífinu. Þriðja verkefnið kom til í 

kjölfar ákvarðana stjórnvalda um að þörf væri á viðvarandi vinnu í baráttu við 

efnahagsbrot (Alvesalo og Virta, 2010). Fjórða átaksverkefnið var samþykkt 2006 en 

þá voru hlutirnir sem áttu sér stað í efnahagsbrotunum teknir fyrir í stjórnmálunum og 

staðfest var átak til þess að auka innra öryggi gegn afbrotum. Jafnframt var hafið 
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samstarf með aðilum vinnumarkaðarins í baráttunni við svarta vinnu og efnahagsbrot. 

Markmið verkefnisins var að þróa forsendur og samvinnu fyrir auknu upplýsingaflæði 

og þróun eftirfylgni við verkefnin, minnka líkur á svartri vinnu og efnahagsbrotum og 

berjast gegn slíkum brotum milli landa. Gæta átti þess að öll svið efnahagslífsins yrðu 

rannsökuð í stað þess að einblína á ákveðið viðfangsefni. Markmiðið var líka að reyna 

að gera starfsskilyrði svartrar vinnu veikari. Sem dæmi um herferð gegn svartri vinnu 

má nefna virðisaukaskattinn sem var tekinn í notkun í byggingarbransanum í Svíþjóð 

árið 2007 (Alvesalo og Virta, 2010). 

Finnar útskýra efnahagsbrot út frá Sutherland og notast við hans útskýringu á 

brotunum. Sutherland skilgreindi efnahagsbrot á þann veg að persóna í hárri stöðu 

innan fyrirtækis notar aðstöðu sína til að fremja efnahagsbrot og þá er átt við bæði 

borgarleg og stjórnmálaleg brot. Samkvæmt sálfræðingum er meginmunurinn á 

efnahagsbrotum og venjulegum götuglæpum sá að efnahagsbrot eru framin handa 

öðrum félagasamtökum eða öðru fyrirtæki á meðan afbrotamaður götuglæpa hagnast 

sjálfur. Þeir sem fremja afbrotin eru í svo hárri stöðu að þeir komast upp með þau 

(Alvesalo og Virta, 2010). David Friedrichs (1996) setti fram sínar eigin kenningar 

um ólíkar tegundir efnahagsbrota eða hvítflibbabrot eins og hann kallar það. 

Skilgreining hans er mjög víð en hann vildi meina að þessi brot gætu  til dæmis verið 

framin innan fyrirtækja og sagði hann að vinnu- og umhverfisbrot gætu valdið 

misnotkun fyrirtækisins á öllum vinnumörkuðum. Hann fjallaði einnig um brot gegn 

hinu opinbera eða með öðrum orðum pólitískt hvítflibbabrot og svo brot gegn 

fjármálaheiminum eins og til dæmis í bönkum, hlutabréfum og fleira. David taldi 

einnig að afbrot markaðarins og elítunnar ættu það stundum til að tengjast öðrum 

skipulögðum glæpum. 

Träskman (1981) hefur fjallað talsvert um efnahagsbrot í Finnlandi. Hann telur að í 

rannsóknum hafi hugtakið efnahagsbrot margar merkingar sem geti vakið upp margar 

spurningar. Samkvæmt Träskman þá getur skaðinn af efnahagsbrotum verið 

efnahagslegur, líkamlegur og félagslegur. Bæði einstaklingar og hópar geta framið 

brotin sem geta verið framin bæði fyrir hag fyrirtækisins og einstaklingsins. Brotin 

geta bæði verið skipulögð og óskipulögð og Träskman telur að sá sem brjóti  af sér 

þurfi ekki að vera háttsettur heldur gæti það verið hver sem er. 
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Mikil herferð gegn brotum hefur staðið yfir í Finnlandi síðastliðin ár og en hún hófst 

fyrir alvöru árið 2008. Baráttan var einna helst gegn efnahagsbrotum og 

hryðjuverkabrotum. Það sem Finnar lögðu áherslu á í herferð sinni var að eftirlitið 

beindi sjónum sínum að fórnarlömbum glæpanna og áhrifum afbrotanna á þau. Þeir 

lögðu einnig ríka áherslu á að eftirlitið væri sanngjarnt, hugaði að öllum 

þjóðfélagshópum og  gætti réttlætis  svo fórnarlömbin gætu fengið viðunandi bætur á 

tjóni sínu, sama í hvernig formi það væri (Inrikesministeriet, 2008). Í athugunum 

Finna á efnahagsbrotum hefur komið í ljós að brotin eru umfangsmeiri en þeir gerðu 

sér grein fyrir. Í umræðunni um efnahagsbrot þá næst ekki að hafa heildarsýn yfir öll 

málefnin. Beina þarf sjónum að öllum aðilum eins og  atvinnuveitendum, umhverfinu, 

fyrirtækjum og svo að áhrifum efnahagsbrota á ríkið (Alvesalo og Virta, 2010). 

Fræðimenn í Finnlandi hafa fjallað um nýjar leiðir sem sköpuðust fyrir efnahagsbrot 

þegar viðskipti yfir landamæri milli austurs og vesturs opnuðust í framhaldi af hruni 

Sovétríkjanna.  Þeir hafa einnig fjallað um breytingar sem urðu þegar Balkanlöndin 

gengu í Evrópusambandið. Þessir aðilar eiga mikil viðskipti við Finnland auk þess 

sem talsverður hluti utanríkisviðskipta Rússa fer í gegnum Finnland, bæði inn- og 

útflutningur Rússlands. Einkum er um að ræða tollalagabrot þar sem að menn falsa 

magn eða upphæðir. Skipulögð  glæpastarfsemi hefur einnig aukist í tengslum við að 

viðskipti við þessi lönd opnuðust (Leppälä, 2007; Sørli, 2008). Dæmi um þetta, nefnir 

Leppälä (2007), er að 25% af útflutningi Rússa  er í gegnum Finnland og það er vegna 

fullkomins flutninga- og dreifikerfis, öryggismála og landfræðilegrar legu Finnlands. 

Aðferðir sem notaðar eru í þessum brotum eru að gefa upplýsingar um minna magn 

(verðmæti) en það er í raun til tollayfirvalda en það leiðir af sér tollalaga- og 

skattalagabrot. Vandamálið er þó ekki eingöngu Finna heldur einnig hinna landanna i 

kring. Þegar að þetta er gert þá fer hluti óskráðra vara á svarta markaðinn í Finnlandi 

og kemur það niður á samkeppnisstöðu heiðarlegra fyrirtækja. 

5.5 Noregur 

Í umfjöllun um efnahagsbrot í Noregi verður farið í hin ýmsu efnahagsbrot, meðal 

annars  skattasvik, spillingu í byggingariðnaðinum, svik tengd ríkisstyrkjum, brot 

tengd alþjóðlegum viðskiptum og áfengismarkaðinn. Í árlegum málstofum Norræna 

sakfræðiráðsins á árunum 2007-2011 voru fjórar greinar um efnahagsbrot í Noregi. Í 

umfjölluninni um efnahagsbrot í Noregi verður stuðst við greinar og skýrslur sem 
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Norræna sakfræðiráðið hefur gefið út á síðastliðnum árum ásamt heimildum frá 

fræðimönnum þar í landi. 

Það helsta í efnahagsbrotum í Noregi eru svik tengd ríkisstyrkjum en slíkt hefur lengi 

viðgengist. Einnig skattaundanskot hjá norskum fyrirtækjum, bæði stórum og smáum, 

sem eru skráð erlendis. Norðmenn útskýra hugtakið efnahagsbrot á þann veg að það 

sé lögbrot sem á sér stað  í löglegri starfsemi og er framið  af lögaðilum  (Nilsen, 

2010). Tölur úr afbrotatölfræðinni í Noregi segja til um stærð og þróun ákæra í 

efnahagsbrotum. Árið 2007 voru tilkynnt um það bil 400.000 lögbrot til lögreglu, þar 

af voru efnahagsbrot 2%. Á árunum 2000-2007 voru þessar tilkynningar nokkuð 

stöðugar, hæst var talan í efnahagsbrotum  tíu þúsund árið 2002 og lægst árið 2006 

eða um sjö þúsund. Kærur í skatta- og virðisaukaskattsbrotum síðustu árin eru 

mótaðar af breyttum aðferðum eftirlitsaðila í kærumálum (Økokrim., 2007). 

Fjöldi ákæra hefur fækkað mikið síðan mest var árin 2001-2002, þá var ákært í um 

það bil 4.000 tilfellum. Árið 2007 var fjöldi ákæra vegna skatta- og virðisaukabrota í 

kringum 3.000 (Økokrim, 2008-2009). Þetta helgast af því í hæstarétti árið 2002-2003 

kom fram að ekki væri ástæða til að bæði leggja  á viðbótaskatt eða viðurlög í 

einkarétti og á sama tíma að dæma eftir refsilögum. Þess vegna fóru skattayfirvöld 

frekar í einkamál í staðinn fyrir að kæra til lögreglu.  Bókhaldsbrot er algengasta 

lögkærða afbrotið í Noregi, en  fjöldi ákæra á árunum 2003-2007  hefur verið um það 

bil 2.000 (Økokrim, 2008-2009). 

Síðan árið 2000 hafa verið gerðar breytingar á eftirliti með verðbréfum. Teymi 

efnahagsbrotafræðinga var myndað árið 2000 og eftirlitsaðilar settir í kauphöllina í 

Osló en auk þess hefur fjármálaeftirlitið fengið fleiri tæki til að vinna með. Þetta hefur 

leitt af sér aukin samskipti milli kauphallarinnar í Osló og fjármálaeftirlitsins og 

þessir aðilar staðhæfa að þeir hafi uppgötvað fleiri mál en aðrar stofnanir. Það er ekki 

til rannsókn sem sannar fullyrðinguna en eftirlitsaðilarnir halda  því fram að fleiri  

fylgi lögum og reglum en áður. Fjöldi dóma í verðbréfamálum hefur aukist og 

dómarnir í innherjamálum eru orðnir mun strangari en áður (Økokrim, 2008-2009). 

Töluvert er um spillingarmál í byggingariðnaðinum í Noregi.  Í rannsókn sem var 

framkvæmd af Byggingerinlandsforening svöruðu 32% þátttakenda því að í stóru 

byggingarfyrirtækjunum (fyrirtæki með yfir 200 manns í vinnu) höfðu verið gerðar 

tilraunir til spillingar (Nilsen, 2010). Samanlagt höfðu 11% af stjórnendum upplifað 
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tilraun til svindls frá hendi viðskiptavinar eða birgja og 10% af stjórnendum höfðu 

orðið fyrir því að missa af samningi vegna þess að þeir vildu ekki taka þátt í spillingu 

(Dn.no, 28.nóvember 2006). Spilling er oft algengari hjá fátækari þjóðum en 

viðgengst þó líka þar sem landsframleiðslan er mikil. Spilling er vandmeðfarin því 

hún viðgengst í mörgum stéttum atvinnulífsins og í stjórnmálum. Spilling er til komin 

vegna margra ástæðna en oft má rekja hana til samkeppni og er því oftar en ekki 

samband milli mikillar samkeppni, framleiðslukostnaðar og spillingar. Til eru dæmi 

um það að fyrirtæki noti mútur til að ná forskoti á samkeppnisaðilana (Søreide, 2007). 

Per Ole Johonsen fjallaði um ólöglegan áfengismarkað í Noregi í grein sinni fyrir 

Norræna sakfræðiráðið árið 2007. Þar gerði hann grein fyrir ólöglegum 

áfengismarkaði sem viðgengst í Noregi en skipulagðir glæpahópar hafa verið að 

smygla inn áfengi og öðrum vörum. Einnig hafa skipulagðir hópar staðið fyrir 

ólöglegum spilaklúbbum og eiturlyfja-og áfengissmygli. Þessi ólöglega starfsemi 

felur ekki einungis í sér tap á tekjum sem myndu annars renna til ríkisins heldur er 

þessi starfsemi oftar en ekki hættuleg heilsu manna. Dæmi hafa komið upp þar sem 

áfengi hefur verið selt í gegnum ólöglega starfsemi og valdið dauðsföllum þar sem 

drykkirnir voru 96 % spritt. Því stafar hætta af varningi sem ekki fer í gegnum 

venjulega eftirlitsmeðferð og gæðaeftirlit. Fræðimenn í Noregi hafa einnig kannað 

svarta vinnu leigubílstjóra þar í landi en það er það færist sífellt í aukana að 

leikubílstjórar vinni svart og telja þeir  að þetta sé í lagi því aðrir geri þetta og því 

þetta sparar bókhaldsfúsk sem þeim finnst í raun vera meira ólöglegt athæfi heldur en 

að keyra bílana svart (Sørli, 2008). 

Svindl tengt opinberum stuðningi er sú tegund svindls sem hefur vakið meiri athygli í 

seinni tíð. Noregur er með stóran opinberan efnahag og á hverju ári eru lagðar fram 

verulega háar upphæðir frá ríki og sveitarfélögum til ólíkra menningarlegra, trúarlega 

eða félagslegra mála. Kerfi fyrir slíka styrki eru viðkvæm vegna upplýsinga sem að 

sjaldan er hægt að skoða. Þau eru að stæstum hluta byggð á trausti sem  yfirvöld hafa 

á viðkomandi starfsemi. Þetta litla eftirlit með notkun fjármála eykur hættuna á að illa 

geti verið farið með féð. Á seinni árum hafa lögbrot á þessum vettvangi fengið meiri 

athygli frá eftirlitsaðilum og fjölmiðlum og þar af leiðandi eru sífellt fleiri mál sem 

líta dagsins ljós. Yfirvöld hafa einnig beint kastljósinu að svindli á ríkisstyrkjum til 

flutninga, landbúnaðar eða til dreifbýlis pólitískra áætlana (Nilsen, 2010). 
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Tvö efnahagsbrot eru algeng í Noregi. Fyrst er það svindl í tengslum við ríkisstyrki 

sem yfirvöld hafa gefið mikinn gaum. Stærsta sakamálið í ríkisstyrkjasvindli í Noregi 

er svokallað OVDS málið. Hitt dæmið gerir grein fyrir og fjallar um mikinn vöxt í 

stofnun svokallaðra NUF (Norksregistert utlansk foretak) sem eru með útibú í Noregi, 

en félögin eru afleiðing af kröfum um aukið og einfaldara alþjóðlegt viðskiptalíf þar 

sem að rétturinn er gefinn frá þjóðarrétti til alþjóðastofnana. Vöxturinn á þessu 

fyrirtækjaformi sést líka í alþjóðavæðingunni (Trendrapport økonomisk og 

miljøkriminalitet, 2008-2009). 

Í tilfelli OVDS voru undanskot skattsins í gegnum rammasamning milli 

skipafélagsins og vegagerðarinnar. Bakgrunnur styrkjanna til ferjusamgangna var sú 

dreifbýlispólitíska ákvörðum um að halda eins stórum hluta landsins í byggð og 

mögulegt væri (Nilsen, 2010). Ríkisstuðningur til samgangna í héruðunum var ein 

aðferð til að uppfylla þetta. Undanskotin fóru fram á löngum tíma og margir vissu af 

þeim. Undanskotin voru gerð á skipulagðan hátt og ef það er skoðað nánar er hægt að 

álykta að um glæpsamlegt athæfi  hafi verið að ræða.  Innra skipulag í félaginu og 

óljóst verklag um  hvað væri viðurkennd aðferðafræði varð til þess að lögbrotin gátu 

staðið yfir svo lengi. Í málarekstrinum sem leiddi af þessu má sjá að stór hluti í 

málinu var vegna afneitunar ábyrgðar (Nilsen, 2010). 

Hugtakið höfnun ábyrgðar var ákveðinn þráður í dómsmálum gegn OVDS (Hagan, 

1987; Slapper og Tomps, 1999). Burtséð frá því að fyrrverandi framkvæmdastjóri 

hafði vakið máls á brotunum við vegagerðina var enginn af öllum sem komu nálægt 

málunum sem tók ábyrgð á svindlinu, ekki heldur forstjóri fyrirtækisins sem var 

stjórnarformaður í skipafélaginu þegar þetta byrjaði árið 1992 og átti að vita allt um 

málið (Nilsen, 2010).  Sykes og Matza hafa skrifað um höfnun ábyrgðar sem 

aðferðafræði ,,strategi,, afbrotamannanna. Þetta kalla Sykes og Matza 

hlutleysiskenningu og er tákn fyrir aðferðafræði lögbrjótanna sem nota það til að 

réttlæta lögbrotið. Hagræðingin kemur smám saman eftir lögbrotið en Sykes og Matza 

halda því fram að hagræðingin komi fyrir lögbrotið og sé notað til að réttlæta það 

(Hagan, 1987; Slapper og Tomps, 1999). 

Afneitun skaða og afneitun ábyrgðar eiga mjög vel við í OVDS málinu. Í kenningunni 

afneitun ábyrgðar kemur fram að svo lengi sem lögbrjóturinn haldi því fram að hann 

beri ekki ábyrgð á lögbrotunum minnki innri hugsunarmótstaðan gegn því. Óttinn við 
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neikvæð álit annarra virka á hann á sama hátt. Í augum afbrotamannsins á lögbrotið 

sér stað af slysni en hann lítur á lögbrotið sem afleiðingu af aðstæðum sem hann réði 

ekki við (Hagan, 1987; Slapper og Tomps, 1999). Þessa aðferðafræði notuðu 

brotamennirnir í OVDS (styrkjasvindlmálinu). Ein af þeim sem var yfirheyrð, gaf 

yfirlýsingu um að hún hefði ekki gert sér grein fyrir að gjörningurinn hefði ekki verið 

réttur og hún hefði aðeins farið eftir fyrirskipunum. Þar sem að hún vissi að 

reikningarnir voru undirritaðir af endurskoðendum og forstjóranum þá leit hún svo á 

að allt væri í lagi (Nilsen, 2010; Salten tingrett, 2004). Lögfræðingur annars 

starfsmanns hélt því fram að starfsmennirnir hefðu verið neyddir til þess að brjóta af 

sér. Þriðji lögfræðingurinn sagði að sinn viðskiptavinur hefði gert það sama og sá sem 

gengdi starfinu áður og leit á sig sem fanga í skipulagslega óljósu kerfi. Lögfræðingur 

skipafélagsins hafði allt önnur rök. Vörn félagsins hvíldi á persónulegri ábyrgð 

viðkomandi einstaklings (Nilsen, 2010; Salten tingrett, 2004).  

Ef stuðst er við kenningu Sykes og Matza um höfnun ábyrgðar er ljóst að skipafélagið 

og aðrir litu á sig sem fórnarlamb afla sem þeir réðu ekki við. Það er mögulegt að 

viðkomandi líti á sig sem löglegan einstakling sem vann hörðum höndum og uppfyllti 

sínar skyldur. Starfsmenn og skipafélagið bentu hvort á annað í málinu og höfnuðu 

ábyrgð en málið var alvarlegur glæpur með alvarlegum afleiðingum. Það er mögulegt 

að viðkomandi líti á sig sem löglegan einstakling sem vann hörðum höndum við að 

uppfylla sínar skyldur. Afneitun á skaða er annað hugtak sem er mikið notað í 

hlutleysiskenningunni þar sem lögbrjótarnir spyrja hvort lögbrotið hafi yfir höfuð 

valdið skaða. Sykes og Matsa skilja á milli lögbrots sem er,,mala in se“, afbrot sem 

eru ill í sjálfu sér og breytast lítið og eru sambærileg milli tímabila (eins og  nauðgun) 

og ,,mala in prohibitum“, afbrot sem endurspegla ríkjandi siðferði sem geta verið 

breytileg (t.d. innherjarsvik) (Nilsen, 2010). 

Þessi afneitunarkenning var notuð bæði af skipafélaginu og viðkomandi 

starfsmönnum í OVDS málinu. Áherslan var að vegagerðin hefði ekki orðið fyrir 

neinu efnislegu tapi af röngum bókhaldstölum. OVDS hélt því fram í réttinum að 

gjörningurinn hefði verið minnkaður verulega og varð að halda áfram að mestu 

leytivegna þess að það var ekki hægt að stoppa án þess að félagið væri afhjúpað. Á 

þessu tímabili fékk félagið ekki meira borgað en það átti rétt á og skipafélagið var auk 

þess í vafa um hve mikið bókhaldstölurnar höfðu verið notaðar í gjörningunum. Þeir 

vísuðu til þess að samkvæmt upplýsingum úr viðskiptagrunni þar í landi væri 

sambærilegur hagnaður hjá öðrum skipafélögum annars staðar. Ásamt því að 
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niðurstaða rekstursins árið 2003 varð betri en 2002 þrátt fyrir að notaðar hefðu verið 

réttar bókhaldstölur (Nilsen, 2010; Salten tingrett 2004). 

Vöxtur í fjölda norskra skráðra erlenda fyrirtækja (NUF) veldur áhyggjum hjá 

norskum yfirvöldum. Félagaformið er löglegt en eftirlitsaðilar hafa áhyggjur af 

óskýrum línum milli skyldna og reglna. NUF hafa sömu réttindi og norsk hlutafélög 

(AS), en þau hafa meðal annars miklu lægri skyldu til hlutafjárupphæðar og enga 

skyldu til endurskoðenda ef veltan er undir 5 milljónum norskra króna. Ásamt því að 

það er möguleiki á að fela raunverulega eigendur í gegnum erlenda félagaskráningu. 

Eftirlitsaðilar telja að þetta geti leitt af sér skattaundanskot og önnur efnahagsbrot. 

(Nilsen, 2010). Það hefur sýnt sig að það eru svo sem ekki nein ný glæpaform sem 

hafa fylgt í kjölfarið á NUF félögunum, breytingarnar hafa orðið í löggjöfinni og þar 

með breytast forsendur löggjafarinnar. Það er hægt að líta á vöxtinn í þessu 

félagaformi sem afleiðingu af heimsvæðingunni. Hluti af EES samkomulaginu gerir 

Noreg skyldugan fyrir réttarákvæði að breytast frá þjóðlegu réttarákvæði til 

yfirþjóðlegra dómstóla (Nilsen, 2010). Þessi aðferðafræði var notuð með frjálsum 

vilja þó svo að það hafi leitt af sér ókosti eins og aukin vandmál hvað varðar  

efnahagsbrot. Það er yfirþjóðlegi dómstóllinn í Lúxemborg sem ákveður hvers konar 

félagaform lítil fyrirtæki mega velja og það aftur hefur áhrif á viðkomandi 

skattayfirvöld og forsendur stjórnmálanna til þess að hafa eftirlit. Það verður því að 

viðurkennast að Giddens hefur nokkuð til síns máls um heimsvæðinguna. Hann sagði:   

,,Efling á félagslegum samböndum tengir staði sem eru langt frá hvor öðrum, þannig 

það sem gerist á einum stað hefur áhrif á aðra staði“ (Nilsen, 2010). 

Robert Merton kom fram með siðrofskenningu sem er mjög athyglisvert að setja 

saman við þróun NUF fyrirtækja. Samkvæmt Merton myndast siðrof af ósamræmi 

milli menningar sem heillast af auð og þeirrar samfélagsgerðar sem gerir raunhæfa 

möguleika hinna þegnanna afar litla. Í þeim samfélögum þar sem jafnvægi er mikið 

aðhyllast flestir hlýðni við lög og þar er þá góð samstaða um menningarleg markmið 

og löglegar leiðir að þeim (Slapper og Tombs, 1999). Kenning Mertons spáir því að 

þeir sem eiga sístmöguleika á að ná árangri með löglegum hætti séu líklegri til að 

brjóta af sér (Cohen, 1995). Því er haldið fram að það græðgismenning hafi rutt sér til 

rúms í Noregi síðustu árin en það mikilvægasta í slíkri menningu er að upphefja 

sjálfan sig eins mikið og hægt er án þess að hugsa út í hvort maður eigi það skilið eða 

ekki (Nilsen, 2010). 
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6. Lokaorð 

Hér að framan hefur verið fjallað um skilgreiningu efnahagsbrots, helstu kenningar 

afbotafræðinnar ásamt því að stikla á stóru yfir hvað er að gerast í efnahagsbrotum í 

hverju Norðurlandi fyrir sig með skýrslur og greinar fræðimanna frá Norðurlöndunum 

að leiðarljósi. Norðurlöndin eru þjóðir sem hafa nokkuð líka menningu og þar af 

leiðandi er hugsanlegt að áherslan gæti oft verið sú sama eða svipuð. Þar að auki eru 

fræðimenn Norðurlandanna með svipaða sýn á samfélagið og verða fyrir áhrifum hvor 

annars ásamt því að fræðimenn sem sækja ráðstefnur Norræna sakfræðiráðsins fá 

innsýn í störf hvers annars. Norræna sakfræðiráðið er gagnlegt því það hjálpar 

fræðimönnum sem og almenningi að fylgjast með þeim rannsóknum sem unnið er að 

hverju sinni. Efnahagsbrot eru tegund afbrota sem er nokkuð óplægður akur í fræðum 

hér á landi og hafa fáar rannsóknir verið gerðar á umfangi þeirra (Árnason, 2006). 

Fræðin hafa þó fengið talsvert meiri athygli eftir hrun og umræðan um brotin er 

sýnilegri í samfélaginu. Ástæðan að baki þess að ekki hafi verið gerðar fleiri 

rannsóknir en raun ber vitni gæti verið að brotin eru oft á tíðum flókin og mismunandi 

hvaða lagagreinar þau flokkast undir. 

Skýrt dæmi um hversu flókið er að flokka efnahagsbrotin er það sem kemur fram 

þegar skoðuð er afbrotatölfræði sem ríkislögreglustjórinn gefur út árlega. Þar eru 

afbrotin flokkuð niður eftir ólíkum lagagreinum og eru því oft mismunandi tegundir 

afbrota undir sömu lagagreininni (Guðbjörg S. Bergsdóttir og Þórdís Rún Þórisdóttir, 

2010). Lagagreinar og skattar taka breytingum milli ára og það gerir flokkunina enn 

erfiðari og skilgreining brotanna breytist oft í takt við þær breytingar. Eins og kom 

fram í grein Snorra Arnar Árnasonar (2010) þá virðist vera að brot tengd viðskiptum 

fari eftir siðferði og leikreglum viðskiptamanna á hverjum tíma fyrir sig. Á 

góðæristímum Íslands virtust siðferðið og lagagreinar lúta fyrir græðgi og frama. 

Norræna sakfræðiráðið heldur málstofur árlega og á þeim kemur fram það sem er efst 

á baugi fræðimanna í afbrotafræðinni. Á árunum 2007 til 2011 voru samtals 118 

erindi flutt og þar af voru tíu erindi um efnahagsbrot. Mismunandi var milli landa 

hversu oft þau tóku efnahagsbrot fyrir. Flest erindin um efnahagsbrot fóru fram á 

árunum 2007 og 2008 eða samtals níu erindi. Brot tengd skattsvikum voru algengust 

en einnig var til dæmis áfengissmygl ofarlega í umræðunni. Önnur efnahagsbrot sem 

fjallað var um voru brot tengd alþjóðavæðingunni, bókhaldsbrot og spilling. Öll 

Norðurlöndin tóku efnahagsbrot fyrir á málstofunum á árunum 2007 til 2011 en 
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Noregur stóð þó upp úr og var með fjórar umfjallanir um efnahagsbrot á þessu 

tímabili, Ísland var með þrjár umfjallanir, Finnland með tvær og og Danmörk og 

Svíþjóð voru svo með sitthvora umfjöllunina um efnahagsbrot á þessu árabili. Eins og 

sést á þessum tölum þá eru önnur afbrot mun algengari í umfjöllun fræðimanna um 

afbrot en 109 greinar voru um annars konar afbrot en efnahagsbrot. 

Erfitt er að segja til um nákvæman fjölda efnahagsbrota því ekki komast öll brotin 

upp þar sem ekki er kært í öllum tilfellum og sum brotanna komast aldrei til yfirvalda. 

Með eftirliti til dæmis skattaeftirlitsins, ríkissaksóknara og efnahagsbrotadeildar bæði 

hér á landi og á Norðurlöndunum er taumhaldið á efnahagsbrotunum meira en ella. 

Með frekara eftirliti komast fleiri brot upp og þá sérstaklega flóknari brot þar sem þarf 

sérfræðinga til að uppræta brotin. Stofnanir  eins og efnahagsbrotadeildin hafa verið 

að þróast á undanförnum árum og er komin meiri samvinna milli eftirlitsaðila og því 

líklegt að taumhaldið á efnhagsbrotum verði meira á komandi árum. Það er því hægt 

að velta því fyrir sér hvort það mætti tengja starfsemi eftirlitsaðilanna við upprætingu 

stórra brota á borð við Baugsmálið og Glistrumsmálið sem hafa komið upp á 

undanförnum árum. Eins og kom fram í skýrslu Norræna sakfræðiráðsins um stóra 

Glistrupsmálið í umfjölluninni um Danmörku, þá eru afbrotin einnig erfið viðfangs 

vegna tengingar við stjórnmálaöflin. Afbrotin eru einnig oft á gráu svæði lagalega séð 

og því erfið viðfangs. Fróðlegt væri að vita hvort Glistrup eða aðferðir hans hafi verið 

notaðar á annan ólöglegan hátt en í skattsvikum til að fegra bókhald og villa um fyrir 

lánveitendum og/eða hluthöfum fyrirtækja. Aðferðir Glistrups líkast á margan hátt 

aðferðum sem notaðar voru í íslensku efnahagsbólunni þar sem menn virðast hafa, á 

ólöglegan hátt, haldið uppi hlutabréfaverði og jafnvel komist með þeim hætti hjá því 

að borga skatta og einnig blekkt lánveitendur sína bæði minni og stærri. 

Efnahagsbrotum fjölgar gjarnan eftir efnahagshrun og er útskýring að baki þess að 

með efnahagshruni verða fleiri fyrirtæki gjaldþrota og þá eru skiptastjórar settir í að 

rannsaka fyrirtækin og þar af leiðandi koma upp um hin ýmsu brot í leiðinni (Baard, 

Heber, Källman, 2010). Svo virðist sem eldri kenningarnar innan afbrotafræðarinnar 

séu enn ofarlega í huga fræðimanna. Í umfjöllun fræðimanna sem gert var grein fyrir 

hér að ofan þá eru kenningar Sutherlands, Robert Mertons og Sykes og Matza enn 

ofarlega í huga fræðimanna. Fræðimenn vitna oftar en ekki í kenningar og verk 

þessara frumkvöðla afbrotafræðinnar og virðast hugmyndir þeirra enn standast og 

falla að  nútímanum. Oftar en ekki er þó búið að bæta við upphaflegu kenningarnar 
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eins og til dæmis siðrof. Upphaflega kom Durkheim með hugtakið siðrof en svo hafa 

Merton og Passas túlkað það áfram og notað í sínum kenningum. Áhugavert var að sjá 

að ákveðnar kenningar fá meiri athygli en aðrar í umfjöllun fræðimanna. Í umfjöllun 

fræðimanna á Norðurlöndunum var félagsnámskenningin sú kenning sem fékk mestu 

umfjöllunina. Kenningin kom fram í umfjöllun þriggja landa, Íslandi, Danmörku og 

Finnlandi. Hlutleysiskenningin fékk svo umfjöllun hjá Noregi og Svíþjóð en Noregur 

fjallaði líka um siðrof. Athyglisvert er að Félagslegt taumhald fékk enga umfjöllun hjá 

löndunum og það var aðeins fjallað um siðrof einu sinni. 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á Norðurlöndunum hafa bæði verið megindlegar- 

og eigindlegar. Í þeim tilfellum sem framkvæmdar voru megindlegar rannsóknir var 

algengt að erfitt væri að bera saman tölur vegna breytinga í samantekt þeirra milli ára 

og tölfræðin sýndi að aukningin varð oft mikil þegar athygli var lögð á tiltekið afbrot. 

Í megindlegum rannsóknum var tölfræðin oftast reiknuð út frá afbrotatölfræði frá 

yfirvöldum og ekki komast öll afbrot alla leið þangað. Eigindlegu rannsóknirnar voru 

oftast í formi viðtala við einstaklinga í atvinnulífinu sem gefur aðra og áhugaverða 

sýn á hugarheim viðskiptamanna og menninguna sem tíðkast á meðal þeirra. Því er 

mjög fróðlegt að bera saman megindlegu og eigindlegu rannsóknirnar því niðurstöður 

beggja rannsóknaðaferðanna gefa betri innsýn á hvað er að gerast í efnahagsbrotum 

hverju sinni. 

Finnar hafa lagt mikla áherslu á að uppræta efnahagsbrot og hafa efnt til herferðar til 

að sporna gegn þeim. Það sem þeir hafa komist að í sínum baráttuherferðum er að 

brotin eru mjög umfangsmikil og krefjast oft mikillar sérfræðiþekkingar sem gerir það 

að verkum að erfiðara er að koma upp um þau (Alvesalo og Virta, 2010). Finnar hafa 

einnig lagt áherslu á fórnarlömbin sem er tiltölulega nýtt af nálinni innan fræðanna en 

engu að síður mjög áhugaverð nálgun á brotin og þessi aðferð mun eflaust fræða 

almenning um skaðsemi og afleiðingar efnahagsbrota. 

Efnahagsbrot hafa færst í aukana með auknum samskiptum þjóða og 

alþjóðavæðingunni. Alþjóðavæðing gerir það að verkum að auðveldara er að færa 

viðskiptin milli landa og leitast fyrirtæki oft eftir því að hafa fyrirtækið sitt skráð í 

löndum þar sem skatturinn er lægstur (Berlingske, 30.október 2011). Með þessu er 

auðveldara fyrir einstaklinga að fremja brot því eftirlitið verður oft minna enerfiðara 
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er að fylgjast með ef fyrirtæki flakka á milli landa. Þetta vandamál virðist hrjá flestar 

þjóðirnar og fjalla Norðmenn sérstaklega um þetta sem vandamál í sínu landi.  

Hugtak Durkheims um siðrof er keimlíkt því sem hefur átt sér stað hér á landi og í 

löndunum í kring undanfarin ár. Siðrof verður þegar skortur er á siðferðisreglum sem 

leiðbeina mönnum um hvernig eigi að hegða sér á ákveðnum sviðum mannlífsins. Í 

framhaldi af þessu þá minnkar samstaðan í samfélaginu og þá eru menn ekki sammála 

um hvaða hegðun er viðurkennd. Durkheim taldi þetta geta átt sér stað  á tímum 

skyndilegrar hagsældar (Durkheim, 1964, 1984). Þessi kenning Durkheims er lýsandi 

fyrir þá hagsæld sem var í gangi hérlendis fyrir árið 2008. Siðrofið leiddi til þess að 

siðferðiskenndin varð óljós og menn fóru að ganga lengra og lengra í viðskiptaháttum 

sínum þar til þeir fóru fram úr sjálfum sér og endaði þessi mikla hagsæld  með hruni 

árið 2008.  

Efnahagsbrot hafa oft miklar afleiðingar á einstaklinga og samfélagið. Það fer þó oft 

minna fyrir afleiðingunum í umræðunni um brot af þessu tagi því fórnarlömbin eru oft 

ekki meðvituð og sýnileg í afbrotunum. Efnahagsbrot geta haft ýmsa skaðsemi í för 

með sér eins og efnahagslegan skaða, líkamlegan skaða og félagslegan skaða. 

Efnahagslegur skaði af efnahagsbrotum getur verið mikill og fórnarlömbin oft óljós 

og þau gera sér ekki grein fyrir að þau séu fórnarlömb, eins og til dæmis í 

verðsamráðum sem geta haft miklar afleiðingar fyrir neytendur sem átta sig ekki alltaf 

á því að verið er að brjóta á þeim. Eftir alþjóðlega hrunið árið 2008, og þá einkum á 

Íslandi, hefur fólk gert sér betur grein fyrir að það er fórnarlamb efnahagsbrota og 

almenningur hefur betur áttað sig á hversu mikið brotin snerta almenning. Það sama á 

við félagslega skaðann sem hlýst af efnahagsbrotunum, brot stórfyrirtækja geta haft 

mikil áhrif á aðra i samfélaginu og ýtt undir fyrringu í samfélaginu. Líkamlegur skaði 

efnahagsbrota er oft dulinn og brotin eru ekki alltaf tengt til dæmis fyrirtækjum sem 

eru vinnuveitendur einstaklinga sem hafa orðið fyrir skaða. Norðurlöndin leggja upp 

með að þau séu velferðaríki og þar af leiðandi mætti halda að einstaklingar þar í landi 

ættu auðveldara með að sækja rétt sinn vegna góðs bótakerfis. Þrátt fyrir það eru mörg 

brot sem aldrei kemst upp um og fórnarlömb ekki meðvituð um að á þeim var brotið. 

Skaðinn sem hlýst af efnhagsbrotum er því oft mjög alvarlegur og hefur slæmar 

afleiðingar sem hafa mikil áhrif á fórnarlömbin. 
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Þegar athugað hefur verið það helsta sem er að gerast í umfjöllun efnahagsbrota á 

Norðurlöndunum má segja að sömu brotin séu algengust hjá mörgum fræðimönnum 

og eru það skattsvik. Þau eru helst í formi svartrar vinnu og eiga sér stað einkum í 

matvælaiðnaðinum á veitingahúsum og byggingabransanum. Önnur brot hafa þó 

einnig verið að aukast og þá sérstaklega á undanförnum árum en það eru brot framin á 

hlutabréfamarkaðinum og svo kennitöluflakk sem virðist enn viðgangast. Það má þó 

spyrja sig hvort svik gegn skattinum sé algengast þar sem eftirlitið með skattinum er í 

flestum tilfellum meira en í öðrum brotaflokkum á sviði efnahagsbrota og því 

uppgötvast skattsvik frekar en önnur brot. Á Íslandi hefur umræðan um 

efnahagsbrotin breyst á þann hátt að talið er að svört vinna sé orðin algengari en áður 

og að með tilkomu hærri skatta og efnahagsþrengingar sjá einstaklingar í ákveðnum 

vinnustéttum sér ekki annað fært en að vinna svart og svíkja þannig undan skatti 

(Morgunblaðið, 29. júlí og 5. ágúst 2011).  

 Önnur brot hafa þó verið í umfjöllun fræðimanna á Norðurlöndunum eins og smygl 

(til dæmis tengt áfengi), spilling og verðsamráð. Efnahagsbrot eins og 

auglýsingablekkingar, kredidkortasvik, fjárhættuspil og svo framvegis hafa fengið 

minni umfjöllun hjá fræðimönnum síðastliðin ár. Efnahagsbrot eru vandmeðfarin og 

hafa verið það undanfarin ár og lítið hefur farið fyrir þeim í samanburði við önnur 

afbrot eins og götuglæpi. Ástæðan að baki þess gæti verið að þeir sem fremja 

efnahagsbrot eru oft háttsettir menn með sérfræðiþekkingu og erfitt er fyrir aðra að 

sanna þeirra brot. Refsingarnar í brotum sem tengjast efnahagsbrotum hafa einnig 

verið vægar miðað við önnur brot en viðurlögin eru oftast í formi sekta og einstaka 

sinnum skilorðs- og óskilorðsinsbundinna dóma. Þessar vægu refsingar má tengja við 

að þeir sem fremja brotin eru háttsettir og lögin eru oft hliðholl hærri stéttunum  

(Madsen, 2010). Eitt sem er athyglisvert að skoða og hefur ekki fengið mikla athygli 

nema þó í Noregi er svik gegn ríkinu, eins og til dæmis hin ýmsu bótasvik, svik gegn 

félagsmálastofnun, svik gegn Vinnumálastofnun og fleira. Árið 2010 bárust 

Vinnumálastofnun um þúsund ábendingar um bótasvik og spöruðust 140 milljónir 

vegna ábendinganna. Því má reikna með að bótasvikin séu talsvert fleiri en þessar 

ábendingar sem almenningur hefur tilkynnt (Fréttablaðið, 4.janúar 2010). 

Niðurstöður þessarar samantektar á umfjöllun fræðimanna Norðurlandanna um 

efnahagsbrot eru þær að skattsvik fær mestu umfjöllunina í skrifum fræðimanna og 

það væri áhugavert að skoða nánar af hverju skattsvik fá mestu athyglina. Önnur brot 
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eins og markaðsmisnotkun, verðsamráð og fleiri efnahagsbrot fá minni athygli 

fræðimanna og væri áhugavert að skoða þessi brot nánar. Hvaða meðferð þau fá fyrir 

dómi og hvort lög og reglugerðir hafi áhrif á hvaða afbrot eru í umfjöllun fræðimanna.  
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