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presentera sin forskning vid St Anthony’s College,  Oxford.  Han är 
medlem av Svenska Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och 
Östeuropa och Centralasien sedan 2000, och hans akademiska bana 
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Bokföringsbrott  -  en  studie  i  selektion  (2003),  har han gett  ut  ett  flertal 
arbeten om ekonomisk och organiserad brottslighet.

Daniel  Larsson är  doktor  i  sociologi  verksam  vid  sociologiska 
institutionen Umeå Universitet.  Han disputerade 2006 med avhand-
lingen  exposure  to  crime as  a  consequence  of  poverty.  Hans forskning rör 
främst fattigdom och arbetsmarknad, men han forskar även i ämnena 
kriminologi  och socialpolitik.  I  dagsläget arbetar han på ett  projekt 
om arbetande fattiga i Sverige och Europa. 

Paul Larsson er professor i kriminologi ved Politihøgskolen i Oslo. 
Han var i perioden 1991 - 2001 forsker ved institutt for kriminologi 
og doktorerete i  1998 med avhandlingen "I lovens grenseland" om 
banker og skatteunndragelse i Norge på 1980 tallet. Avhandlingen ble 
i 2002 utgitt på Pax forlag. Han har forsket på og publisert en rekke 
arbeider  om  skatteunndragelser,  innsidehandel,  reguleringen  av 
finansiell kriminalitet, hvitvasking, alternative straffesanksjoner, politi-
vitenskap, kriminalitetsforebygging og organisert kriminalitet.  Januar 
2001 til  desember 2003 var han seksjonssjef  i  Politidirektoratet  og 
ledet arbeidet med analyser og forebygging i politiet. Siden desember 
2003  har  han  arbeidet  ved  Politihøgskolens  forskningsavdeling. 
Høsten 2008 kommer boken "Organisert kriminalitet" på Pax forlag.

Johanna Skinnari arbetar  som utredare på Enheten för forskning 
om ekonomisk och organiserad brottslighet vid Brottsförebyggande 
rådet. Hon har arbetat med forskningsprojekt om otillåten påverkan 
och organiserad narkotikabrottslighet.

Daniel Vesterhav  arbetar som enhetsråd på Enheten för forskning 
om ekonomisk och organiserad brottslighet vid Brottsförebyggande 
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kämpning och kulturarvsbrott.



Introduktion
TAGE ALALEHTO & DANIEL LARSSON

Den 7e och 8e maj 2008 genomfördes en workshop om ekonomisk 
och  organiserad  brottslighet  vid  Umeå  universitet.  Workshopen 
arrangerades  av  Sociologiska  institutionen  med  finansiellt  stöd  av 
enheten  för  Polisutbildningen  vid  Umeå  universitet  och  Umeå 
universitet centralt. Syftet med workshopen bestod i att sammanföra 
forskare  från  olika  discipliner  som kunde  öka  våra  kunskaper  om 
ekonomisk  och  organiserad  brottslighet  belyst  genom enskilda  fall 
eller  analyserade  som institutionella  fenomen.  De  teman som togs 
upp  var  breda  men  vidhängande  såsom förövarens  motivbild  och 
demografi; norm- och attitydförändringar i nu- och dåtid; prevention 
och  kontroll;  den  organiserade  brottslighetens  utbredning  samt 
internationell  och  organiserad  brottslighet  i  Sverige  och 
internationellt.  Stor  vikt  lades  vid  empiriska  undersökningar  där 
främst kvalitativa data kom att dominera genom studier om modus 
operandi, men även kvantitativa data presenterades som diskuterade 
utbredningen  av  vissa  karaktäristika  i  den  ekonomiska  och 
organiserade brottsligheten.

Denna publikation innehåller sju bidrag som föredraghållarna höll 
vid  workshopen,  med  två  undantag  i  Lars  Korsell  och  Daniel 
Vesterhav  som  av  olika  skäl  inte  kunde  delta  men  hade  abstract 
anslagna  till  workshopen.  Bidragen  har  reviderats  i  den  mån 
föredragshållarna  fann  kommenterarna  från  mötesdeltagarna 
relevanta, och av publikationens redaktörer samt Pär Gustafsson som 
mer ingående kommenterat bidragens innehåll, utformning och språk-
dräkt.  Varje enskild författare ansvarar dock, i  sedvanlig akademisk 
ordning, för innehållet i sin artikel.

I det första kapitlet Shaming and Economic Crime in 19th Century Sweden 
diskuterar  ekonom-historikern  Hans  Andersson  hur  synen  på 
ekonomisk brottslighet  i  första  hand och organiserad brottslighet  i 
andra  hand  tog  sig  uttryck  bland  allmänheten  under  1800-talet. 
Andersson använder sig av de s k skillingatrycken som antas spegla 
det folkliga rättsmedvetandet vid denna tid. Ett skillingatryck utgjorde 
en form av folklig poesi eller sång som spreds till allmänheten för en 
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skilling. I en del av dessa skillingatryck speglas (alternativt: illustreras) 
en  folklig  gestaltning  av  de  ekonomiska  brottens  allvarsamhet  (en 
moralisk reaktion) och sårbarhet (dess ekonomiska skador) för den 
rådande samhällsordningen. Andersson visar att reaktionerna främst 
rör  sig  kring  brottets  allvarsamhet,  men  att  det  framställs  i  något 
putslustiga former och kanske rentav kan sägas inneha en slags ironisk 
anstrykning  från  skillingatryckets  okända  författare.  Ur  analytisk 
synvinkel  visar  Andersson  att  reaktionerna  mot  ekonomisk 
brottslighet var mer påtaglig under den första hälften av 1800-talet i 
förhållande till den andra hälften. Denna skiftning i reaktion förklaras 
av att Sverige genomgick, liksom flertalet andra länder i Västeuropa, 
en övergång från agrar samhällsekonomi till en industriell dito. Som 
ett  sammanhängande  fenomen  till  denna  övergång  skedde  en 
modernisering i form av lönearbete, penningekonomi och inte minst 
ett  friställande av individen från ett kollektivt medvetande till  ökad 
individualism. Det som ansågs orättfärdigt i början av seklet gentemot 
samhällsordningen suddades ut och blev alltmer oklart i takt med det 
ekonomiska  systemets  övergång.  Huruvida  ekonomiska  brott  som 
följd av förändringen började ses som brott,  eller som en ”naturlig 
mänsklig reaktion” att roffa åt sig pengar när tillfälle gavs – såsom 
kapitalismen måhända tog sig uttryck vid denna tid – är en fråga av 
vikt. 

Det är väl känt att den kanske främste företrädaren vid studiet av 
ekonomisk brottslighet, Edwin Sutherland (1983), var ytterst upprörd 
över  att  det  folkliga  rättsmedvetandet,  liksom  rättssystemet, 
negligerade i stort denna typ av brottslighet. Sutherland var periodvis 
rätt  bitter  över att  reaktionerna var så ljumma som de var,  om de 
överhuvudtaget fanns där alls (Lindgren & Theandersson 2000; Geis 
2007). Även om den folkliga reaktionen idag ser betydligt allvarligare 
på  ekonomisk  brottslighet,  både  ur  allvarsamhets-  och 
sårbarhetssynpunkt, så är det av intresse att följa hur synen på den 
ekonomiska  brottsligheten  kan  hänga  samman  med  en  mängd 
institutionella  förändringar  genom  historien  (t  ex  reglerad  eller 
avreglerad marknad, skattepolitik, kriminalpolitik, familjens överföring 
av samhällsvärderingar till kommande generationer, etc). Det här är 
inte  på  något  sätt  aspekter  som Andersson diskuterar  i  sin  artikel. 
Men han antyder  ett  spår  som kan vara  väl  värt  att  följa  för  mer 
omfattande  studier  kring  hur  historiens  vingslag  i  vår  syn  på 
ekonomisk brottslighet återverkar idag.
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I  det  andra  kapitlet  diskuterar  sociologerna  Tage  Alalehto  och 
Daniel  Larsson frågan:  Vem  är  den  ekonomiske  brottslingen?  En 
sociodemografisk profilstudie av 23 länder. Det är en fråga som länge legat 
obesvarad  och  varit  ett  passivt  irritationmoment  inom 
forskningsagendan. kunskapsläget är dessutom oklart eftersom allt för 
mycket etnografisk forskning bedrivits genom fallstudier eller, i den 
mån de bedrivits kvantitativt, utgått från registerdata av olika slag (inte 
minst lagföringsdata). De selektiva problemen med ett urval baserat 
på någondera av dessa två typer har bidragit till en avvaktade hållning 
inom agendan att och att valida sociodemografisk data i princip varit 
omöjlig att upprätta vid studiet av ekonomiska brottslingar. Detta har 
i  sin tur  lett  fram till  ett  generellt  synsätt  att  kvantitativa  studier  i 
princip  är  begränsade  eftersom dess  databas  är  så  hårt  selekterad 
genom den prioriteringsordning som råder (vad som skall observeras 
och hur det skall observeras) hos de olika myndigheterna (Lindgren & 
Theandersson 2000; Korsell 2003, se även Vaughan 1983). Alalehto 
och  Larsson  anser  sig  dock  ha  överkommit  dessa  två  typer  av 
selektiva  problem genom att  använda  sig  av  en  databas  med  stor 
utbredning dels i antalet respondenter (ca 44 000) dels i antalet länder 
(23  st).  En  databas  av  denna  storlek  är  tidigare  inte  känd  inom 
agendan.  Däremot har  flera forskare  efterlyst  en databas  av denna 
storlek liksom att en sådan databas borde bygga på självrapporterad 
kriminalitet, eftersom denna rapportform visat sig ha högre validitet 
än  myndighetsregistrerad  kriminalitet  (se  t  ex  Coleman  1998:9; 
Friedrichs 1996:51-52).  Även om Alalehto och Larssons studie  har 
sina förtjänster, så är den dock begränsad till de fyra brottstyper som 
diskuteras  (skattebrott,  försäkringsbedrägeri,  muta  och  social-
försäkringsbedrägeri),  vilket  gör  att  resultatens  generalitet  inte  utan 
reservationer  kan  överföras  till  andra  brottstyper  tillhörande 
ekonomisk  brottslighet  (Lindgren  & Theandersson  2000).  Frånsett 
denna  begränsning  finner  de  en  profil  som  är  rätt  väl 
överensstämmande  med  den  sociodemografiska  karaktär  som 
representeras inom agendan. Det är i huvudsak en man runt 40 år; 
han är gift/samboende tillhörande landets etniska majoritet; han har 
en  regelbunden  inkomst-  och  utbildningsnivå  som  ligger  över 
genomsnittet för nationen, och han utgör medelklass (i absoluta tal) 
eller  företagare  (i  relativa  tal).  Vissa  resultat  avviker  dock  från 
agendans bild, t ex att den ekonomiske brottslingen uppvisar högre 
skilsmässotal än genomsnittet samt att skillnaden mellan könen inte är 
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så stor som det antagits.  Den stora skillnaden mellan Alalehto och 
Larssons undersökning gentemot agendan i  sin helhet  är dock den 
sociodemografiska spridning som förekommer mellan länderna, där 
variationen  kan  vara  betydande.  Mycket  tyder  på  att  det  är  olika 
institutionella  förutsättningar  inom  nationen  som  ger  olika 
incitamentstrukturer  att  agera  ekobrottsligt,  vilket  leder  till  olika 
sociodemografiska  profiler  för  respektive  nation.  Det  är  dock  ett 
samband som inte undersöks vidare av Alalehto och Larsson.

I  det  tredje  kapitlet  diskuterar  sociologen  Paul  Larsson,  tillika 
professor  vid  Polishögskolan  i  Oslo,  intentionerna  bakom  och 
effekterna  av  de  olika  penningtvättsdirektiven  som  bank-  och 
valutaväsendet ålagts under det senaste decenniet. Att staten på olika 
sätt  försökt  överkomma  problem  med  att  reglera  och  straffa 
ekonomiska lagbrytare har vi sett många exempel på genom historien. 
Ett av de senare sätten att försöka reglera organiserad och ekonomisk 
brottslighet  har  skett  genom  tre  olika  penningtvättsdirektiv,  som 
sammantaget  syftat  till  att  revidera  penningtransaktioner  i  syfte  att 
spåra  avkastningen  från  organiserad  brottslighet  och  narkotika-
brottslighet  till  finansiering  av  legala  verksamheter  eller  terror-
verksamhet.  De  tre  penningdirektiven  har  till  sin  konsekvens 
fördjupat  samhällets  kontroll  från  att  gälla  penningtransaktioner 
mellan  organisationer  till  att  gälla  mellan  individer.  Ett  finansiellt 
övervakningssystem har blivit konsekvensen som svarar väl mot den 
bild av kontrollsamhälle som t ex Garland (2001) ger, att försöket att 
reglera kriminalitet får till konsekvens att legala relationer kontrolleras, 
vilket ger en mängd sidoinformation som kan nyttjas för helt andra 
syften  än  de  tänkta.  Larsson  diskuterar  detta  fenomen  utifrån  en 
kriminalpolitisk  infallsvinkel.  Han frågar  sig  i  vilken  mån penning-
tvättsdirektiven är instiftade i syfte att reglera kriminalitet. T ex bryr 
sig inte penningtvättsdirektiven om primärförbrytelsen för penning-
tvätten, utan istället tycks det syfta till att utvidga statens kontroll av 
marknadstransaktioner genom att lagstiftningsvägen nyttja bankernas 
och  växlingskontorens  informationsutbyte  från  kunderna.  Larsson 
konstaterar  att  penningtvättsdirektivens  primära  syfte  att  förhindra 
narkotikabrottslighet,  organiserad  brottslighet  och  terrorverksamhet 
helt har försvunnit ur agendan. Penningtvättsdirektiven har blivit en 
institutionell faktor, som verkar av egen kraft högt över varje enskild 
aktörs påverkansgrad. Massvis med information av enskilda individers 
ekonomiska  transaktioner  har  samlats  in,  i  ett  obestämt  syfte. 
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Effekterna  av  penningtvättdirektiven  är  därför  oklara,  eftersom 
primärförbrytelsen blivit ointressant så vet man inte i slutändan om 
penningtransaktionen är  en följd av illegala pengar och om dessa i 
nästa  led  syftar  till  att  investeras  i  legal  verksamhet  eller 
terrorverksamhet. Så vad syftar då penningtvättdirektiven till? Larsson 
ger  inget  entydigt  svar  på  denna  fråga,  men  antyder  att  det  inte 
handlar  om  neoliberal  politik,  dvs  att  staten  upphör  med  sin 
intervention i  marknaden genom att  avreglera sin egen verksamhet 
och öppna upp för privata entreprenörer. I det här fallet tycks det mer 
handla om att staten förlänger sin kontroll genom att använda sig av 
privata  institutioner.  Det  tycks  mer  handla  om  någon  form  av 
governance, dvs en styr- och regleringspraxis som utgår från en rad 
företagsetiska  koder  hur  bolag  skall  styras  och  som samtidigt  ger 
direktiv för hur företagen skall hantera risker som hotar företaget eller 
dess bransch. Larsson diskuterar inte de tre penningtvättsdirektiven 
mer ingående mot den regleringsmodell  som corporate governance 
utgör.  En  intressant  aspekt,  i  governance  diskussionen  (se  t  ex 
Larsson 2003; Levi & Dorn 2006; Lindgren 2007; Pfarrer m fl 2008), 
vore  frågan  om  penningtvättsdirektiven  utgör  ett  moment  i  en 
samtyckesbaserad regleringspraktik eller om de är en förtäckt form av 
straffrättslig avskräckningspraktik?

I det fjärde kapitlet för sociologen Pär Gustafsson en i huvudsak 
teoretisk  diskussion  kring  antagandet  att  domstolar  alltid  agerar 
neutralt och oberoende gentemot de stridande parterna, det vill säga 
att domstolen inte agerar för en part eller för något specifikt intresse, 
mer än det grundläggande att finna rättvisa. Gustafsson jämför den 
svenska  domstolssynen  med  den  ryska,  och  finner  en  betydande 
skillnad  i  det  allmänna  förtroendet  för  domstolsväsendet  bland 
svenskar och ryssar. Det råder ingen större tvekan om att svenskar 
uppfattar  domstolens  agerande  som neutralt  och  oberoende  av  de 
stridande parterna, medan detta inte är lika självklart för ryssar. Synen 
på  domstolen  som  en  från  de  stridande  parterna  oberoende 
rättsinstans kan därför ifrågasättas som ett generellt antagande. Den 
huvudförklaring som Gustafsson anför är att denna skillnad beror på 
att organiserad brottslighet i Ryssland efter Sovjetunionens fall lyfte 
fram sina marknadspositioner så väsentligt att de blev en aktör inom 
ryskt  näringsliv.  Den  ryska  organiserade  brottsligheten  ”sålde”  sitt 
beskydd på olika sätt. Detta skedde informellt genom att fabricera hot 
eller  konflikter  mot  legala  näringar  som  bidrog  till  att  de  legala 
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näringarna betalade för beskyddartjänsten. Formellt genom att muta 
domare att verka för ett beslut i en viss riktning som gick den kärande 
emot, vilket gjorde att den kärande i sin tur sökte en förlikning med 
hjälp av organiserad brottslighet för att uppnå en uppgörelse med den 
svarande p g a att domstolsväsendet var korrupt. Detta manipulativa 
förfarande  av  domstolen  har  slagit  igenom  i  det  ryska 
rättsmedvetandet.  En  liknande  situation  finns  inte  beskriven  för 
svensk  del  (se  Korsells  bidrag  i  denna  volym).  Även  om  Diesen 
(2005), professor i processrätt, visat att diskriminerande drag baserad 
på etnisk härkomst förekommer inom svenskt domstolsväsende, som 
kan gå den kärande emot i en domstolsförhandling, har Diesen inte 
explicit  studerat  svenska  ekobrottsmål  utifrån  denna  aspekt.  En 
liknande  situation  av  manipulerade  domstolar  som  Gustafsson 
beskriver  finns  dock  närmare  beskriven  i  Italiensk  maffialitteratur 
(Falcone 1994; Sennis Eriksson 1995; Dickie 2006), som kan tyda på 
någon form av gemensam institutionell struktur mellan södra Italien 
och  nutida  Ryssland.  En  annan  aspekt  kring  det  ryska  domstols-
väsendets uppenbara godtycklighet i domsluten behöver i och för sig 
inte  vara  påtryckningar  eller  bestickningar  från  organiserad 
brottslighet,  utan  att  det  ryska  domstolsväsendets  reglering  av 
domarnas beteende lämnar ett stort underlag för diskretiva beslut som 
ger utrymme för godtycke. Gällande ekobrottsmål är detta en aspekt 
som  studerats  av  bl.  a  Wheeler  m  fl.  (1988)  för  amerikanska 
förhållanden och Korsell (2003) för svenska förhållanden. Det är en 
aspekt som Gustafsson inte diskuterar närmare i sin artikel, men som 
vore väl värd en studie.

De  tre  sista  kapitlen  i  publikationen  behandlar  organiserad 
brottslighet.  Frågor som ställs  är  hur  organiserad den organiserade 
brottsligheten är, vilka och vilken typ av hot den utför, samt hur den 
är organiserad och vad det är för karaktärsdrag på de personer som 
utgör aktörer inom den organiserade brottsligheten. 

I det femte kapitlet diskuterar Johanna Skinnari narkotikahandelns 
ekonomi.  De generella  antaganden som ofta  görs  är  att  narkotika-
handeln generar  mycket  pengar  till  den organiserade brottsligheten 
och att dessa pengar används för att infiltrera den legala ekonomin 
och för att korrumpera politiken. Men bara för att narkotikahandeln 
omsätter mycket pengar är det inte alls säkert att vinsterna är stora 
eller att de vinster som görs återinvesteras med syfte att infiltrera den 
legala marknaden. Orsaken är de utgifter som narkotikahandeln för 
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med sig,  vilket  ofta  glöms bort  i  diskussionen.  Det  handlar  bland 
annat  om  kostnader  för  transport  av  narkotika  och  pengar,  och, 
framförallt,  kostnader relaterade till en hedonistisk livsstil. När både 
inkomster  och utgifter  tas  i  beaktande visar  Skinnari  att  narkotika-
handeln inte genererar särskilt mycket vinst, samtidigt som de vinster 
som trots allt investeras i legal verksamhet i stor utsträckning fungerar 
som  en  form  av  pensionsförsäkring  för  aktörer  som  vill  lämna 
narkotikahandeln och ta steget in i den legala ekonomin. 

En  fråga  som  uppstår  är  att  givet  att  narkotikahandeln  inte 
genererar särskilt stora vinster, varför fortgår då denna verksamhet. 
En orsak kan vara att narkotikahandel bedrivs för att finansiera ett 
eget missbruk. Det kan också vara så att den hedonistiska livsstilen tar 
över och blir ett mål i sig, en livsstil som möjligtvis inte bara går ut på 
att  spendera  mycket  pengar  på  kort  tid,  utan  där  eget 
narkotikmissbruk också är en viktig del. Om detta är två skäl till att 
narkotikahandeln  fortgår  utan  att  vinster  generas  måste  man  ändå 
ställa  frågan  om  inte  vinster  görs  någon  annanstans  i  kedjan.  Ur 
ekonomiskt  perspektiv  borde  inte  narkotikamarknaden existera  om 
inte vinster genereras någonstans – det är ju trots allt inte välgörenhet 
som  karaktäriserar  narkotikamarknaden.  Här  kanske  de  narkotika-
grossister som i första hand definierar sig som entreprenörer kommer 
in i bilden. Intrycket som ges i kapitlet är att denna grupp helst inte 
vill vara inne på den illegala narkotikamarknaden, vilket resulterar i att 
de vinster som deponeras investeras på så sätt att man ska kunna kliva 
av. Å andra sidan verkar inte vinsterna vara särskilt stor bland denna 
grupp heller. Möjligtvis kan detta vara ett uttryck för att denna grupps 
defintion  av  sig  själv  som  entreprenör  egentligen  är  en  form  av 
neutralisationsteknik.  Identifikationen  med  entreprenörskapet 
genererar  förmildrande  omständigheter  till  motiven  att  verka  på 
narkotikamarknaden (jmfr. Sykes & Matza 1957). Givet att det är så 
att narkotikahandeln inte genererar vinster i Sverige kan man anta att 
vinster  genereras utanför Sverige,  i  tidigare led.  Detta skulle  kunna 
vara en intressant fråga för framtida studier i ämnet.  

I  det  sjätte  kapitlet  diskuterar  Vesterhav  vad  det  är  för  typ  av 
personer som agerar grossister på den svenska narkotikamarknaden. I 
internationella studier har det uppmärksammats att den organiserade 
brottsligheten ofta  är  organiserade  som nätverk,  och  att  grossisten 
utgör en nyckelfigur för nätverket. En orsak till detta är att grossisten 
försöker  minimera  risker  genom  att  leja  ut  uppgifter,  främst 
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hanteringen av narkotikan, på andra. Detta gör också att grossisten är 
en strategiskt viktig måltavla för de brottsbekämpade myndigheterna. 
Om  grossisten  försvinner  rämnar  hela  organisationen  och 
narkotikahandeln som brottslig struktur försvagas. Särskilt intressant 
är  att  många  grossister  ser  sig  som  entreprenörer  med  vinst-
maximering som motiv till verksamheten, samtidigt som de anger att 
de  använder  sig  av  kriminell  verksamhet  eftersom  de  finner  sig 
exkluderad från de legala medlen att nå framgång. Resultatet faller väl 
in på Mertons (1938; 1967) strain-teori På ett plan kan man anta att 
grossisten strävar efter att nå mål normerade av samhället (prestige, 
status och pengar) med ett  medel,  företagande, som i sin abstrakta 
form utmålas som viktig drivkraft i ekonomin, samtidigt som de anser 
att de saknar resurser för att uppnå målen med legala medel. Samtidigt 
finns en skiljelinje mellan den äldre generationens grossister och den 
yngre  generationen,  där  de  förra  passar  in  i  beskrivningen  ovan, 
medan  de  senare  är  ute  efter  status  och  prestige  i  relation  till 
subgrupperingar  i  samhället  (jmfr.  Cloward  & Ohlin  1960;  Cohen 
1966; 1969). För de senare kan såväl medel som mål vara intressanta 
att diskutera, men dessa är då inte relaterade till samhället utan till sin 
subgruppering. Det kan antas att de förra är lättare att få bort från 
brottets bana, medan det för de senare är svårare eftersom brottets 
bana utgör själva livsstilen.

I  det  sjunde kapitlet  lyfter  Korsell  diskussionen om organiserad 
brottslighet bort från aktörerna, till  hur denna form av brottslighet 
förstås  från  politiskt  håll  och  hur  denna  förståelse  korresponderar 
mot  den  kunskap  som  faktiskt  finns.  Utgångspunkt  är 
departementspromemorian  ”Nationell  mobilisering  mot  den 
organiserade  brottsligheten”  från  Justitiedepartementet.  Ande-
meningen i  promemorian  är  att  den organiserade  brottsligheten  är 
centralt organiserad på nationell nivå och att den utgör ett hot mot 
rättstaten.  Utifrån  tidigare  forskning  kan  Korsell  visa  att  den 
organiserade brottsligheten i Sverige inte är organiserad på nationell 
nivå. När brottslighet är organiserad är det snarare på ett lokalt plan. 
Vidare är den organiserade brottsligheten inte särskilt organiserad till 
sin  karaktär,  utan,  liksom  Vesterhav  är  inne  på,  består  av  lösare 
nätverk.  Vidare  är  det  denna  oorganiserade  form  hos  den 
organiserade brottsligheten som gör den så svårfångad för de brotts-
bekämpade myndigheterna. Liksom Skinnari är inne på finns heller 
inga ambitioner hos den organiserade brottsligheten att infiltrera den 
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legala marknaden, t ex genom övergrepp i rättssak, som visserligen är 
mycket  allvarligt,  men som förekommer i  liten utsträckning.  I  viss 
bemärkelse  verkar  det  som att  det  på  politisk  nivå  snarare  är  det 
politiskt  gångbara  som  är  det  intressanta  och  inte  den  verkliga 
brottslighetens struktur. Till viss del kan man anta att detta fenomen 
beror på att rättsväsendets specialiserade myndigheter som bildats för 
att motverka organiserad brottslighet explicit har ett självgenererande 
intresse  av  att  hålla  uppe  ”frågans  aktualitet”  för  att  stärka  sin 
legitimitet  i  det  allmänna  rättsmedvetandet  (Griffin  2002).  Det  är 
vidare sannolikt att media spelar viss roll här. Media exponerar det 
spektakulära,  vilket  gör  att  orienteringen  kring  mönster  försvagas 
(Levi  2008).  Media  har  vidare  en  viss  benägenhet  att  betrakta  alla 
former av brottslighet som är av spektakulär karaktär som organiserad 
i maffiaformat, något som knappast förekommer i Sverige. I dagsläget 
saknas det förutsättningar för en svensk maffia.  
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Shaming and Economic crime in 19th 

century Sweden

HANS ANDERSSON

Abstract: 
This study is based on the street literature in 19th century Sweden and shows a distinct change  
within this field of discourse, when  it comes to the attitude towards economic crime. Before  
1850 the songs in the chapbooks construct a criminal identity by shaming offenders and sus-
pects of economic crime, for example: smugglers, counter fitters, con men and fences. While  
songs on shaming and scandals continue to be published up to 1904, the economic criminals  
disappear as targets of the jest. The legal system was transforming and shameful punishments  
were abolished but in the popular legal culture shaming was still a crucial element. That  
shame was taken away from economic crime before the other activities described in the songs on 
shaming and scandals is a sign of a more positive attitude to economic activities and entrepren-
eurial spirit within the popular culture during the second half of the 19th century.

Introduction
The economic system of Sweden like most of the western world in 
the 19th century evolved  from an agrarian, peasant based economy – 
where  most  production  and  consumption  took  place  within  the 
household – into advanced industrial capitalism. As the economic sys-
tem changed, so did both the prerequisites for committing economic 
crime and popular attitudes towards it changed.1

One way of examining popular attitudes to crime, justice and pun-
ishment is  to study the street  literature,  chapbooks or broadsheets 
that were published and sold for a small amount of money – bought 
at roughly one Swedish shilling in the early 19th century. Hence the 
term skillingtryck – a few printed pages (tryck = print, or small printed 
publication) at the reasonable price of one skilling.

I will  here propose an analysis of popular legal culture, drawing 
mainly from contemporary chapbooks and songs on crime and scan-
dals.  Popular  legal  culture  once  centered  on  honor  and  shaming 

1 See Tage Alalehto & Daniel Larsson: “The roots of modern white-collar crime” 
(in press) and other studies, by for example Mike Levi, working on a similar as-
sumption.
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would over time eventually modernize and become more focused on 
political aims, class struggle and entrepreneurial spirit. More than any 
single  category  of  crime,  the  attitude  towards  economic  crime 
changed, as the culture of shaming was transformed to a less moraliz-
ing approach in terms of the legal frames for economic activity. 

The history of crime is often neglected by criminologists. To histor-
ians, it  serves as  an inroad to mentalities and popular culture.  For 
criminologists  and the  broader  public  it  may,  among other  things, 
serve  to  avoid  ethnically  centred  generalizations  and  assumptions 
about natural human behaviour.

Indeed, the link between history and criminology is crucial – the 
combination may help both a criminologist and a historian to realize 
that his subject is a social construct.  What constitutes a crime is de-
termined in the minds of men, and in the written laws, that define 
which acts are legal and which are not. When a historical perspective 
is applied to a study of comparative legal culture, you can see that 
some acts are legal at one time in a society, and others are not. But 
more often the changes are less dramatic;  the shifts are in degrees 
rather than in categories. You can also see how legal change is con-
nected  to  social,  political  and  cultural  transformations.  Here  one 
should beware of the risk of a determinist outlook. Legal historians 
seem prone to explain legal change with a simplified socio-cultural 
model. The concept of legal culture on the other hand provides a tool 
for investigating why people choose to act in certain ways and how 
mentalities and discursive fields are constructed in relation to the legal 
system.

Economic crime has rarely been investigated in a historical per-
spective. The studies that exist are either focused on specific branches 
or individual cases, such as the Kreuger crash.2 To operationalize the 
concept of economic crime for empirical measurement is problemat-
ic.  Understanding how and what is being measured in longitudinal 
studies is an important issue for research. This is especially true for 
19th century Swedish crime data. These theoretical and methodologi-
cal problems will not be discussed in this paper, though, as focus lies 

2 Sutherland, E: White Collar Crime, the uncut version, New Haven 1983. Jan Glete: 
Kreugerkoncernen och Krisen På Svensk Aktiemarknad, 1981.
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on cultural aspects, attitudes towards economic crime, rather than ac-
tual crime rates.

Economic development in 19th century 
Sweden
During the 19th century, the economic system of Sweden was under-
going significant transformation, marked among others by consider-
able  economic  growth.  Legal  and  political  institutions  were  also 
changing to better suit modern industrialized capitalism. 

According to Edvinsson (2005) the first half of the 19th century 
Swedish economy was still dominated by pre-capitalist relations and 
experienced a low growth rate of GDP per capita. Although GDP per 
capita started to grow already in the first half of the 19th century, the 
average GDP per capita growth in 1800-1853 was only 0,4 percent 
per year. During the 1850s, a wave of industrialization swept the Eu-
ropean continent. In terms of growth, this decade also seems to be 
one of the most dynamic decades of 19th century Sweden. However 
the main contribution to GDP per capita growth during a “long up-
swing” between 1853 and 1860 still emanated from agriculture and 
ancillaries and not from industrial activities. After 1860 other activities 
experienced a higher growth rate than agriculture and ancillaries. This 
is an important indicator of the relative decline of traditional agrarian 
economy and the concurrent rise of a modern industrialized one. 

Economic and organized crime in Scandinavia
This study of changing patterns of shaming during the noted transition 
in Swedish economy is part of a greater research program planned to 
cover the history of economic and organized crime in Scandinavia from 
the early days of state formation in the Viking age up to 1937. 

One point of departure for a further study is that the boundary be-
tween economic and other crimes is by no means clear-cut. The border 
region between these will therefore be examined. Rudimentary forms of 
organized crime that existed in Sweden during the period were depend-
ent on illegal networks. Basically, an organization is a special form of 
network.3 As this paper deals only with economic crime, the discussion 
3  A study of economic and organized crime in the history of Sweden is under way. See: Karl 

Gratzer  and  Hans  Andersson:  “Bankruptcy  Related  Crime”,  unpublished  paper  at  the 
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of organizations and networks will not be further developed for the mo-
ment. 

To carry out a major study of economic crime in a whole region 
throughout a millennium may at first sight seem like a bold enterprise. 
Quantified data before the 19th century are sparse and will be treated 
with great care. Yet, we see a possibility of combining statistics with sep-
arate case studies and thereby shed some light on the criminal backside 
of economic development and change. We will not, however, focus on 
the hardships and social misery that was the lot of large parts of the 
population during times of change and economic growth, but rather dis-
cuss the transformation of norms and what may have been regarded as 
a moral decline, as the changes of economic system were accompanied 
by new ideals, such as efficiency and profit making.

The usual approach of a social perspective “from below” has been 
the paradigm of much history research during the last decades, not 
least in the study of crime and social control. This perspective will not 
be applied here. Focus will rather be on the people from the upper 
and  middle  classes  who  have  traditionally  been  regarded  as  those 
most prone to commit economic crime. Though this criminality often 
victimized lower  class  people,  the  consequences for  which victims 
would  be  interesting  per  se  to  look  into  –  the  sources  limit  our 
chances to follow their fate. What will here be studied are the crimes 
themselves, the situations that lead to economic crime and how the 
prerequisites for economic crime changed during a century of radical 
economic transformation.

According  to  Swedish  legal  practice  (Justitieutskottets  betänkande  
1980/81 JuU21), economic crime is defined as such criminal activity 
that is aimed at economic profit,  is of systematical and continuous 
character, takes place within the scope of non-criminal economic ac-
tivity, and has such a range that it either affects large social values or 
large groups of people. 

Here,  the  more  academic  definition  proposed  by  the  Swedish 
Board of Crime Prevention (Från storsvindel till småfiffel – teman i interna-
tionell  ekobrottsforskning,  Brå 2000) will  be applied. According to this 
definition there are basically two kinds of economic crimes:

SSHA conference in St Louis 2002; and Hans Andersson: “Organized Crime in Swedish 
history”, paper at the Stockholm Prize symposium 2007.
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• Crime committed  by businessmen and other  profes-
sionals and also officials in connection with their ordi-
nary line of trade.

• Trading with illegal goods and services, or legal goods 
and services in an illegal way, if this is done in forms 
that resemble legal business. This kind of crime pre-
supposes the existence of illegal or criminal networks, 
whereof so called organized crime is a special case.

This definition seems more timeless, and may therefore serve bet-
ter for a historical investigation over time periods when the institu-
tional framework changes, for example and foremost concerning cor-
porate laws. Also it excludes the arbitrary aspect of what is a threat to 
large groups of people. More interesting, and possible to examine is 
what is regarded as a risk, or a threat to society – something that has 
changed considerably over time. 

In 19th century Sweden criminal networks were engaged in smug-
gling and moon shining – sometimes combined with the establish-
ment of illegal bars. There were also cases of fencing (dealing with 
stolen goods), fraud and even counterfeiting – which are all classified 
as economic crime. 

A central  question is  to ascertain if  there were connections be-
tween networks involved in economic crime and illegal entrepreneurs 
working behind a legal front. How did these kind of links work; what 
trends may be identified during the period; and are there any changes 
in criminal activity that may be connected to the transformation of 
the economic system and the economic institutions?

The study is furthermore based on some assumptions:

1. Criminal networks and illegal entrepreneurs 
are  fruitful  concepts  for  the  study of  eco-
nomic crime.

2. The border between economic crime and other forms of 
crime, especially those usually labeled organized crime is 
not clear cut. 
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3. Hard facts, like statistics and legal records may be comple-
mented with studies of  the popular  legal  culture, as ex-
pressed for instance in chapbooks

This brings us down to the present investigation. 

Street literature and popular culture
The street literature is a borderland between fiction and social reality, 
where popular culture meets the will of the authorities to reform, con-
trol  and discipline.  A discursive field where this  struggle of power 
took place during the 18th and 19th centuries was the chapbooks with 
songs and narratives of crime and justice. This kind of material has 
been widely used in international research on crime and popular cul-
ture, mainly dealing with attitudes to public executions.4 

A narrative is not a representation of reality; neither does it pri-
marily function as a slice of objective reality which we can study to 
understand  the  principles  behind  this  reality.  The  narrative  may 
rather be viewed as a way to order and construct reality. The songs 
do not reflect any kind of underlying mentality; they are rather means 
to construct the popular culture. 

This is not to say, that reality does not exist beyond representation 
or discourse. But it lacks any comprehensible meaning apart from the 
language game that constructs our social reality. A historian studies 
the past, something that certainly no longer exists. We cannot recon-
struct the reality that once existed but we still strive to understand 
and give meaning to the past. To create a hierarchical order applica-
ble to all  history, in the name of one or another leading principle 
(such as Christianity, modernization, nationalism, Marxism, or civi-
lization), has been labeled the “grand narrative”. Events and stories 
are given meaning through the grand narrative. But there are many 
grand narratives, and to strive for consensus on which of them is 

4  Michel Foucault: Discipline and Punish – the Birth of the Prison, Peregrine 1974; Pieter Spieren-
burg: The Spectacle of Suffering: Executions and the Evolution of Repression: From a Preindustrial Met-
ropolis to the European Experience (Cambridge 1984); V A C Gatrell: The Hanging Tree: Execution  
and the English People 1770-1868 (Oxford, 1994).
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correct, is not only impossible, but to a critical mind a quite undesir-
able quest.5 

The narrative constructs reality.  Every time a story is told or a 
song performed, even if it seems like an exact repetition, reality is 
changed. To tell the story of a person, changes his or her identity, as 
personal identity is dependent on our conceptualization of the ego. 
The identity is neither identical nor should it be reduced to the physi-
cal body. Our identity is dependent on the ideas we and others hold 
about ourselves. Sometimes the opinions and ideas of other persons 
are forced upon the ego and they transform it. This holds true in the 
case of slavery, and was certainly the case with prisoners condemned 
to death and prepared for execution by the ministers. Their identities 
and ontological frames changed, in order to make them behave prop-
erly on the scaffold. Thus the identity of a person who is ridiculed in 
a song is changed and reconstructed – as is also the popular culture 
that provides the field of discourse for these chapbooks.

There are about 20,000 chapbooks preserved in Sweden. Most of 
them were printed in the 19th, and only about 2,000 are from the 18th 

century. Very few are older than 1700, and maybe a thousand later 
than 1900. The oldest of them all was printed back in 1583. Here we 
are told the story of a crime and its consequences, the rape of the vir-
tuous lady Lucretia in Rome. To save her honour, she committed sui-
cide after having pointed out the rapist as the son of the last Roman 
king. The deed caused enraged patricians to rebel and found the Ro-
man Republic.  The incident has inspired a  lot  of different writers, 
such as St. Augustine, Machiavelli, Shakespeare and Voltaire; and has 
also been a popular motif for the artists of the renaissance, who loved 
to moralise by painting pictures of nude women. 

“Last dying speeches”, and other broadsheets in England and Ger-
many had their heyday in 17th century and seems to have disappeared 
in the 18th century. In Sweden however, the first  skillingtryck labelled 
crime (series O, Oa and Ob, cf. “missdådare”, misdeeders) is dated 
1694. There are altogether 71 from before 1800 and 420 from then on 
and up to 1937.6 
5  The critique of the grand narrative is based on the writings of Lyotard. For a comprehen-

sive overview of postmodern thought, see Perry Anderson, The Origins of Postmodernity, Lon-
don 1998.

6  The number of persons figuring as main characters in the skillingtryck are considerably low-
er, compared to these figures, see Hans Andersson “Jag mig nöjd under bilan böjer…“ in 
Släkt och Hävd 2002. The song about Lucretia is for some reason not catalogued as “Missdå-
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I have investigated this collection and presented my results in sev-
eral articles and books.7 Here the occurrence of economic crime in 
series O will be compared to the 97 chapbooks in series P – Songs on 
shaming and scandals (Nid- och skandalvisor).8

The sources do not tell us exactly why some songs are under one 
heading and not the other. The division is made rather late – appar-
ently around 1940, as the last song in series O is from 1937. But this 
work is hidden in the dark – curiously enough there doesn’t seem to 
be any records of the work of collecting and labeling the chapbooks 
in  the  annals  of  the  Royal  Library.  Crimes  like  major  brawls,  and 
fights between politicians have been categorized as shaming and scan-
dals, but when for example a gang of coopers apprentices attack two 
maidens cleaning carpets, sexually harass them and then gets in a fight 
with a gentleman and his wife passing by – this is classified as a song 
of crime (series O, 96:33, 1833) 

Even if there may be other sources (newspapers, magazines) that 
could take over the role of media  for shaming and scandals  – the 
chapbooks constitute a clearly demarcated field of discourse, which 
may be studied in its own social context. 

Economic crime in the misdeed-collection
In  the  collection  of  chapbooks labeled  malefactors  (“Missdådare”), 
economic crime only appears in a few cases,  usually in connection 
with other, more violent crimes.

Imprisonment for debt occurred in a song from 1823 (Swedish 
chapbooks series O 96/23 – Trenne mycket ömkeliga visor, två om ett mord  
i Linköping och en om det i Skarpen). A man, who married for the money, 
spent his wife’s fortune and was later on imprisoned for debt in the 
small town of Linköping. As the wife visited this town he got permis-
sion to leave and go see her. The details are not given in either of the 

dare”.
7  About fifty of these songs are published in Aldrig kommer duvungar blå utav korpäggen vita – 

skillingtryck  om  brott  1708-1937,  Hans  Andersson,  Stockholm  2007.  See  also:  Hans 
Andersson,  Från dygdiga Dorotea till bildsköne Bengtsson… Crime and History Research 2008. 
For a full list of publications see: crimehistory.se

8  It may be noted that the heading of this collection contains the word songs (visor). In 
modern Swedish skillingtryck usually refers to a kind of sentimental and romantic song. Re-
searchers are usually careful to make the distinction between the chapbooks and the songs, 
the media and the content. Some chapbooks also have stories in prose. The songs presen-
ted in the text below constitute selections of the original songs. 
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sentimental  songs,  but  what  seems  to  have  happened  is  that  he 
stabbed his wife to death, or slashed her throat and then killed him-
self. This is clearly not an economic crime, but certainly a crime relat-
ed to bankruptcy.

1
Behold! All you women,
What evil might befall you,
Unlucky was the day,
When I came to this world.
My mother who carried me,
With lots of pain and trouble, 
Now sorrowful remains.

4
Resting one night in the same town,
Where my husband sat in jail,
I sent the message: come!
I want to break up our marriage. 
My mind is made up,
I do not wish
To still be your wife.

2
Like a lily in the valley,
As a virgin I walked.
Soon lost my father,
But got a husband,
Who only brought me grief,
And also to all my friends,
That now say farewell.

5
You rage in anger,
You flatter and threat,
You lose control,
Heated by envy.
I may live or die,
If this is my last moment,
Oh Jesus hear my words!

3
When you had wasted 
All that my father left me,
I tried to save something,
But your creditors came,
As you were imprisoned. 
I did not know that my journey,
Would have a fatal end.

The second song is in the third person and more descriptive when 
it comes to bloodshed. There is even an animistic touch, as the perpe-
trator is likened to several false and cruel animals, including a basilisk 
as well as Satan himself. Every verse ends with a chorus: ”how could 
any spouse commit an evil deed like this”. The old Swedish uses the 
feminine form for both husband and wife (make/maka) in a way that 
is a bit confusing to a modern reader. The chapbook even contains an 
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answer to these two songs, laid in the mouth of our Savior! I have had 
several arguments about the actual authorship of the songs written in 
the first person – and in this case I admit it seems more than likely 
that it is fictional – as also the songs where she is said to talk from the 
other side of the grave.9 

There  are  several  chapbooks  connected  to  a  man called  Tycho 
Trybom, who in 1870 committed a similar crime (Swedish chapbooks 
series  O  100/47-50,  1879).  An  unsuccessful  businessman  from 
Sundsvall in northern Sweden, Trybom was at the age of 27 threat-
ened to be charged for being a dishonest debtor. In September 1878, 
he was engaged to a seventeen year old girl, Fredrika Hellberg. He 
goes to Stockholm to visit his mother and tells her that he will shoot 
himself in the forehead if she does not lend him 400 Swedish crowns. 
He plans to go to America and gets as far as Lübeck, when a telegram 
from his fiancé convinces him to turn back. Once he is back home, 
Trybom lies sick for three days, then cuts Fredrika to death with a ra-
zor and shoots himself. She dies immediately, he an hour later. 

There is no song, but a lot of moralizing prose, especially as he has 
been indiscreet, and bragged about the “intimate signs of affection” 
that she had given him. When rebuked,  he  claimed that it was her 
who had seduced him! Some letters that the lovers had exchanged 
were also published in the chapbooks. 

Another chapbook tells of an insurance fraud connected with ar-
son,  committed  by  a  goldsmith  in  Marstrand,  western  Sweden 
(Swedish chapbooks series O, 99/35, 1869). Here also the main per-
petrator was threatened by bankruptcy. As the case proceeds, he is 
also accused of incest, with his late daughter.

Finally  the railway inspector  (sw.  banmästare) O P Lövdal  is  de-
scribed in a long song as an arsonist, thief, conman, wearer of false 
orders and medals,  womanizer,  etc – (Swedish chapbooks series O 
99/7, no year given, but it was probably published in 1902, as I have 
found report of the case in a newspaper that year). Altogether we are 
told that his crimes brought him over 8,000 crowns. He was indicted 
for 119 cases of fraud, 37 cases of theft and embezzlement, 742 cases 
of false pay rolls and bills, six incendiaries, and finally, perjury.

9  It may be noted that the custom to write songs the night before your death is well estab-
lished as early as in the 10th century. The great Viking warrior and poet Egil Skallagrimsson 
even saved his life this way, writing his famous Huvudlösen, when captured by the Norwegi-
an/English king Eric Blood Axe.
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Figure 1: The first page of a ”Completely new and beautiful song” about OP 
Lövdahl, in 21 choruses. It may be noted that the price has been lowered from 15 
to 10 öre 

The fact that he wore false orders and insignias was particularly 
frustrating. Also, the song writer made puns on the arsonist’s ability 
to put women’s hearts in flames. The chorus alludes to the fact that 
he was introduced as a free mason.

There are also some songs where smuggling is mentioned. One of 
them, is a story told by an old widow in Snattebo (the village of petty 
theft) is, according to the title, supposed to be a droll, though I must 
confess I have neither  understood the story of her song, nor in what 
way it was so funny. (Swedish chapbooks series Oa 95:13, En putslustig  
visa  sammanskriven  av  den  gamla  änkan  Inga  Persdotter  i  Snattebo,  tryckt  
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nyligen.  The last words meaning “printed recently”…  thus while  no 
year is given, it’s most likely from mid 18th century).

In three out of four examples, economic crime is mentioned only 
as a by-product, or (+the) cause of more serious crimes. Contrary to 
the other sets of songs or narratives, O P Lövdal is ridiculed. In the 
song about smuggling I fail to determine if the joke is on the smug-
glers or the custom officers. In a forthcoming study I will examine 
jokes about crime in the chapbooks. A preliminary result is that the 
jokes are not so much about the perpetrator as about the victim, espe-
cially if the victim is a woman, or about the authorities. The criminal 
may be despised and his acts regarded as shameful and horrible, but 
he is  not  shamed in a  jocular  way – if  not  engaging in  economic 
crime.10

Chapbooks on shaming and scandals
While economic or corporate crime is not a common subject of the 
chapbooks in the series O, I have found that at least one third of the 
songs in series P are on these kinds of crime. 

There are 97 chapbooks labelled as songs on shaming and scandals, 
from the period 1818-1904. If you look at the main themes (see Table 
1), it is clear that a great proportion of the  songs  in  the  chapbooks on 

Table 1. Themes in chapbooks on shaming and scandals, 1818-1904.
Themes 1818-1850 1851-1904 Total

Economic crime 29 3 32

Violations 16 6 22

Other crimes 3 4 7

Politics/religion 10 9 19

Other  10 7 17

Sum 68 29 97

Source: Swedish chapbooks series P, on microfilm at the Royal library, Stockholm.

shaming during the period up to 1850 deals with economic crime. After 
1850 the number of songs on shaming and scandals decreases, mainly 
because the theme of economic crime virtually disappears. The kinds of 
10  Jokes on crime is discussed in Hans Andersson: “Sånger om brännvin och brott” Spiritus 

2004:6
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violations mentioned in Table 1 also refer to illegal actions. They are of 
two kinds: protests against misbehaviour of the police and 
prison guards or excessive use of the right of the master of a household 
to physically punish servants. 

Some songs on shaming and scandals I have labelled as “Other 
crimes”. This category mainly includes things like riots and larger bar 
room brawls. 

The songs labeled shaming and scandals are supposed to be comi-
cal, for example one is said to tell a story of the grandson of a grand-
father. It also contains a short anti-Semitic anecdote:
 

A Jew in Berlin had converted to  Christianity and asked the king for  
work. Fredrik the great made him his forerunner. The Jew remarked that  
he was too old to run and the king then told him: “you scoundrel, if you  
have managed to run from one God to another, you may as well run before  
my chariot”. (P2, 1832)

In many songs the name of the main character is changed in a way 
that is supposed to be funny. A fence in Stockholm was called Getter-
stedt, but the songwriters changed the name to Hundturken Skälmst-
edt (hundturk = dog Turk; skälm = scoundrel) (P2, 1833). In another 
song he is said to be a rich man, which, according to the popular legal 
culture as displayed in the chapbooks made his offence worse, and he 
is called Fläskstedt (fläsk = pork) (P3, 1833). 11

A letter from a gild embellisher (Förgyllare) in Stockholm to his friend 
in the country (P7, 1833) discusses the fate of Fläskstedt. 

“Sweet brother!

I have many times wanted to answer your question and tell you about Fläskst-
edt, a great fence of the city. “

In the same chapbook there is a story of smugglers, who tried to 
bring  clothes  into  Stockholm  by  wearing  them  in  layers.  When 
undressed, they became much thinner and two gentlemen proved to 
be  young  ladies  (P67  –  Den  mödosamma  promenaden…  smuggling  vid  

11  The system for cataloguing the chapbooks is different for the two series.
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Hornstull, 1833; 68 – Den mödosamma förlossningen, 1833; 69 – Barnsängen  
vid Hornstull, 1833).

The case which appears most frequently in the chapbooks is that 
of the owner of a restaurant, Sandahl. He is said to be the Chinese 
minister of finance,  and given the mocking name Scandal.  He had 
counterfeited  money  to  buy  provisions  for  his  establishment,  (P5, 
1832-33, 101:9-14).

1
My song is about a man
Who wanted to do more than is pos-
sible,
He cheated many – all right,
But was finally caught – you under-
stand me well.

5
For a while he was a policeman,
Thought that his skills,
As a liar and a thief, all right.
Would  come  to  use  –  you  under-
stand me well!

2
In Swedish his name was Scandal;
His crimes were many…
His story is short –all right,
As I will to tell – you understand  
me well! 

6
He was fired and then saw,
As his last chance,
To start a restaurant, all right,
And moved to China – you under-
stand me well!

3
As an apprentice in a shop,
His fingers were not too short
They were long – all right, 
And his tricks many – you under-
stand me well!

7
In  Peking  there  are  a  thousand  
inns,
Owned by honest men.
No customers came, all right,
To Scandal’s  tavern,  – you under-
stand me well!

4
He was the first mechanic
Of China and lived good,
But stole oil and grease – all right,
And he could not stay – you under-
stand me well

8
As years passed by,
From the papers he got an idea,
Why not cheat the farmers, all right,
With bank notes of my own – you  
understand me well!

Somehow he is said to have been elevated to minister of finance in 
China – probably a joke on Chinese paper money? But one last eleva-

26



tion awaits him, “all right”, he will be transferred to the castle with 
three towers in the south (Slottet tre torn på Söder). That is the hill where 
the gallows stood, with three pillars, south of Stockholm.

In this place, several dead wrongdoers are waiting for Scandal, who 
applies for the post as a minister of finance here also, at the court of 
the regicide Anckarström. But actually Sandahl was not executed; in-
stead he was sentenced to 40 lashes, loss of his honor and to stand in 
chains at a pole for two hours – and finally four years of forced labor 
on the Malmö fortifications. Also, he was to compensate the bank 
with 47 Riksdaler and six shillings. 

As constructed in the chapbooks, legal culture is usually a bit con-
servative with a taste for severe punishments. Here, this is shown by 
the expectations with reference to the hanging of Sandahl, but the ac-
tual verdict seems hard enough when compared to the modest sum 
that he has to pay up.  It is also probably what he is calculated to have 
gained by his crime. 

Moralizing on greed was an ubiquitous theme in the chapbooks 
from early 19th century. Everyone wants to enjoy his life, but excesses 
are dishonorable and lead either to imprisonment or the gallows. 

A man from the small town of Strängnäs arrived in Stockholm.

1
His hat was as high as the tower of  
Babylon
And with  his  sideburns  he  resem-
bled Bolivar,
The  collar  elegantly  reached  up  to  
his trunk,
Like the tail of a calf his waistcoat,
Thin thighs in bright trousers,
Gloves  of  reindeers  leather  on  his  
hand,
His head as gnarly as a sheep,
And sometimes he even whistled.

2
He went to inns and politely
Ordered six courses, drank expens-
ive wine.
Without plume and epaulettes,
From  many  nymphs  he  received  a  
smile;
His thick wallet attracted women,
The Children of the bank, 
Made their eyes glow, just as well as  
The soldiers’  attire  and fancy  trin-
kets.

Extravagant living was scorned by the popular press – where he got 
his money we are not told, but it appears that he spent more than he 
had and was carried away from the fancy restaurant Vita Hästen, dir-
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ectly to the debtors prison. (P15 – Putslustiga tankar och beskrivning över  
den stora pomp och ståt samt hurrarop,  varmed en allmänhet  hedrade den så  
kallade Skräddaren på Vita Hästen… från domstolen till Gäldbohov där han 
hyresfritt får tugga lite, 1836).12

1
What the devil is this grumble?
And murmur heard in our town,
About the White Horse – all right,
To  hell  with  the  rest,  you  under-
stand me well.

3
Then at Göthes old castle,
Three towers on southern hill,
A new election was held – all right,
For  president,  you  understand  me  
well

2
Rarely has this pomp been seen,
And by the people lively given,
Since Scandal played his part – all  
right,
You can see the court rolls, you un-
derstand me well.

These same chorus lines, and presumably also the same melody, is 
used in many of the songs. I will give some more examples of differ-
ent ways to ridicule economic criminals:

To make business with cessions leads to bankruptcy and insolv-
ency, to excessive drinking and seduction of women! And to be a wo-
manizer was somehow considered unmanly (P63 – Torgriddare, 1820).

I have never been one of the cowards,
Who refuses to sign so when the clock strikes noon
Yes – run to the municipal court, with cessions 
Seven at the time, so easily, Knights of the square.

In one song we are told that the decapitated murderer Göthe has 
had a bad dream, and Anckarström makes a complaint to the lord of 
darkness Leviathan. This makes for an occasion of anti-Semitism. In 
the poem two Jews are mentioned in a list of con men. They are said 
12 The long title runs something like this: Very funny thoughts and description of the great pomp and 

hoorays, whereby the publics honoured and accompanied the so called Tailor on the White Horse (=Vita  
hästen) … from the Court to Debtbyhall, where he would be given something to chew on, without paying  
any rent.
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to have swindled some people and lent money to others at too high 
an interest.  Both were now imprisoned. (P71 Anckarströms klagan hos  
avgrundsfursten Leviathan, med anledning av Göthes föregivna dröm; 1833).

Chapbooks are mentioned in a song (P 77, 1827). We are here told 
about two scoundrels visiting a market¸ Silver Johan and Paper Pehr. 
The latter has been declared bankrupt in the City Hall of Stockholm. 
Instead of wearing spectacles on his sharp pointed nose he will wear 
them on his feet – that is, they will be put in irons. He will then have 
to stand chained to a pillar, with iron collar, and be shamed with a 
broom in one hand and his bill of zero credit in the other. 

A well known trickster,
With spectacles and pointed noose,
Came here as a peddler,
Bringing songs that we could read.
John he bought stolen goods
A trade no one may blame 
His title was appointed then
Silver John the second.

Johan gets his 40 on a Square, that is – 40 lashes with double pair 
of rods – the maximum number that could be sentenced. Silver John 
the second is mentioned in several songs. It may be a fitting name for 
a fence, but if there ever were a John the first, we are not told any-
thing about him. Also the circumstances of his crime are largely left in 
the dark. It would especially have been interesting to know if there 
was a connection between the bankrupt Paper Pehr and silver John. 
Were they really brothers, why else are they mentioned in the same 
song? Is this an indication of a criminal network even with an internal 
division of labor? Or do they just  happen to be sentenced on the 
same day? Surely a trader in stolen goods must have a criminal net-
work and if he was in business for a prolonged time he may be la-
beled an illegal entrepreneur.

 ”Silver-Jan den andre” has been mentioned earlier, in connection 
with Göthe and his ministers in the castle with three towers, and oth-
er songs (as for example in 101:78).

In the older songs on shaming, there is thus a wide range of eco-
nomic crime that people engaged in. Smuggling, fencing, fraud, coun-
terfeiting, and bankruptcy related crimes were all targets of ridicule 
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and shaming. These kinds of crime rarely occur in the collection of 
songs about malefactors (series O, Missdådare). 

Of the chapbooks from the latter half of the 19th century no more 
than three can be said to deal with economic crime, and even these 
are doubtful. Pelle Persson Wasselkranke was mean and cruel and ter-
rorized his tenants (P84, 1856). But it is not at all certain that he com-
mitted any crime. This theme is rare in the songs; I have only seen it 
in one other song. In the collection of chapbooks on malefactors, the 
regicide Anckarström is accused of this, as a part of the description of 
his criminal career, how his sinful crimes escalate.

Similar  to  the  song  of  Wasselkranke  is  the  song  about  D.  O. 
Franke,  a  factory owner in Gothenburg (P96,  1892).  He has done 
something  shameful,  in  connection  with  money  and  his  working 
force, but it is not very clear what. 

Finally there is a song about a case of arson and insurance fraud in 
Visby (P76, Fyrverkarvisan,  1867).  This is rather an unsuccessful  at-
tempt to ridicule a kind of crime that more often appears in the col-
lection on “Malefactors”. Normally it could thus have been the sub-
ject of a non-jocular song. 

Even if all three examples here are questionable, this only confirms 
the view that this kind of shaming was growing out of style and be-
came obsolete within the popular legal culture of the late 19th century 
Sweden.

Ethnicity
The existence of criminal networks is frequently blamed on marginal-
ized  and  ethnically  constructed  groups.  Traditionally  we  have  in 
Sweden two interrelated ethnic groups that are said to function as 
criminal networks: gipsies and tinkers. 

Ethnic prejudice is no great theme in the chapbooks. The most 
common one – hatred of the Russians – is not mentioned in the con-
text of economic crime. 

When Russians  kill  each  other  in  Sweden,  the  crime  is  termed 
ryssmord (in the 1920s as well as today, See Aftonbladet 5/3 2004!). In 
1919 and 1920, a gang of Russians in exile, led by the former colonel 
Hadjetlaché, murdered other Russians, preferably wealthy Soviet citi-
zens. They owned a house north of Stockholm and sank their victims 
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in the nearby lake of Norrviken.13 This was certainly a case of orga-
nized crime, working with threats, violence and under a named leader. 
They claimed a political cause, but the proceeds from their murders 
ended up in Hadjetlaché’s own pockets. While he was condemned to 
death in 1920, the last person to receive this verdict in Sweden, he 
was never executed. Instead, he ended his life in a mental hospital a 
few years later.

In one chapbook there is a story in prose about a double  suicide 
(Chapbooks, series O, 99:80, 1825). Two girls, Lotta and Mina had 
entered a death union and drowned themselves at  Lidingö outside 
Stockholm. Lotta, or Charlotta Ramberg is said to have had good ex-
pectations to marry a rich and well-respected man. But unfortunately 
she became acquainted with a Jewish family, and suspicions of infi-
delity arose, so he abandoned her. She then moved in with Mina, Wil-
helmina Norgren, an opera student. They sold clothes with the help 
of the mother in the Jewish family, but could not earn enough money 
and did not get, or even try to find any real jobs. It is not entirely clear 
why the Jews are to blame for the girls’ undoing.

The story of Mrs. Elsa Pettersson, (Chapbooks, P 86, 1888) is un-
usual.  She  had  been  missing,  searched  for  and  suspected  to  have 
drowned. But she really had eloped with herr Josef Schnabel, an Is-
raelian, to the small town of Oxelösund. Her husband is the one to 
blame, we are told, however, as he was the first one to develop a taste 
for Jewish boys. In all the 491 + 97 chapbooks that I have examined 
this is the only reference to homosexuality. Homosexuality was illegal 
at the time, but surely not an economic crime.

From the year 1900 we have a: “New and terrible song, about the 
outrages  deed,  committed  by  the  cruel  gang  of  thinkers”.14 Two 
brothers have been drinking and gambling with the father in law, to 
be. But as he wins the brothers stabs him to death. The song goes 
something like this15:

13 Chapbooks (Skillingtryck), series O, 98:6, 1919, Royal Library, Stockholm.
14 ”En alldeles ny och hemsk visa om det fasansfulla illdådet som förövades i Saxtorpa by av 

Tattarnas grymma liga” (Skillingtryck series O, 96:54, 1900). Tinker is as close an equivalent 
as you get for the Swedish term “Tattare”, for a study of this group see: Birgitta Svensson 
(1993). The Russians mentioned may also be studied in Svante Lundberg: (2004).

15 I have performed this song at the Museum of Wine and Liquor History in Stockholm, to 
the melody of St James Infirmary (trad), aka Gamblers Blues, a title which also suits the Swedish 
text. 
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1
A terrible crime has occurred,
Here on the wide fields of Scania.
Committed by two tinkers, brothers  
even.
Yes  –  blood  flows  from  all  their  
kin.

5
“We take his gain, even if it’s small
And if  he  resists,  we  will  murder  
him”.
The hot tinker’s blood simmered
And they pulled out their knives.

2
John and his brother August made  
a plan,
They sharpened one long knife each.
To fight with knifes was their habit,
They  had  already  killed  many  
people.

6
Oh terrible sight,  blood on an evil  
night,
They cut  to pieces  their  friend and 
fellow gambler,
One stabs him, the other stands on  
guard,
So no one may see their act of cruel  
hatred.

3
Together they went to a cottage,
Sat down and started the game of  
hell.
To their table they demanded liquor,
And they both drank heavily.

7
There  is  only  one  witness,  the  
daughter of the dead man,
Engaged  to  be  married  with  the  
murderer.
She  thought:  I  may  as  well  swear  
false
At court and free my friend.

4
They drank with their friend, 
Whose  daughter  was  August’s  
fiancée,
Booze went in and friendship out,
The same thought entered both their  
minds.

8
So  behold  and  think  about  how  
little 
Men comprehend, living like swine!
And blood rushes hot and cruel
When a tinker gets drunk.

There is also a song about a man in France who fell in love with a 
gipsy girl, and then was murdered by her relatives. (Skillingtryck, serie 
O 95:62, 1865). They may have been regarded as a group of organized 
criminals, but that is not explicit in the text. Focus is on the role of 
the victim’s dog in catching the murderers. Neither tinkers nor gipsies 
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are therefore very common in the chapbooks on crime and non exist-
ent in the shaming and scandals collection. When mentioned, they are 
more  into  criminal  networks  and  organized  crime  than  economic 
crime. Russians also engage in organized crime in Sweden, but figure 
more  often  as  symbols,  as  a  despicable  people.  Jews  are  the  only 
group specifically singled out as typically prone to economic crime, 
though there are also anti-Semite ideas expressed without reference to 
such activities.  

Conclusions 
The songs in the collection of chapbooks on malefactors are rarely 
about economic crime and they are mostly serious with their warnings 
against a sinful life. The 97 songs on shaming and scandals, on the 
other hand, describe and comment on a large number of cases of eco-
nomic crime. They are from the period 1818 till 1904, and there is an 
obvious change in their themes. Up to 1850 economic crime is the 
most common theme in the songs. After 1850, it virtually disappears. 

This tendency suggests that after mid 19th century economic crime 
was not  regarded as  shameful  in the way that  it  had been before. 
There is clearly a change in how the connection between shaming and 
economic crime was perceived within this discursive field before and 
after 1850. This is in line with what we know of a time, when shaming 
and honor became less central to the culture. The change per se is less 
surprising than the way in which it happened so suddenly and com-
pletely.

Shaming was still in use for issues such as Police excesses, political 
opponents  and  religious  dissenters  (Jews,  Catholics  and  free,  non 
state/Lutheran  churches),  complaints  about  householder’s  right  to 
punish servants,  and other issues. The disappearance of chapbooks 
with songs on shaming and scandals indicates that there were other 
forums for this kind of jokes, for instance comic magazines and pa-
pers. The ordinary newspapers however were of more serious nature 
until well into the 20th century, when a scandal press of tabloids start-
ed  to  flourish.  The  latter  development  might  be  understood  as  a 
change of focus from shaming to scandals. For stories of scandals the 
market seems to be insatiable, even if the media changes.
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Modernization of society, with liberalism and technical progress, 
made it possible for other values to come forward. The old culture of 
shaming and honor gave way. When it came to economic crime per-
haps the most important novelty was an appreciation of entrepreneur-
ship. To commit an economic crime you obviously have to have some 
kind of entrepreneurial spirit. In the traditional society everyone had 
his given place and it was not good to strive upward. On this point 
the church, the provider of the dominant ideology was in agreement 
with popular culture, as we know it. The orthodox Lutheran clergy 
was losing ground to liberal and socialist debaters. It became legiti-
mate to enrich yourself  and the institutional  setting was altered to 
make it possible. Popular culture as expressed in the chapbooks was 
mainly conservative – the only rebel stand they took was when upper 
or middle class people mistreated their subjects, or committed crimes, 
even though they already were well off.

Economic crime was certainly not disappearing as such. The au-
thors behind the chapbooks just did not find it a suitable subject for 
shaming  anymore.  What  we  see  here  seems  to  be  an  argument 
through silence. There was no change into an approval of this kind of 
crime, but the aim of the act – to enrich your self – had become legiti-
mate.

The only good example of shaming or ridiculing of an economic 
criminal comes in fact not from the chapbooks in series P, but the 
song of O P Lövdal in series O. He is a middleclass person, even if he 
pretends to be upper class, wearing false insignia, and therefore suits 
well in the conservative discourse, typical to the popular culture of the 
chapbooks.

Shaming may be of different kinds. In criminology there is a com-
mon divide in stigmatizing and re-integrative shaming respectively.16 

Society may react either in a way that stigmatizes the offender and 
forces  him or  her  in  to  a  criminal  or  dishonorable  career.  A well 
known thief finds no occupation; an unmarried mother may have to 
take  recourse  to  prostitution.  The penal  law of  traditional  Sweden 
tried, as other European countries, to find ways to re-integrate crimi-
nals. After, for example, sitting on special stools in church and have 
their misdeeds made official, they were supposed to be forgiven and 
taken back into society. 
16 As pointed out by John Braithwaite in Crime, Shame and Reintegration, Cambridge University 

Press, 1989. 
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During the first half of the 19th century there were several chap-
books aimed at shaming people engaged in and condemned for eco-
nomic crimes. They may have occurred because the official shaming 
was considered inadequate, or just because entrepreneurs found a new 
way of making money. The tendency of shaming was as we have seen 
from my examples not re-integrative. It did not provide a way back in 
to society, it just made fun of failed criminal enterprises and illegal en-
trepreneurs.  Therefore,  it  may  be  argued  that  the  shaming  of  the 
chapbooks was stigmatizing. But on the other hand the discourse had 
no connection with formal social control or rites of power. Shaming 
is a social process and it does not necessarily get the result the actors 
behind it wish for. 

We do not at this point know the end or further stories of the peo-
ple shamed in the chapbooks, but we may conclude that by mid 19th 

century the shaming of economic criminals no longer had the desired 
effect, and that ought to be the reason why the construction of popu-
lar legal culture in the chapbooks did change. In other fields, howev-
er, shaming continued, and thus the true reason behind the change 
was that economic crime as a manifestation of an entrepreneurial spir-
it was no longer perceived as shameful. 

Apparently  the  culture  of  shaming  in  19th century  Sweden  was 
fighting a losing battle and first to fall was the shaming of illegal en-
trepreneurs.
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Vem är den ekonomiske brottslingen? 
En sociodemografisk profilstudie av 

23 länder
TAGE ALALEHTO & DANIEL LARSSON

Abstract
Who is the white collar criminal? In the research agenda of economic crime only a few  
studies has tried to answer that question based on suitably generalized data. To follow up  
the above posed question, we will use European Social Survey (ESS). ESS is a suitable  
database to investigate the consistency of the results of earlier research regarding the socio-
demographic profile of the white collar criminal, due to the large number of respondents  
(about 44,000) and the cultural variation (23 countries). We have used three typical  
white-collar crimes together with one traditional crime, used as a reference. The results to  
great deal confirm earlier findings. The typical white-collar criminal is a man, married/co-
habitant, belongs to the ethnical majority, have regular income and have an education level  
above average. Most white-collar criminals belongs to some of the service classes (salaried  
employee),  but  the proportion of  white-collar criminals is  highest among self-employed.  
Results diverging from earlier findings are that the white-collar criminal profile found in  
this chapter has a higher divorce rate than general and that the gender differences are  
smaller. However, the results in the chapter show substantial differences in the profile  
between different kinds of white-collar crime and between countries. This indicates that the  
profile of the white-collar crime is more complex than assumed and that contextual factors  
are of importance for the outcome of the profile. An important task for future research is  
to investigate the impact of contextual factors regarding the profile of the white collar crim-
inal.
Keywords: Economic crime, Socio-demographic profile, ESS

Bakgrund
”Who  is  the  white  collar  criminal?”  frågar  sig  den  Brittiske 
kriminologen Hazel Croall (1989). Croall ger sitt svar inom ramen för 
den engelska restaurangbranschen, men hon ger inte något uttömm-
ande svar. Faktum är att vi fortfarande, en bit in på 2000-talet, inte 
har något riktigt bra svar på denna fråga. Frågan ligger som ett ok i de 
undersökningar  som genomförts  kring ekonomisk brottslighet.  För 
trots att forskningen pågått i en tilltagande omfattning alltsedan andra 
världskriget har agendan fortfarande svårt att ge ett heltäckande svar 
på frågan vem den ekonomiske brottslingen är. Att det är på det sättet 
är  inte  så  konstigt,  efter  en  lång  period  av  fallstudier  kan  vi  med 
visshet  säga  att  den  typiske  ekonomiske  brottslingen  är  svår  att 
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karaktärisera  beroende på att  den samlade mängden studier  i  regel 
gäller  specifika brottstyper och/eller  utgår från en viss  typ av data 
och/eller  beror på vilken teoretisk utgångspunkt som nyttjats.  Det 
skall sägas att fallstudier har sina förtjänster i så måtto att vi kommer 
djupare in i fenomenet, men dess uppenbara brist ligger i att kunna ge 
ett generellt svar på frågan ”vem är den ekonomiske brottslingen?”.

I  mångt  och  mycket  kan  man  säga  att  de  fallstudier  som 
genomförts bekräftar i stor utsträckning den bild av den ekonomiske 
brottslingen som Sutherland ger i sin studie från 1949 (nytryckt 1983). 
För  en  sammanfattning  av  denna  bild  se  nedanstående  stycke. 
Problemet  är  dock  att  Sutherlands  definition  av  den  ekonomiske 
brottslingen utgår från en uttalad bias av social kategorisering. Det är i 
princip  bara de som är  företagare  eller  innehar  en hög samhällelig 
ställning  som  kan  komma  ifråga  för  brottet.  Sutherlands  bias  har 
ifrågasatts (Edelhertz 1983; Wheeler 1988) och en mer revisionistisk 
definition  av  ekonomisk  brottslighet  har  lanserats,  som utgår  från 
lagföringspraxis. Revisionisternas definition utgår från frågan: Vilka är 
det  som blir  dömda för  brott  som räknas som ekonomiska  brott? 
Härigenom  kommer  rättsväsendets  tolkning  och  tillämpning  av 
lagrummen  att  gälla  som  utgångspunkt  för  hur  den  sociala 
kategoriseringen  faller  ut  vid  lagföringen.  Problemet  med  denna 
ansats är att denna definition räknar in förövare som knappast kan 
sägas vara ekonomiska brottslingar överhuvudtaget, dvs förövare som 
gör  en  brottslig  akt  p  g  a  sin  sociala  ställning  eller  utifrån  affärs-
mässiga  intressen,  utan  helt  enkelt  en  vanlig  traditionell  tjuv  som 
”råkat”  utföra  ett  bedrägeri  (se  Geis  kritik  2007).  Frågan  hur 
ekonomisk brottslighet skall definieras är långt ifrån avklarad, utan i 
mångt och mycket en öppen fråga. I vår artikel kommer vi att tillämpa 
självrapporterad data som utgår från hur förövaren själv värderar om 
denne utfört ett ekonomiskt brott eller inte. Vi öppnar upp för alla 
sociala kategoriseringar utan undantag, dvs vi följer inte Sutherlands 
definition  strikt,  och  vi  utgår  inte  från  lagföringsbaserad  kate-
gorisering,  dvs  vi  fullföljer  inte  metodologiskt  revisionisternas 
definition strikt. Fördelen med den databas vi använder är att den inte 
utgår från någon explicit definition av ekonomisk brottslighet, i själva 
verket har den ett naivistiskt drag när det gäller denna aspekt. Av just 
detta  skäl  har  denna  databas  inte  ”låst”  sig  vid  någon  speciell 
definition, utan utgår från en allmänt folklig uppfattning om vad som 
räknas som ekonomisk brottslighet. Det gör samtidigt att vi genom 
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denna databas kan värdera riktigheten i Sutherlands ansats gentemot 
revisionisternas  ansats.  Men  det  främsta  skälet  till  att  vi  använder 
denna  databas  är  att  det  behövs  ett  bredare  metodanslag  som 
beskriver den ekonomiske brottslingens generella sociodemografiska 
profil.  Det  är  ett  behov  som efterfrågats  inom forskningsagendan 
under årens lopp i syfte att erhålla en någorlunda stabil bild av vad det 
är för grupp man egentligen pratar om (Braithwaite 1985; Coleman 
1987; Shover 1998; Piquero & Benson 2004; Zahra, Priem & Rasheed 
2005; Shover & Hochstetler 2006). I dags dato uppvisar forsknings-
agendan upp ett fåtal, dock viktiga, kvantitativa studier kring frågan 
”vem den ekonomiske brottslingen är” (Wheeler et al 1988; Benson & 
Moore 1992; Weisburd et al 1991; 1995; Weisburd & Waring 2001; 
Holtfreter  2005).  För  svensk del  finns  det  åtminstone en liknande 
studie, som de amerikanska, kring skattebrottet (Ring 2003). Utöver 
detta finns självfallet en rad etnografiska studier som diskuterat vissa 
demografiska mönster hos den ekonomiske brottslingen generellt (se t 
ex Kinberg & Reimer 1942; Spencer 1965; Croall 1989; Terpsta m fl 
1993;  Shover  1998;  Alalehto  2000;  Farrell  &  Healy  2000;  Benson 
2002; Walters & Geyer 2004; Miethe m fl 2006).

Sammantaget ger ovanstående studier i bred mening följande bild 
av  den  ekonomiske  brottslingen.  Det  är  i  huvudsak  en  man  till 
åtminstone 80  procent  med en  medelålder  kring  drygt  40 år.  Han 
tillhör  i  regel  inte  någon  etnisk  minoritetsgrupp;  hans  familje-
förhållanden  kännetecknas  av  att  han  lever  i  stabila  äktenskapliga 
förhållanden  före,  under  och  efter  fällande  dom.  Hans  kriminella 
historik varierar beroende på vilken typ av ekobrott han blivit fälld 
för.  Tillexempel  visar  ekobrottslingar  som  blivit  fällda  för  kartell-
samarbete i regel ingen tidigare lagföring jämfört med personer som 
blivit  dömda  för  kreditbedrägerier  där  i  princip  varannan  har  en 
tidigare lagföring. Den ekonomiske brottslingen har i regel en regel-
bunden och stabil inkomst (endera beroende på att han är företagare 
eller har en anställning i ett typiskt medelklassyrke). Han uppvisar i 
regel  ingen  eller  liten  arbetslöshetsfrekvens  i  jämförelse  med 
traditionella brottslingar. Hans utbildningsnivå varierar från att vara 
högre  utbildad  än  den  genomsnittliga  populationen  till  liknande 
utbildningsnivå  som den  genomsnittliga  populationen  beroende  på 
vilken typ av ekobrott som denne har gjort. I likhet med den genom-
snittliga  populationen  har  han  inga  signifikanta  anpassnings-  eller 
inlärningsproblem under sin skoltid, även om hans religionsutövande 
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är  väsentligt  lägre  än  det  genomsnittliga.  Men  i  regel  är  han  väl 
etablerad i så måtto att han äger i större utsträckning sin bostad än 
traditionella brottslingar. Hans finansiella tillgångar varierar beroende 
på vilken brottstyp han blivit dömd för. Kartellbrottslingar uppvisar 
en hyfsad god förmögenhet gentemot förskingrare som saknar i större 
utsträckning  egna  finansiella  tillgångar,  men  trots  detta  så  visar 
förskingrare  i  regel  tre  gånger  högre  förmögenhet  än  traditionella 
brottslingar.

Det  finns  med  andra  ord  en  viss  koncentrerad  kunskap  om 
ekobrottslingens  demografi.  Agendan  står  inte  helt  frågande  inför 
frågan,  men  saker  och  ting  kan  förbättras,  och  vi  tror  den  kan 
förbättras  med hjälp  av  European  Social  Survey  (ESS)  som är  ett 
dataset innehållande data om individers demografiska status vid själv-
rapporterad  ekonomisk  brottslighet.  European  Social  Survey  (ESS) 
presenteras  närmare  nedan.  Vårt  syfte  är  att  via  ESS  ge  en  kart-
läggning av hur tre olika typer av ekonomisk brottslighet (skattebrott, 
försäkringsbedrägeri och muta) med ett vidhängande blue collar brott 
(socialförsäkringsbedrägeri) som referens är fördelad mellan länderna, 
gällande samhällsklass, kön, etnicitet, ålder etc. ESS ger rimliga förut-
sättningar att undersöka vår huvudfråga, dels genom sin storlek i fråga 
om respondenter, dels i fråga om den internationella utbredningen av 
tre likvärdiga och ett från dem fristående brott. Dessutom breddar vi 
frågeställningen  genom  att  undersöka  huruvida  den  ekonomiske 
brottslingen har liknande demografisk karaktär oberoende av de brott 
som undersöks och mellan länder.

Nationella och internationella studier av kvantitativ art
Det finns en del empiriska arbeten som utgått från en sample utöver 
50  fall  eller  fler,  men  som  i  huvudsak  koncentrerat  sig  på  andra 
aspekter än social demografi. De mest kända är Edwin Sutherlands 
(1983) klassiska studie, som innefattade 70 av USAs största företag 
vilka givits en formell anmärkning av någon myndighet för ekobrott. 
Sutherlands  studie  följdes  35  år  senare  upp av  Clinard  & Yeagers 
(1980) studie innefattande 600 av USAs största företag. Susan Shapiro 
(1984)  undersökte  522  företagsfall  i  SECs  register,  och  John 
Braithwaite  (1984)  utförde  en  liknande  studie  över  läkemedels-
industrin  i  Australien,  England  och  USA  gällande  oegentligheter, 
främst mutor. Ovanstående studier gällde dock juridisk person och 
berörde inte data om social, demografisk och kriminell historik hos 

42



fysisk  person.  Samma  sak  gäller  för  Clinards  (1983)  studie  om 
bristande moral och låg efterlevnad av regler hos amerikanska företag 
där 500 pensionerade tjänstemän rapporterade om sina erfarenheter 
såsom informanter över de oegentligheter som de kände till och som 
de  delvis  deltagit  i  via  sin  anställning.  Det  samma  gäller  de  åter-
kommande surveys  som t  ex  Price  Water  Housegroup presenterar 
vart annat år om ekonomisk brottslighet; dessa är av deskriptiv art 
och  behandlar  inte  data  om  förövarens  sociala,  demografiska  och 
kriminella  struktur.  Studier  på  individnivå är  ytterst  sparsamt före-
kommande  inom  forskningsagendan.  Det  vi  kan  finna  är  Lasleys 
(1988)  självrapporteringsstudie  av  435  individer  verksamma  inom 
amerikansk  bilindustri,  dock  med  ytterst  sparsam  demografisk 
information. Något mer kvalificerad i fråga om demografi är studier 
av den s k Saving & Loan scandal som innehade ett registerdata om 
1 098 misstänkta bedragare (Calavita m fl 1997; Spahr & Alison 2004). 
En lite mer utförlig studie kring dessa dimensioner refereras även av 
Holtfreter (2005) gällande 1 142 respondenter i sin registerstudie och 
Szockyj  &  Geis  (2002)  som  kartlade  en  del  av  den  demografiska 
profilen hos 452 lagförda insiders.

För svensk del återfinns en studie av Ring (2003) som jämförde 
social  bakgrund och viss  demografi  hos skattebrottslingar och per-
soner  dömda  för  stöld.  Rings  studie  utgår  från  en  samkörning  av 
Louise-registret och FoB (social bakgrund och viss demografi) med 
lagföringsregistret (personer dömda för skattebrott respektive stöld) 
samt ett register som innefattar personer misstänkta för skattebrott, 
dvs inte lagförda personer. Rings studie omfattar ett stickprov om 1 
861  personer  lagförda  för  skattebrott  respektive  1 160  personer 
misstänkta  för  skattebrott.  Internationellt  återfinns  tre  amerikanska 
studier av Weisburd, Wheeler,  Waring, etc (1991) och Weisburd & 
Waring (2001) samt Forst & Rhodes (u.å). De två första studierna är 
forskningsrapporter, medan den senare har mer formen av en notbok. 
Databasen för de två första studierna består av 1 342 respektive 968 
dömda  ekobrottslingar,  för  den  sistnämnda  studien  är  stickprovet 
2 462 dömda ekobrottslingar. Data för de tre studierna är insamlad 
genom  s.k.  PSI-reports,  vilket  är  en  rapportform  som  den  amer-
ikanska  frivården  använder  sig  av  för  att  se  hur  rehabiliteringen 
fortskrider  för  den  dömde.  Data  innefattar  demografiska  variabler, 
sociala variabler och kriminell historik om den dömde. 
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Rings studie och de amerikanska studierna bygger i stort sett på 
dömda ekobrottslingar, vilket i sig är ett validitetsproblem när man 
skall uttala sig om populationen ekobrottslingar, där säkerligen mindre 
än  hälften  upptäcks  och  än  mindre  lagförs  för  brottet.  Men  en 
frivårdsdom (som de amerikanska studierna utgår  från),  istället  för 
fängelse, betecknar att det borde handla om förstagångsförbrytare och 
relativt återanpassningsbara förbrytare. I så måtto kan man anta att 
det är mainstream av ekobrottslingar som de amerikanska studierna 
fångat upp som ger viss förutsättning att generalisera resultaten. En 
liknande  slutsats  tycks  också  Ring  (2003)  kunna  härleda  i  sin 
”intuitiva”  jämförelse  mellan  lagförda  skattebrottslingar  och  enbart 
misstänkta skattebrottslingar.  Skillnaden i  fråga om social bakgrund 
och demografi är mycket liten mellan de två grupperna.

Det som denna studie tillför agendan är dels ökad reliabilitet på 
grund av datamaterialets tvärsnittskaraktär gällande storlek, kulturella 
mångfald och statistiska representativitet för hela befolkningen (och 
inte bara de som registrerats i de officiella brottsregistren med dess 
selektionsproblem).  Det  betyder  även  att  vi  kan  överkomma  fall-
studiens begränsade illustrerande karaktär. Vidare har vi vida större 
möjlighet  att  undersöka  komplexiteten  av  den  ekonomiske 
brottslingens  profil  eftersom datamaterialet  innehåller  en  mångfald 
socio-demografiska variabler (kön, ålder, inkomst etc), dels att vi på 
ett  tydligt  sätt  kan  undersöka  olika  brottskategorier  utifrån  dessa 
förutsättningar,  och  kanske  främst  genom  att  vi  kan  undersöka 
betydelsen av olika institutionella kontexter  eftersom datamaterialet 
innehåller större delen av de europeiska länderna. Detta i motsats till 
de flesta fallstudier som baserar sig på amerikanska eller engelska eko-
brottslingar, vilket kan innefatta en etnocentrisk bias ifall fallstudiens 
resultat  överförs  till  att  gälla  ekobrottslingen generellt  oavsett  land 
och kultur. 

Data och metod
Data kommer från European Social Survey runda 2, insamlat 2004 
(ESS 2004) . Ursprungsmaterialet består av 26 europeiska länder, men 
i  vår  kartläggning  har  tre  länder,  Italien,  Frankrike  och  Ungern 
exkluderats. Orsaken till att Italien exkluderats är att den ekonomiska 
brottsligheten  i  Italien  är  väsentligt  högre  än  i  de  andra  länderna, 
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vilket gör att siffrorna för hela Europa blir missvisande. Exempelvis 
är  snittet  vad  gäller  andelen  som  mutat  2,9  procent  i  hela 
datamaterialet  (Italien  exkluderat,  men  Frankrike  och  Ungern 
inkluderat).  I  Italien däremot har 51 procent uppgett  att  de någon 
gång de senaste fem åren begått mutbrott. Denna väsentliga skillnad 
mellan  Italien  och  materialet  i  övrigt  gäller  för  samtliga  ingående 
brott.  Orsaken till  att  Frankrike och Ungern exkluderats  är  att  det 
finns  bristfälligheter  vad  gäller  informationen  om  företagare.  I 
litteraturen om ekonomisk brottslighet utgör just företagarna en viktig 
kategori, vilket gör det olämpligt att ha med dessa länder i analysen. 
Det totala urvalet för de 23 länderna var 72 748. Av dessa svarade 
44 325 vilket ger en svarsfrekvens på ungefär 61 procent. I tabell 1 
presenteras  urval  och  svarsfrekvens  för  samtliga  23  länder. 
Svarsfrekvensen  varierar  ganska  kraftigt,  från ungefär  74  procent  i 
Polen till 50 procent i Luxemburg. För att kunna göra analyser utifrån 
hela materialet har en vikt använts som anpassar antalet respondenter 
i varje land relativt andra länder givet antalet invånare som länderna 
har.  I  de analyser där länderna jämförs med varandra används inte 
denna vikt. 

Operationalisering av variabler
De  beroende  variablerna  består  av  fyra  kategorier  av  brottslighet; 
Skattebrott,  försäkringsbedrägeri,  muta  och  socialförsäkrings-
bedrägeri. Frågan som ställts till respondenterna lyder: how often, if ever,  
have you done each of these things in the last five years? … paid cash with no re-
ceipt so as to avoid paying VAT or other taxes? … made an exaggerated or false  
insurance claim? … offered a favour or bribe to public official in return for their  
services? Svarsalternativen var never, once, twice, 3 or 4 times, och 5 times or  
more.  Svaren från respondenterna hänger inte ihop på ett sådant sätt 
att  det  går  att  konstruera ett  additivt  index som mäter  ekonomisk 
brottslighet generellt.  Med andra ord tenderar de som angett att de 
begått en typ av brott inte ha begått andra typer av brott. Detta inne-
bär att vi enbart kommer att analysera varje brott för sig. Eftersom 
det är relativt få som begått vissa av brottskategorierna och för att 
underlätta framställningen har vi dikotomiserat variablerna så att de 
mäter huruvida respondenterna överhuvudtaget begått brott eller inte 
de senaste fem åren. Detta är det rimligaste sättet att gå tillväga för att 
undersöka vem den ekonomiske brottslingen är. Studien handlar med
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 Tabell 1: Beskrivning av datamaterialet
 Nettourval Antal intervjuer Svarsfrekvens

Österrike 3615 2256 62,4

Belgien 2906 1778 61,2

Schweiz 4600 2234 48,6

Tjeckien 5474 3026 55,3

Tyskland 5633 2870 51

Danmark 2317 1487 64,2

Estland 2515 1989 79,1

Spanien 3031 1663 54,9

Finland 2859 2022 70,8

Storbritannien 3746 1897 50,6

Grekland 3055 2406 78,8

Irland 3657 2286 62,5

Island 1129 579 51,3

Luxemburg 3261 1635 50,1

Nederländerna 2924 1881 64,3

Norge 2660 1760 66,2

Polen 2329 1716 73,7

Portugal 2883 2052 71,2

Sverige 2980 1948 65,4

Slovenien 2053 1442 70,2

Slovakien 2410 1511 62,7

Turkiet 3661 1856 50,7

Ukraina 3050 2031 66,6

Total 72748 44325 60,9

andra ord inte om antalet brott utan om antalet förövare sett över en 
femårsperiod.

För  att  undersöka  om  den  ekonomiska  brottslingen  stämmer 
överens med den bild som målats upp i litteraturen kommer följande 
oberoende variabler användas: kön, civilstatus, klass, utbildningsnivå, 
arbetslöshetserfarenhet,  minoritetstillhörighet,  grad  av  religiositet, 
ålder och hushållsinkomst. Med hjälp av dessa variabler kan vi mäta 
huruvida  förövaren  i  huvudsak  är  en  man,  har  ett  äktenskapligt 
förhållande,  är  företagare  eller  har  typiskt  medelklassyrke,  saknar 
arbetslöshetserfarenhet, har högre utbildningsnivå än genomsnittet, är 
mindre religiös än snittet, är runt 40 år och har högre hushållsinkomst 
än genomsnittet. Det vi inte kan mäta med detta datamaterial är huru-
vida  förövaren  tidigare  blivit  lagförd  och  om  förövaren  haft 
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signifikanta inlärningsproblem i  skolan.  I  utbildningsvariabeln finns 
visserligen en kategori för dem som hoppat av grundskolan, vilket kan 
ge en indikation på inlärningsproblem, även om det i huvudsak måste 
betraktas vara ett trubbigt instrument.

Konstruktionen av en del av variablerna är i behov av precisering. 
Civilstatus mäter i första hand huruvida respondenterna är gifta eller 
samboende. Men för att tydligare mäta av äktenskaplig stabilitet har vi 
också  undersökt  om  respondenterna  genomgått  skilsmässa.  Klass-
variabeln grundar sig på SCB:s SEI-kod (SOS 1995). Följande klasser 
har skiljts ut: ej facklärd arbetare, facklärd arbetare, lägre tjänsteman, 
tjänsteman på mellannivå, högre tjänsteman, studenter, arbetslösa och 
övriga. Klass syftar till den klassposition man har, inte den man haft 
om man t ex är arbetslös eller pensionerad. I den analys där länderna 
jämförs  har  kategorier  slagits  ihop  till  följande  klassindelning: 
arbetarklass, tjänstemän och företagare. Orsaken är att göra analysen 
mer  överskådlig.  Utbildningsnivå  är  en  vansklig  variabel  eftersom 
utbildningssystemen skiljer  sig  åt  i  Europa.  ESS har  dock gjort  en 
standardisering, med följande indelning: not completed primary edu-
cation, primary first stage of basic, lower secondary or second stage of 
basic, upper secondary, post-secondary non-tertiary, first stage of ter-
tiary, second stage of tertiary. Utifrån dessa kategorier och utifrån hur 
den svenska indelningen i datamaterialet ser ut har vi gjort följande 
indelning:  ej  genomförd grundskola,  grundskola,  gymnasium, efter-
gymnasial utbildning – yrkesinriktad, högskola/universitet mindre än 
tre år, högskola/universitet 3 år eller mer. Det finns dock anledning 
att vara försiktig vad gäller tolkningarna av denna variabel eftersom, 
som  tidigare  nämnts,  systemen  i  de  länder  som  ingår  i  under-
sökningen skiljer sig åt. Även när det gäller utbildning har kategorier 
slagits ihop i den länderjämförande analysen. De kategorier som där 
analyseras är ej eftergymnasial utbildning och eftergymnasial utbild-
ning. Orsaken är densamma som för klass.

Med arbetslöshetserfarenhet avses om respondenten varit arbetslös 
längre än tre månader de senaste fem åren. Graden av religiositet ut-
går från frågan regardless of whether you belong to a particular religion, how re-
ligious would you say you are? Svarsalternativen sträcker sig från 0 not at  
all religious till 10  very religious. Eftersom den ekonomiske brottslingen 
enligt litteraturen ska vara mindre religiös än snittet har vi kodat de 
som har ett lägre värde än medianen som mindre religiös än snittet, 
mot dem som har värdet av medianen eller högre som lika eller mer 
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religiös än snittet.  Snittet i  varje lands median har använts som ut-
gångspunkt för huruvida individerna är mer eller mindre religiösa än 
snittet i befolkningen. Eftersom variabeln består av tydliga kategorier 
är det inte givet att de som har kodats som mindre religiös än snittet 
består av något mindre än hälften av respondenterna. I de flesta fall 
utgör  dessa  respondenter  betydligt  färre  än  hälften  eftersom  en 
relativt stor del av respondenterna hamnar i mediankategorin. Detta 
är olyckligt, men det är å andra sidan svårt att dela upp variabeln på 
annat sätt  för att  få  ett  mer tillförlitligt  resultat  än det  som är för 
handen. Trots allt är det endast de respondenter som svarat ett steg 
under  medianen  som  kan  sägas  vara  mindre  religiösa  än  snittet, 
oavsett dess andel av populationen. 

Data  om minoritetstillhörighet  baseras  på  en  självrapporterings-
fråga som lyder Do you belong to a minority ethnic group in [country]? Med 
svarsalternativen yes och no. Vad gäller inkomst baserar sig även denna 
variabel på kategorier och inte på vilken inkomst respondenterna har. 
Kategorierna hänvisar till månadsinkomst och är följande: mindre än 
150 euro, 150 till 299 euro, 300 till 399 euro, 500 till 999 euro, 1000 
till 1499 euro, 1500 till 1999 euro, 2000 till 2499 euro, 2500 till 2999 
euro, 3000 till 4999 euro, 5000 till 7499 euro, 7500 till 9999 euro och 
10 000 eller mer euro. Intervallerna i kategorierna skiljer sig åt vilket 
utgör en begränsning. Men å andra sidan är vi endast intresserad av 
huruvida ekonomiska brottslingar har högre, lika eller lägre inkomst 
än andra. Detta har gjorts genom att jämföra medianinkomsten för 
dem som inte begått något av de aktuella brotten med förövarna av 
respektive brott. Medianinkomsten utgår från varje enskilt land. Även 
om variabeln är trubbig kan detta urskiljas på ett acceptabelt sätt. 

Resultat
I tabell  1 redovisas statistik över de analyserade brottskategorierna, 
både  vad  gäller  andelen  som  begått  brott  samt  fördelningen  av 
förövare.  Skillnaderna  i  brottslighet  skiljer  sig  åt  mellan  brotts-
kategorierna. Lite drygt en fjärdedel har någon gång de senaste fem 
åren begått skattebrott, medan endast ungefär tre procent har begått 
försäkringsbedrägeri och/eller mutbrott. Socialförsäkringsbedrägeri är 
den kategori där minst antal respondenter uppgett att de begått brott, 
två procent. 

48



Vidare är det en betydande större andel  av männen som begått 
skattebrott och försäkringsbrott än kvinnor. Ungefär 32 procent av 
männen  uppger  att  de  begått  skattebrott  jämfört  med  24  procent 
bland  kvinnorna.  Ungefär  fyra  procent  av männen har  begått  för-
säkringsbedrägeri,  jämfört  med  ungefär  2  procent  av  kvinnorna. 
Vidare kan det utläsas att 58 procent av alla respondenter som begått 
skattebrott och försäkringsbedrägerier utgörs av män. När det gäller 
de övriga formerna av brott är skillnaderna mellan könen betydligt 
mindre. Fördelningen av mutbrott mellan könen är i stort sett lika, 51 
procent av förövarna är män medan 49 procent är kvinnor. I fråga om 
socialförsäkringsbedrägerier begår lite drygt två procent av männen 
brott jämfört med lite mindre än två procent av kvinnorna. Ungefär 
56 procent av respondenterna som begått socialförsäkringsbedrägerier 
består av män.

Det  är  en  högre  andel  av  de  gifta/samboende  som  begått 
skattebrott jämfört med singlar. En något högre andel av de gifta har 
också  begått  mutbrott,  medan  en  något  lägre  andel  begått  social-
försäkringsbedrägerier  och  försäkringsbedrägerier.  Fördelningen  av 
brotten följer  ungefär  samma mönster.  Gifta/samboende består  av 
ungefär 62 procent av de respondenter som begått skattebrott, unge-
fär 64 procent av mutbrott, 52 procent av försäkringsbedrägerierna, 
men endast 45 procent av socialförsäkringsbedrägerierna. Vad gäller 
skilsmässoförekomst  visar  tabellen  att  de  som  har  genomgått 
skilsmässa  begår  mer  ekonomisk  brottslighet,  i  motsats  till 
socialförsäkringsbedrägerierna  där  ungefär  lika  stor  andel  av  de 
respondenter som genomgått skilsmässa som de som inte har det har 
begått  brott.  Vidare  ska  poängteras  att  avseende  mutbrott  är 
skillnaderna mellan de som genomgått  skilsmässa och de som inte 
gjort det små. När man tittar på hur fördelningen av de ekonomiska 
brottskategorierna ser  ut  är  bilden klar.  En betydande majoritet  av 
respondenterna som begått denna typ av brott består av personer som 
inte genomgått skilsmässa. 

När  det  gäller  samhällsklass  visar  tabell  2  att  största  andelen 
skattebrottslingar, försäkringsbedragare och mutare finns bland före-
tagare  med  anställda.  Dock  utgör  företagare  med  anställda  en  lite 
andel av det totala antalet förövare. När det gäller skattebrott är
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Tabell 2: Andel och fördelning av ekonomisk brottslighet i procent
Skattebrott Försäkrings-

bedrägeri
Muta Socialförsäkring-

bedrägeri
A F A F A F A F

Alla 26,1 2,8 3,2 2,0

Kön
Man 31,9 57,5 3,5 58 3,5 51 2,4 55,7
Kvinna 20,9 42,5 2,2 42 3,0 49 1,7 44,3
n 8592 100 933 100 1082 100 688 100

Civilstatus
Gift/samboende 27,8 62 2,5 51,9 3,5 64,1 1,6 44,7
Ej gift/samboende 23,6 38 3,2 48,1 2,7 35,9 2,7 55,3
n 8559 100 921 100 1071 100 685 100

Genomgått skilsmässa 30,4 8,4 4,5 13,6 3,6 7,8 1,4 6,6
Ej genomgått 
skilsmässa

25,9 91,6 2,3 86,4 3,4 92,2 1,5 93,4

n 5691 100 529 100 758 100 335 100

Klass
Ej facklärd arbetare 21,2 11 2,3 11,1 4,9 21,3 2,1 14,3
Facklärd arbetare 28,3 10,1 2,7 9,2 3,2 9,3 1,8 8,2
Lägre tjänstemän 23,6 12,8 2,4 12 2,1 9,4 1,4 9,7
Tjänstemän mellan-
nivå

31,7 13,4 3,5 13,8 2,9 9,7 1,5 8,2

Högre tjänstemän 32,8 8,9 2,9 7,4 4,2 9,4 1,4 5,1
Företagare utan 
anställda

33,4 7,6 2,5 5,1 2,9 5,4 2 6

Företagare med 
anställda

39,6 5,2 5,9 7,4 5,3 5,8 1,7 2,8

Lantbrukare 8,8 0,04 0 0 1 0,1 0 0
Studenter 19,9 7,4 2,9 9,9 2,2 6,5 3,4 15,9
Arbetslös 25,5 6,7 4 10,0 4 8,5 3,4 11,3
Annat 24 16,8 2,2 14 2,6 14,7 2,1 18,6
n 8417 100 906 100 1058 100 672 100

Utbildningsnivå
Ej grundskola 17,8 4,5 1,3 3,1 1,8 3,7 1,6 5,2
Grundskola 22,4 13,3 1,7 9,5 2,5 11,7 1,8 14,9
Gymnasium 27,3 53,5 3,1 58,1 2,9 43,2 1,8 49,8
Eftergymnasial 
yrkesutbildning

25 6,5 3,5 9,1 10,8 22,6 3,7 13,8

Högskola/universitet 
mindre än tre år

38 17,9 3,6 16,4 2,3 8,4 1,7 11,3

Högskola/universitet 
tre år eller mer

30,1 4,2 2,9 3,9 9,5 10,3 2,4 4,5

n 7612 100 801 100 1006 100 556 100

Arbetslöshets-
erfarenhet
Ja 27,9 15,7 3,3 17,8 5,5 25,6 3,3 24,1
Nej 25,8 84,3 2,7 82,2 2,7 74,4 1,8 75,9
n 8534 100 910 100 1050 100 668 100

Minoritetsgrupp
Ja 25,6 4,5 2 3,3 3,1 4,5 3,5 7,9
Nej 26,2 95,5 2,9 96,7 3,2 95,5 2 92,1
n 8437 100 918 100 1040 100 671 100

Religiositet
Mindre än snittet 30,0 48,4 3,9 58,7 2,9 38,5 2,3 47,2
Som snittet eller mer 23,3 51,6 2,0 41,3 3,4 61,5 1,9 52,8
n 8532 100 920 100 1069 100 685 100

Notera: A=Andel brott, F=fördelning av brott
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siffrorna  påfallande  illustrativa.  Medan  nästan  40  procent  av  före-
tagarna med anställda uppger att de begått skattebrott utgör förövarna 
i  denna klassposition endast  ungefär  fem procent av alla  förövare. 
Socialförsäkringsbrott  begås  oftast  av  studenter  och  det  är  bland 
studenter och arbetslösa där andelen försäkringsbedragare är störst.
Vad avser utbildningsnivåns betydelse visar tabellen att andelen som 
begår skattebrott och försäkringsbrott är störst bland dem som har 
läst på högskola i mindre än tre år. Däremot utgör personer som har 
gymnasium som högsta  utbildningsnivå  den  största  andelen  bland 
förövarna.  Mer  än  hälften  av  respondenterna  som  begått  skatte-
brotten  och  försäkringsbedrägerierna  består  av  personer  som  har 
gymnasium som högsta utbildningsnivå. Störst andel mutbrott begås 
av  personer  med  eftergymnasial  utbildning  som  inte  är  högskole-
relaterad.  Men skillnaden  mellan  de  med  eftergymnasial  utbildning 
och de med högskoleutbildning tre år eller längre är liten. Däremot 
visar  tabellen att  43 procent av förövarna  består  av individer  med 
gymnasieutbildning som högsta  nivå.  Den största  andel  som begår 
socialförsäkringsbrott  är  också  individer  med  eftergymnasial  ut-
bildning som inte är högskolerelaterad. Men även här begås flertalet 
brott  av  individer  med  gymnasieutbildning.  Ungefär  hälften  av 
respondenterna  som uppgett  att  de  begått  försäkringsbedrägeri  har 
gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. 

Respondenter  med  arbetslöshetserfarenhet  har  en  större 
benägenhet att  begå de kategorier  av brott  som analyseras  jämfört 
med  de  respondenter  som  inte  har  arbetslöshetserfarenhet. 
Skillnaderna  är  dock  inte  så  stora.  Medan  ungefär  28  procent  av 
respondenterna  med  arbetslöshetserfarenhet  har  begått  skattebrott 
har  26  procent  av  respondenterna  som  inte  har  arbetslöshets-
erfarenhet  begått  skattebrott.  Dock  visar  resultaten  att  över  90 
procent av respondenterna som angett  att  de begått  brott  inte har 
arbetslöshetserfarenhet.  De  absolut  flesta  förövare  består  alltså  av 
personer som inte har arbetslöshetserfarenhet.  Tabell 2 visar vidare 
att minoritetstillhörighet spelar liten roll för benägenheten att begå de 
brottskategorier som analyseras. Men återigen, över 90 procent av de 
som anger  att  de  begått  skattebrott,  försäkringsbedrägeri,  mutbrott 
och socialförsäkringsbedrägeri tillhör den etniska majoriteten. Graden 
av religiositet har viss betydelse när det gäller skattebrott, försäkrings-
bedrägeri  och  socialförsäkringsbedrägeri.  De  respondenter  som  är 
mindre religiösa än snittet tenderar att vara mer brottsbenägna. I fråga 
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om  mutbrott  finns  i  princip  inga  skillnader.  Vid  analys  av  för-
delningen visar  tabell  2  att  av  de  respondenter  som angett  att  de 
begått detta brott så utgör de respondenter som är mindre religiösa än 
snittet en majoritet endast när det gäller försäkringsbedrägerier. I de 
andra  brottskategorierna utgör de  som är  lika religiösa som snittet 
eller mer religiösa en majoritet.

I tabell 3 redovisas medelåldern bland förövarna i de olika brotts-
kategorierna.  Den allra  lägsta  medelåldern återfinns  bland förövare 
som begått socialförsäkringsbedrägeri. Detta resultat var väntat efter-
som denna brottskategori i betydligt mindre utsträckning är relaterad 
till aspekter som företagsamhet och karriär. Den högsta medelåldern 
återfinns  bland  de  förövare  som  begått  mutbrott.  Men  skillnaden 
mellan skattebrott och mutbrott är liten. 

Tabell 3: Ekonomisk brottslighet efter medelålder i procent (rad)
Medelålder n

Skattebrott 41,5 8531
Försäkringsbedrägeri 38,4 926
Muta 42,3 1077
Socialförsäkringsbedrägeri 36,7 688

I  tabell  4  redovisas  medianinkomsten  för  förövare  och  median-
inkomsten för de respondenter som uppgett att de inte begått brott. 
Medianinkomsten är högre bland dem som begått skattebrott och för-
säkringsbedrägeri, medan den är lika som snittet i befolkningen bland 
de förövare som begått muta eller socialförsäkringsbrott. Den högsta 
medianinkomsten har de förövare som begått försäkringsbedrägeri.

Tabell 4: Medianinkomst utifrån inkomstkategorier i euro
Medianinkomst 

förövare
Medianinkomst 

alla
n

Skattebrott 1500-1999 1000-1499 25461
Försäkringsbedrägeri 1500-1999 1000-1499 25638
Muta 1000-1499 1000-1499 26075
Socialförsäkringsbedrägeri 1000-1499 1000-1499 26060

Notera:  Inkomsterna  i  respektive  land  har  viktats  så  att  alla  länder  har  samma 
medianinkomst  (1000-1499  euro).  Detta  gör  att  individerna  är  jämförbara  ob-
eroende vilket land de bor i.

Länderskillnader
De ovanstående analyserna baserar sig på ett datamaterial som består 
av 23 olika länder. Även om litteraturen målat upp en bild av den ek-
onomiske brottslingen som tämligen universell är det rimligt att anta 
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att  det  finns  skillnader  mellan  länderna.  Dels  borde  nivåerna  i 
länderna skilja sig beroende på olika institutionella kontexter, som ger 
olika incitament att  begå ekonomisk brottslighet.  Det är  rimligt  att 
anta  att  i  länder  med  högt  skattetryck  och  där  skatterna  anses 
illegitima bland befolkningen begår en större andel av befolkningen 
skattebrott än i länder med låga skattesatser och där skatterna anses 
legitima.  Likaledes  kan man anta  att  i  länder  med generösa social-
försäkringssystem med låg grad av kontroll begår en större andel av 
befolkningen socialförsäkringsbedrägeri jämfört med länder som har 
låga nivåer i utbetalningarna och där socialförsäkringarna mestadels är 
behovsgrundande,  vilket  ökar  kontrollen.  Utöver  institutionella 
faktorer bör befolkningens sammansättning ha betydelse för brotts-
trukturen inom länderna. Vi har ingen föresats att i detalj gå in i detta 
fält, utan analyserar endast huruvida det finns skillnader mellan länder 
eller ej. 

Den första analysen av länderskillnader presenteras i figur 1, som 
redovisar hur stor andel av befolkningen som begått respektive brott i 
de olika länderna. Variationen mellan länderna är stor, och det är svårt 
att se något riktigt mönster. De allra flesta länder har hög andel av 
befolkningen som begår något av de inräknade brotten men en låg 
andel som begår flera av de inräknade brotten. Vi har även försökt 
klustra länderna, men även detta har visat sig vara relativt svårt. Det vi 
funnit är att i post-kommunistiska länder begår relativt stora andelar 
av befolkningen mutbrott,  och i  anglosaxiska länder verkar befolk-
ningen inte i särskilt stor utsträckning begå skattebrott. Men då är å 
andra  sidan  de  anglosaxiska  länderna  bara  två  till  antalet,  Stor-
britannien och Irland. 

I tabell 5, 6 och 7 har vi gjort analyser utifrån de variabler som 
användes i  tabell  2,  men fördelat på varje land.  Ett problem är att 
andelen  som  begått  försäkringsbedrägeri,  mutbrott  och  social-
försäkringsbedrägeri är relativt få, vilket gör att en detaljerad analys 
med  dessa  brott  är  omöjliga  eftersom  n-talen  är  för  låga  och 
analyserna  allt  för  osäkra.  Vi  har  därför  valt  att  enbart  göra  de 
följande analyserna utifrån skattebrott. Skattebrott får med andra ord 
utgöra  en  vägvisare  om det  finns  länderskillnader  även  vad  gäller 
brottsbenägenheten och andelen förövare mellan olika grupper.
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Figur 1: Frekvensen av ekonomisk brottslighet fördelat på land i 
procent
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Figur 1: fortsättning…

55

Muta

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Socialförsäkringsbedrägeri

0

1

2

3

4

5

6



När  det  gäller  könsfördelningen  av  respondenter  som  begått 
skattebrott  så  begår  en  större  andel  av  männen  skattebrott  i  alla 
länder. Men nivåerna mellan länderna varierar kraftigt. På Island har 
hela  57  procent  av  männen  uppgett  att  de  begått  skattebrott  de 
senaste fem åren, vilket kan jämföras med Schweiz där ungefär 17 
procent av männen uppgett att de begått skattebrott. Även skillnaden 
mellan könen varierar kraftigt. I Sverige är skillnaden mellan könen 
ungefär 20 procentenheter då 41 procent av männen uppgett att de 
begått skattebrott medan 21 procent av kvinnorna uppgett detsamma. 
Skillnaderna mellan könen är  betydligt  lägre  i  länder  som Ukraina, 
Turkiet,  Portugal  och  Grekland.  I  Grekland  är  det  bara  fyra 
procentenheter  som  skiljer  mellan  könen,  i  Portugal  är  det  fem 
procentenheter, i Turkiet sex och i Ukraina sju procentenheter. Det är 
i övervägande grad män som är i majoritet. Dock finns det ett par län-
der som sticker ut  där könsskillnaderna är så  små att de är nästan 
obefintliga. Dessa är Österrike, Estland, Grekland, Portugal, Turkiet 
och Ukraina. 

I de allra flesta länder är benägenheten att begå skattebrott högre 
bland dem som är gifta/samboende jämfört med dem som inte är det. 
I  vissa  länder  är  dock  skillnaderna  ganska  små.  I  fem  länder  är 
skillnaderna  så  små  att  skillnader  i  verklig  mening  knappast  före-
kommer. Dessa länder är Österrike, Schweiz, Portugal, Slovenien och 
Turkiet. I två länder är förhållandet det motsatta, det vill säga de som 
inte  är  gifta/samboende  har  en  lite  högre  benägenhet  att  begå 
skattebrott.  Skillnaderna  mellan  gifta/samboende  och ej  gifta/sam-
boende är dock liten i dessa två länder.  

I tabell 5 kan vi se att i de allra flesta länderna är benägenheten att 
begå skattebrott störst bland företagarna. I tre länder, Belgien, Polen 
och Ukraina,  är  skillnaderna mellan företagarna och tjänstemännen 
liten.  I  ytterligare  tre  länder,  Grekland,  Portugal  och  Turkiet,  är 
tjänstemännen mer benägna att begå skattebrott än företagarna. Dock 
är skillnaderna mellan tjänstemännen och företagarna små, i princip 
obefintliga,  i  Portugal.  När  det  gäller  fördelningen  utgör  tjänste-
männen den största gruppen bland de respondenter som svarat att de 
begått  skattebrott,  med  undantag  av  Tjeckien  och  Polen,  där 
skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän är liten, och Turkiet, där 
övriga utgör den absolut största gruppen.   

Avseende  utbildningsnivå  är  de  med  eftergymnasial  utbildning 
klart mer brottsbenägna i de allra flesta länder. Det finns några
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Tabell 5: Skattebrott fördelat på land
Kön Civilstatus Klass

Man Kvinna
Gift/
samboende

Ej gift/
samboende Arbetare Tjänstemän Företagare övrigt

Österrike A 33,7 26,3 29,8 29,5 24,3 33,5 41,6 26,9

F 51,9 48,1 54,2 45,8 13,4 44,7 10,7 31,2
Belgien A 40,2 27,3 37 30 30,7 38,6 43,6 28,2

F 59 41 57,6 42,4 18,7 42,8 11,4 27,1
Schweiz A 17,3 9 12,3 13,9 12,3 13 20,2 11

F 63,2 36,8 56,2 43,8 17 41,9 16,2 24,9
Tjeckien A 29,1 20,6 26,3 22,3 22,5 24,3 40 23

F 56,4 43,6 62 38 29,2 32,7 11,8 26,3
Tyskland A 38,3 27,8 36,3 28,5 32,3 34,5 46,2 29,3

F 56,2 43,8 61,4 38,6 21,1 40,2 10,8 27,9
Danmark A 47,1 30,9 42 34,3 39,6 41 51,2 27,6

F 59,5 40,5 61 39 23,2 49,6 12,4 14,9
Estland A 30,9 20,9 27,3 23,3 22,9 23,6 43,5 24,6

F 51,7 48,3 50 50 30 36,7 12,3 21
Spanien A 34,9 25,6 26,9 30,2 31,9 37,5 39,1 20,8

F 58,8 25,6 63,2 36,8 24,4 35,5 16,6 23,5
Finland A 39,3 18,7 32,8 24 27,8 29,1 45,8 19,8

F 65,4 34,6 58,3 41,7 25,5 42,1 17,4 14,9
Storbritannien A 26,9 13 22,2 17,3 19 19,3 36,1 15,5

F 66,3 33,7 57,7 42,3 20,6 40,4 16,5 22,5
Grekland A 24,7 20,5 21,6 24,1 19,1 30,1 17,4 23,8

F 49,1 50,9 65,2 34,8 16,6 26,6 18,4 38,3
Irland A 20,6 13,1 19,3 12,1 17,3 19,3 26,6 10,4

F 53,9 46,1 69,7 30,3 19,4 41,0 16,3 23,3
Island A 56,8 36,9 49,5 42,8 43,3 44,6 75,8 39,6

F 57,6 42,4 54,2 45,8 20,3 40,6 18,4 20,7
Luxemburg A 36,1 26,3 36,3 26,5 31,5 36,2 53,5 20,9

F 61,8 38,2 59,3 40,7 25,7 44,7 10,9 18,7
Nederländerna A 37,2 19,6 29,1 24 35,4 28,3 46,6 20,3

F 58,5 41,5 65,7 34,3 16,7 43,1 12,3 27,8
Norge A 36 18,3 28,8 25,9 31,8 28,1 36,3 19,9

F 68 32 55,9 44,1 21,9 48,1 12 17,9
Polen A 26,1 13,9 22,8 15,3 19,4 21 24,1 17,8

F 65,3 34,7 71,2 28,8 28,2 29,3 16,9 25,6
Portugal A 18,8 13,9 15,4 16,3 12 20,2 19 15,2

F 50,3 49,7 60,8 39,2 19,9 31,8 15,9 32,5
Sverige A 40,9 21,2 32,9 29,9 33,1 31,6 46,6 22,4

F 66,5 33,5 46,6 53,4 21,6 47,9 14 16,4
Slovenien A 33,9 19,8 27,1 26,4 19,5 33,7 46,8 23,7

F 59,7 40,3 53,7 46,3 22,7 43 8,8 25,5
Slovakien A 31,3 21,2 27,5 24,1 23,3 29,6 39,6 22,6

F 58,7 41,3 61,5 38,5 25,5 37,1 10,7 26,7
Turkiet A 35,5 30 32,7 32,3 35 49,4 37,9 28,9

F 50,5 49,5 64,3 35,7 15,2 15,8 11,4 57,6
Ukraina A 18,2 10,9 14,9 11,5 10,9 16,7 17,1 14,8

F 50,2 49,8 69,4 30,6 30,9 36,7 3,4 29

Notera: A=Andel brott, F=Fördeling av brott, *=lågt n-tal. Endast 10 respondenter 
tillhör en minoritet i Finland, - =data saknas
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Tabell 5: fortsättning…
Utbildningsnivå Arbetslöshets-

erfarenhet
Minoritetsgrupp Religiositet

Ej efter-
gymnasial

Efter-
gymnasial Ja Nej Ja Nej <median ≥median

Österrike A 28,4 39 30,4 29,8 18,4 30,1 34,2 27,6

F 84,7 15,3 10,7 89,3 2,4 97,6 39 61
Belgien A 28,6 46,9 40,3 33 41,5 33,5 40,1 29,6

F 61,5 38,5 14,1 85,9 3,8 96,2 47,4 52,6
Schweiz A 12,3 15 21 12,4 10,1 13 19,5 9,8

F 71,2 28,8 10,9 89,1 5,3 94,7 49,2 50,8
Tjeckien A 23,7 33,6 27,4 23,8 35,1 24,5 26,3 23

F 86,2 13,8 16,8 83,2 4,3 95,7 51,9 48,1
Tyskland A 29,5 41,9 31,9 33,1 25,9 33,2 32,4 33,2

F 65,3 34,7 15 85 3,4 96,6 47 53
Danmark A 35,6 43,3 33,9 39,4 25 39 45,4 33

F 55,1 44,9 10,9 89,1 1,1 98,9 54,7 45,3
Estland A 28,2 25,1 32,1 23,7 19,4 26,7 26,2 24,6

F 57,6 42,4 19,6 80,4 16,4 83,6 40,1 59,9
Spanien A 29 36,2 32,6 30 21,7 30,6 34,1 27,3

F 76,4 23,6 13,5 86,5 2,1 97,9 49,6 50,4
Finland A 25,2 36,5 20,4 29,8 0* 28,6 31,5 25,5

F 63 37 10,4 89,6 0* 100 53,5 46,5
Storbritannien A - - 23 19,4 20,4 19,7 26 15,6

F - - 11,3 88,7 7,9 92,1 52,4 47,6
Grekland A 20,5 31,6 27,3 21,4 22,6 22,5 26,1 18,8

F 76,3 23,7 16,7 83,3 3,9 96,1 56,9 43,1
Irland A 15 19,4 21,6 16,3 11,9 16,2 21,9 12,6

F 63,9 36,1 9,3 90,7 1,5 98,5 54,2 45,8
Island A 33,3 52,5 42,5 46,7 50 46,4 51,2 42,4

F 31,3 68,7 6,7 93,3 2,3 97,7 52,2 47,8
Luxemburg A 29,1 40,7 19,3 32,7 17,1 32,5 36,2 27,6

F 72,1 27,9 4,7 95,3 2,7 97,3 53,5 46,5
Nederländerna A 24,2 34,3 18,2 27,8 10,3 27,9 31,3 23,6

F 62,6 37,4 4,4 95,6 1,8 98,2 53,2 46,8
Norge A 25,2 30,4 31,1 27,1 16,7 27,9 31,8 24,2

F 51,2 48,8 11,6 88,4 2,1 97,9 50,7 49,3
Polen A 18,3 28,8 22,3 19,3 22,2 20 24,8 15,7

F 76,5 23,5 29,1 70,9 1,5 98,5 57 43
Portugal A 15,7 18,9 22,1 15,1 19,4 15,6 16,3 15,9

F 89,6 10,4 16,7 83,3 2,3 97,7 35,1 64,9
Sverige A 28,8 36,4 30,3 31,2 23,8 31,4 34,9 28,7

F 64 36 11,8 88,2 1,7 98,3 44,2 55,8
Slovenien A 24,3 38,9 30,5 26,1 20 26,8 30 24,9

F 77,1 22,9 13,7 86,3 1,4 98,6 40,3 59,7
Slovakien A 24,3 34,7 29,4 25 22,4 26,4 29,5 23

F 81,6 18,4 24,6 75,4 4,5 95,5 52,3 47,7
Turkiet A 31,4 51 41,5 31 38,5 32 36,7 29,6

F 90,2 9,8 19,3 80,7 8,8 91,3 45,6 54,4
Ukraina A 8,4 18,5 14,5 13,3 25,4 13,4 16,7 12,1

F 29,2 70,8 23,9 76,1 8,1 91,9 38,6 61,4

Notera: A=Andel brott, F=Fördeling av brott, *=lågt n-tal. Endast 10 respondenter 
tillhör en minoritet i Finland, - =data saknas
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undantag. I Schweiz, Irland och i Portugal är skillnaderna små och i 
Estland är benägenheten att begå skattebrott större hos respondenter 
som inte har eftergymnasial utbildning. Skillnaderna i Estland är trots 
allt ganska små. Tabellen visar att av de respondenter som uppgett att 
de begått skattebrott utgör de som inte har eftergymnasial utbildning 
majoriteten  i  alla  länder  med  undantag  för  Island  och  Ukraina.  I 
Norge är  skillnaderna mellan ej eftergymnasial utbildning och efter-
gymnasial utbildning små.  

Arbetslöshetserfarenhet varierar ganska kraftigt mellan länderna. I 
13  länder  har  respondenter  med  arbetslöshetserfarenhet  större  be-
nägenhet  att  begå  skattebrott  än  de  respondenter  som  inte  har 
arbetslöshetserfarenhet. Dock är skillnaden ganska liten i vissa länder. 
I fyra länder är skillnaderna väldigt små och i fem länder har de som 
inte har arbetslöshetserfarenhet större benägenhet att begå skattebrott 
än de respondenter som har arbetslöshetserfarenhet.  När det gäller 
fördelningen är siffrorna tydligare. 

Av de respondenter som svarat att de begått skattebrott utgör de 
som inte har arbetslöshetserfarenhet mellan 70 och 95 procent. 

I tabellen kan utläsas att i 13 av länderna är de respondenter som 
inte tillhör någon minoritetsgrupp mer benägna att begå skattebrott. I 
sex av länderna är skillnaderna små och i resterande fyra länder har de 
som tillhör en minoritetsgrupp större benägenhet att begå skattebrott. 
I tabellen är det vidare tydligt att de allra flesta skattebrotten begås av 
de  respondenter  som  inte  tillhör  någon  minoritetsgrupp.  Av  de 
respondenter som svarat att de begått skattebrott utgör de som inte 
tillhör  någon minoritetsgrupp mellan 84  procent  och  100  procent. 
Dock  ska  påpekas  att  de  två  länder  som  utgör  toppnoteringen 
respektive bottennoteringen sticker ut. I Finland finns det väldigt få 
som tillhör någon minoritetsgrupp och skillnaden mellan Estland och 
Turkiet, vilket är det land efter Estland som har de lägsta siffrorna för 
majoritetsbefolkningen,  är  stor.  Om man bortser  från  Finland och 
Estland  hamnar  majoritetsbefolkningen  i  alla  länder  mellan  91 
procent och 99 procent. 

Benägenheten att begå brott är större bland de respondenter som 
är mindre religiösa än snittet  i  befolkningen i  alla länder,  med fyra 
undantag där skillnaderna är små. I fråga om fördelningen av brott är 
det svårare att se något mönster. I tio länder utgör de som är lika eller 
mer religiösa än snittet majoriteten av de respondenter som begått 
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Tabell 6: skattebrott efter medianinkomst i euro
Medianinkomst 

övriga
Medianinkomst 

förövare
n

Österrike 2000-2499 2000-2499 2011
Belgien 1500-1999 2000-2499 1339
Schweiz 3000-4999 3000-4999 1567
Tjeckien 500-999 500-999 1636
Tyskland 2000-2499 2000-2499 1978
Danmark 2500-2999 3000-4999 1190
Estland 300-499 300-499 961
Spanien 1500-1999 1500-1999 1003
Finland 1500-1999 2500-2999 1808
Storbritannien 2000-2499 3000-4999 1415
Grekland 1000-1499 1500-1999 1958
Irland 2500-2999 3000-4999 1627
Island 3000-4999 3000-4999 480
Luxemburg 3000-4999 3000-4999 956
Nederländerna 2000-2499 2500-2999 1584
Norge 3000-4999 3000-4999 1683
Polen 300-499 500-999 1124
Portugal 500-999 1000-1499 1124
Sverige 2000-2499 2500-2999 1910
Slovenien 500-999 1000-1499 1078
Slovakien 300-499 500-999 866
Turkiet 150-299 300-499 1409
Ukraina <150 <150 1204

Tabell 7: Skattebrott efter medelålder fördelat på land
Medelålder n

Österrike 40 1961
Belgien 43 1710
Schweiz 42 2064
Tjeckien 42 2502
Tyskland 45 2542
Danmark 45 1358
Estland 42 1204
Spanien 42 1530
Finland 45 1958
Storbritannien 44 1873
Grekland 43 2202
Irland 43 2181
Island 42 552
Luxemburg 42 1537
Nederländerna 45 1859
Norge 43 1728
Polen 38 1341
Portugal 41 1801
Sverige 47 1884
Slovenien 37 1373
Slovakien 38 1294
Turkiet 32 1562
Ukraina 44 1531
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skattebrott.  I  åtta  länder  är  det  ett  omvänt  förhållande  och i  fem 
länder är skillnaderna mycket små. 

I  tabell  6  presenteras  medianinkomsten  för  respondenter  som 
begått skattebrott respektive respondenter som inte begått skattebrott.

Även om inkomstmåttets grovhet manar till försiktighet visar re-
sultatet på rätt stora skillnader mellan länderna. Men en likhet mellan 
länderna  är  att  i  inget  land  har  de  respondenter  som  inte  begått 
skattebrott  högre  inkomst  än  de  respondenter  som  har  begått 
skattebrott.  I  12 länder  har  förövarna  högre  medianinkomst  och i 
resterande elva länder går det inte att se några skillnader.

När det gäller medianålder för skattebrottslingar, som presenteras 
itabell 7, kan vi se att i de flesta länderna ligger medianåldern mellan 
40 och 45 år. Men spridningen är ändå relativt stor. Mellan det land 
som har den högsta medianålder, Sverige (47 år), och det land som 
har den lägsta medianåldern, Turkiet (32 år), skiljer det hela 15 år.

Diskussion
Databasen ESS ger genom sin storlek (närmare 45 000 respondenter) 
och  sin  mångfald  (23  länder)  en  fantastisk  möjlighet  att  studera 
brottsstrukturen vid en och samma tidpunkt. En liknande databas är 
inte känd inom ekobrottsforskningen. Förvisso har urvalsstorleken i 
tidigare studier varit  stor och helt  godtagbar för kvantitativ  analys, 
men aldrig tillnärmelsevis av den storlek som ESS uppvisar. Men den 
kanske mest avgörande skillnaden mellan ESS och andra kvantitativa 
databaser är inte storleken som sådan utan mångfalden där den kult-
urella,  politiska  och  ekonomiska  variationen  är  påtaglig.  Tidigare 
studier har av olika skäl begränsats till att studera brottsstruktur till ett 
land  eller  till  en  institutionell  kontext.  ESS  ger  härvidlag  stora 
möjligheter att se om ett och samma typ av brott uppvisar stabilitet 
eller variation beroende på kulturella, politiska och ekonomiska syst-
em mellan länderna.

Ser man på resultaten i sin helhet finner man både likheter och 
vissa  olikheter.  Skattebrottslingar,  försäkringsbedragare  och  mutare 
uppvisar en ganska blandad demografisk karaktäristika, som rör sig 
från lika värden mellan brottstyperna till vissa gradskillnader mellan 
värdena.  Männen  utför  t  ex  i  högre  utsträckning  skattebrott  och 
försäkringsbedrägeri  medan  det  är  relativt  jämställt  när  det  gäller 
mutor. Gifta/samboende uppvisar ett liknande mönster av att denna 
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grupp i huvudsak utför skattebrott och mutor medan det är relativt 
jämställt mot ogifta när det gäller försäkringsbedrägeri. En markerad 
skillnad  ligger  dock  i  att  de  med  skilsmässoerfarenhet  i  högre  ut-
sträckning begår samtliga tre  ingående ekobrott gentemot den som 
inte  har  skilsmässoerfarenhet.  Klasstillhörighet  uppvisar  en  entydig 
karaktär; tjänstemännen är i klar majoritet när det gäller samtliga typer 
av ekobrott. Utbildningsnivå skiljer sig åt lite i det att personer med 
högskolerelaterad utbildning mindre än tre år utför flest skattebrott 
och försäkringsbedrägeri,  medan personer med ej högskolerelaterad 
eftergymnasial  utbildning  begår  flest  mutor.  Även  inkomstnivån 
skiljer  sig åt i  så måtto att  de som begår mutor har lägre median-
inkomst  än  genomsnittet,  medan  de  som  begår  skattebrott  och 
försäkringsbedrägeri  har  högre.  Graden  av  arbetslöshetserfarenhet 
uppvisar i hela materialet en viss överrepresentation att begå skatte-
brott,  försäkringsbedrägeri  och  muta.  Skillnaden  är  dock  liten  i 
absoluta tal. På samma sätt gäller fördelningen av brottstyp relaterat 
till religiositet. De som är mindre religiösa än snittet begår skattebrott 
och  försäkringsbedrägeri,  medan  mutare  har  samma  eller  högre 
religiositetsnivå  som  snittet  i  befolkningen.  Etnisk  minoritets-
tillhörighet uppvisar ingen variation mellan brotten. Samtliga förövar-
typer  tillhör  ingen  etnisk  minoritet.  I  fråga  om  ålder  så  uppvisar 
mutare och skattebrottslingar genomgående rätt  hög medelålder till 
skillnad  mot  försäkringsbedragare  som  har  en  väsentligt  mindre 
medelålder. Intressant att notera är att vi inte finner någon form av 
gemensam  förövare  som  utför  samtliga  tre  ekobrott.  Skatte-
brottslingar tycks specialisera sig på skattebrott och inte utföra mutor, 
försäkringsbedrägeri eller för den delen socialförsäkringsbedrägeri. På 
samma sätt uppvisar mutare respektive försäkringsbedragare respek-
tive socialförsäkringsbedragare samma specialiserade mönster.

När  det  gäller  vårt  referensbrott  (socialförsäkringsbedrägeri) 
uppvisar den i vissa avseenden en något annorlunda förövare än eko-
brottslingen. Socialförsäkringsbedragaren är i högre utsträckning man, 
singel och relativt lika ifråga om civilstånd (gifta/samboende kontra 
singel)  och  skilsmässoerfarenhet  (har  kontra  icke-har).  Han  är  i 
mycket högre utsträckning en student eller en arbetslös även om hans 
utbildningsnivå  är  i  likhet  med  ekobrottslingens,  dvs  ej  högskole-
relaterad eftergymnasial utbildning. Socialförsäkringsbedragaren tend-
erar  också i  likhet  med ekobrottslingen att  vara mindre religiös än 
snittet och han tillhör landets majoritetsbefolkning medan han skiljer 
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sig åt mot ekobrottslingen i det att han innehar en inkomst som är i 
paritet med snittet. Distinktionen mellan white collar och blue collar 
crime tycks i detta material ha en viss materiell substans, även om inte 
skillnaden i just dessa fyra ingående brott skall överdrivas.

Om vi förflyttar analysen till att se på variationen mellan länderna 
uppvisar den en relativt stor skillnad mellan de variabler som ingår i 
analysen (tyvärr  kunde detta  enbart  utföras  på skattebrott).  Utbild-
ningsnivå,  arbetslöshetserfarenhet,  klasstillhörighet,  civilstånd  och 
skilsmässoerfarenhet  varierar  vida  mellan  länderna,  medan  kön 
entydigt visar att män i högre utsträckning utför skattebrott (även om 
det finns stora proportionella skillnader mellan länderna). Detta gäller 
i  mindre  utsträckning  inkomstnivå  som  visar  att  de  med  högre 
medianinkomst  än genomsnittet  begår  skattebrott  i  samtliga  länder 
liksom att förövaren tillhör landets etniska majoritetsgrupp. Och det 
gäller även ålder som uppvisar en median runt 42 år (dock med en 
betydande variation mellan länderna).  Kommen så långt  i  analysen 
kan  man  se  att  de  fyra  senare  variablerna  uppvisar  samma demo-
grafiska karaktäristika som forskningsagendan uppvisat. Det är i högre 
utsträckning män som är förövare (även om proportionen häri är 60-
40, och inte 80-20). Förövarna har i regel en inkomst som ligger över 
snittet och han tillhör inte någon etnisk minoritetsgrupp. Förövaren 
är dessutom runt 40 år.

I  övriga ingående variabler  råder dock stora skillnader om man 
betraktar den absoluta fördelningen av variablernas respektive värden. 
Om man betraktar variablernas ingående värden i relativa storlekar så 
uppvisar  sig  ett  annat  mönster.  När  det  gäller  klass  kan  vi  se  att 
tjänstemän i högre utsträckning i absoluta tal är skattebrottslingar än 
andra kategorier,  men ser vi till  den relativa fördelningen så är det 
främst företagare med eller  utan anställda som upp till  40 procent 
under den senaste femårsperioden utfört ett eller fler skattebrott. Det 
ska jämföras med tjänstemän på mellannivå som utgör den största 
kategorin, men som utfört skattebrott med upp till 32 procent. Denna 
relativa fördelning är ännu tydligare när man studerar arbetslöshets-
erfarenhet,  där  en  absolut  majoritet  med  icke  erfarenhet  av 
arbetslöshet utfört ett eller fler skattebrott jämfört med dem som har 
arbetslöshetserfarenhet. I lika mån gäller även detta de som har efter-
gymnasial utbildning som uppvisar en högre grad av skattebrott än 
dess  motsats.  Den  variabel  som  uppvisar  störst  variation  mellan 
länderna oavsett om man mäter det i absoluta eller relativa termer är 
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religiositet; de som är mindre religiösa än genomsnittet begår skatte-
brott,  men sett  till  den relativa  fördelningen blir  uppdelningen lite 
oklarare där de som har lika eller högre religiositet än snittet uppvisar 
en högre grad att begå skattebrott.

Sett utifrån de relativa fördelningarna återfinns ett relativt stabilt 
mönster i förhållande till den demografiska karaktär som forsknings-
agendan uppvisar.  Förövaren tillhör en högre  klass;  han är  relativt 
välutbildad och han har en arbetsmarknadshistorik som uppvisar en 
stabil  och regelbunden anställning.  Det enda som skiljer  detta  ma-
terials skattebrottsling åt gentemot forskningsagendan är religiositet. 
Sammanför man dessa resultat med de övriga demografiska resultaten 
(gällande  samtliga  tre  ekobrott)  får  vi  en  bild  av  den  ekonomiske 
brottslingen  som  ganska  väl  motsvarar  den  generella  bild  som 
agendan uppvisar. Det är i  huvudsak en man som är gift.  Han har 
hyfsat god inkomst och han tillhör landets majoritetsbefolkning. Det 
finns vissa betydande skillnader i denna demografiska profil mot vårt 
referensbrott  (socialförsäkringsbedrägeri)  som  visar  att  den 
ekonomiske  brottslingen  har  en  annorlunda  demografisk  karak-
täristika än den traditionelle brottslingen. I så måtto kan man säga att 
vår kartläggning sammantaget stödjer de tidigare studier som hävdat 
att  den ekonomiske brottslingen demografiskt  är  särskiljd från den 
traditionelle brottslingen (se t ex Benson & Walker 1988; Benson & 
Moore 1992; Steffensmeier 1995; Ring 2003), vilket dessutom under-
stöds av det faktum att vi inte kunde indexera de fyra brotten som 
begånget av en och samma typ av förövare. Det råder en speciali-
sering,  inte  bara  mellan  ekobrott  och  traditionella  brott  utan  även 
mellan  ekobrott.  Denna  support  för  distinktionen  skall  dock  inte 
överdrivas, dels i det faktum att det är få brottstyper som studerats, 
dels i det faktum att den demografiska skillnaden inte är en skillnad i 
art utan mer en skillnad i grad.

Det  bör  dock  nämnas  att  även  om detta  material  innehåller  få 
ekonomiska  brottstyper så  tycks  inte skillnaderna ifråga om demo-
grafisk  karaktäristika  mot  andra  ekonomiska  brottstyper  såsom 
insiders  (Szockyj  &  Geis  2002),  eller  kartell/förskingring/kredit-
bedrägerier/uppgivandet av falska anspråk, etc (Weisburd & Waring 
2001) vara alltför stor. Den demografiska bild som vår kartläggning 
ger  överensstämmer  hyfsat  väl  med  den  bild  som  dessa  tidigare 
studier ger.
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Men  det  bör  påminnas  att  det  mellan  länderna  råder  stora 
skillnader  i  den  demografiska  profilen.  Jämför  man  land  för  land 
återfinns  betydande  variationer  i  variablernas  sammansättning.  De 
variabler som uppvisar entydiga värden är kön (män), etnicitet (tillhör 
majoritetsbefolkningen)  och  inkomst  (tjänar  över  snittet);  i  övrigt 
råder  variation  mellan  de  ingående  värdena  på  varje  variabel  med 
störst  variation  för  religiositet.  Det  är  i  och  för  sig  inte  ett 
överraskande resultat. Rimligen bör variationen på ländernivå bero på 
skilda  institutionella  sammanhang  och  villkor.  Det  borde  t  ex  ge 
upphov till vissa skillnader i incitamentstruktur, att skattesystemen är 
olika  utformade  för  de  ingående  länderna  beroende  på  skilda 
hushållsekonomier eller företagsstrukturer. Detta borde rimligen dra 
isär materialet, vilket det också gör. Vårt försök att skapa ordning i 
detta  var att  se om länderna klustrade sig beroende på skillnader i 
välfärdssystem  (se  till  exempel  Esping-Andersen  1990)  eller 
produktionssystem (se till exempel Hall & Soskice 2001). En sådan 
analys gav inget entydigt besked mer än att för varje tänkbart kluster 
uppenbarade sig alltid minst ett land (ibland fler) som anomalier (ett 
avvikande värde eller trend) från det förväntade utfallet. Det är lite 
förvånande, men måste betyda att länderskillnaden när det gäller eko-
brottslingens  demografiska  struktur  beror  på  något  annat 
institutionellt sammanhang än det vi antagit.

Hur  ska  då  de  skillnader  gentemot  forskningsagendans  socio-
demografiska profilbild som vi funnit förstås. Det vi framförallt vill 
lyfta  fram  är  att  denna  agendans  sociodemografiska  profil  i  stor 
utsträckning bygger på västeuropeiska äldre kapitalistiska parlamen-
tariska  länder  och  i  synnerhet  det  amerikanska  samhället.  Det  kan 
finnas fog för att misstänka en bias i form av etnocentrism nedgrävd i 
agendan, som inte kan och ej heller bör generaliseras till andra länder 
med en annan kontextuell  institutionsstruktur än de västeuropeiska 
och i synnerhet det amerikanska samhället. Resultaten i denna under-
sökning visar vidare att det inte är enkelt att koppla ihop länderna i 
kluster relaterat till någon form av regim, samtidigt som spännvidden 
mellan  samtliga  ingående  demografiska  variabler  (t  ex  medelålder) 
visar att det råder stora skillnader mellan länderna. Det betyder dock 
inte att  det är meningslöst  att  utföra sociodemografiska profiler av 
den ekonomiske brottslingen.  Vi  vill  fortsatt  hävda att  sociodemo-
grafiska profiler är intressanta att genomföra, men att de måste av-
gränsas  till  kontexter  (nationellt,  regionalt  eller  t  o  m  lokalt)  som 
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uppbär ungefär samma institutionsstruktur – vilket i sin tur borde ge 
ungefär  samma incitamentsstruktur för den enskilde  att  genomföra 
eller avhålla sig från ekonomisk brottslighet. Att i framtida forskning 
finna  sådant  empiriskt  samband  är  viktigt,  då  vi  också  på  ett 
institutionsplan  lättare  kan  lyfta  fram  vilka  brottsförebyggande 
åtgärder  som bör  vidtas  och  mot  vad.  Samtidigt  kan  en  kontext-
relaterad sociodemografisk profil initialt vägleda brottsutredningar att 
fokusera  sin förundersökning mot  de(n)  grupp(er)  som kan tänkas 
ligga bakom ett konkret brottsärende.
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Å skyte spurv med kanon?
 Noen konsekvenser av 

hvitvaskingsreguleringen i  
finansnæringen17.

PAUL LARSSON 

Abstract  
The article describes the developments in the regulation of money laundering. The massive  
regime of regulation developed during the last two decades has wide ranging consequences  
that so far has been of little interest for Nordic criminology. Banks today are not only  
providers of financial services, but they do also police their customers. One of the end re-
sults is a marginalisation of certain groups of customers. This is another example of the  
spread of governance. In the regulation of money laundering we see how private and public  
controllers work in collaboration. There has developed an industry in compliance and con-
trol of the regulation. Another important finding is that the original goal of catching the  
drug barons or the organized criminals have slowly disappeared as official justification,  
since few of these are caught, for the regulation and that the surveillance of the financial  
markets has become a goal in itself. 

Inledning
I ”gamle dager” siktet man med hvitvasking, money laundering, til en 
prosess som gjorde at penger tjent ved illegal virksomhet kom til å 
fremstå som ervervet gjennom legal virksomhet. Slik skiftet pengene 
antatt kulør, fra svarte eller skitne til hvite. Når amerikanske myndig-
heter begynte å behandle dette som en problemstilling på 1970 og 80 
tallet  så  ble  reguleringen  i  sær  solgt  inn  som et  tiltak  mot  penger 
generert  ved  narkotikakriminalitet  (Naylor  2002).  Første  lovgiving 
mot hvitvasking kom i USA i 1986 og andre land fulgte raskt etter. 
Selve begrepet hvitvasking – money laundering – er amerikansk og 
påstås å ha sin opprinnelse på 1920 tallet når organiserte kriminelle 

17 Artikkelen er resultat av den forskning som Dan Magnusson og jeg utfører om 
kostnadene ved hvitvaskingsreguleringen. Mange av de tankene som presenteres her 
er like mye Dan sine som mine, uten at han skal lastes for feil eller mangler ved 
teksten. Forskningsprosjektet er økonomisk støttet av det Nordiske samarbeidsrådet 
for kriminologi. 
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grupper plasserte sitt overskudd i bedrifter i typiske kontantbransjer. 
Mest  populært  var  visstnok  vaskerier  og  bilvasker  (UN  ODCCP 
1998). 

Å gå etter pengene ble introdusert som en preventiv metode for 
politiet. Man ønsket å stoppe eller redusere vasken gjennom banker 
og andre finansinstitusjoner og beslaglegge midlene som ble generert. 
Tanken bak er enkel. Ved å ta verdiene skapt ved lovbrudd ville man 
fjerne motivasjonen for kriminaliteten, redusere skadene man antok 
oppstod ved at kriminelle penger blandet seg i den legale økonomien 
og fjerne kapital som trengs for å utøve kriminalitet. Denne tenke-
måten går  som hånd i  handske med rådende situasjonelle  måter  å 
forstå  kriminalitet  på  som  resultat  av  rasjonelle  handlingsvalg 
(Garland 2001). I god neoliberalistisk ånd har dessuten myndighetene 
i mange land sett fordelene ved at beslaglagte verdier tilfalt og til en 
viss grad finansierte politi og rettsvesen. 

En  forutsetning  bak  hvitvaskingsreguleringen  er  at  den  illegale 
økonomien  og  særlig  narkotikaøkonomien18 generer  enorme 
fortjenester  (Ingvaldsen  &  Larsson  2007).  Organisert  kriminalitet 
fremstilles  som grunnleggende profittmotivert,  mens terrorismen er 
avhengig av midler kanalisert gjennom banker og finansinstitusjoner 
(Duyne m fl 2006; Larsson 2008). Midler som stammer fra kriminell 
aktivitet antas å være skadelig for næringslivet ved at de utnyttes av 
kriminelle, ”med fare for at institusjonene kan tape renommé, tillit og 
penger.” (Kredittilsynet 2004: 4) 

Målsetningen med denne artikkelen er å beskrive utviklingen innen 
reguleringen  av  hvitvasking  og  noen av  konsekvensene dette  fører 
med seg. I de nordiske land har temaet i liten grad blitt tatt opp til 
behandling innen kriminologien og sosiologien.  Dette  er  i  seg selv 
merkverdig fordi  utviklingen som beskrives har vidtrekkende krim-
inalpolitiske konsekvenser. Disse er beskrevet i den avsluttende drøft-
ingen. Artikkelen forsøker også å si noe om effektene av reguleringen. 
Kanskje er den verdt sin pris om den avslører alvorlig og omfattende 
kriminalitet?  Få  har  hittil  gitt  seg  i  kast  med  en  kostnads-/nytte-
vurdering av innsatsen. 

Reguleringen er også teoretisk interessant, både for rettssosiologer, 
kriminologer og sosiologer. Analysen søker å slå bro mellom klassisk 
18 Summene er fantastiske. I verdensmålestokk skal FATF ha kalkulert seg frem til 
en narkotikaomsetning på 500 milliarder dollar per år, det vil si svimlende 2 500 
milliarder kroner (Naylor 2002; Duyne & Miranda 1999). 
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kontrollsosiologi (Garland 2001) og reguleringsstudier (Clarke 2000) 
på den ene siden og utviklingstrekk beskrevet innen studier av sty-
ringsrasjonalitet  (Johnston  &  Shearing  2001).  Hvitvaskings-
reguleringen har med tiden blitt et mål i seg selv. Målet har flyttet seg 
fra å forhindre organisert kriminalitet, over til større fokus på skatte-
unndragelser til i dag å vektlegge verdien av overvåkningen i seg selv. 
Myndighetene har på dette vis gjennom reguleringen skapt en ny form 
for kriminalitet. Kontrollnettet er betydelig utvidet, for å bruke en av 
Stanley Cohens termer, særlig innen finansverdenen og representerer 
et  godt  eksempel  på  en  blanding  av  både  strafferettslige  og  sivil-
rettslige  regler  og  tiltak.  Mye  av  reguleringen  er  nå  flyttet  ut  av 
strafferetten.  Samtidig  kan  det  dokumenteres  at  mye  av  kontrollen 
privatiseres, samtidig som det offentlige gjennom reguleringen har fått 
mye sterkere innsyn i  finansinstitusjonenes og kundenes aktiviteter. 
Skrekkscenarioene om kontrollører som ser alt, som beskrives i deler 
av  kriminologien,  innen  fengslet,  politiets  overvåkning  og  mer 
generelt  i  straffeapparatet  er  langt  på  vei  realisert  innen  finans-
næringen. Overvåkningen skjer av en blanding av næringslivets egne 
folk,  private  og  offentlige  kontrollører.  Denne  artikkel  plasserer 
derved studiet av hvitvasking midt i sentrum av moderne kriminologi 
og rettssosiologi. Den viser at utviklingen av kontroll og regulering 
med  dramatiske  samfunnsmessige  konsekvenser  skjer  på  felter  og 
områder hvor disse fagene i liten grad har rettet sitt søkelys.    

Hva er hvitvasking?
Hvitvaskingsbegrepet har utvidet seg betraktelig i  løpet av kort tid. 
”Med hvitvasking av penger menes vanligvis å sikre utbyttet av en 
straffbar handling. Uttrykket hvitvasking inkluderer også det å motta 
eller å skaffe seg eller andre del i utbyttet av en straffbar handling.” 
(Finansdepartementet 2002: 6) 

I dag snakkes det lite om lovbruddene som pengene stammer fra, 
det som kalles primærforbrytelsen, i stedet har man blitt mer opptatt 
av håndteringen av pengene.  

”Med ”hvitvasking av penger” menes vanligvis virksomhet som har til formål  
å sikre utbytte fra kriminelle handlinger slik at utbytte kan taes i bruk av  
gjerningspersonen  eller  andre.  Slik  virksomhet  kan  bestå  i  å  bruke,  
konvertere, overdra, tilegne eller besitte formuesgoder eller å skjule eller tilsløre  
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formuesgodenes  reelle  art,  opprinnelse,  plassering,  råderett,  bevegelser,  
eierforhold, samt forsøk på eller medvirkning hertil, når den som gjør det vet  
eller burde vite at formuesgodene stammer fra straffbare handlinger eller fra  
deltakelse i straffbare handlinger.” Ot.prp. nr. 72 (2002-2003)

Listen over hva som dekkes av begrepet hvitvasking har blitt lang 
og ganske omstendelig. Definisjonen i EUs tredje hvitvaskingsdirektiv 
kan  ta  pusten  fra  den  beste.  Det  er  tydelig  at  kjernen  i 
hvitvaskingsbegrepet  i  dag  handler  om ulike  måter  å  forvalte  eller 
håndtere  penger  som stammer  fra  lovbrudd.  For  enkelthets  skyld 
referer jeg her den danske kortversjonen av dette: 

”Ved hvidvask skal i denne lov forstås
1. Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller 

andre del  i  økonomisk udbytte,  der  er  op-
nåed ved en strafbar lovovertrædelse,

2. Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, 
hjælpe  til  afhændelse  eller  på  anden  måde 
efterfølgende virke til at sikre det økonom-
iske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse 
eller...

3. Forsøge  på  eller  medvirke  til  sådanne 
dispositioner.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter også dispositioner foretaget 
af den, der har begået  den strafbare lovovertrædelse,  som udbyttet 
hidrører fra.” (NOU 2007 nr 10: 15)    

En  del  av  det  som  i  dag  kalles  hvitvasking  ville  før  dette  re-
guleringsregime kom på plass ha gått under den juridiske betegnelsen 
heleri. 

Akademisk  sett  er  hvitvaskingsbegrepet  uklart  og  tilnærmet  me-
ningsløst.  Det  er  tydelig  at  også  lovgivere  sliter  med  å  avgrense 
begrepet og å gi det et klart meningsinnhold. På den annen side kan 
det hevdes at denne uklarheten i seg selv er et gode. Det gjør begrepet 
nyttig  for de som skal  bruke det  i  praksis  fordi  innholdet lett  kan 
utvides til å inkludere høyst ulike problemer som ønskes bekjempet. 
Hvitvaskingsbegrepet  åpner  for  å  iverksette  en  rekke  tiltak,  blant 
annet informasjonsutveksling finansinstitusjoner imellom og opp mot 
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kontrollmyndighetene  man  ellers  ikke  har  rett  til.  Kaller  man 
forholdet  man  ønsker  å  drøfte  mistanke  om hvitvasking  så  åpnes 
dører. Levi (1991) mener begrepets uklarhet er nyttig fordi det er med 
på  å  skape  politisk  konsensus  på  tvers  av  partilinjer,  venstresiden 
ønsker bedre innsyn i finansinstitusjoner for å stoppe skatteunndrag-
elser  og  økonomisk  kriminalitet,  mens  høyresiden  er  opptatt  av 
terrorisme og organisert kriminalitet.19

Reguleringen rettet mot hvitvasking har utviklet seg raskt de senere 
årene. I Norge ble det først lovfestet i Finansieringsvirksomhetsloven 
av 10. juni 1988 § 2-17. Denne loven stiller krav til finansinstitusjoner 
særlig  når  det  gjelder  legitimering  av  kunder  og  undersøkelse  av 
identitet.  Det stilles  krav om at finansinstitusjonene skal  følge opp 
mistanker  om  midler  som  stammer  fra  straffbare  handlinger  og 
rapporteringsplikt til ØKOKRIM ved mistenkelige transaksjoner (ved 
endring 1992). Systemet for meldinger av mistenkelige transaksjoner 
(MT) til ØKOKRIM har man hatt siden 1994 (Østby 2002).  

I straffeloven er det i § 317 (heleri og hvitvasking) gitt strafferegler 
angående medvirkning til hvitvasking.  

Reguleringen utvides
Lovgivingen var stadig under revisjon på 1990-tallet. Loven av 1988 
bygde  på  hvitvaskingsdirektivet  utviklet  innen  EØS  (rådsdirektiv 
91/308/EØF). Ekstra fart i sakene, rent bokstavelig talt, ble det etter 
terrorangrepet  den 11.  september  2001 hvor  reguleringen etter  på-
trykk fra USA i stor grad ble utvidet i retning av terrorfinansiering. 

Hvitvaskingsloven (lov  nr.  41  2003)  trådte  i  kraft  fra  1.  januar 
2004. Denne bygger på det andre EU direktivet. Det vesentlig nye i 
denne  loven  er  at  antall  rapporteringspliktige  økte  og  kom  til  å 
inkludere advokater, revisorer, autoriserte regnskapsførere, eiendoms-
meglere og forhandlere av gjenstander med verdi på 40 000 eller mer i 
kontanter. Det ble innført et utvidet krav om legitimering av kunder. 
Finansinstitusjonene  ble  dessuten  pålagt  å  etablere  elektroniske 
19 Terrorisme avgrenses også på høyst ulike måter, man har eksempelvis tre ulike 
terrorlister, en utviklet av USA som er meget omfattende, en EU liste og en relativt 
kort  fra  FN (Bye  & Sjue  2008).  Begrepet  er  i  seg  selv  problematisk,  noe  også 
organisert kriminalitet er. Det finnes mange ulike definisjoner og avgrensinger av 
organisert  kriminalitet  (Larsson 2008). Disse uklarhetene blir  ekstra problematisk 
når  fenomenene  beskrives  som utpreget  onde  og  det  tas  i  bruk  og  legitimerer 
metoder som ellers oppfattes som lite ønskelig i demokratiske samfunn.   
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overvåkningssystemer  (§  15).  Reglene  med  krav  om  opplæring  av 
ansatte i finansinstitusjonene innen hvitvaskingsregelverket ble utvidet 
og alle juridiske enheter ble pålagt å ha en hvitvaskingsansvarlig. 

Norge var  blant  de  første  landene som innførte  krav om elek-
tronisk overvåkning innen finansinstitusjonene.  

EUs tredje hvitvaskingsdirektiv (NOU 2007:10) vil  sannsynligvis 
vedtas  i  løpet av høsten 2008. De nye reglene vil medføre en inn-
skjerpelse av kontrollen. Blant de viktigste forandringene blir at det 
skal  utføres en  fortløpende risikoanalyse  av  alle kunder  i  finans-
institusjoner,  denne  vil  utføres  elektronisk  og  resultere  i  en 
risikogradering av kundene. Det skal skje en kontroll opp mot såkalte 
PEPs, det vil  si  politically exposed persons. PEPs kan eksempelvis 
være slektninger eller bekjente av statsoverhoder. Denne kontroll vil i 
praksis  skje  ved  at  finansinstitusjonene  utfører  elektroniske  søk  i 
PEPs-lister utarbeidet av internasjonale selskaper. Institusjonene skal 
identifisere såkalte beneficial owners, det vil si rettmessig eier (reelle 
rettighetshavere),  som  er  den  eller  de  som  i  realiteten  står  bak 
selskapet.  Dette høres  i  praksis  enklere ut  en hva det  er.  I  dagens 
situasjon med internasjonale selskaper, overdragelser av selskaper og 
bruk av stråselskaper kan denne oppgaven vise seg å bli relativt tid- og 
ressurskrevende. Finansinstitusjonene skal også spørre etter hva som 
er bakgrunnen for å opprette konto. 

Disse  påleggene  vil  medføre  store  krav  til  datasystemene  som 
benyttes  innen  finansinstitusjoner.  Det  meste  av  de  oppgavene, 
kanskje bortsett fra spørsmålet om beneficial owner og bakgrunnen 
for å opprette konto, vil utføres automatisk av elektroniske systemer.  

Det er viktig å understreke at utviklingen innen reguleringen har 
skjedd via internasjonale regler utviklet innen USA og EU, sammen 
med organisasjonen Financial Action Task Force (FATF) som er en 
viktig  pådriver  for  lov og  regelutviklingen.  FATFs 40  anbefalinger 
henvises til som en viktig rettesnor. Lovene som Norge plikter å inn-
føre er utformet som minstekrav. Trykket for å følge opp direktivene 
er ganske sterkt og særlig FATF er aktive med kritikk av stater som 
ikke følger opp raskt eller grundig nok. 

Hva skjer i bankene og finansinstitusjonene? 
Så langt har mye av hvitvaskingsreguleringen vært relativt ensidig ved 
at finansinstitusjonene har blitt pålagt å følge opp en rekke regler og 
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lover  gitt  av  myndighetene.  Utviklingen  av overvåkningssystemene, 
silingen av saker og rapporteringen av mistenkelige transaksjoner har 
tilfalt  de  private  aktørene.  ØKOKRIM er  mottaker  av rapportene, 
mens  Kredittilsynet  følger  opp  at  institusjonene  implementerer 
regelverket og utfører de oppgaver de er satt til på en tilfredsstillende 
måte. Så langt har mye av presset ligget på finansinstitusjonene, mens 
det  offentlige ofte  ikke har  fulgt  opp like  godt,  noe som har blitt 
påpekt eksempelvis fra Sparebankforeningen. 

Reguleringen  har  fått  konsekvenser  for  finansinstitusjonene  og 
forholdet  til  kundene.  Det  går  nå  med  betydelige  ressurser  til 
overvåkningsoppgaver. Det er både personalmessige og driftsmessige 
utgifter knyttet til å gjennomføre kontrollen20. For Norge og Sverige 
snakker vi  om flere hundre millioner kroner i  årlige utgifter.  Egne 
stillinger  er  opprettet,  ofte  tilknyttet  bankenes  sikkerhetsavdelinger, 
med  et  titalls  ansatte  som går  gjennom mistenkelige  transaksjoner 
som  avdekkes  enten  av  bankens  ansatte  eller  det  elektroniske 
systemet. Disse transaksjonene skal ikke etterforskes, men undersøkes 
på en slik måte at man med en viss grad av sikkerhet kan avdekke om 
det synes å være noe reelt mistenkelig i transaksjonen.  Alle ansatte i 
bankene som arbeider med kunder blir ”førstelinje kontroll”. Sagt på 
en  annen  måte,  det  som  Liv  Finstad  (2000)  kalte  politiblikket 
installeres i finansinstitusjonene. Kontrollørene ser etter forhold som 
virker annerledes, skiller seg ut eller virker mistenkelig. I praksis vil 
det ofte bety store bevegelser på kontoer hvor det ikke er grunn til å 
anta at slikt skjer. Man har få eller ingen muligheter for å oppdage 
hvitvasking hos kunder hvor betydelige legale summer går inn og ut 
av konti. Man makter i liten grad eksempelvis å fange opp penger fra 
hvitsnipp  kriminalitet  (Ingvaldsen  &  Larsson  2007).  Dette  gir 
konsekvenser vi skal ta opp senere. 

Et  av  de  viktigste  tiltakene  som ofte  understrekes  fra  myndig-
hetenes side er ”kjenn din kunde”-prinsippet. Man kan vanskelig være 
uenig i at dette i utgangspunktet er et godt prinsipp. Bankvirksomhet 
og  banktjenester  har  tradisjonelt  sett  hvilt  på  en  forutsetning  av 
gjensidig tillit mellom kunde og bank (Nordnes 1995). Denne tilliten 
har vanligvis  hvilt  på et  personlig  forhold mellom bank og kunde. 
Kundene har følt at de ikke var kunder i vanlig forstand, men at de 
hadde et forhold til  deres  bank. Dette forholdet har ikke minst bank-

20 Det er i stor grad dette Dan Magnusson og mitt prosjekt søker å måle. 
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ene selv langt på vei vært med på å avskaffe gjennom å bygge ned de 
personlige  relasjonene  mellom bank og kunde.  I  effektivitetens  og 
konkurransens  navn har  man fjernet  mye.  Det  resterende har  gått 
med innføringen av online banking og moderne datateknologi.  En 
kan derved spørre seg om dette  prinsippet  er  gjennomførbart  i  en 
moderne storbank. En må også spørre hva det kommer til å bety, om 
kjenn din kunde prinsippet primært skal tjene en kontrollerende og 
overvåkende funksjon. I praksis er det mye som tyder på at det vil 
ende  med  en  form  for  mistillit  og  mistenksomhet  satt  i  system. 
Banken spør, hvorfor skal du åpne konto hos oss? Hvilken hensikt 
har  du  med  det?  Det  er  også  klart  at  denne  mistenksomheten  vil 
ramme de som allerede stikker seg ut  på en måte,  som kriminelle, 
personer  med  svak  økonomi,  de  som fortsatt  lever  i  en  kontant-
økonomi og innvandrere fra noen land. 

Med det tredje hvitvaskingsdirektivet vil kundene jevnlig gjennom-
gå  en  risikoanalyse.  Hva  med  de  som ikke  faller  godt  ut  i  denne 
analysen? Tradisjonelt har det vært et gode og en plikt å ha en konto. 
Nå stiller  banken krav til  kundene og flere vil  kunne få problemer 
med å skaffe seg bankkonto i det hele tatt21. 

I  Norge har  man allerede  omfattende elektronisk overvåkning i 
finansinstitusjonene.  Dette  resulterer  i  at  flere  tusen  transaksjoner 
flagges22. Disse går bankene og finansinstitusjonene igjennom. Det er 
interessant  i  så  måte  at  rundt  60  % av de  såkalte  MT rapportene 
stammer fra den elektroniske overvåkning. Eller for å snu på det, så 
mye som 40 % av det som rapporteres oppdages av ansatte i deres 
daglige virke. 

Det er nevnt at reguleringen fanger opp det som synlig bryter med 
”normale” forventede mønster.  For enkelhets skyld har det  norske 
Kredittilsynet  utarbeidet  en  liste  over  hva  man skal  se  etter  for  å 
oppdage mistenkelige transaksjoner. Følgende punkter er ganske klar-
gjørende,  selv  om de  overlater  mye  til  banksskjønn (Kredittilsynet 
2004: 24-25): 

21 Dette er ikke science fiction eller noe jeg har funnet på, men opplyses fra kilder i 
bankene å være en reell problematikk i dagens situasjon. 
22 Tallet  5500  nevnes  i  intervju,  mens  bankene  i  2006  rapporterte  ca.  1500  til 
Økokrim.
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• Transaksjonen  synes  å  mangle  et  legitimt 
formål.  Eksempelvis  bevegelser  frem  og 
tilbake mellom ulike konti.

• Transaksjonen er usedvanlig stor eller komp-
leks, eller uvanlig i forhold til kundens kjente 
forretningsmessige  eller  personlige  transak-
sjoner. 

• Transaksjonen foretas til eller fra en kunde i 
et  land eller  område som ikke har tilfreds-
stillende tiltak mot hvitvasking eller  terror-
finansiering. Her henvises særlig til områder 
utenfor det såkalte FATF-området.  

• Transaksjonen på annen måte har en uvanlig 
karakter. 

- Rask og ekstraordinær nedbetaling 
av lån med kontanter 

- Vesentlig misforhold mellom kundens betalingsevne og 
lånebeløp / nedbetalingstid 

- Bruk av bankremisser som stadig blir fornyet 
- Større vekslingsoperasjoner når gamle pengesedler blir 

ugyldige
- Bruk av ukurante betalingsmidler  i  forhold til  under-

liggende operasjon 
- Store kontanttransaksjoner 
- Bruk av kort,  hvor uvanlig store transaksjoner finner 

sted over et kort tidsrom. 
 

Mye  handler  om  forhold  som  stikker  seg  ut  som  unormale  i 
forhold til kundens vanlige og antatte handlemønster, samt kontant-
håndtering. Mye av den samme logikken ligger bak politiets kontroll. 
Når politiet stanser svarte gutter i dyre biler eller som oppholder seg 
på steder de ikke forventes å frekventere, som slitne narkomane på 
beste vestkant, eller til  tider man ikke forventer dem der så bygger 
dette  på  samme  overvåkningslogikk.  Flere  har  allerede  kritisert 
bankene for en ”rasistisk” slagside i kontrollen, noe som synes be-
kreftet  i  forhold  til  MT  (mistenkelige  transaksjoner)  meldinger  til 
Økokrim (EFE 2007). Slikt burde ikke forundre noen. Dette er ikke 
en systemsvikt, men heller det motsatte. Bankene utfører det arbeid 
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de har blitt satt til. I bankene opplyses det at de som har bakgrunn i 
land med en kontantøkonomi nødvendigvis vil falle dårlig ut. Store 
mengder kontanter er i dag per definisjon mistenkelig.  ”Vi oppdager 
og  følger  opp  de  som  fortsatt  lever  i  en  cashøkonomi”  som  en 
bankmann uttrykte det. Deler av dette er også, helt riktig, penger som 
stammer fra aktivitet i svart sektor.  

Det man  ikke finner på denne måten er hva mange antar er det 
største problemet, penger fra kriminell virksomhet som er bakt inn i 
det legale næringslivet. Hvordan oppdager man svarte midler på noen 
hundre tusen på en konto hvor titalls millioner går inn og ut jevnlig? 
Ofte  kan  slike  midler  stamme  fra  økonomisk  kriminalitet.  Det  er 
vanskelig å oppdage hvitvasking som ikke skiller seg nevneverdig fra 
normal økonomisk aktivitet. 

Tidligere var bankenes taushetsplikt og deres diskresjon et bærende 
element i tillitsforholdet mellom bank og kunde. I dag oppfattes disse 
begrepene og verdiene de representerer nærmest som en smule mis-
tenkelig.  Diskresjon  forbindes  med  skatteunndragelser  og 
økonomiske  tvilsomheter.  I  dag  er  vi  i  den  situasjonen at  det  må 
understrekes  at  det  finnes  flere  gode  grunner  for  at  en  rekke 
økonomiske forhold holdes private. Kunnskap om bankforhold kan 
misbrukes av ulike personer. En problematisk side ved overvåkningen 
er lekkasjer av informasjon, blant annet i forbindelse med enkeltsaker 
til  media (Aftenposten 15/9 2005). Informasjonsflyten i forbindelse 
med mistanke om hvitvasking mellom ulike aktører, både offentlige 
myndigheter og andre finansinstitusjoner, er relativ åpen. Med dette 
følger  selvsagt  muligheter  til  misbruk  av  informasjon23.  Kundens 
personvern24 har krympet og den private sfære har etter hvert blitt 
ganske gjennomsiktig (Bye & Sjue 2008).   

Hva skjer med meldingene?
Det har ikke alltid vært like enkelt å forstå hva som skjer med den 
store mengden meldinger som går til Økokrim. Enheten for finansiell 

23 Dette har blant annet vært oppe i forbindelse med avsløringer om at bankansatte 
lekket kontoinformasjon til skandalebladet Se og Hør om kjente personer. 
24 Her er en definisjon av personvern: ”… personvern er et krav om selv å kontro-
llere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre 
parter. I en sosial og mer generell kontekst, kan en si at personvern er retten til å ha 
en egen privat sfære der en kan være alene.” (Bye & Sjue 2008, s. 90).  
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etterretning  (EFE)  i  Økrim  utgir  årlig  statistikk.  De  aller  fleste 
meldingene går i den store sekken, registrert til etterretning, mens kun 
et fåtall ender opp til bruk i straffesaker. I en god del tilfeller brukes 
informasjonen i pågående straffesaker og de kan resultere i dommer i 
saker som kan synes å ha relativt lite med tradisjonell hvitvasking å 
gjøre.  Ellers  synes  Økokrim  i  større  og  større  grad  å  vektlegge 
etterretningsverdien av meldingene, at man får finansiell etterretning 
fra miljøer som ellers er lukket.  

En  side  ved  reguleringen,  som  blant  annet  påpekes  av  Spare-
bankforeningen  i  deres  høringsuttalelse  vedrørende  det  tredje 
hvitvaskingsdirektivet  høsten 2007,  er  at  det  oppleves som et  mis-
forhold  at  finansinstitusjonene  skal  sette  av  store  ressurser  til 
overvåkning  og  kontroll  av  mistenkelige  transaksjoner,  mens  inn-
satsen  hos  sentrale  myndigheter  og  særlig  Økokrim  ikke  har  økt 
tilsvarende. Det gis i liten grad tilbakemelding til de rapporterende om 
hva meldingene resulterer i (L’Abbée-Lund 2007). Dette er i liten grad 
med på å bedre motivasjonen innen arbeidet med hvitvasking.  

Det  har siden 1994 vært  en sterk økning i  antall  meldinger om 
mistenkelige  transaksjoner.  Det  største  spranget  skjedde  med  lov-
utvidelsen i 2004. 

Av de mer enn 7000 meldingene i 2006 ble 76 rapporter anvendt i 
straffesak (”åpnet straffesak”), mens 302 ble anvendt i etterretnings-
sak.

Et  flertall  av  meldingene  er  fra  pengeformidlingsselskaper  som 
Forex og Western Union. Disse selskapene har et system som i liten 
grad siler sakene før de sendes til Økokrim. I 2006 var nærmere 4000 
av MT meldingene er fra disse selskapene. Finansinstitusjonene lev-
erte 1481 rapporter om mistenkelige transaksjoner.  

De aller fleste av meldingene som ble brukt, 350, kom fra bankene 
(L’Abée-Lund  2007).  Det  betyr  at  omtrent  1  av  4  meldinger  fra 
finansinstitusjonene ble fulgt aktivt opp. Meldingene fra pengeover-
føringsaktører (money transfers) ble nesten ikke brukt. Det kan bety 
at disse jevnt over var av liten verdi. Økokrim understreker at disse 
meldingene i en del tilfeller har nytte som etterretningskilder koblet 
med andre meldinger og annen informasjon.
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Tabell 1. MT meldinger per år (kilde Økokrim).
1994 160
1997 727
2001 992
2004 6082
2006 7042

Hva fanger systemet opp?
Det er  vanskelig  ut  fra  statistikken å gi  et  klart  bilde av hva  slags 
lovbrudd systemet fanger opp. Når det gjelder hva meldingene ender 
opp i som etterforskes og siden påtales så er det snakk om en rekke 
ganske  ulike  sakstyper.  Det  synes  som begrepet  hvitvasking blir  av 
mindre betydning jo nærmere en kommer de konkrete sakene. 

Hoveddelen  av  det  som rapporteres  og  avdekkes  er  ikke  store 
komplekse saker, slik det ofte hevdes. De store sakene finnes selvsagt 
også og er godt synlig fordi Økokrim legger ned store ressurser i dem. 
I 2001 oppgir Østby (2002) at det ble rapportert inn 992 meldinger, 
av disse gjaldt 508 beløp på mindre enn 100 000,-, tar man med alt 
under en halv million så utgjør det 810 av de 992 sakene (dvs mer enn 
80 %). Det var også noen omfattende saker på mer enn 5 millioner 
kroner som trakk opp gjennomsnittet. 

I  en  undersøkelse  av  de  Nederlandske  MT  meldingene  hvor 
Duyne  og  Miranda  (1999)  gikk  inn  i  databasen  til  MOT,  en 
forkortelse for det  Nederlandske politiets  finansetterretnings enhet, 
var  en konklusjon at  ”mange flytter  lite penger og få flytter  mye”. 
Dette  synes  å  stemme  godt  med  norske  erfaringer.  Man  fant  at 
databasen for årene 1994 til og med 1996 inneholdt innrapporteringer 
på totalt 753 millioner euro. En meget stor del av dette var knyttet 
opp  mot  noen  meget  store  sakskomplekser.  Medianverdien  hos 
bankenes rapporter lå på mellom 16 000 og 23 000 euro (dvs 130 000 
til 184 000 nkr).

Når det gjelder hvilke sakstyper de norske meldingene resulterte i 
så  er  ikke antall  oppgitt,  Økokrim opererer  kun med prosenter  og 
oppgir ikke faktiske tall i sin statistikk. Dette gjør det nærmest umulig 
å si noe om hvor mange saker man har av ulik art. 

Dessuten anvendes det relativt vide betegnelser i statistikken som 
heleri / hvitvasking og bedrageri, som ikke overraskende er de mest 
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fremtredende25.  Disse  dekker  en  hel  rekke  ganske  ulike  type 
handlinger av varierende alvorlighetsgrad. Særlig kategorien heleri / 
hvitvasking synes relativt håpløs å forholde seg til i en analyse eller i 
forskningsøyemed. Statistikken sier heller ingenting om hvor mange 
rapporter man har benyttet i de enkelte sakene eller om dommer og 
siktelser gjaldt for flere forhold26. 

Hvis en skal kunne gi en brukbar beskrivelse av hva som kommer 
ut av MT meldingene og hvordan de brukes i praksis så trenger man 
både  bedre  statistikk  og  dessuten  en  kvalitativ  gjennomgang  av 
dommene hvor man går nærmere inn på hvilke handlinger som er 
begått, av hvem, hvor alvorlige lovbruddene er med mer.  

I  EFEs  årsmelding  nevnes  tre  eksempler  hvor  meldinger  har 
medført såkalt etterretningsrapport og tre hvor de endte i straffesak. 
Eksemplene er  selvsagt  ikke representative,  men gir  et  inntrykk av 
saker Økokrim velger å fremheve. Primærkriminaliteten i de nevnte 
sakene er skatteunndragelse (en såkalt 31/12 melding), et tilfelle av 
omfattende svart arbeid, et tilfelle av korrupsjon (et av de største i 
norsk historie), et med heleri og et med konkurskriminalitet. Felles for 
disse sakene er at til dels svært store beløp har gått mellom konti og 
hvor dette ofte strider med tidligere mønster. Saken med svart arbeid 
er enkel og kan tjene som eksempel.

”I mai 2006 mottok EFE en MT-rapport fra en rapporteringspliktig som  
meldte om en firmakunde A som i en periode over 2 måneder hadde mottatt  
rundt 700 000 på sin konto, Noe av pengene ble overført videre til kunde B.  
Både A og B tar ut beløpene i kontanter omgående. 

En annen rapporteringspliktig rapporterer i samme periode om mistenkelige  
transaksjoner utført av en ansatt i samme firma A. Den ansatte satte inn 
rundt 300 000 kroner i kontanter, hvorpå mesteparten ble tatt ut i mindre  
beløp samme dag i ni ulike filialer.

Videre undersøkelser viste at firma A ikke har levert mva oppgaver siden 
2001. En av de impliserte  er  godt kjent i  politiets  registre  for  økonomisk  
kriminalitet. Det er mistanke om skatteunndragelse og utstrakt bruk av svart  

25 Disse betegnelsene bygger  på de juridiske avgrensingene i  lovene.  Statistikken 
fungerer derfor best som intern driftsstatistikk, noe den jo også er.  
26 Hovedregel er at kun det mest alvorlige forholdet kommer frem i statistikken. 
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arbeid. EFE utarbeidet på dette grunnlaget en etterretningsrapport som ble  
sendt til rette politidistrikt med tilhørende fylkesskattekontor.”  
 
Forholdene og modus her er enkle, summene er relativt store sett i 

forhold til kundenes normale aktivitet og det synes å være mye som 
burde vekke mistanke. Det som ofte slår en ved disse transaksjonene 
er hvordan noen har nerver til  å benytte bankene på denne måten 
eller kanskje totalt mangler kunnskap om bankenes overvåkning ev-
entuelt mangler respekt for kontrollapparatets effektivitet. 

Det er ikke mye man kan si ut fra EFEs statistikk, men vi ser at det 
er svært få saker som omhandler penger knyttet opp mot narkotika og 
terrorisme. Dette inntrykk har man også i bankene. Man fanger i liten 
grad opp midler knyttet til omsetning av narkotika eller terrormidler, i 
stedet synes det som de i stor grad oppdaget midler som stammet fra 
bedragerier, økonomisk utroskap og skatteunndragelser som igjen kan 
stamme fra illegal aktivitet.  

Disse  funnene  stemmer  godt  med  internasjonal  forskning  på 
effektene av reguleringen mot hvitvasking (Naylor 2002; Levi 1991; 
Rider  2004).  Det  meste  av  hva  som  rapporteres  gjelder  relativt 
begrensede summer, men det fanger også opp noen omfattende saker. 
De aller færreste meldingene om mistenkelige transaksjoner ender i at 
det åpnes straffesaker, noen rapporter benyttes i pågående saker. En 
del meldinger kan ha nytte som etterretningsinformasjon. I de fær-
reste tilfellene der rapportene brukes i en straffesak handler det om 
narkotika eller terror. Det synes å være en etnisk slagside på hva som 
rapporteres. Statistisk sett synes det å være en klar overrepresentasjon 
av rapporter rettet mot personer med ikke-vestlig bakgrunn. De aller 
fleste av de rapporterte er norske statsborgere, mens Irakiske, Paki-
stanske  og  Polske  statsborgere  topper  listen  over  de  ikke-norske 
(EFE 2007 s. 19).  

En kan spørre om hvitvaskingsreguleringen virker forebyggende 
på  narkotikakriminalitet,  terrorisme  og  økonomisk  kriminalitet?  Få 
kan nekte på at det med dagens regulering har det blitt noe vansk-
eligere å vaske midler ved bruk av finansinstitusjoner. Det er etablert 
et system som fanger opp de mest synlige formene for vask. Om det 
har  fungert  forebyggende  og  eventuelt  hvilken  effekt  det  har  er 
nærmest  umulig  å  dokumentere  når  man  ikke  har  pålitelige  tall  å 
sammenligne med.  Man kjenner  verken før eller  nå situasjonen på 
noen pålitelig måte (Ingvaldsen & Larsson 2007). Men man trenger 
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ikke være kyniker for å hevde at det er å forvente at den forebyggende 
effekten  av  reguleringen  når  det  gjelder  den  opprinnelige  krimi-
naliteten  er  liten.  Penger  tjent  ved  kriminell  aktivitet  håndteres  på 
mange vis,  mye forsvinner i  forbruk, sendes utenlands, forblir  i  en 
kontaktøkonomi eller reinvesteres i  annen ulovlig aktivitet (Larsson 
2008b;  Naylor  2002).  Må man absolutt  vaske  midler  så  finnes  det 
fortsatt mange måter å gjøre det på. Reguleringsregimet har nok med-
ført at det har blitt noe dyrere og litt mer komplisert å vaske penger, 
men det finnes fortsatt mange måter å gjøre det på. 

Hvordan kan vi forstå utviklingen?

”You see control can never be a means to any practical end … It can never be  
a means to anything but more control …” (William Burroughs i Cohen 
1985)  

Mange vil sikkert hevde at hvitvaskingsreguleringen er et svar på økt 
narkotikahandel, organisert kriminalitet og terror. I så måte er det en 
logisk og nødvendig reaksjon fra samfunnets side for å verne seg mot 
skadene av disse nye truslene. Utviklingen trengs derfor ikke forklares 
på annen måte enn å vise til foreliggende trusselvurderinger og policy 
dokumenter. 

Denne måten å forstå utviklingen på er mangelfull. Det har ofte 
vist seg problematisk å knytte utviklingen i regulering til kriminalitet-
strender.  Ofte har sensasjonelle enkeltsaker eller spesielt  store eller 
alvorlige hendinger vært langt mer formgivende for politikken (Gar-
land 2001; Cohen 1985; Christie 1993). En rekke faktorer som i større 
grad handler om nasjonal og internasjonal politikk, økonomiske og 
demografiske  faktorer,  utviklingen  innen  profesjoner  og  kontroll-
industrien har ofte vist seg langt mer utslagsgivende enn kriminalitets-
utviklingen for å forklare utviklingen i sosial kontroll. Kriminalitets-
utviklingen vil  uansett i  liten grad kunne forklare hvorfor vi valgte 
akkurat  hvitvasking  som  preventiv  metode fremfor  andre  måter  å 
kontrollere på. 

Hvordan kan vi  så  forklare  utviklingen som har  skjedd når  det 
gjelder  reguleringen  av hvitvasking?  Innen kriminologien og sosio-
logien  har  man  i  liten  grad  viet  denne  utviklingen  nevneverdig 
oppmerksomhet (Levi 1991). Det har de senere år vært skrevet mye 
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om utviklingen innen samfunnsmessig kontroll og overvåkning, men 
lite som har tatt opp reguleringen av hvitvasking. Det er som temaet 
ikke eksisterer. 

Det har langt på vei skjedd en stille revolusjon innen kontrollen av 
næringslivet  de  seneste  25  årene.  1980  årene  ble  kjent  som  de-
reguleringens tiår, hvor tanker om konkurranse innen næringslivet og 
samtidig offentlige og statlige tjenester skulle privatiseres.  Det viste 
seg likevel raskt at det som skjedde i praksis var en bevegelse fra et 
reguleringsregime til  et  annet.  Det skjedde en restrukturering (Ley-
shon  &  Thrift  1997).  Ofte  gikk  man  fra  statlig  rammestyring  til 
omfattende  regulering  av  næringslivet  gjennom opprettelsen  av  en 
rekke ulike tilsyn, utviklingen av et omfattende lovverk og økt press 
på næringslivets selvregulering (Larsson 2006). Et annet trekk var en 
økende  formalisering  av  kontrollen  innen  finansverdenen.  Michael 
Clarke har treffende beskrevet denne utviklingen:     

”… regulation involves the constitution of a form of authority, whether inter-
nal or external, to achieve ordering in an area of life that has come to attention  
as showing tendencies to disorder, perversity or excess. Successful regulation in-
volves the consent of the regulated and hence much effort is devoted to achieving  
and very often raising standards.” (Clarke 2000: 3)   
 

Reguleringen  rettet  mot  hvitvasking  må  forstås  i  en  bredere 
samfunnsmessig  kontekst.  Å  hevde  at  denne  reguleringen  logisk 
vokste frem som svar på økte problemer med narkotika eller terror 
forklarer lite eller ingenting. Reguleringen har også blitt innført i land 
med  små  problemer  av  denne  art  og  hvorfor  skulle  man  anta  at 
hvitvaskingsregulering var et bedre egnet middel enn andre metoder 
til å forebygge disse formene for kriminalitet? For å forstå hva som 
har skjedd er det vesentlig å analysere utviklingen som en sammensatt 
teknisk, samfunnsmessig og ikke minst politisk prosess. 

Hvilke drivkrefter kan man se bak utviklingen? 
• Utviklingen innen finansverdenen
• Den politiske utviklingen
• Neoliberalisme
• Risikosamfunnet 
• Den teknologiske utvikling
• Den generelle utviklingen innen sosial kontroll
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Det finnes flere gode grunner for at finansinstitusjoner i dag bør 
reguleres på en annen måte enn for noen tiår siden. Situasjonen innen 
finansverdenen har  forandret  seg  radikalt.  Forandringene kan  opp-
summeres i noen punkter. 

Det  har  skjedd  en  meget  betydelig  økning  i  volumet  av 
internasjonale transaksjoner. Vi har i dag et globalt finansmarked av et 
omfang  og  hvor  transaksjonene  går  så  raskt  at  det  nærmest  er 
ufattelig27.  Denne  enorme  ekspansjonen  henger  sammen  med  ut-
viklingen  av  elektroniske  pengesystemer  og  ekspansjonen  innen 
verdipapir og finansmarkedene de siste tiår (Leyshon & Thrift 1997). 
Det  virtuelle  finansmarkedet  medfører  en  stor  utfordring  når  det 
gjelder kontroll av bruk og misbruk av systemet. 

Samtidig har banker og finansinstitusjoner og derved også kundene 
tatt  skrittet  over  til  nettet.  Nettbank  har  overtatt  en  rekke  av 
oppgavene som bankene tok seg av, som å betale regninger og å over-
føre  penger.  Dette  medfører  ganske  andre  kontrollproblemer  for 
finansinstitusjonene, men også for politiet og andre som etterforsker 
finansielle lovbrudd, skatteflukt med mer. 

Det er betegnende at finansinstitusjonene i dag pålegges å bedre 
kjenn din kunde prinsippet, som den elektroniske utviklingen har gitt 
et helt annet innehold enn tidligere. Bankdrift har alltid hvilt på et 
tillitsforhold mellom bank og kunde (Larsson 2002). Tillit var alltid 
personlig  og  bygget  på  sosiale  relasjoner.  Den  teknologiske  utvik-
lingen har skapt økt avstand til kundene og større grad av upersonlige 
relasjoner. Med økt oppmerksomhet rundt kjenn din kunde prinsippet 
så vil dette nødvendigvis medføre en spesiell kjennskap, den automat-
iserte som kan oppnås gjennom teknologisk overvåkning. 

Den teknologiske overvåkningen er allerede tilgjengelig.  Dataløs-
ningene kan kjøpes og overvåkningssystemer med tilhørende tjenester 
av ulik art opp mot hvitvasking er allerede et etablert marked. Det 
finnes egne firma i Norge og internasjonalt som leverer slike systemer, 
som drifter dem for kunden og som leverer tjenester, for eksempel 
PEP lister som finansinstitusjonene må ha for å utføre kontroll  av 
politisk eksponerte personer i følge det tredje hvitvaskingsdirektivet.  

27 SWIFT, Fedwire og lignende systemer har medført at det daglig flyttes enorme 
summer. For 10 år siden var man allerede oppe i over 700 000 transaksjoner daglig 
internasjonalt  med ca 2000 milliarder dollar daglig som ble flyttet (UN ODCCP 
1998). Dette er småtteri mot dagens aktivitet. 
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I så måte er overvåkningen i finansinstitusjonene ikke annet enn en 
forlengelse  av  en  bredere  samfunnsmessig  utvikling.  Nils  Christie 
(1993)  beskrev  hvordan  kriminalitetskontroll  utviklet  seg  til  en 
profitabel industri. Denne industrien møter en hvis man eksempelvis 
besøker det årlige Cambridge Symposium on Economic Crime. Her 
er Compliance et stikkord, finansinstitusjoner plikter å følge opp et 
stadig  mer  omfattende  regelverk  mot  hvitvasking,  hvis  ikke  sank-
sjoneres bedriftene med svartelisting og i verste fall straffesanksjoner. 
Hva gjør konsernene når de ikke vet hvordan lovverket skal følges 
opp? Man kjøper ferdige tjenester og løsninger fra advokater,  revi-
sorer og firma som utvikler overvåkningssystemer.   

Mye  av  det  vi  ser  innen  feltet  hvitvasking  kan  beskrives  med 
termen styringsrasjonalitet. Internasjonalt snakker man ikke om over-
våkning,  men  i  større  grad  om governance  (Johnston  &  Shearing 
2003).  Med  governance,  som  kanskje  best  kan  oversettes  med 
styringsrasjonalitet, siktes det til noe bredere enn hva som vanligvis 
fanges opp av tradisjonelle kontrollteorier. Det siktes til  en måte å 
styre samfunnet på med noen kjennetegn. Et av disse er at myndig-
hetene eksempelvis i form av politi eller tilsynsmyndigheter får private 
aktører til å utføre kontrolloppgaver gjennom samarbeid, ved å kjøpe 
tjenester eller  ved pålegg. Forebyggende,  kontroll  og overvåknings-
oppgaver  outsources. Konkret ser en dette ved at politiet samarbeider 
med private vaktselskaper eller næringslivet (Garland 2001; Gundhus 
& Larsson 2007). Påleggene som finansnæringen gis om å overvåke 
sine  kunders  transaksjoner  er  høyst  forståelig  i  dette  perspektivet. 
Finansinstitusjonene er i dag pålagt politioppgaver, noe de ikke alltid 
setter like stor pris på. 

Bak dette ligger en reguleringslogikk særlig opptatt av sikkerhet og 
risiko.  Sikkerhetsspørsmålet  har  de  senere  år  med  den  utbredde 
eksistensielle  usikkerhet  nærmest  blitt  et  mantra  også  innen 
finansinstitusjonene. Det er utviklet egne sikkerhetsavdelinger i insti-
tusjonene  i  løpet  av  de  siste  årene,  en  av  deres  oppgaver  er  hvit-
vasking28. Man kan undres over hvordan verden før 2001 fungerte?   

28 Sikkerhet er en vekstbransje,  enhver som betviler dette bør besøke den årlige 
messen i Birmingham som er Europas største. Det er bokstaveligtalt flere tusen ut-
stillere som selger alt fra brannslukningsutstyr til iris scanere, software, kameraer og 
overvåkningsutstyr. Det arrangeres også egne undervisningstilbud på høyskole-nivå 
blant annet av BI innen sikkerhet.  
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Utviklingen åpner for en rekke problemstillinger. En er hvordan 
dette påvirker skillet mellom det private og det offentlige. Eller er det 
uproblematisk  at  finansinstitusjoner  blir  statens  overvåkere?  Ban-
kvirksomhet  pleide  å  være  noe  av  det  mest  private  man  kunne 
forestille  seg,  i  dag  er  det  ikke  slik  lenger.  En  annen  er  at  over-
våkningen ofte fungerer ekskluderende, ved at personer og grupper 
svartelistes.  Grupper som av ulike grunner er marginalisert utsettes 
for  økt  overvåkning og mistenkeliggjøring (Young 2002).  Systemet 
fungerer  ikke  inkluderende,  men utstøtende og vil  kunne forsterke 
segregeringstendenser i samfunnet rettet mot definerte risikogrupper. 
I dag er alle avhengig av bankkonto, det er en realitet at enkelte ikke 
får mulighet til å opprette konto, eller at deres muligheter for å be-
nytte denne innskrenkes sterkt.  

Det  kan  tidvis  synes  som bakgrunnen  for  innføringen  av  hvit-
vaskingsreguleringen  er  glemt.  Mye  tyder  på  at  det  har  skjedd  en 
målforskyving, bort fra kriminaliteten til økt fokus på regleverket selv. 
Diskusjonene om reguleringen i dag dreier seg i stadig mindre grad 
om  det  fanger  opp  midler  relatert  til  ulovlig  narkotikaomsetning, 
terror eller organisert kriminalitet. I stedet synes myndighetene mer 
og mer opptatt av regelverket og reguleringen. Regelverket blir et mål 
i seg selv. Det er interessant å se at NOU 2007:10 som behandler det 
tredje  hvitvaskingsdirektivet  knapt  vier  spørsmålet  om bakgrunnen 
for dette noe særlig oppmerksomhet. Prinsipielle spørsmål, som om-
fanget av hvitvasking eller effektene av reguleringen nevnes knapt, i 
stedet vier man mye plass til dypsindig ordkøyving om reglenes ordlyd 
og intensjoner. Det kan være flere grunner til hvorfor det er slik. En 
er at denne NOUen primært er skrevet av jurister. En annen er at 
regleverket er man pliktig til å innføre, hvorfor demonstrere eller stille 
slike spørsmål da? At Norge er pliktige til å innføre regler gitt i andre 
land synes å punktere alle prinsipielle diskusjoner. Ofte ender de med: 
”ja,  men nå er  vi  jo nødt til  å  implementere dette  i  norsk rett,  så 
hvorfor demonstrere?” 

Det kan muligens også være slik at reguleringen har utviklet seg til 
å bli hva Niklas Luhmann kalte et autopoietisk system. Reguleringen 
har blitt et lukket univers, et selvopprettholdende og selvrefererende 
system som følger  sine egne lover.  Kritikk utenfra vil  raskt  kunne 
fremstå som lite relevant og som noe som ikke følger spillereglene.   
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Reguleringen en suksess?
Kritiske røster er reist mot hvitvaskingsreguleringen, primært ut fra de 
relativt magre resultatene i form av straffesaker som den har resultert 
i.  Michael  Levi  påpekte  allerede  i  1991  at  hovedhensikten  med 
reguleringen  ikke  var  kampen  mot  narkotika,  men  at  dette  var  et 
vikarierende motiv. Narkotika var en godt egnet fiende for å samle 
støtte for reguleringen. Hovedmålsetningen var i stedet å bryte ned 
bankenes  diskresjon  og  kundevern  så  politi  og  skattemyndigheter 
lettere kunne få tilgang til informasjon fra bankene. Derav undertitte-
len  The death of bank secrecy in the UK.  Tidligere hadde de tidvis store 
problemer  med  å  få  informasjon  fra  bankene  i  forbindelse  med 
mistanke  om  skatteunndragelser  eller  andre  former  for  finansielle 
lovbrudd. Hvis målet var å åpne bankene for kontrollmyndighetenes 
innsyn så kan en si at reguleringen har vært en suksess. 

Kanskje dagens reguleringssystem er en grei pris å betale i kampen 
mot  alvorlige  onder  som  organisert  kriminalitet  og  terror.  Regu-
leringen viser at myndighetene gjør noe med problemene og at  de 
tetter  igjen  noen  av  de  mest  åpenbare  mulighetene  til  å  håndtere 
midler som stammer fra kriminalitet innen det åpne finanssystemet. 
Kanskje er det slik at den ”gamle” lukkede finansbransjen fremstod 
som en anomali i dagens gjennomregulerte samfunn. 

Innskrenking av sider ved det sivile samfunn, personvernet og den 
personlige handlefrihet  samt en viss  følelse  av ubehag er  muligens 
prisen vi må betale for større grad av sikkerhet. Kanskje? Det opp-
fattes som ufint å problematisere innsatsen mot onder som terror og 
organisert  kriminalitet.  Det  er  spesielt  vanskelig  når  vi  har  liten 
oversikt over reguleringens totale kostnader og effekter.  En kost / 
nytte analyse av reguleringen eksisterer knapt29. Et annet spørsmål er 
hvordan  man  skal  vekte  tapet  av  personvern,  økt  utstøtning  og 
følelsen av ubehag (for noen) opp mot en eventuell gevinst i form av 
etterretningsinformasjon  og  dommer  og  eventuelt  forebygging  av 
kriminalitet. 

At målsetningen for reguleringen forandres etter hvert som tiden 
går  er  ikke  noe  særegent  for  hvitvaskingen.  Det  er  nærmest  en 
lovmessighet  når  det  gjelder  innføringen  av  ulike  regulerings-  og 
kontrolltiltak.  Den  uttalte  målsetningen  pleide  å  være  å  forebygge 

29 Uansett  er en meget omfattende oppgave med en rekke usikkerhetsmomenter 
som Reuter og Truman (2004) viser i sin bok om hvitvasking. 
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narkotikakriminalitet og andre former for alvorlig kriminalitet, så kom 
terror inn,  siden har fokuset  forflyttet  seg til  overvåkningens verdi 
som  etterretningskilde.  Det  siste  er  i  liten  grad  åpent  for  innsyn, 
kontroll og lar seg vanskelig måle på enkelt vis.     

Hvor  vil  reguleringen  ende?  Lite  tyder  på  at  innsatsen  mot 
hvitvasking når veis ende med det tredje direktivet. Utviklingen har 
sin egen dynamikk.  Det  er  enkelt  å  argumentere for mer,  hvis  det 
synes  å  fungere  så  kan  man  lett  spørre  etter  mer,  samtidig  er 
manglende suksess et godt argument for mer av det samme. Mange 
har dessuten gjort seg en karriere innen feltet som eksperter eller ved 
å utvikle varer og tjenester. Det er gode penger å tjene på hvitvasking 
for mange, ikke bare lovbryterne eller vaskerne.   
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Domstolar och den sociala ordningen

Exempel från Sverige och Ryssland 30

PÄR GUSTAFSSON

Abstract
The received wisdom is that courts of law create order out of chaos in society and  
the economy: they achieve this end by settling conflicts between individuals who fail  
to agree. Contemporary research in economics, legal studies and politics is often  
based on such an assumption. This paper challenges this view of courts of law. The  
starting-point of the investigation is the case of contemporary Sweden which is com-
pared with that of post-1991 Russia. If the Russian case conformed to the as-
sumption,  then  its  credibility  as  a  universally  valid  statement  would  be  
strengthened. The analysis suggests that it did so only partially, the bulk of the  
evidence pointing at other, more disturbing conclusions. Social phenomena includ-
ing the systematic use of bogus conflicts to manipulate the judicial process for per-
sonal gain are revealed. Courts of law have in practice been exploited by unscrupu-
lous economic actors in order to gain a veil of legitimacy for the theft of property.  
The conclusion is that the received wisdom concerning courts of law lacks universal  
validity.

Inledning

Nästan alla har en uppfattning om vad domstolar gör och hur de 
fungerar.  Domstolen  kan  kännas  bekant  även  för  personer  som 

30 Jag  vill  rikta  ett  varmt  tack  till  deltagarna  i  konferensen  om ekonomisk  och 
organiserad brottslighet (Umeå universitet, sociologiska institutionen 7-8 maj 2008) 
för givande diskussioner. Ett särskilt tack till Tage Alalehto, Daniel Larsson, Hans 
Andersson  och  Glenn  Sjöstrand.  Artikeln  följer  ett  idéspår  från  min 
doktorsavhandling Commercial Conflict: The Case of Russia’s Contemporary Economy som 
jag  skrev  vid  Oxforduniversitetet.  Avhandlingen  bygger  på  kvantitativa  och 
kvalitativa data. Dess huvudsakliga kärna utgörs av 59 intervjuer med svenska och 
ryska affärsmän och jurister i Moskva och St Petersburg mellan 1999 och 2004. De 
etnografiska exempel som jag återger i denna artikel är hämtade från avhandlingen. 
Namn och andra identitetsmarkörer har förändrats eller utelämnats för att bevara 
intervjupersonernas anonymitet. Ett stort tack till er alla för att ni gjorde studien 
möjlig. Jag är tacksam för samarbetet med Professor Federico Varese under mitt 
avhandlingsarbete. Slutligen vill jag poängtera att ansvaret för textens kvarvarande 
brister är mitt och ingen annans. 

95



aldrig  sett  eller  deltagit  i  en  domstolsförhandling.  Ett  vanligt  an-
tagande är att domstolar bidrar till ordning och reda i situationer som 
annars skulle ha präglats av kaos. Med andra ord, domstolar löser 
konflikter mellan individer som misslyckats med att komma överens 
på egen hand. Detta antagande, vilket kommer att benämnas A i den 
här  artikeln,  är  inget  modernt  påfund.  A uttrycktes  exempelvis  av 
filosofen Aristoteles i det antika Grekland: “…when people dispute, 
they take refuge in the judge;  and to go to the judge is  to go to 
justice; for the nature of the judge is to be a sort of animate justice” 
(Aristotle 1998: 115).  Ordet domstol har en lång historia i svenska 
språket.  Enligt  Södervall  (1884-1918:194)  fanns  ordet  i  medeltids-
svenskan  med  stavningarna  doomstool och  domstool och  användes  i 
betydelsen ”tron” (sittmöbel för kungligheter). Ordets första halva, 
doom eller dom, kommer från det fornsvenska ordet domber som enligt 
Tamm  (1890-1905:94)  och  Bergenstam  (2007:75)  betyder  ”dom” 
eller ”domslut”. Tamm nämner också att  domber betecknar en social 
ställning.  Domstolsbegreppet  antyder  med  andra  ord  en  social 
ställning eller status. Man kan också ana en liknande uppfattning om 
domstolar hos Aristoteles (citerad ovan). Aristoteles menade att den 
person som har fullmakt att döma i rättsfall förkroppsligar rättvisan 
(justice). Olof von Dalin uttryckte något liknande i  Den svenske argus: 
”Hon (begaf) sig til Domstolen, der Rättvisan sades bo. DALIN Arg. 1: 
65 (1733, 1754).” Citatet av Olof von Dahlin är hämtat från Ordbok 
öfver svenska språket (Ordbok öfver svenska språket  1925:1956). Både 
Aristoteles i det antika Grekland och Dalin i 1700-talets Sverige gav 
uttryck för att domstolen vanligtvis förknippas med rättvisa31.

Naturligtvis finns det skäl som talar för att A är ett antagande som 
överensstämmer  med  verkligheten,  annars  skulle  A  sannolikt  haft 
svårt att slå rot. Ett förhållande som talar för A är att furstar, kungar 
och  presidenter  genom  historien  delegerat  beslutsmakt  till 
31 Lekmannainflytande kan förstås som ett sätt att fördjupa legitimiteten för den 
sociala  status  som  domstolarna  har:  ”En  annan  viktig  princip  i  vårt  land  är 
lekmannainflytandet,  som har  gamla  anor  i  svensk  rätt.  Denna  form av  insyn  för 
allmänheten  säkerställs  i  Sverige  dels  genom  nämndemännen,  dels  genom 
medverkan  av  särskilda  sakkunniga  inom  specialdomstolarna,  t.ex.  de  tekniska 
ledamöterna i vattendomstolarna, dels också genom den intresserepresentation som 
förekommer i  t.ex.  Arbetsdomstolen (AD) och Marknadsdomstolen (MD).  I det 
svenska  domstolsväsendet  förekommer  lekmannadomare  på  praktiskt  taget  alla 
områden  och  på  alla  nivåer  med  undantag  för  Högsta  domstolen  (HD)  och 
Regeringsrätten.”   (1991).  Nationalencyklopedin  DIO-ET.  Höganäs,  Bokförlaget 
Bra Böcker. 5.

96



domstolsliknande  organ  i  syfte  att  erbjuda  konfliktlösning  åt  sina 
subjekt.  Att  kungar  och  presidenter  har  gjort  på  det  sättet  har 
sannolikt både symboliska och praktiska orsaker. Att göra anspråk på 
att lösa individers konflikter kan vara en symbol för makt och kan 
vara ett sätt att vinna legitimitet för sitt styre. Ett mer praktiskt skäl är 
att konflikter mellan köpmän, företag och andra ekonomiska aktörer 
utgör hinder för den ekonomiska utvecklingen – och en fördelaktig 
ekonomisk utveckling betyder som regel  mer pengar  till  monarken 
eller  statsbudgeten  och  i  förlängningen  en  starkare  utrikespolitisk 
ställning för landet. Konfliktlösning tycks helt enkelt vara en central 
funktion hos en organisation som gör anspråk på att regera ett visst 
territorium och dess befolkning (Shapiro 1981;  North 1990;  Barzel 
2005).

Men likaväl som det är riskabelt att ignorera grunden för A bör 
man inte heller tillskriva A en  generell  empirisk validitet. Det är tyvärr 
vanligt att anta att domstolar alltid fungerar enligt A och att A där-
med har generell empirisk validitet. Ändå finns en rad skäl att vara 
skeptisk till antagandet att domstolar alltid fungerar på ett visst sätt. 
Domstolar är ett exempel på institutioner som består av både formella 
regler och informella praktiker (North 1990) och det är inte skrivet i 
sten  att  en  viss  institution  har  en  given  roll  att  spela  (Friedman 
1969:41).  Ibland  är  det  till  och  med  så  att  de  som  skapade 
institutionen  aldrig  avsåg  att  den  skulle  fungera  på  samma  sätt  i 
verkligheten som på pappret (Stinchcombe 2001). Det finns många 
exempel på att domstolar avvikit från A genom historien. Till exempel 
har  domstolar  använts  av  politiska  beslutsfattare  för  att  verkställa 
konkreta politiska beslut (Friedman 1969) eller för att indirekt stödja 
en politisk ideologi (Gillman 2002).  En aspekt som har undersökts 
mer sällan även om undantag finns (varav Varese 2001 är ett exempel) 
är utomrättslig systematisk manipulation av domstolar för personlig 
vinning. Den här artikeln är utförd i den anda som uttrycks av bland 
annat Varese (2001) och Oliver Wendell Holmes, Jr. (1897) som ansåg 
att forskaren inte bör hänge sig åt den form av önsketänkande som 
utgår ifrån att människan tenderar att följa sitt samvetes röst:

If you want to know the law and nothing else, you must look at it as a bad  
man, who cares only for the material consequences which such knowledge en-
ables him to predict,  not as a good one, who finds his reasons for conduct,  
whether inside the law or outside of it, in the vaguer sanctions of conscience.  
(Wendell Holmes Jr. 1897:459)
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Den här artikeln utmanar A. Det finns goda skäl att vara skeptisk 
till  förklaringar som okritiskt utgår från att  A har generell validitet. 
Syftet  är  inte  att  utröna varför  A har  uppkommit  eller  hur  denna 
uppfattning reproduceras. Däremot försöker jag visa att A är ett reellt 
socialt  fenomen  med  konsekvenser  för  vår  förståelse  av 
rättsinstitutionernas funktion och betydelse för samhället, marknaden 
och  brottsligheten.  Artikeln  kan  ses  som  ett  bidrag  till  den 
ekonomiska sociologin som hittills har intresserat sig alltför lite för 
lagen  och  rättsinstitutionernas  betydelse  för  ekonomiska  fenomen 
(Swedberg 2003:189-217).

Jag börjar med att visa upp det empiriska stöd som föreligger för 
påståendet att A är ett socialt fenomen som existerar och följer där-
med Mertons (1987:2,5, se även Goldthorpe 2000:152) uppmaning att 
”fastställa fenomenet” för att undvika forskning om icke-existerande 
fenomen.)  upprepade  Mertons  uppmaning.  För  att  fastställa 
fenomenet A har jag använt fyra typer av datakällor.

Den första  typen av  källa är  forskningslitteratur  i  vilken  A kan 
spåras.  Huvudsyftet  är  att  visa  vilken roll  och vikt  olika författare 
lägger vid rättsinstitutionerna.  Den andra typen av källa är officiella 
dokument  och  lagtexter  där  ordet  ”domstol”  definieras  av  staten. 
Lagtexter  och officiella  dokument ger  vidhanden den definition av 
”domstol”  som  statstjänstemän  inom  rättsinstitutionerna  använder 
och sprider.  Den tredje typen av källa är av etymologisk art, det vill 
säga, ordböcker och uppslagsverk som definierar betydelsen hos ordet 
”domstol”.  Jag  följer  här  Lustick:s  (1996)  rekommendation  till 
forskare som använder sekundära historiska källor.  Lustick menade 
att en historisk beskrivning baserad på sekundära källor (det vill säga 
historiska verk författade av andra historiker) inte bör uppfattas som 
en beskrivning av mönster i  Historien,  utan skall  istället  tolkas som 
beskrivningar av mönster inom historiografin. Överfört till denna artikel 
innebär det att jag inte använder etymologiska data för att presentera 
hur  befolkningen i  olika tidsepoker har använt ordet  ”domstol” utan 
snarare hur språkspecialister definierat ordet utifrån sina kunskaper och 
sitt  informationsunderlag32.  Den fjärde typen av källa är surveydata 
om  befolkningens  attityder.  Surveydata  har  svagheter  och  styrkor 

32 Dessa specialister är naturligtvis inte helt frikopplade från den verklighet där ordet 
används,  men  jag  vill  ändå  betona  att  svårigheterna  med  att  generalisera  (från 
ordbok till gemene mans förståelse av ordet) utgör begränsningar om vilka jag är 
medveten om. De etymologiska referenser jag gör skall läsas med detta i åtanke.
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precis som andra typer av data. En styrka hos surveydata är att sned-
vridningar (bias) i urvalet är lättare att analysera och motverka i de fall 
då  urvalsprocessen  är  transparent.  Man  kan  därför  generalisera 
resultat som baseras på surveydata i större utsträckning än vad som är 
fallet  med  resultat  baserade  på  datamaterial  med  oklara  urvals-
procedurer vilket är vanligt i  kvalitativa intervjustudier (Goldthorpe 
2000). Ett svaghet hos surveydata är att data som samlats in för en 
viss studie ofta används i helt andra syften. Detta trots att variablerna 
och enkätfrågorna i dessa fall inte är anpassade för studien, vilket är 
en svaghet som denna artikel är drabbad av.

Litteraturöversikt

Konventionell ekonomisk teori
Ett  exempel  på att  A har  letat  sig  fram genom historien,  från det 
antika Grekland till det moderna samhället, är att den konventionella 
typen  av  ekonomiska  förklaringsmodeller  har  A  som  ett  grund-
antagande. Flertalet tankegångar bakom det som kan kallas konvent-
ionell ekonomisk teori kan spåras till den skottske ekonomen Adam 
Smith (Smith 1975 [1776]). Ekonomisk teori baserad på Adam Smiths 
tankegods dominerar ännu mycket av forskarsamhället och samhälls-
debatten. De ekonomer som använder konventionell ekonomisk teori 
utgår  från  att  rättssystemet  är  en  bakgrundsvariabel  som man kan 
bortse  från  i  analyser  av  marknadens  mekanismer.  Ekonomiska 
aktiviteter  skall  främjas  av  ordning  och  stabilitet,  men  rationella 
individer som ägnar sig åt ekonomiska aktiviteter utifrån egenintresse 
riskerar att bryta ner den ordning som de själva är begagnade av på 
sikt. Det är paradoxalt nog förnuftigt att agera i egenintresse även när 
det  resulterar  i  kriminella  handlingar  (ur  ett  strikt  rationalitets-
perspektiv)  men  om  alla  bröt  mot  lagar  och  regler  skulle 
förutsättningarna för ekonomiska aktiviteter eroderas snabbt. Därför 
finns ett rättssystem som avskräcker ekonomiska aktörer från att begå 
förvisso rationella men olagliga handlingar. Detta antagande reducerar 
marknadsprocesserna  till  en  fråga  om  prissättning  av  varor  och 
tjänster, inte huruvida dessa varor och tjänster verkligen levereras och 
betalas.  Man  utgår  med  andra  ord  från  antagandet  att  rätts-
institutionerna,  däribland  domstolarna,  är  så  effektiva  att  de 
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avskräcker  aktörerna  från  att  begå  kontraktsbrott  av  olika  slag.33 

Lagen verkställas därmed generellt och med automatik, vilket framgår 
tydligt  om  man  studerar  vanlig  introduktionslitteratur  i 
företagsekonomi  för  universitetsstudenter.  Den  sjätte  upplagan  av 
Begg,  Fisher  och  Dornbush:s  Economics (2000)  ger  en  typisk 
beskrivning  av  hur  konventionell  ekonomisk  teori  förklarar 
marknadsekonomiska processer:

The framework of analysis is very general. It can be applied to the market for  
cars, haircuts, or even footballers. In each case, the interplay of demand (the be-
haviour of buyers) and supply (the behaviour of sellers) determines the quantity  
of the good produced and the price at which it is bought and sold. (Begg m fl. 
2000:29)

Lagens  verkställande  (enforcement)  är  i  denna  tappning  nästan 
automatisk och kostnadsfri.  Om verkligheten överensstämmer med 
denna bild så betalar alltid köparna för de varor och tjänster som de 
har beställt och säljarna levererar alltid de varor som de har tagit betalt 
för. Vi behöver naturligtvis ingen djupare empirisk studie för att börja 
misstänka  att  verkligheten  avviker  från  den  snäva  bild  som 
konventionell  ekonomisk teori  målar  upp.  Och naturligtvis  har det 
kommit reaktioner mot konventionell ekonomisk teori,  till  exempel 
den  institutionella  ekonomiska  teorin  som  är  populär  bland 
ekonomihistoriker.  Ekonomihistoriker  tenderar  att  utgå  från  att 
verkställigheten av lagen är en bristvara i tid och rum, snarare än att 
lagen i det närmaste verkställs automatiskt. Douglas C. Norths (1990) 
argument, att länder med mer effektiva mekanismer för verkställighet 
har mer fördelaktig ekonomisk utveckling över tiden än länder som 
har mindre effektiva verkställighetsmekanismer, är tongivande inom 
litteraturen. Bland kritikerna av den konventionella ekonomiska teorin 
finns  även  ekonomer  som till  exempel  Paul  Ormerod (2005)  som 
menar  att  konventionella  ekonomiska  teorier  bortser  från  att 
misslyckanden – det vill säga att företag går i konkurs eller misslyckas 
på annat  sätt  –  är  en vanlig  händelse  i  näringslivet.  Konventionell 
ekonomisk  teori  är  med  andra  ord  inriktad  på  att  förklara 
affärsframgångar  snarare  än  misslyckanden,  konkurser  och 

33 En alternativ tolkning är naturligtvis att man utgår ifrån antagandet att lagen per se 
har  marginell  betydelse  för  ekonomiska  aktiviteter.  Möjligen  kan  man  tolka 
Macaulay:s (1963) klassiska studie som ett visst stöd för antagandet att lagen har 
marginell betydelse för ekonomiska aktiviteter.
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affärstvister.  När ett  av dess  grundantaganden är  att  rättsapparaten 
och domstolarna är så effektiva att man utan risk kan utelämna denna 
variabel från analysen av de ekonomiska marknaderna så är det helt 
enkelt svårt att förklara ett ekonomiskt bakslag som anländer som en 
serie  sönderslitande  kostsamma  affärstvister.  Konventionell  ek-
onomisk  teori  har  helt  enkelt  lite  eller  ingenting  att  säga  om 
affärstvister,  vilket  beror  på  att  fenomenet  A  sitter  djupt  i  den 
ekonomiteoretiska myllan.

Rättskulturforskning
Man skulle  kanske  kunna  förvänta  sig  att  finna  ett  fält  inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen som inte utesluter alternativen34 till 
det  etablerade antagandet  om domstolar.  Något  förvånande är  det 
kanske att A även dominerar inom samhällsvetenskaplig forskning om 
rättssystem och rättskultur. Lawrence M Friedman är en av de mest 
namnkunniga och citerade empiriska rättskulturforskarna och ger sin 
syn om rättsystem och rättskultur i boken  The Legal System: A Social  
Science Perspective (Friedman 1975).

När Friedman beskriver  domstolarnas roll  nämner han konflikt-
lösning  som  en  central  roll  (Friedman  1975:18;  Friedman  1976). 
Domstolarna  har  enligt  Friedman  en  nyckelroll  för  de  marknads-
ekonomiska  processerna,  vilket  gör  att  han ligger  nära  A och den 
konventionella ekonomiska teorins utgångspunkt.

Law provides  even  more  basic  support  for  the  market.  The  institution  of  
private property rests on pillars of the law. Legal rules provide for registration  
of  land  and  for  gift,  sale,  and  inheritance  taxes;  legal  institutions  control  
banks, banking instruments, money and credit, the operation of the stock mar-
ket. The system of criminal justice protects property against embezzlement and  
theft. A market, or mixed, economy decentralizes many economic decisions, but  
the invisible hand would be paralyzed without the help of legal institutions.  
(Friedman 1975:21)

Friedmans syn på domstolar har A som en underförstått grund-
antagande, men hans beskrivning motsäger egentligen inte påståendet 
att  domstolar  i  vissa  omständigheter  kan  användas  av  skrupellösa 
aktörer  i  syften  som  går  stick  i  stäv  med  A.  Att  domstolar  har 
manipulerats av politiska aktörer under historiens gång var Friedman 
medveten om (Friedman 1969:41) utan att  för den skulle analysera 
34 Olika versioner av anti-A för att använda logikens språk.
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fenomenet på djupet. Det är kanske i sin beskrivning av rättssystemets 
mest generella syfte som Friedman kommer närmast en kritik av A 
utan att nå ända fram. Han hävdar att: ”the function of the legal sys-
tem is to distribute and maintain an allocation of values that society 
feels to be right” (Friedman 1975:17).  Denna distribution av värden 
kallas vanligen rättvisa (justice)  och det är naturligtvis möjligt att ett 
samhälles  värderingar  överensstämmer  med  utgången  av  mani-
pulerade domstolsprocesser. Det vill säga att befolkningen anser att 
domslutet  är  ett  uttryck  för  rättvisa  även  om  de  formella  rätts-
institutionerna – tribunalen, lagarna, procedurerna – har förvridits till 
oigenkännlighet  av  olika  former  av  informell  påverkan  under  den 
judiciella processen.

Belysandet  av  de  sociala  krafternas  roll  för  rättsmaskineriet  är 
sannolikt ett av Friedmans viktigaste generella bidrag till forskningen. 
Friedman kritiserade  vad  han  kallar  en  av  de  konventionella  upp-
fattningarna om domstolar som bygger på idén att domstolsväsendet 
är  likt  en  programmerad  maskin:  Man  matar  in  material  (input), 
maskinen  bearbetar  (process)  materialet,  och  ut  kommer  ett  resultat 
(output).  Friedman  menar  att  detta  synsätt  –  som  är  vanlig  bland 
forskande  jurister  och  praktiker  inom rättsväsendet  –  tenderar  att 
missa de valmöjligheter, genvägar, utvägar och utslag av irrationalitet 
som faktiskt ryms inom institutionen (Friedman 1975:13). Trots sin 
kritik utgick Friedman ändå från ”maskinmetaforen”, men lade till det 
som han menade att  rättsvetare och praktiker  ofta  ignorerar,  näm-
ligen:  Att  sociala  krafter  ständigt  påverkar  rättssystemet.35 Det  är 
kombinationen  av  sociala  krafter,  attityder  och  värderingar  som 
Friedman väljer att samla under begreppet rättskultur.

Statsvetenskaplig forskning om rättsinstitutioner
Om  ekonomer  och  rättskulturforskare  har  A  som  gemensam 
nämnare36 så  inrymmer  statsvetenskapen  exempel  på  både  A-
anhängare  och A-skeptiker.  Ett  exempel  på det  förra  är  Giles  och 
Lancasters  (1989)  som  studerade  domstolsanvändning  i  Spanien 
under  landets  dramatiska  politiska  och  sociala  omvandling  från 
fattigdom/diktatur  till  välstånd/demokrati  mellan  1960  och  1980. 
35“Social forces are constantly at work on the law – destroying here, renewing there; 
invigorating here, deadening there; choosing what parts of “law” will operate, which 
parts will not; what substitutes, detours, and bypasses will spring up; what changes 
will take place openly or secretly” (Friedman 1975:15).
36 Rättskulturforskarna,  den  sistnämnda  forskarkategorin,  intar  en  betydligt  mer 
skeptisk hållning till A.
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Författarna  menar  att  ”the  results  clearly  support  a  relationship 
between social development and increased use of the courts” (Giles 
1989:830). Men de har ingenting att säga om på vilket sätt domstolarna 
användes av aktörerna. Deras studie visar bara  att  ökande domstols-
användning och social utveckling hade ett positivt samband. Resul-
tatet är viktigt i sig men utgör också ett exempel på hur forskare tar 
för givet att domstolar används såsom man förväntar sig att de ska 
användas,  det  vill  säga  för  att  lösa  tvister  och  stärka  den  sociala 
ordningen. Det finns dock en växande skara statsvetare som är öppet 
skeptiska till A.

Den statsvetenskapliga forskning som uttrycker en skeptisk attityd 
till A är till exempel Gillmans (2002) studie av hur politiska partier i 
USA under åren 1875 till 1891 använde sig av de federala domstolarna 
på ett  instrumentellt  sätt  för att  driva igenom sin politiska agenda. 
Gillman menar att  den konservativa hållningen och makten hos de 
federala domstolarna var en biprodukt av det republikanska partiets 
försök  att  bevara  en  politik  för  ekonomisk  nationalism  under  en 
tidsperiod då denna politik var sårbar för medborgarnas inflytande via 
valurnorna. Men det viktiga för denna artikel om A är att Gillman inte 
beskriver  utomrättslig  manipulation  motiverad  av  affärsintresse, 
snarare beskriver han informell  påverkan av domstolarnas funktion 
utförd  av  aktörer  inom  makteliten.  Elitaktörerna  använde  sitt 
inflytande  över  rättsinstitutionens  utformning  och  tillsättningar  av 
livsånga förordnanden för att säkerställa att en viss politik ska fort-
sätta att föras även om medborgarna röstade för en annan politik i de 
allmänna valen.

Ett  exempel  på  en  statsvetenskaplig  forskning  som på  ett  mer 
direkt sätt belyste  hur domstolar har använts är Grossman, Kritzer, 
Bumiller, Sarat och McDougals (1982) artikel med titeln Dimensions of  
Institutional Participation: Who Uses the Courts, and How? Författarna gav 
sig  i  kast  med  att  undersöka  om det  gick  att  påvisa  ett  samband 
mellan politisk kultur och domstolsanvändning i USA:s delstater. En 
hypotes om domstolsanvändning baserad på begreppet politisk kultur, 
menade författarna,  innebär  ett  antagande om att  domstolar  är  en 
integrerad  del  av  det  politiska  samhället.  De  empiriska  resultaten 
visade  dock  ett  tveksamt  samband  mellan  politisk  kultur  och 
domstolsanvändning.  Författarna  drog  slutsatsen  att  domstolar 
kanske inte är helt  isolerade från det övriga samhället men att den 
övergripande politiska kulturen inte kan förklara variationen i dom-
stolsanvändning mellan delstaterna. Man måste eventuellt lägga större 
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vikt vid slumpmässiga variationer i ”lokala rättskulturer” spekulerade 
författarna (Grossman 1982:113). Men notera att även denna studie 
utgick ifrån A.

För att utröna om det är rimligt att hålla fast vid A kommer jag att 
jämföra två länder som jag känner till väl. Sverige får representera ett 
land känt för stabila politiska och ekonomiska förhållanden. Ryssland 
är ett lämpligt land att placera under luppen därför att om domstolar 
löser tvister och stärker den sociala ordningen under de extrema ryska 
förhållandena efter Sovjetunionens upplösning så stärker det idén att 
A har generell empirisk validitet som inte bara gäller i politiskt och 
ekonomiskt stabila länder.

Sverige
Nationalencyklopedin  slår  fast  att  tvistelösning  och  utdömande  av 
straff och andra påföljder är domstolarnas funktion (Nationalencyklo-
pedin 1991:86). Domstolarnas arbetssätt och funktion definieras i sin 
tur  av  Rättegångsbalken  (Rättegångsbalken   1942:740),  och  Rätte-
gångsbalken är ursprungligen en av nio balkar i 1734 års lag. En ny 
rättegångsbalk  stiftades  1942  och  den  gäller  än  idag,  om  än  med 
frekventa ändringar sedan dess införande. Rättegångsbalkens språk är 
tämligen korthugget men jag kommer att ge exempel på hur man har 
tolkat  lagens  anda i  Sveriges  domstolars  vision  för  framtiden som saknar 
status som lag eller förordning. Dokumentet finns på nätet. Det är i 
dessa  officiella  dokument,  vilka  förmedlar  lagens  anda,  som  A 
framträder tydligast.

”Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan  
lösa  tvisten  själva,  kan tingsrätten ta  upp ärendet.  Det  kallas  då  för  ett  
tvistemål.  Några  av  de  vanligaste  tvisterna  är  tvister  om  pengar,  
konsumenttvister och tvister inom familjen.” (Domstolsverket 2007)

Konflikter  mellan  ekonomiska  aktörer  är  ett  naturligt  inslag  i 
marknadsekonomier  men  sätten  att  lösa  tvister  varierar.  De  flesta 
konflikter (även i utvecklade marknadsekonomier) löses sannolikt via 
informella  förhandlingar  utan  lagens  inblandning  (Macaulay  1963). 
Det är de svårlösta och sönderslitande konflikterna (vilka man kan 
kalla ’låsta lägen’) som motiverar en eller båda parterna att söka hjälp 
hos en tredje part. Domstolen är ett exempel på en tredje part. Tvister 
som rör affärsuppgörelser eller andra ekonomiska transaktioner tas i 
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Sverige  upp av tingsrätterna,  som utgör första  instansen.  I  Sverige 
finns även flera specialdomstolar såsom Arbetsdomstolen, Marknads-
domstolen  och  vattendomstolar  (Nationalencyklopedin   1991:86). 
Tingsrätterna tar upp både civilmål (t.ex. affärstvister) och brottmål, 
men  i  vissa  länder  har  man  inrättat  statliga  specialdomstolar  för 
affärstvister. Domstolen är således, enligt svensk lag, sista instansen 
för medborgare som misslyckats med att lösa sina konflikter och sitt 
gruff på egen hand.

”Domstolen är till för medborgarna. Den agerar med respekt för individerna  
och med makt att bestämma straff och lösa tvister. Domstolen är en stabil  
aktör  i  demokratins  tjänst  i  det  mångkulturella  och  mångfacetterade  
samhället.  Den  är  det  självklara  forumet  för  tvistlösning...”  
(Domstolsverket 2006)

Domstolen skapar ordning och reda i situationer som annars skulle 
karaktäriseras av kaos och stöder därmed den sociala ordningen i det 
demokratiska och mångkulturella Sverige. De flesta definitioner och 
beskrivningar av hur domstolar arbetar och fungerar är fokuserade på 
beslutsgången och de roller som rättsväsendets klienter har. National-
encyklopedin nämner kortfattat att ”Domstolarnas sätt att fungera är 
av  stor  betydelse  för  att  ett  samhälle  skall  kunna  kallas  rättsstat” 
(Nationalencyklopedin   1991:86)  vilket  kanske  kan  tolkas  som  en 
försiktig referens till det sociala sammanhang som domstolen verkar i. 
Individerna  utgör  det  sociala  sammanhanget  och  det  är  dessa 
individers  sätt  att  använda  domstolarna  som  till  syvende  og  sidst 
avgör  om  A  är  ett  korrekt  antagande  eller  inte.  Om  individerna 
använder domstolarna för att lösa konflikter och bringa ordning och 
reda i komplicerade situationer, då har A en empirisk validitet. Om 
individerna uppfattar möjligheter till andra användningsområden som 
går stick i stäv med ett utvecklat rättstänkande bör vi ställa oss frågan 
om A har begränsningar.

Enligt World Value Survey (2008) hade mer än sextio procent av 
den svenska befolkningen 1996 förtroende för rättsväsendet i stort. 
Brottsförebyggande  rådet  genomförde  2007  en  nationell  trygghets-
undersökning  och  kom  bland  annat  fram  till  att  44  procent  av 
stickprovet  som bestod  av  20 000  svenskar  mellan  16  och  79  år, 
uppgav  att  de  har  ett  stort  förtroende  för  domstolarna  i  Sverige. 
Femtiofem  procent  uppgav  att  de  hade  stort  förtroende  för 
rättsväsendet som helhet. (BRÅ 2008) Även om denna undersökning 
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inte har utformats för att stödja eller förkasta A så är det rimligt att 
anta att  de som har förtroende för domstolarna ger uttryck för en 
uppfattning om domstolarnas funktionssätt som ligger i linje med A. 
Tyvärr  handlar  både  World  Value  Survey  och  BRÅ:s  studie  om 
attityder och inte beteenden, men att en stor andel av Sveriges vuxna 
befolkning  hellre  skulle  söka  skydd  hos  vänner  eller  hos  privata 
beskyddare (än att vända sig till rättsväsendet) verkar inte rimligt.

Ryssland
Trots  att  det  inte  är  svårt  att  peka  på  säregna  drag  i  Rysslands 
institutionella  historia är  det  vanligt  att  forskare utgår från A i  sin 
forskning  om  Ryssland  efter  Sovjetunionens  upplösning.  Vissa 
forskare har påstått att de neoliberala reformerna på 1990-talet hade 
önskad verkan och att domstolsanvändningen ökade dramatiskt trots 
att en majoritet av domsluten aldrig verkställdes. Det är intressant att 
notera att både kritiker och anhängare till den neoliberala marknads-
transitionen menade att verkställigheten av domslut var ett problem, 
och  enligt  statistik  återgiven  i  den  ryska  pressen  under  1990-talet 
verkställdes endast mellan 32 till 50 procent av domsluten. Det finns 
med andra  ord en  viss  grad av konsensus  kring  påståendet  att  de 
ekonomiska  specialdomstolarna  var  ineffektiva  i  termer  av 
verkställigheten.  Jag  har  däremot  dragit  slutsatsen  att  domstolsan-
vändningen inte alls ökade, snarare förblev den på en mycket låg nivå 
under 1990-talets andra hälft (Gustafsson 2007). Den ökning av dom-
stolsanvändning som har iakttagits finns endast i det absoluta antalet 
rättsfall,  men  försvinner  helt  när  man  kontrollerar  för  antalet 
ekonomiska aktörer  (registrerade företag)  i  ekonomin.  Inflytelserika 
forskare (t ex Layard 1996; Hendley 1998; Hendley 1999) har använt 
det absoluta antalet rättsfall som ett bevis för att ett sofistikerat rätts-
medvetande började växa fram i Ryssland under 1990-talet. Men finns 
det verkligen fog för antagandet att A har empirisk validitet i Ryssland 
såsom man kan påvisa att det har i Sverige?

Ryska  lagtexter  och  officiella  dokument  speglar  antagandet  att 
domstolar löser konflikter mellan individer som misslyckats på egen 
hand, vilket underförstått betyder att domstolar bidrar till ordning där 
det  annars  skulle  ha  varit  kaos.  Ordning  främjar  ekonomiska 
aktiviteter och låt oss därför särskilt studera de ekonomiska special-
domstolarna  (ESD),  arbitrazhnye  sudy.  Rysk  lag  definierar  ESD:s 
uppgift på följande sätt, vilket sammanfaller med A:
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§1.  Rättskipning  inom  företagsvärlden  och  annan  ekonomisk  verksamhet  
tillhandahålls  av  de  ekonomiska  specialdomstolarna  (arbitrazhnye  sudy)  i  
Ryska  federationen.  Dessa  domstolar  är  skapade  på  grundval  av  Ryska  
federationens  konstitution  och  federala  lagar,  och  löser  ekonomiska  tvister,  
samt behandlar andra typer av rättsfall, i enlighet med gällande lagstiftning  
om den judiciella processen i de ekonomiska specialdomstolarna.  (Översatt 
från  ryska  av  författaren)  ("Regler  för  de  ekonomiska 
specialdomstolarna i Ryska federationen"  2002)

ESD (och andra ryska domstolar) är enligt rysk lag oberoende från 
yttre påverkan. Reglerna för den judiciella processen i de ekonomiska 
specialdomstolarna förbjuder uttryckligen statliga och privata aktörer 
att agera i syfte att utöva inflytande på den judiciella processen (ibid 
2002: §5). Detta bygger på den Ryska federationens konstitution från 
den  12:e  december  1993.  Konstitutionen  ("Ryska  federationens 
konstitution",  1993)  är  glasklar:  Ryska  domstolar  är  endast  under-
kastade  konstitutionen  och  de  federala  lagarna  (ibid:  §120).  Den 
officiella bilden av domstolar i Ryssland ger uttryck för A. Sverige och 
Ryssland är på den här punkten väldigt lika. Hur ser det då ut från 
individernas perspektiv i Ryssland?

En övergripande slutsats efter en jämförande analys av attityddata 
från Sverige och Ryssland är att gapet mellan den bild av domstolarna 
som beskrivs  i  lagtexten  och den  bild  som framträder  via  befolk-
ningens attityder till domstolarna, skiljer sig markant åt mellan dessa 
två länder. Det finns alltid en skillnad mellan den formella officiella 
bilden och det perspektiv som medborgarna har av statsinstitutioner, 
men i Ryssland är skillnaden mer att likna vid en stor klyfta. Enligt 
World Value Survey (2008) saknade över sextio procent av den ryska 
befolkningen 1995 förtroende för rättsväsendet i stort. Flertalet ryska 
medborgare verkade ta för givet att domstolarna inte fungerade enligt 
den officiella bilden (A). Om A hade varit ett vanligt antagande hos 
ryska  medborgare  skulle  dessa  sannolikt  tendera  att  vända  sig  till 
rättsväsendet för beskydd om liv eller egendom stod på spel, men så 
tycks  inte  ha  varit  fallet  1999  när  Klyamkin  och  Timofeev 
genomförde sin studie av allmänhetens förtroende för olika typer av 
beskydd.
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Tabell  1.  Allmänhetens  förtroende  för  olika  typer  av  beskydd  i 
Ryssland 1999 i procent

Ekonomiska aktörer Övriga

Polisen 18 34
Släkt och vänner 49 26
Yrkeskriminella 14 8
Svårt att säga 9 19
Källa:  Informationen i  tabellen är  hämtad  från Klyamkin och  Timofeev (2000). 
Datainsamlingen utfördes 1999 av en rysk statistikbyrå (Levadacentret). Urvalet är 
slumpmässigt och innehåller 1600 respondenter från 83 ryska städer och byar. Alla 
svarsalternativ  är  inte  redovisade  i  tabellen  och  därför  uppgår  totalsumman  av 
procentenheter  till  mindre  än  ett  hundra.  Antal  respondenter  per  cell  i  tabellen 
redovisades inte av Klyamkin och Timofeev.

Organiserade ligor specialiserade på beskydd var en viktig kategori 
av  aktörer  under  Rysslands  marknadsekonomiska omvandling  efter 
1991 (Varese  2001;  Volkov 2002)  och detta  återspeglas  i  Tabell  1. 
Nästan hälften av de tillfrågade ekonomiska aktörerna (49 procent) 
uppgav att de kände störst förtroende för beskydd som släktingar och 
vänner kunde erbjuda, än för rättsväsendets representanter (polisen). 
Kategorierna ”släkt  och vänner” och ”yrkeskriminella” kan mycket 
väl  överlappa varandra då effektivt beskydd ofta kräver tillgång till 
privata våldsresurser, sina egna eller någon annans.

Tabell  2  visar  att  förtroendet  för  domstolarna  i  Ryssland  var 
fortfarande 2007 ganska svagt, då nästan hälften (46 procent) av de 
boende  i  Moskva  och  St  Petersburg  uppgav  att  de  inte  hade 
förtroende för domstolarnas skydd av medborgerliga rättigheter (t ex 
äganderätten).  Moskva  och  St  Petersburg  är  de  städer  med  störst 
koncentration av ekonomiska aktiviteter i Ryssland.

Tabell 2. Allmänhetens förtroende för domstolarna i Ryssland 2007
Anser du att domstolarna erbjuder effektivt skydd för dina rättigheter som 
medborgare i Ryssland?

Hela Ryssland Moskva och St Petersburg

Ja 36 29
Nej 38 46
Annat alternativ 3 10
Svårt att säga 23 15
Källa: Informationen i tabellen är hämtad från en rysk statistikbyrå ("Press-vypusk 
[Pressrelease] No. 923.  4.4.2008. Obrashenie v sud: Effektivny khod ili lishnyaya 
moroka?  [Litigation:  An  Effective  Method  or  a  Time-Waster?]"   2008). 
Datainsamlingen utfördes den 3:e och 4:e november 2007. Urvalet är slumpmässigt 
och  innehåller  1600  respondenter  från  153  ryska  städer  och  byar.  Antal 
respondenter per cell i tabellen redovisades inte av WCIOM

108



Sammantaget  tycks  Ryssland  vara  ett  land  där  A  existerar  på 
pappret,  men  det  är  tveksamt  om A  återspeglas  i  de  ekonomiska 
aktörernas attityder till  rättsväsendet och ESD, eller i  domstolarnas 
sätt att fungera. Som jag nämnde ovan var ESD ineffektiva eftersom 
domslut  ofta  förblev  pappersprodukter  som  inte  verkställdes,  och 
rationella ekonomiska aktörer undvek därför domstolarna till förmån 
för  olika  informella  lösningar  på  konflikter.  De  ligor  som 
specialiserade  sig  på  beskydd  utgjorde  då  ett  alternativ  till  de 
ineffektiva domstolarna. Men ESD tog emot ett ökande antal rättsfall 
mätt  i  absoluta  tal.  Hur  användes  domstolarna  av  de  ekonomiska 
aktörer  som  faktiskt  gav  sig  i  kast  med  att  bruka  det  ineffektiva 
rättsmaskineriet?

I min doktorsavhandling för jag fram att skenkonflikter kan förklara 
en  betydande  del  av  antalet  rättsfall  som  behandlades  av  ESD  i 
Ryssland. Skenkonflikter är endast ett av många  instrument davleniya  i 
konflikter i det ryska näringslivet. Instrument davleniya kan översättas till 
svenska som ’verktyg för påverkan’ (Engelska: ’tool of pressure’) eller 
på ett mer elegant sätt: påtryckningsmedel.  Skrupellösa ekonomiska 
aktörer skapade med andra ord skenkonflikter som lämnades in till 
domstolen i form av rättsfall i syfte att lägga beslag på någon annans 
egendom,  vilket  för  offret  framstår  som  stöld  med  stöd  av 
rättsväsendet.

Skenkonflikter:  ett  påtryckningsmedel  för  att 
uppnå ekonomisk vinning

Bogus conflicts are created deliberately through the actions of one or many eco-
nomic actors in collusion, for the purpose of achieving personal gain at the ex-
pense of a double-crossed third party by putting pressure on them to act (or re-
frain from acting) in a particular way.
(Gustafsson 2007:275-276)

En skenkonflikt är fabricerad i syfte att sätta press på en aktör att 
agera (eller avstå från att agera) på ett visst sätt. De aktörer som blåser 
upp skenkonflikten saknar oftast  intresse av att  öppet tala om vad 
som i själva verket motiverar deras agerande. Motivet är vanligtvis av 
ekonomisk  art.  Skenkonflikten  ser  ofta  ut  som en  genuin  konflikt 
därför att det ligger i vissa aktörers intresse att presentera situationen 
på  det  sättet.  En skenkonflikt  är  med andra  ord  motsatsen  till  en 
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genuin konflikt som uppstått efter att normala affärstransaktioner gått 
fel (Gustafsson 2007:275). Aktörerna som blåser upp skenkonflikten 
är i maskopi med varandra i syfte att ta kontrollen över en värdefull 
resurs,  till  exempel  en  fastighet,  affärslokal,  ett  kundregister,  en 
betydande  penningsumma  eller  andra  affärsresurser  som  ger  ett 
regelbundet (eller potentiellt)  inflöde av kontanter.  Den fabricerade 
konflikten är ett skapat eller påhittat hot från några av aktörerna som 
en aktör i maskopi med de övriga påstår sig ha möjlighet att undan-
röja.

Fabricerade  konflikter  kan  vara  informella  (det  vill  säga  utan 
inblandning av formella institutioner såsom rättsväsendet) eller form-
ella (då exempelvis domstolar används som ett viktigt element i den 
fabricerade  konflikten).  Det  är  de  formella  skenkonflikterna  som 
sannolikt förklarar en betydande del av rättsfallen i ryska kommer-
siella  domstolar,  men skenkonflikter  är  ett  påtryckningsmedel  som 
används även informellt.

Informella skenkonflikter
Jag  ska  ge  ett  etnografiskt  exempel  på  hur  ryska  maffiagrupper 
använde informella fabricerade konflikter i St Petersburg under 1990-
talet. Exemplet är hämtat från en intervju från hösten 2000 med en 
svensk affärsman i St Petersburg. Den svenske affärsmannen Reine 
Karlsson drev en restaurang med tillhörande nattklubb i St Petersburg 
under  1990-talet.  Han  hade  både  svenska  och  ryska  kollegor  som 
också var delägare i rörelsen, vilket var ett så kallat joint venture enligt 
rysk lag. När restaurangen började byggas upp fanns redan tidigt en 
svans av ryska banditer som hängde efter de ryska delägarna och blev 
restaurangens  privata  beskyddargrupp.  Denna beskyddargrupp strä-
vade alltmer efter att öka sina inkomster och krävde successivt högre 
beskyddaravgifter  av  restaurangen.  Under  uppbyggnadsskedet  be-
talade man en mindre summa pengar och gav banditerna ett eget bord 
i restaurangen där de kunde hålla sina möten och äta fritt, men under 
90-talet  ökade  beskyddargruppens  krav.  I  mitten  av  decenniet  be-
talade  man  $3000  per  månad  men  beskyddarna  krävde  mer  och 
försökte skrämma Reine och de andra delägarna att betala. Det fanns 
dock  ett  ömsesidigt  beroende  dem  emellan  då  beskyddarna  var 
medvetna om att Reine hade tillgång till utländska lån och innehade 
affärskunskaper som varken de eller de ryska delägarna ännu hade. 
Det hade därför varit mycket kostsamt att fullfölja de direkta hotelser 
som man riktade mot Reine. Däremot fann man flera indirekta sätt att 
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öka  beskyddaravgifterna  på  som dessutom gjorde  att  Reine  kunde 
undvika att  skämmas inför sig själv  och sina kollegor,  en inte helt 
obetydlig  aspekt  av  effektiv  beskyddarverksamhet  (Schelling  1984). 
En av dessa indirekta sätt var att man skapade skenkonflikter. Man 
fabricerade  konflikter  mellan  restaurangen  och  andra  aktörer  som 
egentligen saknade grund i verkligheten. Dessa skenkonflikter möjlig-
gjorde  för  beskyddargruppen att  vinna  legitimitet  för  sina  krav  på 
restaurangen genom att undanröja hot.

Reine berättade att en dag körde en buss upp utanför restaurangen 
och ut  klev ett  flertal  män som ingen kände igen.  Männen rusade 
snabbt in på restaurangen och viftade hotfullt med allehanda automat-
vapen och pistoler,  satte sig ner och krävde både pengar och mat. 
Arbetsledaren  på  restaurangen  kände  sig  tvungen  att  kontakta  sin 
beskyddargrupp som anlände  för  att  förhandla  med motståndaren. 
”Vi var tvungna att  servera mat och dryck när de [två ledarna för 
gängen] satt och diskuterade i tre timmar, och sedan åkte dom bara 
därifrån men bad om extra betalning för att dom hade löst problemet 
åt  oss!”  förklarade Reine  under  intervjun.  Från beskyddargruppens 
perspektiv resulterade situationen i att man fick sina beskyddarpengar 
och  dessutom  en  god  måltid  för  att  lösa  en  konflikt  som  var 
arrangerad i förväg med hjälp av den andra beskyddargruppen. När 
episoden var över delade bägge grupperna på vinsten, menade Reine. 
Detta sätt att fabricera konflikter för att utkräva beskyddaravgifter har 
rapporterats  av  ryska  forskare.  Konstantinov  (1999)  och  Volkov 
(2002)  beskrev  utomrättsliga  praktiker  (razvodki)  i  samma stad och 
tidsperiod som användes mot Reine Karlsson i exemplet. Detta pekar 
på  att  fabricerade  konflikter  verkligen  är  ett  socialt  mönster  i  den 
undre världen och inte enstaka händelser. Det prosaiska syftet med 
dessa fabricerade konflikter  är  att  göra  ekonomisk vinst  (Konstan-
tinov 1999).

Formella skenkonflikter

When a court  reviews  a  genuine  commercial  conflict,  there  is  a reasonable  
chance that justice will be done and order will be established. A bogus commer-
cial conflict reviewed by a court will only result in the pretence of justice and or-
der, if the manipulation of the court is successful.  (Gustafsson 2007:275-
276)

111



En betydande del av de rättsfall som behandlades av de ekonomiska 
specialdomstolarna  under  1990-talet  bestod  av  systematisk  mani-
pulation av domstolsväsendet. Tidigare forskning stöder hypotesen att 
denna  mekanism  är  relevant  och  potentiellt  betydelsefull  (Varese 
2001; Volkov 2004). Min analys (Gustafsson 2007) visade att de som 
manipulerade domstolarna i Ryssland under 1990-talet hade följande 
egenskaper.

4. De hade tidigare valt att muta statstjänstemän som inte hör 
till rättsapparaten.

5. De hade betydande finansiella resurser.
6. De hade fungerande avtal med privata beskyddare

Privata  beskyddare  (maffia,  informellt  beskydd  från  polis  eller 
underrättelsetjänst) spelade en nyckelroll  när dessa aktörer tvingade 
till  sig kontroll över egendom genom att manipulera rättsprocessen 
med mutor och hot.  Denna typ av domstolsanvändning är  i  själva 
verket en strategisk manipulation av den judiciella processen i syfte att 
uppnå  personlig  ekonomisk  vinning.  Ryska  ekonomiska  special-
domstolar  bidrog  mer  eller  mindre  ofrivilligt  till  att  legitimera 
handlingar som kan kallas stöld.

Förekomsten av domare som tar emot mutor är ett påstående som 
delvis får stöd från utsagor från svenska och ryska affärspersoner som 
intervjuades i Ryssland (Gustafsson 2007). Flera jurister menade att 
ryska domstolar är oberäkneliga på grund av ett godtycke som kan 
vara  ett  tecken  på  korrupta  förehavanden  mellan  motparten  och 
domaren.

I:  Vad  är  det  som  gör  själva  domstolsförfarandet 
oförutsägbart?
Erik: Möjligheterna att, som vi ser det, påverka domare med, vad ska man  
säga, med (ohörbart ord) otillbörliga medel. Alltså, eh, bristen på, man-man-
man  (informanten  stammar),  alltså  dels  någon  form  av  subjektivitet  som  
verkar förekomma hos domare såtillvida att de kan ”tycka synd om” någon  
part, och kan döma till den partens fördel bara för att det är synd om parten,  
snarare än att man dömer på rent objektiva rättsliga grunder. Och sedan är  
den  här  företeelsen  på  ett  eller  annat  sätt  vara  påverkad  av  andra  än  
känslomässiga grunder.
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I: Hur märker man det?
Erik: Ja  det  märker  man  ju  om  man  är  säker  på  att  man  har  alla  
rättsliga...att rätten är så att säga är på ens sida i den meningen att det här  
målet är bara ett sådant mål som måste vinnas. Man har en fordran som är  
klar  och  förfallen,  och  det  bara  görs  vad  man  skulle  kunna  kalla  för  
tjuvvändningar, om man ändå förlorar är det något fel någonstans va. Så att,  
myndigheternas tillämpningar är ett stort bekymmer här, är väl en slutsats  
man kan dra av vad jag säger.

Konkurslagstiftningen har använts i skenkonflikter. I normala fall 
är konkursförfarande en process som bör ha ett förutsägbart utfall: 
De som har fordringar på företaget får betalt (så långt detta är möjligt) 
efter  att  konkursboets tillgångar har auktionerats  ut  på marknaden. 
Denna mekanism är nödvändig för att rensa ut tynande företag från 
en marknadsekonomi och därmed frigöra kapital som kan investeras i 
mer  livskraftiga  verksamheter.  Rysslands  konkurslag  från  slutet  av 
1990-talet är inte enkel att förstå sig på och utfallet av den är svår att 
förutsäga. Lagen är i princip välskriven men har använts instrument-
ellt i andra syften än den var avsedd för. Erik, juristen från exemplet 
ovan, menade att ”du har ofta en känsla av att mycket pågår bakom 
kulisserna”  under  konkursförfarandet.  Den  instrumentella  använd-
ningen av konkurslagstiftningen för att ta kontroll över tillgångar är 
ett  välkänt fenomen. Vladimir Vitebski,  en rysk företagsledare som 
gör affärer med stora bolag förklarade:

…du ger $10,000 till chief accountant, eller deputy accountant, i målfirman  
[den firma du attackerar].  Hon eller  han skapar sedan en fiktiv  skuld i  
målfirmans bokföring, så att det ser ut som om målfirman är skyldig din  
firma  pengar.  Det  behöver  inte  finnas  någon  koppling  alls  mellan  dessa  
företag, olika branscher och så vidare. Du lämnar in en konkursansökan till  
Arbitrazh [den ekonomiska specialdomstolen] och mutar domaren som sedan 
utser en konkursförvaltare åt målfirman. Konkursförvaltaren är din kille, och  
han auktionerar bort målfirmans tillgångar och lägger till nya personer i listan  
över fordringsägare. Han manipulerar listan. Sedan är det dags för auktionen,  
som är riggad, och målfirmans tillgångar säljs till dig, och när målfirmans  
ägare har samlat sig för ett motdrag är firman redan ett tomt skal.

Även företagsledare som inte själva aktivt använder dessa metoder, 
som till exempel Vladimir Vitebski i exemplet ovan, känner ofta till i 

113



detalj hur det går till att kapa företag med hjälp av fabricerade kon-
flikter. Det vill säga, en fabricerad konflikt mellan målfirman och en 
annan  ekonomisk  aktör  som (falskeligen)  påstår  att  målfirman  har 
begått konkraktsbrott genom att inte betala sina skulder. Den fiktiva 
skulden  används  sedan  som  grund  för  den  konkursansökan  som 
lämnas  in  till  domstolen.  Det  faktum  att  mutor  används  som 
smörjmedel har samband med maffians roll i denna typ av fabricerade 
konflikter.

En skrupellös aktör som vill att en  chief  accountant ska föra in en 
fiktiv skuld i bokföringen och därmed hjälpa till att rasera det företag 
som han eller hon arbetar för står inför ett problem: Hur vet man att 
chief accountant inte bara går till sin chef, till polisen? Man erbjuder en 
summa pengar (som i exemplet ovan var $10,000). Nästa problem är 
om  man  kan  lita  på  att  den  fiktiva  skulden  verkligen  förs  in  i 
bokföringen.  Det  vill  säga,  kommer  motparten  att  följa  överens-
kommelsen? Här kommer maffian in i bilden eftersom hot om våld i 
det här fallet fungerar i avskräckande syfte. Maffian står för garantin 
att  mottagaren av mutan fullföljer överenskommelsen. Detta är det 
privata beskyddets essens. Resonemanget bygger på Diego Gambettas 
maffiateori (Gambetta 1993).

Diskussion
Traditionell  ekonomisk  teori  bygger  på  grundantagandet  att 
rättsystemet  används  av  ekonomiska  aktörer  för  att  lösa  genuina 
affärstvister  och  att  verkställandet  av  domsluten  är  effektivt.  Om 
traditionell  ekonomisk  teori  och  den  konventionella  uppfattningen 
stämmer så är domstolsanvändning per definition ett möjligt tecken 
på att de ekonomiska aktörerna har ett sofistikerat rättsmedvetande 
(rule  of  law)  och  att  en  ekonomi  baserad  på  lag  och  rätt  existerar. 
Tyvärr visar de empiriska resultaten från undersökningen av konflikt-
lösning i Ryssland att domstolsanvändning i detta fall inte är ett säkert 
tecken  på  att  de  aktörer  som  vänder  sig  till  domstolarna  har  ett 
sofistikerat  rättsmedvetande.  Flertalet  ekonomiska  aktörer  tycks 
istället ha uppfattat möjligheter att aktivt manipulera domstolen för 
egen vinning, snarare än att  låta rättsapparaten lösa genuina affärs-
konflikter. Det tycks helt enkelt vara ett induktivt felslut att utgå ifrån 
att ryska ekonomiska aktörer ”(begaf) sig til Domstolen, der Rättvisan 
sades  bo.  DALIN Arg. 1:  65  (1733,  1754).”  (Ordbok  öfver  svenska 
språket  1925:1956). Det kan snarare vara så att en betydande andel av 
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de  rättsfall  som  behandlades  i  ESD  under  1990-talet  var  sken-
konflikter som iscensattes i helt andra syften. Ryska domstolar utgör 
med  andra  ord  långt  ifrån  alltid  ett  självklart  forum  för  att  lösa 
besvärliga affärskonflikter.

Slutsats
Resultatet  utmanar  en  grundbult  i  den  traditionella  ekonomiska 
teoribildningen  genom  att  peka  på  avsaknaden  av  stöd  för  A  i 
Ryssland  efter  Sovjetunionens  upplösning.  Användningen  av  sken-
konflikter för kriminella ekonomiska syften är en stark indikation på 
att domstolarna inte fungerade som ett stöd för den sociala ordningen 
i  det  framväxande  ryska  näringslivet.  Skenkonflikter  underminerar 
marknadens sociala ordning eftersom orättfärdiga lösningar på upp-
diktade konflikter konserveras med hjälp av rättsapparaten. Det enda 
sättet att riva upp felaktiga domslut är att vända sig till samma rätts-
apparat som producerade det orättfärdiga resultatet.

Domstolar  som  inte löser  tvister  och  stärker  samhällets  sociala 
ordning betraktas  som marginella  fenomen utifrån ett  A-perspektiv 
vilket  kanske  inte  är  ett  större  problem vid  analys  av  länder  med 
stabila politiska och ekonomiska system. Om man däremot vidmakt-
håller A vid analyser av ekonomiska, juridiska och sociala fenomen i 
Ryssland (och länder med likartade förhållanden) är  risken stor att 
man drar felaktiga slutsatser. Även den mest samvetsgranne analytiker 
riskerar därmed att famla i  blindo om utgångspunkten är  att  dom-
stolar  alltid  används  på  det  sätt  som  både  Aristoteles  och  den 
ekonomiska teorins förgrundsgestalt Adam Smith utgick ifrån. 
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Organiserad narkotikabrottslighet
 - går den ekonomiska kalkylen 

ihop?37

JOHANNA SKINNARI 

Abstract 
Organized drug crime is often described as a profitable criminal activity, but only revenues  
are considered when profits are discussed and calculated. Money laundering is sometimes  
described in the media as a widespread problem. This article discusses some main results  
from a research project on the financial management of drug crime. Hardly surprising, the  
Swedish drug market contains many criminal entrepreneurs who handle large amounts of  
money, but they also have substantial expenses. The drugs need to be transported and 
stored, employees expect to get paid, and business meetings need to take place – all this  
while staying hidden from the authorities. The costs for avoiding discovery can be consider-
able for the entrepreneurs who take precautionary measures. Regardless of strategy this  
rules out an efficient financial management, as the criminal business is irregular and the  
“drug enterprise” can be temporarily closed down. To cope with all the risks associated  
with the drug market, a reward is expected mainly in the form of luxurious consumption.  
In addition, actors at the lower levels of the drug distribution chain often have a very ex-
pensive drug addiction. The study clearly shows that few persons have financial means left  
over to invest in legal business opportunities.

Inledning
Det  senaste  decenniet  har  pengar  som  härrör  från  organiserad 
narkotikahandel  utmålats  som  ett  hot  mot  samhällsordningen.  De 
påstådda astronomiska summorna ”narkodollars” har ansetts utgöra 
ett hot mot de ekonomiska och politiska funktionerna i fria moderna 
demokratier (van Duyne & Levi 2005; Naylor 2004; van Duyne m fl 
2003).  Kriminella entreprenörer anses använda pengarna för att  in-
filtrera  och  korrumpera  såväl  politiken  som näringslivet  i  syfte  att 
vinna  maktpositioner  i  samhället.  Till  detta  kommer risken  för  att 
samhällsmoralen skadas när det finns personer i samhället som blir 
rika på brottslig verksamhet. Pengar, eller snarare vinster, är dessutom 

37 Denna artikel bygger i stora delar på rapporten  Vart tog alla pengarna vägen? En  
studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering  (Brå 2007:4). Den rapporten bygger i 
sin tur delvis på samma material som  Narkotikadistributörer. En studie av grossisterna 
(Brå 2007:7)
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ett  av  de  viktigaste  motiven  för  aktörer  på  narkotikamarknaden 
(Junninen 2006; Kopp 2004; van Duyne & Levi 2005; Zaitch 2002; 
Brå 2005:11; Brå 2007:7).

Tidigare  internationella  studier  beskriver  dock  knappast  några 
svallvågor av kriminella pengar som ”tar över” den legala marknaden. 
De indikationer som finns på kriminella pengar tyder snarare på att 
dessa spenderas eller spiller över på den legala marknaden i tämligen 
beskedliga summor (se exempelvis Larsson 2008; van Duyne och De 
Miranda 1999).

Trots  att  brottslighetens  intäkter  och  ekonomihantering  är  ett 
prioriterat  område  för  rättsväsendet  –  i  Sverige  såväl  som i  andra 
länder  –  finns  endast  begränsad  kunskap  om  hur  den  kriminella 
ekonomin ser  ut  och hur den fungerar  (jfr  van Duyne m fl  2003; 
Naylor 2004).  Många talar om vikten av att  angripa brottslighetens 
kärna, pengarna. Denna artikel baseras på en undersökning där den 
svenska  narkotikabrottslighetens  ekonomihantering  kartlades  och 
analyserades.

Metod
Undersökningen baseras på fyra olika material som genom sina olika 
styrkor kompletterar varandra, och sammantaget ger en god bild hur 
narkotikabrottslighetens ekonomihantering ser ut. De är:

•  Intervjuer
•  En totalundersökning av domar och urval av förunder-  

sökningsprotokoll
•  En genomgång av Rikskriminalpolisens särskilda under- 

sökningsregister 
•  Registerkörningar 

Intervjuer
Intervjuerna begränsas inte, som övrigt material av att de bygger på 
officiella  källor,  det  vill  säga  på  myndigheternas  kunskap  om 
narkotikaentreprenörer. När övrigt material visade sig endast innehålla 
en begränsad mängd data om ekonomihantering, då detta område inte 
varit av särskilt stor vikt för att få en person gripen eller dömd för 
narkotikabrott,  blev intervjuerna kanske den viktigaste metoden för 
undersökningen.  För  att  kunna kartlägga  ekonomihanteringen  även 
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för mer ”osynliga” och svårupptäckta aktörer har därför 13 intervjuer 
genomförts  med  personer  som  varit  verksamma  på  narkotika-
marknaden. 

Intervjuerna  har  varit  ostrukturerade  och  personerna  har  inte 
tillfrågats  om sin  egen brottslighet,  utan  ombetts  att  som experter 
berätta om hur ekonomihanteringen på narkotikamarknaden ser ut. 
Även  om samtliga  personer  berättat  om sina  erfarenheter  upplevs 
frågorna som mindre känsliga än om direkta frågor ställts. I slutet av 
intervjuerna  har  modellen  som  presenteras  nedan  visats  och 
personerna  har  fått  kommentera  resultat  från  tidigare  forskning, 
utifrån sin kunskap om den svenska narkotikamarknaden.

Elva  av  intervjuerna  har  skett  med interner  som är  dömda för 
grovt narkotikabrott eller grov narkotikasmuggling. De har kunnat be-
rätta om ekonomihanteringsupplägg som aldrig upptäckts eller utretts 
av  polisen,  eftersom det  inte  har  varit  av  betydelse  för  att  få  en 
fällande dom i  narkotikamålen. Två av intervjuerna har gjorts med 
personer  på  narkotikamarknaden  som har  undgått  att  lagföras  för 
narkotikabrott. Deras ekonomihantering var av särskilt stort intresse 
att ta del av, då en hypotes var att de aktörer som aldrig upptäcks av 
myndigheterna har andra former av brotts- och ekonomihanterings-
upplägg än de personer som upptäcks (jfr Korsell 2003). Så var dock 
inte  fallet.  De 13  intervjupersonerna  har  till  övervägande  del  varit 
narkotikadistributörer, och personerna har sammantaget handlat med 
de vanligaste narkotikapreparaten. 12 män och en kvinna intervjuades.

Totalundersökning av domar och urval av 
förundersökningsprotokoll
Den andra  metoden,  som tillsammans med intervjuerna  svarar  för 
den största mängden data, är en totalundersökning av fällande tings-
rättsdomar för grovt narkotikabrott eller grov narkotikasmuggling för 
år 2004. Det rör sig om 284 domar eller  496 personer. Från dessa 
domar  har  68 förundersökningsprotokoll  valts  ut  för  en  djupare 
genomgång då de innehöll data om ekonomihantering. Hänsyn togs 
också till att få en spridning av brottmål från hela landet och av för-
undersökningar som gäller samtliga preparat, detta eftersom tidigare 
forskning tyder på att regionala narkotikamarknader kan skilja sig åt 
(jfr Naylor 2004). Då vilka brott som upptäcks, där bevisningen anses 
hålla  för  ett  åtal  och  en  fällande  dom  är  ett  resultat  av  en 
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selektionsprocess, behövdes andra källor än domar för att få en bättre 
bild av ekonomihangeringen (jfr Korsell 2003; Brå 2008:10). 

En genomgång av Rikskriminalpolisens särskilda
undersökningsregister 
En genomgång gjordes också av det särskilda undersökningsregister 
(SUR)  som  drivs  vid  Rikskriminalpolisens  kriminalunderrättelse-
sektion.  En SUR kan beskrivas som ett  register  där uppgifter  från 
pågående utredningar lagras, det handlar därmed om underrättelsedata 
och omfattar således även personer som inte lagförts för brott och 
ärenden där bevisningen inte håller för åtal. I undersökningen gjordes 
djupdykningar i olika narkotikaärenden som bedömdes innehålla in- 
formation om ekonomihantering. De uppgifter som bedömdes vara 
relevanta för den här studien sorterades ut.

Registerkörningar
Totalt 1 715 personer som är dömda för grovt narkotikabrott under 
perioden 2001–2005 har körts i tre register för att få en indikation om 
vilka  legala  och  illegala  inkomster,  förutom  från  narkotikabrott, 
personerna har haft. Registren är:

•  Brå:s register över misstänkta personer
•  Brå:s register över lagförda personer
•  Skatteverkets skatteregister

Från  Brå:s register  över  misstänkta  respektive lagförda  personer har 
uppgifter  om  personernas  tidigare  misstänkta  och  lagförda 
brottslighet  hämtats.  Registret  över  misstänkta  personer  innehåller 
uppgifter om dem som ansetts vara ”skäligen misstänkta” för ett (eller 
flera) brott. Personerna finns kvar i misstankeregistret oavsett om de 
senare  lagförs  eller  inte  lagförs  för  brottet.  Den  undersökta 
tidsperioden  i  misstankeregistret  omfattar  åren  1991–2005,  lag-
föringsregistret omfattar åren 1973–2005. En begränsning med dessa 
register  är  att  de endast  innehåller  de personer som misstänkts  re-
spektive lagförts för brott. Syftet med körningarna är att  se om de 
personer  som  lagförts  för  grova  narkotikabrott  har  upptäckts  för 
annan brottslighet, speciellt sådan som genererar direkta pengar. 
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Intäkter Utgifter
Inkomster från narkotikaverksamhet

Inkomster från annan illegal
verksamhet

Inkomster från svartarbete

Legala inkomster
- Anställning eller näringsverksamhet
- Bidrag från trygghetssystemen 

Produktion och logistik
- Transporter
- Förvaring

Extrakostnader för kriminell
verksamhet
- Täcklaster och lönnutrymmen
- Överlåtelse av egendom
- Kontanthantering och penningtvätt
- Inkasso
- Vapen
- Otillåten påverkan
- Svinn och stölder
- Representation

Löner och arvoden

Kort- och långsiktiga krediter
- Privata utgifter
- Mat och husrum
- Nöjeskonsumtion
- Illegala substanser och varor

Tablå: Narkotikabrottslighetens centrala intäkter och utgifter.

Populationen har också undersökts mot  Skatteverkets  skatteregister. 
Uppgifterna gäller året innan domen föll. För en person som dömdes 
år  2003  har  exempelvis  inkomstuppgifter  tagits  fram för  år  2002. 
Syftet med körningarna var främst att  se om personerna deklarerat 
några inkomster från tjänst eller näringsverksamhet. En begränsning 
med  detta  register  är  att  uppgifterna  i  hög  grad  bygger  på  vad 
personen eller dess arbetsgivare själva rapporterar in till Skatteverket.

Registerkörningarna genererar visserligen siffror, men de innefattar 
vissa  validitetsproblem.  Populationen  är  skapad  av  personer  som 
lagförts för  grova narkotikabrott,  registren bygger  på  begränsad och 
hårt selekterad information och körningar i Skatteverkets register har 
endast  kunnat  genomföras  kalenderåret  innan  personerna  dömdes. 
Sammantaget blir resultaten ett trubbigt mått på hur situationen är för 
aktörer  på  narkotikamarknaden.  Därför  har  dessa  resultat  använts 
endast  som  illustrationer  av  resultaten  främst  från  intervjuer  men 
också förundersökningar. 
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Narkotikaentreprenörernas budgetposter
I  tablån  presenteras  de  viktigaste  intäkterna  och  utgifterna  som 
identifierats  i  undersökningen.  Ytterst  få  aktörer  på  narkotika-
marknaden har samtliga utgiftsposter och intäktsposter, modellen är 
en karta över de centrala poster som identifierats på ett generellt plan. 
Denna artikel börjar med en genomgång av intäkterna, fortsätter med 
utgifterna och avslutas med några slutsatser.

Intäkter
Vad som framgår  med all  tydlighet,  främst  genom intervjuer  men 
även  i  förundersökningar,  är  att  inkomsterna  från  narkotikahandel 
varierar  kraftigt,  inte  bara  mellan  olika  aktörer  utan  också  för  en 
enskild aktör över tid. Det beror främst på att personer av oro för 
upptäckt  ligger  lågt  eller  att  affärer  inte  blir  av  på  grund av  olika 
oförutsedda händelser. Uppgifter om intäkternas storlek är svåra att 
bedöma, det ligger sannolikt i den misstänktes intresse att framställa 
sin  verksamhet  som mindre  än  den  var,  då  straffen de  riskerar  är 
stora. Den slutsats som ändå går att dra är att det är fullt möjligt att 
dra in några hundra tusen, i vissa fall upp till en miljon kronor på en 
månad,  men  att  en  hantering  av  narkotikapartier  av  den  storleken 
kräver att  affärer  inte sker  ofta,  ens  på månadsbasis.  Dessutom är 
narkotikahandel av den dimensionen belagd med stora utgiftsposter, 
vilket medför att intäkter inte kan likställas med vinster. 

En  intervjuperson  framhåller  att  han  inte  kunde  kombinera 
narkotikaverksamheten  vare  sig  med  annan  brottslighet  eller  med 
legala inkomster; ”Håller man på med narkotika så håller man bara på 
med narkotika”.  Andra berättar  om hur de var beroende av andra 
inkomstkällor,  åtminstone periodvis.  Domar och förundersökningar 
illustrerar också att alla möjliga kombinationer av intäkter finns. 

Eftersom narkotikamarknaden är osäker har de allra flesta aktörer i 
studien  kompletterande  inkomstkällor,  av  såväl  illegal  som  legal 
karaktär.  Det  finns  visserligen  entreprenörer  som  enbart  lever  på 
narkotikaverksamheten, men dessa är få. Detta är också i linje med 
vad som funnits i tidigare forskning (se Reuter m fl 1990; Brå 2006:6; 
Svensson 1996; van de Bunt & van der Schoot 2003; Mackenzie 2002; 
Napoleoni 2006). De som är mest beroende av andra inkomster än 
från  narkotika  är  av  naturliga  skäl  de  som  enbart  har 
”projektanställningar”  i  narkotikabranschen  eller  utför  begränsade 
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uppgifter åt andra aktörer. En intervjuperson som utfört kuriruppdrag 
berättar:

Man åker ju inte varje månad, inte för ofta. Man kanske åker en gång per  
år, eller en gång per kvartal. Man åker när man har behov av pengar eller  
när  man  måste  finansiera  sitt  eget  missbruk.  Man  väcker  för  mycket  
uppmärksamhet om man åker för ofta. Så man har ett annat jobb, jag har  
själv arbetat med undervisning.

I  fråga  om  kriminella  sidoinkomster  förekommer  intäkter  från 
stöldbrottslighet,  rån  och  ekonomisk  brottslighet.  Kreditsystemet 
innebär också att narkotikaförsäljningen kan kombineras med utlåning 
av  pengar  till  för  låntagaren  mycket  ofördelaktiga  villkor.  För  att 
nämna ett exempel levde en narkotikaentreprenör enligt egen uppgift 
gott på intäkter från låneverksamhet. Han lånade ut 100 000–300 000 
kronor åt gången till 30 procents ränta. 

Det finns också ett  inslag av att smugglingen utvidgas till  eller 
från  andra  varor  som alkohol,  vapen,  cigaretter  eller  till  och  med 
trafficking  av  människor,  något  som  också  vinner  stöd  i  tidigare 
forskning  (Mackenzie  2002;  Bruinsma  &  Bernasco  2004).  Dessa 
utvidgningar har skett med hjälp av de kontakter som etableras i den 
ursprungliga smugglingsverksamheten. Även smuggling av stöldgods 
som  bilar  och  motorcyklar  förekommer  i  materialet  (jfr  även 
Bruinsma  &  Bernasco  2004).  Det  finns  exempel  på  personer  i 
undersökningen som gått från en juridiskt sett lindrigare brottslighet 
till  en  grövre  och  vice  versa.  En  entreprenör  som  åkte  fast  för 
narkotikabrott  ångrar att  han inte höll  sig  till  vapenhandel,  då han 
upplever att vinsterna var högre, upptäcktsrisken lägre och att straffen 
för brottet var lindrigare än för grova narkotikabrott.

Intäkterna  från  narkotikahandeln  eller  annan  illegal  verksamhet 
behöver  inte  nödvändigtvis  bestå  av  pengar.  Narkotikamarknaden, 
speciellt  på  de  lägre  nivåerna  i  distributionskedjan38,  innehåller  ett 
förhållandevis stort utrymme av byteshandel. Det kan handla om att 
narkotikaförsäljare till viss del har en funktion som hälare, genom att 
de  vid sidan av pengar  tar  betalt  i  stöldgods (se  även Brå  2006:6; 
Svensson  1996;  Cromwell  m  fl  1993).  En  intervjuperson  kände 
exempelvis  till personer  som  ibland  meddelade att det  gick  bra  att 
38 För en förklaring och djupare förståelse av distributionskedjan se Vesterhavs 

respektive Korsells bidrag i denna antologi eller Brå 2007:7.
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Tabell 1. Antal brottsmisstankar i urval. (n=1715)
Brottstyp Antal misstankar

Narkotikabrott 15 178

Tillgreppsbrott (8 kap. BrB) 12 377

Bedrägeribrott m.m. (9 kap. BrB) 4 152

Förskingringsbrott m.m. (10 kap. BrB) 551

Förfalskningsbrott (14 kap. BrB) 217

Bokföringsbrott, brott mot borgenärer (11 kap. BrB) 119

Skattebrottslagen 43

betala  för  narkotika  med  videoapparater  eller  liknande  varor.  Det 
finns också exempel på hur olika narkotikaförsäljare byter preparat 
med  varandra  för  att  bättre  motsvara  sina  kunders  efterfrågan. 
Registerkörningen  i  misstankeregistret  illustrerar  tydligt  hur  olika 
kriminella inkomster är viktiga för personer som var verksamma på 
narkotikamarknaden. Resultaten för de brottstyper som ger intäkter i 
form av pengar eller bytesvaror redovisas i tabell 1.

Vissa  inkomster  från  legala  verksamheter  kommer  från  svart 
arbete, även om själva arbetet är legalt rör det sig om skattebrott. I en 
handfull  förundersökningar  framkommer  uppgifter  om  vad 
personerna  tjänat  på  svartarbetet  och  det  varierar  stort.  De  flesta 
ersättningar är tämligen låga med tanke på de arbetsvillkor som råder, 
det är tunga arbeten med långa arbetspass. För detta har personerna 
tjänat  5  500–14  000  kronor  i  månaden  för  ett  heltidsarbete.  Det 
faktum  att  vissa  personer  vid  sidan  av  sina  ofta  osäkra 
narkotikaintäkter  har  förhållandevis  lågavlönade  svartarbeten  kan 
tolkas  på  flera  sätt.  En  intervjuperson  berättar  att  det  för  vissa 
personer i utlandsbaserade nätverk är svårt att skaffa legala arbeten 
eftersom  de  vistas  illegalt  i  landet.  Detta  gäller  för  några  av 
personerna  som i  förundersökningar  uppger  att  de  haft  inkomster 
från svartarbete. 

Det kan också vara svårt att upprätthålla ett legalt arbete vid sidan 
av narkotikaförsäljningen – det är möjligt att arbetsgivare som betalar 
”svart” inte ställer riktigt samma krav som arbetsgivare som avlönar 
”vitt”. Från förundersökningsmaterialet framgår även att ett motiv till 
att arbeta svart för narkotikaförsäljare är att de har skulder och därför 
inte vill ha några vita inkomster som kronofogden kan utmäta. Det 
rör sig med andra ord inte sällan om personer som har ett missbruk, 
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skulder på den legala marknaden och eventuellt även på narkotika-
marknaden och som tar de inkomstmöjligheter som står till buds.

Även legala inkomster kan fylla en funktion som en extra trygghet, 
eftersom inkomsterna från narkotika eller annan illegal verksamhet är 
osäker och varierande över tid. Fördelen med legala inkomster från 
narkotikaentreprenörens  perspektiv  är  att  de  kan  användas  för  att 
legitimera  en  god  levnadsstandard  inför  de  brottsbekämpande 
myndigheterna. 

Omkring  40  procent  av  personerna  i  körningen  i  Skatteverkets 
register har uppgett inkomster från arbete eller eget företag året innan 
de dömdes för grovt narkotikabrott. En bidragande förklaring till att 
en  så  stor  andel  saknar  registrerad  inkomst  är  att  många  i 
populationen  är  utländska  medborgare,  även  utländska  kurirer  kan 
dömas för grovt narkotikabrott (i kombination med grov narkotika-
smuggling). Där inkomster finns registrerade är de ofta väldigt låga, 
betydligt lägre än 15 000 kronor i månaden. Det kan vara ett tecken 
på  deltidsarbeten,  lågavlönade  och  sporadiska  arbeten  eller  bidrag. 
Bidrag från trygghetssystemen förekommer framför allt  på de lägre 
nivåerna i distributionskedjan. Socialbidrag är enligt förundersökning-
ar  och  intervjuer  den  vanligaste  bidragsformen  bland  aktörerna  i 
undersökningen, följt av arbetslöshetskassa och sjukpenning. 

Intressant  att  notera  är  dock  att  en  handfull  personer  varje 
undersökt  år  har  deklarerat  en  bruttolön  som  översteg  250  000 
kronor.  Till dessa kommer några enstaka personer som tagit ut lika 
höga summor ur sina egna företag. En hypotes kan vara att det bland 
personerna som har en hög lön på den legala marknaden finns en och 
en annan narkotika- och eller penningförvarare, då vissa narkotika-
entreprenörer strävar efter att rekrytera personer som är integrerade 
på den legala marknaden för sådana uppgifter. Ytterst få av de yrken 
som  nämns  i  domar  och  förundersökningar  signalerar  att  års-
inkomster över 250 000 kronor skulle höra till vanligheterna.

Branschtillhörigheten hos dem med legala inkomster gäller nästan 
enbart så kallade riskbranscher för ekonomisk brottslighet (jfr Skatte-
verket  2005).  Registerkörningar,  intervjuer  och  förundersökningar 
innehåller  fall  med  företagare  inom  bygg-,  restaurang-  och  städ-
branschen  samt  bilverkstäder.  Det  finns  också  branscher  med  en 
naturlig koppling till smuggling och transport, som import och export 
samt åkerier, och till detaljistledet, som olika servicenäringar. När det 
gäller ordningsvakter och andra personer som arbetat på restauranger 
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och barer  finns fall  där  kontakter  knöts  och användes i  narkotika-
brottsligheten. Det handlar främst om tillgång till en kundkrets.

Det  tål  dock  att  understryka  vikten av att  skilja  på  vinster  och 
intäkter.  Det  finns  aktörer  på  narkotikamarknaden  som,  i  alla  fall 
periodvis, uppnår höga intäkter. Men som vi nu kommer att se finns 
det också många utgiftsposter.

Utgifter
De mest centrala utgiftsposterna som identifierats i undersökningen 
presenteras nedan.  Genomgången inleds med transporter,  fortsätter 
med förvaring, extrakostnader för kriminell verksamhet, svinn, stölder 
och krediter och avslutas med en genomgång av privata utgifter och 
investeringar.

Transporter av narkotika och pengar
Den första kostnaden som uppstår är inköpet av narkotika, men då 
detta  är  en  intäkt  för  någon  annan  har  det  behandlats  ovan. 
Undersökningen  visar  att  egen  produktion  för  försäljning  är 
förhållandevis ovanlig i Sverige (se även RKP KUT-rapport 2005:6). 
De kostnader vissa aktörer har för att packa om narkotika eller blanda 
ut preparaten beskrivs som försumbara av intervjupersonerna. Där-
emot behöver narkotikan och i vissa fall även pengar transporteras 
och förvaras.

Enligt  intervjuer  och  förundersökningar  betalas  transporten  av 
narkotikan till Sverige vanligen av leverantören, men det kompenseras 
av  ett  högre  inköpspris  för  narkotikan.  Därför  organiserar  en  del 
köpare  sina  egna  transporter.  När  narkotika  transporteras  anlitas 
vanligen en kurir och då det rör sig om ett riskfyllt uppdrag ska det 
helst vara en utomstående person som inte känner till något om vare 
sig köparen eller säljaren (se även Brå 2005:11; van Duyne & Levi 
2005).  Fall  finns  också  i  undersökningen  där  mindre  mängder 
narkotika skickats med posten.

Själva resekostnaderna är inte särskilt stora för aktörerna i under-
sökningen,  det  handlar  om kostnader  för  en  personbil,  flyg-,  tåg-, 
färje-  och  bussbiljetter  samt  i  vissa  fall  några  hotellnätter.  När 
personbilar  används  hyrs  de  eller  ägs  av  någon  annan  än 
entreprenören.  I  vissa  fall  har  bilar  hyrts  från  vanliga  uthyrnings-
firmor.  Ägaren  kan  vara  någon  som  saknar  direkt  koppling  till 
narkotikan, men kuriren har i vissa fall fått fordonet överskrivet på 
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sig. När uppdraget är slutfört har vissa aktörer lovat kurien bilen som 
ett led i betalningen. Även om stor möda enligt intervjupersoner läggs 
ner på att få kuriren att smälta in i det normala reseflödet, exempelvis 
genom att inte ha en alltför nedgången bil eller resa alltför enkelt, sker 
det  med  enkla  medel  och  påverkar  endast  kostnaderna  marginellt. 
Med  tanke  på  narkotikans  värde  eller  vad  som  går  åt  till  privata 
utgifter,  vilket  utvecklas  senare,  utgör  själva  transporten  ingen 
betydande kostnad. 

Lastbilar och större fordon förekommer i förundersökningar och 
intervjuer,  men i  ytterst  begränsad utsträckning.  Privata  båtar  före-
kommer nästan inte alls. Det kan vara en funktion av att materialet är 
hårt  selekterat,  det  är  främst  personbilar  och  enskilda  resande 
personer som är föremål för myndigheternas kontroller. Intervjuerna 
innehåller  uppgifter  om att  transporter  till  sjöss  och  med  lastbilar 
förekommer,  vilket  antyder  att  dessa  färdsätt  är  vanligare  än  för-
undersökningarna ger vid handen.

Utgifterna  för  smugglingen  rör  i  stället  kuriren  som  person. 
Domar,  förundersökningar  och  intervjuer  visar  att  kurirer  ofta 
avlönas kontant. En förklaring till detta är att risken för upptäckt är 
förhållandevis stor för dessa personer, därför anlitas ofta utomstående 
personer  som  inte  kan  kopplas  till  de  ansvariga  för  smugglings-
operationen. Det finns då ingen möjlighet till tjänster och gentjänster, 
utan  lönen  betalas  genom  kontanter.  I  de  domar  och  förunder-
sökningar där kurirersättningar anges varierar beloppen stort. Spänn-
vidden är stor, värden mellan 1 000 och 55 000 kronor förekommer. 
De flesta kurirer fick dock mellan 7 000 och 25 000 kronor per resa. 
Sett till utgifterna för kurirer i hela materialet verkar den avgörande 
faktorn vara kurirens egenskaper. Det handlar dels om kurirens för-
ankring  i  det  legala  samhället,  dels  om  dennes  socioekonomiska 
bakgrund. En lastbilschaufför, som med sin legala verksamhet som 
täckmantel  även  transporterar  narkotika,  är  mycket  dyrare  än  en 
person från fattiga förhållanden som inte ser några andra inkomst-
möjligheter än att utföra illegala arbeten åt internationella smugglings-
grupperingar.  Några  intervjupersoner  framhåller  att  de  gärna  re-
kryterade äldre svenska kvinnor som kurirer, eftersom de bedömde att 
upptäcktsrisken  var  lägre  för  dem.  En  intervjuperson  menade  att 
dessa kvinnor kunde välja sina uppdrag. Det var svårt att få tag på bra 
kurirer, de som fanns värnade man om. Ett sätt att slå vakt om en 
kurir är rimligen att betala honom eller henne väl.
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Inte bara narkotika utan även pengar behöver flyttas.  En del av 
detta sker elektroniskt, men det finns även belägg för att kontanter 
transporteras fysiskt. En intervjuperson berättar:

Pengatransporten ingår oftast i uppdraget, man tar ner pengar och tar hem 
narkotika.  /…/ Det  kan gälla  delbetalningar,  vara  en  slutbetalning  på 
föregående parti  eller  vara betalning för hela partiet  som man hämtar,  det  
varierar.

Det  finns  exempel  i  undersökningen där  pengar  transporteras  i 
handbagage  på  kommersiellt  flyg  och  i  personbilar.  När  det  gäller 
betalningar  för  stora  narkotikapartier  kan  pengarna  ta  upp 
förhållandevis stor plats och vara svårt att ta som handbagage. Det är 
troligt  att  samma färdsätt  används för att  transportera  pengar som 
narkotika,  även  om  materialet  endast  innehåller  ett  fåtal  fall  med 
penningtransporter.  Ibland  ingår  det  i  kuriruppdraget  att  leverera 
narkotika, få betalt och ta med pengar tillbaka till uppdragsgivaren. 

I  andra  fall  åkte  en  person  från  det  svenska  nätverket  till  lev-
erantören  innan  narkotikapartiet  levererades  för  att  göra  en  del-
betalning i förskott. Dessutom finns förundersökningar där köparen 
inte lyckats ”få in” alla pengar från sina köpare och därför legat efter 
med  betalningar  till  sin  leverantör.  I  sådana  fall  har  extra 
betalningsresor varit nödvändiga, för att kunna få köpa fler narkotika-
partier. Behovet av penningkurirer kan därför uppstå plötsligt, vilket 
medför problem för aktörerna. De vill inte anförtro de belopp det kan 
röra sig om åt vem som helst, då pengar är ännu mer stöldbegärliga än 
narkotika. Det är på basis av materialet svårt att säga vad penning-
transporter  kostar,  några  intervjupersoner  nämner  summan  fem 
procent  av  beloppet  som  ska  transporteras.  Andra  menar  att 
narkotikakurirer  är  dyrare,  då  det  är  ett  mer  riskfyllt  uppdrag. 
Ytterligare intervjupersoner har skött penningtransporterna själv.

I materialet finns flera exempel på hur transporten inte går som 
planerat;  kurirer  försvinner,  resrutter  måste  ändras  i  sista  stund, 
penningkurirer måste anlitas i sista minuten, koordinatorer blir kvar 
på hotell  i  veckor  i  väntan på  kuriren.  Det  ökar  inte  enbart  kost-
naderna utan medför också att de personer som ska boka om biljetter, 
förlänga  hotellvistelser  och  dylikt  blir  synliga  för  anställda  inom 
exempelvis turistnäringen.
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Vissa  mer  organiserade  och  sofistikerade  smugglingsupplägg 
medför utgifter för täcklaster och lönnutrymmen. Det rör sig ytterst 
sällan om dyrare täcklaster,  exempel från undersökningen rör grön-
saker  och  godis,  i  dessa  fall  konsumerades  täcklasten  av  personer 
kring  narkotikanätverket  eller  såldes  av  på  en  andrahandsmarknad 
eller till företagare som bara hade vetskap om den legala lasten. En 
intervjuperson förklarar:

Helst vill man använda sig av en legal infrastruktur, till exempel tomatlådor,  
som går till en grönsaksgrossist. Detta beror på att tullarna endast är tränade  
på  att  se  det  onormala.  Tomatgrossisten  lossar  bara  tomatlådorna  ur  
containern eller lastbilen. /…/ Täcklasten är ingen kostnad, för den som har  
beställt tomaterna vet inget om haschet.

Utgifterna för lönnutrymmen består därmed främst av kostnader 
för arbete och i relativt begränsad utsträckning av materialkostnader. 
Eftersom samma smugglingsfordon ofta används ett par gånger blir 
det ingen större utgift totalt. Eftersom transporten av narkotika över 
nationsgränserna upplevs vara det känsliga är det troligt att narkotika-
entreprenören och dennes assistenter blir allt oförsiktigare ju längre 
från gränsen de kommer.

När  det  gäller  transporter  inom  Sverige  som  ingår  i  under-
sökningen  har  narkotikan  ofta  legat  i  en  bil  eller  funnits  innanför 
transportörens  kläder.  Med  andra  ord  har  det  inte  funnits  några 
utgifter  utöver  transportkostnaderna.  Dessa  fall  involverar  oftast 
assistenter,  många  gånger  personer  med  egna  missbruksproblem. 
Narkotikan har påträffats under en matta i bilen, legat i ryggsäckar i 
bilen, stått  vid någons fötter eller helt enkelt kastats ut genom bil-
fönstret under en biljakt. Om detta är en funktion av vilka fall som 
upptäckts, vem som organiserar transporten eller om det beror på att 
upptäcktsrisken  upplevs  som  större  vid  passering  genom  tull-
kontroller, vilket motiverar utgifter (om än blygsamma) för att dölja 
narkotikan, kan vi inte veta säkert, men skillnaden är i alla fall tydlig. 
För att sammanfatta är det främst narkotikatransporter över nations-
gränser  som  medför  kännbara  utgiftsposter,  då  främst  i  form  av 
kurirkostnader.
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Förvaring och andra mindre uppdrag
En  säkerhetsmedveten  strategi  för  förvaring  som  distributörer 
framför allt på lite högre nivåer i distributionskedjan tillämpar, enligt 
intervjupersoner,  är  att  inte  befinna  sig  på  samma  plats  som 
narkotikan. Skälet är att innehav av större mängder narkotika leder till 
höga  straff  om  myndigheterna  skulle  göra  tillslag.  Som  ett  led  i 
riskminimeringen  sprids  partier  på  flera  mindre  lager,  förvaras  av 
andra personer och omsätts snabbt.  Även om materialet  innehåller 
mer data om narkotikan indikeras att det krävs ett större förtroende 
och ett  närmare band till  en penningförvarare än till  en narkotika-
förvarare.  Pengar är en extremt stöldbegärlig egendom.  Därför åter-
finns penningförvarare inte sällan bland anhöriga eller nära vänner, 
gärna utan koppling till kriminella miljöer. Dessa kan enligt intervju-
personer  utföra  arbetet  som  väntjänster  eller  mot  symboliska 
summor. Med andra ord utför de viktiga arbeten utan att narkotika-
entreprenörer behöver dra på sig några större utgifter.  Ibland är de 
anhöriga dessutom ovetande om att pengar förvaras i deras bostäder 
eller  att  de  mindre  tjänster  de  utför  har  koppling  till  en  kriminell 
verksamhet. Förundersökningar och intervjuer innehåller exempel där 
anhöriga tar emot en betalning för narkotika, upplåter sitt konto för 
insättningar och gör vissa betalningar. För narkotikabrottsligheten är 
därmed inte enbart personer i det kriminella nätverket centrala.

På  narkotikamarknaden  finns  som  ovan  nämnts  en  hel  del 
assistentfunktioner  för  att  exempelvis  boka  resor,  växla  pengar, 
övervaka kurirer, ta emot, hämta eller förvara narkotika och pengar. 
Även kortare transporter inom en stad kan skötas av andra. Dessa 
personer avlönas inte alltid genom kontanta medel, ofta handlar det 
om  väntjänster  eller  att  personen  arbetar  av  en  skuld.  Ibland  får 
personen lite narkotika som tack för hjälpen. Detta system har sin 
förklaring i att när en aktör gör affärer med personer den känner väl, 
litar  på  och  kanske  till  och  med  umgås  med  privat,  faller  det  sig 
naturligt att återbetalningen sker i form av gåvor, symboliska summor 
eller  gentjänster.  Det sker inom narkotikabrottsligheten som denna 
studie visar, men det kan lika gärna gälla svart arbete eller småskalig 
häleriverksamhet  för  att  nämna  några  exempel  (se  Henry  1978; 
Renooy 1990; Larsson 1995). 
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Extrakostnader för den kriminella verksamheten 
Till följd av att narkotika är en illegal vara måste verksamheten döljas. 
Det  kan  också  medföra  utgifter  i  form av  extrakostnader  för  den 
kriminella verksamheten. De viktigaste utgiftsposterna av detta slag 
presenteras här.

Det första och mest basala medlet för att undgå myndigheternas 
uppmärksamhet är att hålla sig informerad om hur de arbetar. Sociala 
kontakter,  spel  och  vissa  barer  och  restauranger  utgör  enligt 
intervjupersoner  den  kriminella  världens  ”nyhetsförmedling”.  En 
intervjuperson framhåller att det gäller att ”hålla koll på civilpoliser” 
genom att utbyta information med andra kriminella. Genom samma 
kanaler får man också information om vilka personer det går att lita 
på respektive vilka personer man inte ska göra affärer med. Att vistas i 
”rätt”  miljöer  och att  ha en livsstil  som gör att  man smälter in är 
dyrare  än  man  kan tro,  en  fråga  som återkommer  under  rubriken 
Privata utgifter och investeringar nedan.

I  vissa  situationer  är  aktörerna  mer  aktiva  och  tar  till  otillåten 
påverkan mot myndighetspersoner. Vid sidan av allvarliga trakasserier, 
hot och våld kan korruption förekomma i syfte att påverka myndig-
hetspersoners  agerande  (se  även  Brå  2005:18).  Även  om  otillåten 
påverkan är mindre vanlig,  av det enkla skälet att den inte upplevs 
som nödvändig, förekommer detta fenomen. Materialet innehåller fall 
där  försök  gjorts  att  påverka  tulltjänstemän  till  underlåtenhet  eller 
poliser till att lämna ut hemliga uppgifter. Andra aktörer fortsätter att 
driva  narkotikaverksamheten  från  kriminalvårdsanstalten  och  för-
söker  där  få vårdare  att  bistå  eller  titta  åt  andra  hållet.  Några 
intervjupersoner lyfter fram fall där vårdare dömts för att ha smugglat 
in narkotika och andra föremål till intagna. Det är främst tulltjänste-
män,  poliser  och  kriminalvårdens  personal  som  är  yrkesgrupper  i 
riskzonen för påverkansförsök från aktörer på narkotikamarknaden.

Ytterligare  en  kostnadspost  som  kan  uppstå  till  följd  av  att 
verksamheten är illegal är vapen. Dessa kan köpas för vad några inter-
vjupersoner betraktar som blygsamma summor på svarta marknaden. 
Många aktörer tar helt avstånd från vapen och våld, andra har eller 
lånar  vapen  som skydd –  främst  mot  andra  aktörer  på  narkotika-
marknaden, medan andra aktörer äger vapen vars främsta syfte är att 
fungera som en statussymbol. En tydlig illustration av det senare är de 
bilder polisen påträffat vid vissa husrannsakningar, det gäller foton på 
den gripne poserandes med vapen. De tyngst beväpnade personerna 
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har inte sällan misstänkts för andra brott som exempelvis rån. Andra 
intervjupersoner använde aldrig vapen och ville inte heller ha något 
med dem att göra. 

Den  känsligaste  extrakostnaden  i  undersökningen  rör  kontant-
hantering. När narkotikan ska betalas behöver de svenska kronorna 
växlas om till andra valutor, ofta euro, vilket innebär att bevakandet 
av växlingskurser enligt intervjupersoner blir  viktigt.  Enbart  genom 
att finna en fördelaktig växlingskurs finns pengar att tjäna. I denna 
process kan personer som växlar eller som skickar pengar med olika 
betalningsförmedlare behöva anlitas. När stora belopp ska växlas på 
mycket kort tid finns exempel i undersökningen på att flera personer 
engageras  för  att  besöka  olika  växlingskontor  med  lägre  summor 
pengar för att inte väcka misstankar. Var det gott om tid berättar en 
intervjuperson att han växlade sina pengar själv. I förundersöknings-
materialet  finns också ett  fall  där  en anställd på ett  växlingskontor 
växlade svenska kronor till euro efter stängningsdags. Fallet illustrerar 
också hur stor risk narkotikaentreprenörerna löper för att bli lurade av 
sina medarbetare.  Personen som växlade fick av naturliga skäl  inga 
kvitton, utan skrev summor och växlingskurser på en post-it lapp. Det 
visade  sig  dock  att  han  angav  en  sämre  växlingskurs  till  sin  upp-
dragsgivare och därmed bedrog denne på i längden kännbara summor 
pengar.

Intervjuer  och  förundersökningsprotokoll  innehåller  också  exe-
mpel på hur personer smugglar kontanter och växlar dem i utlandet 
för att undgå rapportering från svenska växlingskontor, det handlar 
både om betalningar för narkotikapartier och om transport av krim-
inella vinster för legala investeringar eller konsumtion. Det finns dock 
ytterst få fall i materialet där det går att tala om egentlig penningtvätt, 
det vill säga att en falsk legitim källa skapas till narkotikapengarna (jfr 
definitioner i van Duyne m fl 2003, Reuter & Truman 2004). 

För narkotikaentreprenörerna handlar det istället om att livsstilen 
inte  ska  väcka  alltför  mycket  uppmärksamhet.  En  intervjuperson 
berättar:

Jag tog ett banklån på 200 000 kronor. Då kunde man alltid ha 200 000  
kronor på sig kontant. Det var en enkel försäkring.

Andra aktörer  hoppas istället  att  myndigheterna inte  ifrågasätter 
deras historier om arv och spelvinster som ofta inte kan styrkas. Med 
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andra ord handlar det om att kunna förklara de kontanter de har på 
sig för tillfället,  och förhållandevis få entreprenörer i  materialet har 
bemödat  sig  om  att  kunna  styrka  sin  historia  om  var  pengarna 
kommer ifrån, i dessa fall handlar det knappast om penningtvätt. 

En förklaring till att penningtvätt inte är vanligare i materialet är att 
det inte finns så stora summor kvar för de flesta aktörerna på den 
svenska  narkotikamarknaden  efter  att  alla  utgiftsposter  är  täckta. 
Penningtvätt kostar, dels då en del av pengarna försvinner på vägen, 
dels  eftersom andra  personer  måste  involveras  och  det  i  sig  ökar 
riskerna  för  upptäckt.  Där  tecken  på  kvalificerad  penningtvätt 
identifierats i  materialet finns därför – föga förvånande – oftast en 
annan  brottslighet  vid  sidan  av  narkotikabrottsligheten.  De pengar 
som intervjupersonerna  berättar  att  de  tvättade kom från  rån,  tra-
fficking eller  vapenhandel.  I  doms- och förundersökningsmaterialet 
finns penningtvätt i fall med ekonomisk brottslighet, skattebrott och 
smuggling  av  bilar,  alkohol  eller  cigaretter.  Ekonomisk brottslighet 
fanns i ett fåtal fall med i bilden, där användes ofta egna firmor för 
penningtvätt. I ett fall var upplägget väldigt enkelt, köparna satte in 
pengar som betalning för narkotika på säljarens företagskonto. På så 
sätt framstod intäkterna som legala inkomster av näringsverksamhet. 
När  de  brottsbekämpande  myndigheterna  hittade  narkotika  hos 
köparna var det dock inte särskilt svårt att spåra pengarna. Huvud-
mannen hade i ett annat fall bekanta som fungerade som målvakter 
för  ekonomisk  brottslighet,  i  ytterligare  fall  har  den  åtalade  haft 
konkursmässiga bolag där underlaget för transaktioner saknats i viss 
omfattning. I dessa fall  fanns tecken på mer kvalificerade penning-
tvättsförsök. Till detta kommer en narkotikaentreprenör i materialet 
med ett förflutet som banktjänsteman, det är föga förvånande att även 
denne  person  använde  banksystemen  i  förhållandevis  hög  ut-
sträckning. Dessa exempel är visserligen få, men även andra forskare 
har noterat  att  det krävs en omfattande kunskap om de finansiella 
systemen  för  att  kunna  tvätta  pengar,  något  som  inte  fås  genom 
narkotikahandel (se exempelvis Reuter & Truman 2004).

Stölder, svinn och krediter
Narkotikamarknaden  kännetecknas  av  konsumenter  med  dålig 
ekonomi och stort behov av krediter för att kunna köpa narkotika. 
Undersökningen visar att ytterst få aktörer på lägre nivåer i distributi-
onskedjan  kan  återinvestera  pengar  i  narkotikaverksamheten  –  det 
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handlar  istället  om att  hålla  sig  kvar  i  verksamheten.  Detta  är  en 
väsentlig skillnad mot kunder i den legala ekonomin. Samtidigt tyder 
denna studie på att narkotikaentreprenörerna är mycket måna om att 
hålla en snabb omsättning på varan, som ett led i strategin att mini-
mera riskerna för stöld från andra kriminella aktörer och beslag från 
myndigheterna.  Svinn  och  mindre  stölder  utgör  därför  inga  stora 
kostnader  för  den  säkerhetsmedvetne  narkotikaentreprenören,  men 
kan skapa oro och därmed skada förtroendet parterna emellan. Detta 
ökar  transaktionskostnaderna  och bidrar  till  att  narkotikaekonomin 
inte fungerar på ett smidigt sätt. Sker större och oväntade beslag eller 
stölder, särskilt direkt när partiet anlänt och inte hunnit delas upp och 
flyttas  till  flera  olika  lager,  eller  när  pengar  samlats  ihop  inför  en 
betalning, kan svinnet och stölderna slå mycket hårt mot aktörerna.  

Två  intervjupersoner  berättar  om  ett  sätt  att  skydda  sig  mot 
stölder. De nämner att man kan ”teckna en försäkring” som innebär 
att leverantören är ansvarig om partiet inte når Sverige. När partiet väl 
kommit in på svensk mark är köparen själv ansvarig för narkotikan. 
Betalningen  för  försäkringen  skedde  genom  ett  högre  pris  på 
narkotikan, en intervjuperson berättar att han betalade 6–8 kronor per 
gram cannabis utan och 15 kronor med försäkringen. Även om pris-
uppgifterna kommer från en enda person så illustrerar de att beslag 
och stölder kan utgöra stora problem för narkotikaentreprenörer och 
att de är villiga att öka sina säkerhetskostnader genom att teckna för-
säkringar med leverantören för att minska den ekonomiska skadan av 
sådana händelser. 

Att  ha  trogna kunder,  vilket  kreditgivning  kan medverka  till,  är 
också till fördel för att minska riskerna, eftersom ett sökande efter nya 
kunder skapar synlighet. Till detta kommer ett konkurrenstryck som 
medför  att  narkotikaentreprenörerna  konkurrerar  med  varandra 
genom fördelaktiga  betalningsvillkor.  Alla  de  här  omständigheterna 
leder till att krediter är vanliga i Sverige, liksom i andra länder (se Paoli 
2003; van Duyne m fl 2003). Eftersom betalningar för krediter inte 
alltid infrias uppstår störningar som fortplantas i distributionskedjan, 
där misskötta krediter på lägre nivå kan orsaka att krediter på högre 
nivå  också  fallerar.  Det  är  ett  problem som återkommer  i  främst 
intervjuer och förundersökningsprotokoll.

I den legala ekonomin sköts krediterna av banker och finansbolag. 
Kreditupplysning och säkerheter upprätthåller systemet. Det medför 
att  kreditproblem  inte  får  samma  genomslag  i  handelsledet  med 
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samma störningar som på narkotikamarknaden. Även om narkotika-
ekonomin inte är lika utvecklad som den legala visar undersökningen 
att det har skapats ett informellt kreditupplysningssystem. Det är dock 
inte lika säkert och effektivt som den legala ekonomins system efter-
som  det  bygger  på  rykten  och  konkreta  erfarenheter  av  enskilda 
personers betalningsförmåga. En intervjuperson förklarar:

Det finns också de som satt i system att blåsa kranen. De byter kran efter  
kran,  de  är  manipulativa  och  trovärdiga.  Rykten  sprids  alltför  sakta  på  
marknaden, men till slut kommer de ikapp en. 

Eftersom det pratas mest om personer som är opålitliga finns det 
även säkerhetsskäl för att sköta sina betalningar. Då minskar risken 
för att myndigheterna får vetskap om att man är verksam på nark-
otikamarknaden.

Även ovanför missbrukarledet förekommer att krediter missköts. 
”Narkotikapengar är som bensin,  de går åt  fort”,  som en intervju-
person formulerade sig. I stället för att infria krediter på levererade 
narkotikapartier kan pengarna försvinna till andra utgifter, som sällan 
är  verksamhetsrelaterade.  En  strategi  som  vissa  intervjupersoner 
tillämpade  är  därför  att  hämta  pengar  regelbundet  hos  kunderna, 
innan de senare spenderat pengarna på annat. Prioriteringen av andra 
utgiftsposter  skapar  också  oreda  i  kreditsystem  och  betalnings-
strömmar, och leder till att kontakter tas på ett onormalt och mindre 
säkerhetsmedvetet sätt.

Många aktörer på narkotikamarknaden strävar efter att lösa kredit-
problem  på  ett  smidigt  och  diplomatiskt  sätt.  Avbetalningsplaner, 
tillfälliga  köpstopp  gällande  narkotika  eller  avbrutna  samarbeten  är 
vanliga  konsekvenser  av  skuldproblem  i  såväl  domar,  förunder-
sökningar och intervjuer. En risk med att skriva av skulderna är enligt 
några intervjupersoner att narkotikaentreprenören kan få rykte om sig 
att vara svag. Det kan medföra att även andra aktörer inte bryr sig om 
att redovisa. Som en intervjuperson formulerade det: ”Ryktet sprids 
om att det är säkert att blåsa dig.” I ett förundersökningsfall har åter-
försäljare fått erbjudanden om att tjäna extra pengar genom att hota 
och eventuellt ”klå upp” andra återförsäljare som inte redovisat sin 
narkotikaförsäljning.  Att  be  någon  i  den  egna  kretsen  att  driva  in 
pengar  kan  vara  ett  sätt  att  varna  alla  återförsäljare  för  konsek-
venserna om man inte betalar i tid. Ur aktörens synvinkel är det ur 

139



ekonomiskt  hänseende ett  effektivt  sätt  att  handskas  med krediter, 
man har endast utgifter för att hota en återförsäljare, men alla åter-
försäljare blir varnade och möjligen angelägnare om att redovisa i tid 
(jfr. spridningseffekter gällande otillåten påverkan i Brå 2005:18; Brå 
2008:8).

I vissa fall i undersökningen anlitas dock indrivare, antingen mot 
en kontant betalning eller genom att de köper skulden för ett lägre 
värde än de tänker driva in. Detta system, att indrivaren får en del av 
beloppet som ska drivas in alternativt köper skulden, leder till att det 
rimligen är svårare att arbeta av skulder när de väl går till indrivning. 
Indrivaren vill enligt intervjupersoner ha betalt i kontanter. De pris-
uppgifter som finns i materialet visar att en professionell indrivare är 
välbetald i  förhållande till  många andra  yrkesgrupper  på  narkotika-
marknaden. Hot är i sådana lägen inte ovanliga, och i enstaka fall har 
hotet realiserats. 

Man vill ju inte döda killen, då får man ju inga pengar alls.  När någon  
misskött en kredit har man ett möte, där man fastställer hur mycket personen  
kan betala. Man kommer överens om en rimlig summa. Sen beror det på hur 
han har gjort bort sig, man har lite större förståelse om han har blivit blåst,  
samtidigt är det hans ansvar att inte bli blåst, att klara sina krediter uppåt.  
Jag vill inte låta hjärtlös, men det är hårda regler i den här branschen. En  
gång sköt jag en kille i knäet för 30 000 kronor, man måste visa att man  
menar allvar.

Våld undviks dock av de flesta narkotikaentreprenörer då det drar 
till sig myndigheternas uppmärksamhet. 

Privata utgifter och investeringar
Tidigare forskning tyder på att ett eget missbruk är ett starkt motiv för 
att  själv  gå  in  och  sälja  narkotika,  främst  på  de  lägre  nivåerna  i 
distributionskedjan (jfr. Svensson 1996; Snertingdal 2006; Blanken m 
fl 2000). Missbruk som motiv för försäljning framgår även i denna 
studie,  främst  i  domar  och  förundersökningar,  som  tydligare  än 
underrättelsedata  och  intervjuer  speglar  framför  allt  de  lägre 
försäljningsleden.

De  utgifter  intervjupersonerna  helst  pratar  om  berör  dock 
konsumtion av legala varor. Även tidigare forskare har konstaterat att 
en hedonistisk livsstil,  där hög konsumtion är en del, kan ingå i en 
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kriminell livsstil (Naylor 2004; Junninen 2006; Zaitch 2002; Adler & 
Adler 1992). Narkotikabrottslighet må handla om pengar, men pengar 
har inget värde om de inte används. För entreprenörer som vistas på 
lyxkrogar, dricker champagne, spelar, kör dyra bilar, och har märkes-
klockor och smycken som uppgår till stora värden, utgör konsumtion 
närmast  en  verksamhetsrelaterad  utgift.  Flera  intervjupersoner  har 
svårt  att  förstå  vart  alla  pengarna tog vägen,  en pratar  om att  det 
kunde gå åt 1 500 kronor en helt vanlig dag utan att man gjorde något 
särskilt, en annan formulerar sig på följande sätt:

Jag kunde bränna 15 000–20 000 kronor på krogen varje kväll, det gick  
alltid att fixa nya pengar dagen efter. Även taxiresor för några tusen per kväll  
kunde förekomma.
 
Även  om  de  exakta  summorna  kan  diskuteras  beskriver 

intervjupersonerna sammantaget en livsstil med mycket högt tempo, 
mycket  festande,  narkotika  och  alkohol  samt  en  obeskrivlig  stress 
över att  något i  verksamheten skulle gå fel.  Insatsen var hög,  kom 
myndigheterna ikapp en väntade många år i fängelse.

All konsumtion är dock inte lika synlig. Det kan även röra sig om 
att äta ute, ofta på enklare restauranger, skaffa sig ett bättre boende, 
köpa kläder eller möbler. Försiktiga aktörer ligger lågt i Sverige med 
sin  konsumtion  för  att  inte  väcka  uppmärksamhet,  något  som 
konstaterats  även  om  narkotikaentreprenörer  i  Nederländerna  (se 
Zaitch  2002).  Dessa  aktörer  spenderar  i  stället  större  belopp  ut-
omlands. Ytterligare en strategi kan vara att låta anhöriga eller nära 
vänner stå som ägare till bilar, fastigheter och annan dyrbar egendom 
(jfr Kopp 2004).

I utlandet förekommer även investeringar i form av fastigheter för 
eget  boende  eller  etablering  av  egna  företag.  Dessa  kunde  enligt 
intervjupersoner  ske  i  eget  namn,  då  svenska  brottsbekämpande 
myndigheter antingen inte letade egendom i utlandet eller  inte fick 
fram uppgifter från de aktuella länderna. Ett hus i ett annat land kan 
fungera  som en  säkerhet  den  dagen då  entreprenören  lämnar  nar-
kotikamarknaden och ”går i  pension”.  Flera intervjupersoner fram-
håller att det var säkrast att låsa pengar, annars försvann de lätt till 
nöjeskonsumtion. Med andra ord är det betydligt fler aktörer som har 
utgifter för konsumtion, än som förmått att lägga undan pengar till 
investeringar.
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En  hotbild  som  ibland  målas  upp  är  att  den  organiserade 
brottsligheten infiltrerar den legala ekonomin med kriminella pengar. 
Det skulle handla om att inkomster från narkotika placeras i  legala 
företag och att dessa investeringar leder till ett osunt inflytande. Det 
kan exempelvis handla om att kriminella metoder som hot och våld 
följer med in i den legala verksamheten (jfr Kelly m fl 1994). 

Undersökningen som den här artikeln baseras på ger emellertid en 
annan bild.  Intervjupersonerna framhåller att  pengar från narkotika 
visserligen kan användas till  att  investera i  legala rörelser,  i  Sverige 
eller i  utlandet,  men att det vanliga är att  de kriminella och lagliga 
verksamheterna sedan hålls åtskilda. Skälet är att den legala verksam-
heten utgör framtiden – ambitionen är att kriminaliteten ska tillhöra 
det förflutna. 

Det förekommer en del investeringar i legal verksamhet. Det rör sig oftast inte  
om en ”legal front”, utan tvärtom, man är mycket noga med att hålla den  
legala  verksamheten  skiljd  från  narkotikaverksamheten.  /…/ 
Investeringarna  ska  istället  betraktas  som  ett  ”successivt  avstamp”  från 
narkotikaverksamheten.  Även  om man drar  sig  tillbaka från  narkotika-
marknaden  behåller  man  sina  kontakter  och  relationer  i  den  kriminella  
världen, så att man har något att falla tillbaka på om det inte skulle gå så  
bra med den legala verksamheten.

Till skillnad mot narkotikaverksamheten ska dock ett legalt företag 
uppfylla en rad formella krav, bokföring ska skötas och deklarationer 
ska in i tid.  Att driva en legal affärsverksamhet visar sig ibland vara 
lättare sagt än gjort. Därför har vissa entreprenörer en fot kvar i den 
gamla miljön som ett slags kriminellt trygghetssystem, om det legala 
företaget inte skulle gå med vinst. Då kan de (tillfälligt) återvända till 
narkotikamarknaden,  i  syfte  att  rädda  det  legala  företaget  eller  att 
kunna bibehålla vidlyftiga konsumtionsmönster.

Även om undersökningen inte  tar  sikte  på  hur  näringslivet  kan 
påverkas  av  kriminella  pengar,  finns  det  inte  några  uppgifter  som 
bekräftar bilden av infiltration. Såväl domar som intervjuer tyder på 
att de legala investeringarna snarare syftar till att man vill lämna den 
kriminella världen än ta över den legala (jfr även van Duyne & Levi 
2005).

142



Går kalkylen ihop?
Ekonomihanteringen berättar inte bara en historia om hur narkotika-
marknaden är uppbyggd, den avslöjar också en hel del om personerna 
som är verksamma där. Aktörer på narkotikamarknaden har givetvis 
mycket olika strategier. Mer försiktiga affärsupplägg leder ofta till fler 
utgiftsposter i form av fler extrakostnader för den kriminella affärs-
verksamheten. Det kan röra sig om att avlöna kurirer och förvarare 
som är etablerade i det legala samhället, vilket driver upp kostnaderna 
då dessa kräver förhållandevis höga arvoden. I vissa situationer kan 
kostnaderna för säkerhetsarrangemangen överstiga inkomsterna från 
narkotikaförsäljningen. Flera aktörer i studien kalkylerar dock på hur 
höga  försäljningspriser  de  måste  ha  för  att  täcka  alla  utgifter,  och 
fattar sedan beslut om huruvida säkerhetsåtgärden kan vidtas. Vissa av 
dem har också legala inkomster, dels som en trygghet för att motverka 
den osäkra narkotikaförsäljningen, dels för att motivera sin levnads-
standard inför de brottsbekämpande myndigheterna.

Dessa resonemang förutsätter dock att  kriminella entreprenörers 
målsättning är att bedriva verksamheten med vinst. För vissa aktörer 
på narkotikamarknaden är narkotika en vara som vilken som helst, 
som ska köpas för ett  fördelaktigt pris  och säljas till  en vinst  som 
motsvarar de stora risker de tar. Hos dessa entreprenörer finns en ek-
onomisk  rationalitet,  även  om  narkotikabrottslighetens  ekonomi 
präglas av byteshandel och väntjänster snarare än rena finansiella tran-
saktioner. 

För  andra  aktörer  är  ”vinsten”  sannolikt  inte  huvudfokus.  Det 
gäller i synnerhet narkotikadistributörer med ett kostsamt eget miss-
bruk.  I  sådana fall  handlar  försäljningen om att  bekosta  detta.  Till 
detta  kommer  att  flera  av  de  intervjuade  narkotikaentreprenörerna 
framhöll hur konsumtion i form av ett vidlyftigt nöjesliv, smycken, 
kläder  och  resor  var  en  nödvändighet.  Det  ingick  i  livsstilen  och 
borde därför betraktas som en verksamhetsrelaterad utgift, snarare än 
som något profiten av försäljningen gick till. För dessa aktörer är det 
livsstilen  och  kriminaliteten  som är  målet,  inte  affärsverksamheten 
och  pengarna.  Pengarna  blir  endast  ett  nödvändigt  medel  för  att 
kunna vistas  på krogar och köpa bilar,  kläder,  smycken och resor. 
Därför är det inte förvånande att dessa aktörer prioriterar utgifter för 
konsumtion och vapen före att betala sina skulder. Dessa personer 
kan också ha intäkter från annan brottslighet, för att försäkra sig om 
att pengarna räcker. 
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Oavsett  strategi  går  narkotikaverksamheten för  de flesta  aktörer 
endast knappt ihop sett ur ett längre perspektiv – det är sällsynt att 
den  genererar  stora  vinster,  i  alla  fall  om  man  liksom  intervju-
personerna ser konsumtion som en verksamhetsrelaterad utgift. Det 
är ytterst få aktörer i undersökningen som lyckas lägga undan pengar 
till  investeringar,  vilket  förklarar  det  mycket  begränsade inslaget  av 
penningtvätt i materialet. En invändning som skulle kunna riktas mot 
undersökningen är att den i hög grad bygger på myndighetskällor och 
därmed främst täcker upp de aktörer som rättsväsendet känner till. 
Intervjuer har dock skett med två personer som inte var dömda för 
narkotikabrott  och  även  övriga  intervjupersoner  berättade  om  ek-
onomihanteringsupplägg  som  inte  intresserat  eller  upptäckts  av 
myndigheterna. Resultaten från intervjuerna tyder inte på att det finns 
okända aktörer som tjänar stora pengar på narkotikan, som t ex att 
investera  pengarna i  syfte  att  ta  över branscher eller  ställa  till  stor 
skada för den legala ekonomin på ett sätt som skulle utgöra ett hot 
mot samhällsordningen. När pengar från narkotikamarknaden spen-
deras i  den legala ekonomin sker detta främst i  form av resor (för 
narkotika-,  penningtransporter  och nöjesresor),  nöjen och konsum-
tionsvaror. I begränsad utsträckning sker investeringar i legala företag 
och fastigheter,  men syftet  med investeringarna är  återigen inte att 
störta  samhällsordningen utan att  lämna narkotikamarknaden efter-
som dessa aktörer vill omfattas av vad som uppfattas vara en lugnare 
samhällsordning i den legala ekonomin.
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Narkotikadistributörer – Vilken typ av 
personer är verksamma som grossister  

på den svenska 
narkotikamarknaden?39

DANIEL VESTERHAV

Abstract
The middle-level distributors in the Swedish drug distribution chain constitute the key fig-
ures of the drug market. They make sure that there is a constant flow of drugs to the mar-
ket. To do this, they need to be well established in the local criminal environments and 
have the right connections both upwards to suppliers and downwards to buyers. But what  
kind of persons is it that operate as middle-level distributors? This article discusses some  
results from a research project on middle-level distributors in the Swedish drug market.  
The results indicate that personal traits such as entrepreneurship and the ability to make  
rational decisions are very important in order to be successful. Money constitutes the main  
motive behind drug crime but other motives are the social interaction with other actors in  
the drug market and the excitement that the criminal environment offers. However, being 
a drug distributor is not all beer and skittles. They operate under constant tension, and 
one mistake can proceed a prison sentence of several years. On top of this, it is not uncom-
mon that they are themselves addicted to drugs. In general, there are two different cate-
gories of distributors, regarding to how they view themselves in their role as drug distribu-
tors. The first category do not view themselves as criminals, instead they consider them-
selves as businessmen. The second category view themselves as professional criminals.  

Inledning
Narkotikabrottslighet  är  en  av  de  vanligaste  brottstyperna  som 
förknippas med organiserad brottslighet  (van Duyne & Levi  2005; 
Elvins 2003; Wright 2006; Woodiwiss 2003).  

Både  internationell  och  svensk  forskning  beskriver  den  org-
aniserade narkotikabrottsligheten som nätverksbaserad (Brå 2005:11; 
Coles 2001; Desroches 2005; Dorn m fl 1992; Paoli 2002; Reuter & 
Haaga 1989; Schiray 2001). Dessa nätverk är bestående av individer 
som har olika funktioner och uppgifter på narkotikamarknaden, det 
39 Denna artikel baseras i stora delar på rapporten Narkotikadistributörer. En studie av 

grossisterna.  (Brå 2007:7). Den rapporten bygger i sin tur på samma material som 
Vart tog alla pengarna vägen? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering  (Brå 
2007:4).
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kan  till  exempel  handla  om  kurirer,  förvarare,  mottagare  och 
smugglingskoordinatorer (Brå 2005:11; jfr. Zaitch 2002). 

En  central  roll  för  narkotikamarknaden  är  grossisten,  som  har 
kontakter, dels ”uppåt” med smugglare och leverantörer, dels ”neråt” 
till andra grossister och distributörer och kan därför få avsättning för 
sina varor. Det är grossisterna som får narkotikamarknadens hjul att 
snurra vilket  också gör  dem till  en lämplig  måltavla  för  de  brotts-
bekämpande  myndigheterna  (Brå  2005:11;  Brå  2007:7).  Kunskapen 
om  narkotikagrossisterna  på  den  svenska  narkotikamarknaden  är 
emellertid bristfällig. De kvalitativa studier som utförts av narkotika-
brottsligheten i Sverige har till största del inriktats på missbrukarledet 
(se till exempel Lalander 2001; Svensson 1996).

Denna artikel är ett bidrag till att försöka fördjupa kunskapen om 
distributionskedjan inom Sverige. De frågor som besvaras är vad det 
är för typ av personer som är verksamma som grossister på den sv-
enska narkotikamarknaden. Vilka likheter och skillnader finns för de 
svenska  distributörerna  jämfört  med  de  distributörer  som  inter-
nationell forskning beskriver? 

Metod
Av  naturliga  skäl  är  det  problematiskt  att  undersöka  narkotika-
distributörer, särskilt på de högre nivåerna i distributionskedjan. Det 
ligger i narkotikabrottslighetens natur att verksamheten hålls så dold 
som möjligt och skyddas från insyn från utomstående. Inte ens de 
aktörer som är aktiva på narkotikamarknaden har full översikt över 
alla led i distributionskedjan (Brå 2005:11).

Hur går man då tillväga för att undersöka distributörerna? En del 
tidigare studier har med viss framgång använt sig av intervjuer (se till 
exempel Desroches 2005; Dorn m fl 1992; Reuter & Haaga 1989); 
andra  av  deltagande  observationer  (se  till  exempel  Adler  & Adler 
1992;  Zaitch  2002)  och  några  av  självbiografier  (se  till  exempel 
Morselli 2000). Var och en av dessa metoder har naturligtvis sina för- 
och  nackdelar  och  det  är  naturligtvis  svårt  att  peka  ut  den  ena 
metoden som mer fruktbar än den andra. Det lämpligaste alternativet 
är därför att tillämpa flera olika forskningsmetoder (jfr Rhodes 2000; 
Jupp m fl 2000). 
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För denna studie har tre kvalitativa metoder använts. De är:

• Intervjuer
• Systematisk genomgång av domar och förundersökningar
• Genomgång av särskilt undersökningsregister (SUR)

Metoderna kommer att beskrivas och diskuteras nedan.

Intervjuer
Tretton intervjuer har genomförts med personer som varit aktiva på 
narkotikamarknaden.

Elva  av  intervjuerna  omfattar  interner  som är  dömda för  grovt 
narkotikabrott eller grov narkotikasmuggling. De har kunnat berätta 
om narkotikahandel i en vidare kontext än vad som upptäckts eller 
utretts  av  polisen.  Två  av  intervjuerna  har  dessutom  gjorts  med 
personer som undgått att lagföras för narkotikabrott. 

De tretton intervjupersonerna har tillsammans handlat med alla de 
vanligaste narkotikapreparaten. Endast en kvinna har intervjuats, av 
anonymitetsskäl  omnämns  därför  inte  intervjupersonernas  kön  i 
resultatredovisningen. Intervjupersonerna har bedömts vara fördelade 
på följande positioner i distributionskedjan under den tid som de var 
aktiva narkotikadistributörer.

Högnivådistributör 7
Mellannivådistributör 3
Lågnivådistributör 2
Kontaktförmedlare 1

Tablå 1. Intervjupersonernas positioner i distributionskedjan.

En av  högnivådistributörerna  låg  på  en  helt  annan  nivå  än  de 
övriga sex högnivådistributörerna och hade erfarenheter av narkotika-
partier på tonnivå. En annan intervjuperson hade inte varit involverad 
i narkotikahandeln direkt utan hade haft en kontaktförmedlarroll, en 
form av mellanledsposition.

Tidigare  studier  som  omfattat  intervjuer  med  narkotika-
distributörer  har  varit  framgångsrika,  och  metoden  anses  vara  ett 
viktigt  komplement  till  registerdata  (Desroches  2005;  Dorn  m  fl 
1992;  Reuter  &  Haaga  1989;  Zaitch  2002).  En  begränsning  med 
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intervjuer med dömda distributörer är att det finns en risk att de inte 
vill  avslöja  någonting  om  sin  egen  brottslighet  eller  om 
narkotikamarknaden  generellt.  Eftersom  det  var  frivilligt  för 
internerna att ställa upp på en intervju hade emellertid de som inte 
hade för avsikt att berätta något redan sållats bort. Det finns även en 
risk att den information som lämnas antingen är en överdrift eller en 
underdrift,  beroende  på  hur  personen vill  framställa  sig  själv.  Det 
försökte vi undvika genom att fokusera mer på narkotikamarknadens 
aktörer på ett generellt plan än på intervjupersonens egen brottslighet. 
Det är en metod som tidigare använts med framgång (Brå 2005:11; jfr 
Brå 2006:2).

En  intervjuguide  användes  som  grundstruktur,  men  som 
Snertingdal (2006) skriver gäller det att vara flexibel och låta intervju-
personen tala fritt. Eftersom ett syfte med intervjuerna var att bland 
annat  få  uppgifter  om  det  som myndigheterna  inte  nödvändigtvis 
intresserat  sig  för  i  brottsutredningar,  var  frågorna  breda  och 
anpassade efter  vad intervjupersonerna  ville  och kunde berätta  (jfr 
Wedin & Sandell 1995; Trost 2001). 

Totalundersökning av domar och förundersöknings-
protokoll
Den andra metoden är en totalundersökning av tingsrättsdomar för 
grovt narkotikabrott eller grov narkotikasmuggling för år 2004. Det 
rör sig om 284 domar eller 496 lagförda personer. Från dessa domar 
valdes  60  förundersökningsprotokoll  som  innehöll  data  om 
distributörer  ut  för  en  närmare  genomgång.  En  systematisk 
genomgång av domar och förundersökningsprotokoll  har  i  tidigare 
studier  visat  sig  vara  en  fruktbar  metod  då  man  undersöker 
svårstuderade  områden  (se  till  exempel  Brå  2005:11).  Det  är 
emellertid  viktigt  att  parallellt  även använda sig av flera källor  och 
undersökningsmetoder.  Det  beror  på  att  den  bild  som  förmedlas 
genom  domar  och  förunder-sökningsprotokoll  är  den 
narkotikabrottslighet som myndigheterna har upptäckt och känner till. 
Dessa data  är  dessutom endast  insamlade för att  utreda brott,  och 
därför  kan  en  hel  del  information  som  kan  vara  relevant  vid  en 
explorativ undersökning av narkotikadistributörer saknas. 

En genomgång av polis- och domstolsdata har även begränsningar 
på grund av den selektion som sker innan ett fall hamnar där, men det 
finns samtidigt inget annat material som innehåller så pass standard-
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iserade  data  om marknadsdeltagare,  deras  relationer  och  arbetssätt 
som information om hur rättsväsendet reagerat mot deltagarna (von 
Lampe 2003).

I  den här  studien bedöms domar och förundersökningar kunna 
förmedla  en  bild  som  täcker  in  vissa  områden  av  narkotika-
distributörernas personlighetsegenskaper och livssituation.

Genomgång av särskilt undersökningsregister (SUR)
Den tredje metoden är en genomgång av det särskilda undersöknings-
register  (SUR)  som  drivs  vid  Rikskriminalpolisen.  En  SUR  kan 
beskrivas  som ett  register  där  uppgifter  från  pågående utredningar 
lagras.  I  den  här  undersökningen  gjordes  djupdykningar  i  olika 
narkotikaärenden som bedömdes innehålla information om distribu-
törer. De uppgifter som ansågs vara relevanta för studien sovrades ut 
och bröts ned efter ett  kvalitativt kodschema baserat på en analys-
modell framtagen med hjälp av tidigare forskning.

De data som erhölls från SUR har både styrkor och svagheter. En 
fördel jämfört med doms- och förundersökningsmaterialet är att de 
innehåller en mängd information som inte kommer med i ett slutligt 
förundersökningsprotokoll och ännu mindre i en dom. Det finns även 
enskilda uppgifter och fall som kan tillföra kunskap om vissa särskilda 
aspekter, till exempel distributörernas livssituation, men där helhets-
bilden inte är så omfattande att det kommer att leda till åtal och en 
fällande dom. De här uppgifterna gör data från SUR till  ett viktigt 
komplement  till  datamaterialet  från  domarna  och  förunder-
sökningarna. Nackdelen är att tillförlitligheten på data från SUR är av 
varierande grad. En stor del av informationen består av olika under-
rättelseuppslag,  vilket  gör  det  svårt  att  värdera  källan.  Hänsyn  har 
tagits till denna aspekt vid analysen och försiktighet har iakttagits för 
att inte dra alltför djuplodande tolkningar utifrån enskilda data från 
SUR.  Tillsammans  med  de  övriga  metoderna  har  emellertid  upp-
gifterna  från  SUR  varit  ett  värdefullt  komplement  och  gjort  det 
möjligt att identifiera vissa återkommande mönster.

Definitioner
På samma sätt  som det  finns olika typer av organisationsgrad och 
strukturer  för de kriminella  nätverken finns det  olika grossistroller. 
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Vissa aktörer är både importörer och grossister, andra säljer direkt till 
konsumenter,  som  detaljister,  vid  sidan  av  sin  grossistverksamhet. 
Problematiken  med  begreppet  grossist  blir  även  tydligt  vid  en 
genomgång  av  internationell  forskning  på  området,  eftersom 
”grossist”  har  olika  innebörd  i  olika  studier. Desroches  (2005:2) 
definierar till exempel narkotikagrossister som ”dealers who purchase 
drugs in large quantities and sell them to other distributors or dealers 
down the chain”.  Eftersom det inte är klart angivet vad som räknas 
som stora kvantiteter innebär det att en grossist kan finnas på flera 
olika  nivåer  i  distributionskedjan.  Det  huvudsakliga  kriteriet  som 
måste uppfyllas för att vara en grossist är enligt Desroches att sälja 
droger till personer som i sin tur säljer narkotika vidare. 

Även  om  det  inte  är  möjligt  att  avgränsa  en  exakt  position  i 
distributionskedjan som grossist är det av analytiskt intresse att kunna 
skilja  på  olika  nivåer  av  grossister.  En  lösning  är  att  använda 
distinktionerna  hög-,  mellan- och  lågnivådistributörer.  Tidigare forskning 
har  använt  sig  av  olika  varianter  på  dessa  kategoriseringar,  där  till 
exempel  Johnson  m fl  (2000)  gör  en  uppdelning  av  distributions-
kedjan i:

1. Lågnivådistributörer
2. Säljare
3. Langare
4. Högnivådistributörer

I denna uppdelning omfattar säljare (detaljister som säljer direkt till 
konsumenten) och  lågnivådistributörer  (som agerar  som utkik, löpare, 
drogtestare och liknande) de riktiga lågstatusjobben. 

Reuter och Haaga (1989) använder sig av en uppdelning i importörer  
(de  entreprenörer  som  personligen  organiserar  smugglings-
transaktionen),  grossister  (de  aktörer  som  köper  droger  direkt  från 
importörer  och  säljer  till  andra  langare),  detaljister  (de  aktörer  som 
säljer  till  personer  som  konsumerar  största  delen  av  drogerna  de 
köper).

I  föreliggande  artikel  används  begreppen  hög-,  mellan-  och 
lågnivådistributör.  Begreppen  fungerar  som  överlappande  nivåupp-
delningar  av  distributionskedjan.  Högnivådistributör  omfattar  aktörer 
som  själva  importerar  och  säljer  narkotika  vidare  till  andra 
distributörer  eller  personer  som köper  narkotikapartier  direkt  från 
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importörer  i  syfte  att  sälja  partiet  vidare  till  andra  distributörer. 
Mellannivådistributör  omfattar  de  aktörer  som  köper  narkotika  från 
högnivådistributörer  och  säljer  vidare  till  olika  lågnivådistributörer. 
Lågnivådistributörer  omfattar  de  aktörer  som  säljer  narkotika  till 
personer som själva konsumerar en stor del av drogerna de köper. De 
personer som säljer direkt till konsumenten benämns detaljister.

Det kan ligga nära till hands att begrepp som distributörer på olika 
nivåer,  exempelvis  grossister  och  detaljister,  för  tanken till  att  den 
kriminella ekonomin är en kopia av den legala. Det är emellertid ett 
felaktigt  antagande.  Stora  likheter  finns,  men  också  skillnader. 
Kriminella distributörer  kan inte bedriva en stabil  och strukturerad 
verksamhet  eftersom själva  förutsättningarna  inte  finns.  Risken för 
upptäckt,  riskminimering,  myndigheternas  motåtgärder,  alternativa 
projekt, affärsmässiga problem och hinder, allt detta är faktorer som 
leder till  en projektinriktad och ryckig verksamhet.  Det innebär att 
distributörer i vissa fall hoppar över steg i distributionskedjan.

Det  är  ändå  av  stort  analytiskt  värde  att  beskriva  den  typiska 
kedjan med uppdelningen på hög-, mellan- och lågnivådistributörer, 
eftersom  vissa  egenskaper  och  kännetecken  skiljer  sig  åt  för 
distributörer på olika nivåer. 

Artikeln baseras på en större studie av narkotikadistributörer som 
inte  var begränsad till  aktörernas  personlighetsegenskaper och livs-
situation utan även studerade nätverk, verksamhet, logistik, ekonomi 
och resurser.  Som ett teoretiskt ramverk för denna studie togs en 
analysmodell fram som baseras på tidigare forskning om narkotika-
distributörer40.

Att  modellen  till  stor  del  är  baserad på  internationell  forskning 
reser naturligtvis frågan om hur väl denna forskning överensstämmer 
med  svenska  förhållanden.  Den  utländska  forskningen  har  inte 
använts  som  beskrivning  av  aktörerna  på  den  svenska  narkotika-
marknaden. Detta är inte möjligt eftersom förhållandena skiljer sig åt 
mellan olika länder. Däremot har forskningen använts för att beskriva 
olika generella egenskaper och personlighetsdrag hos distributörerna. 
Dessa kännetecken bör rimligtvis på ett generellt plan vara typiska för 
distributörer  även  om betydelsen av dem sannolikt  varierar  mellan 
olika narkotikamarknader.  Vår  bedömning är  således  att  den inter-
nationella  forskningen utgör en relevant grundläggande beskrivning 

40 Modellen finns beskriven i Brå 2007:7.
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av narkotikadistributörer, och om det finns områden där de svenska 
distributörerna avviker från internationella förhållanden kommer det 
att tydliggöras vid resultatredovisningen. 

Totalt har 18 studier använts för att ta fram analysmodellen och 
studiernas inriktning är fördelade enligt tablå 2. Förutom dessa studier 
av narkotikamarknaden har även litteratur som berör personlighets-
egenskaper  hos  andra  kriminella  aktörer  använts  där  det  ansetts 
relevant.

Högnivådistributörer:
Adler & Adler 1992
Desroches 2005
Morselli 2000
Reuter & Haaga 1989

Lågnivådistributörer:
Akhtar & South 2000
Lalander 2001
Redlinger 1975
Svensson 1996
Tunnel 1993

Mellannivådistributörer:
Curcione 1997
Eck & Gersh 2000
Langer 1977
Vesterhav 2002

Samtliga nivåer:
Brå 2005:11
Curtis & Wendel 2000
Dorn m fl 1992
Johnson m fl 2000
Zaitch 2002

Tablå 2. Studiernas fördelning över distributionskedjan

Vilken typ av personer är verksamma som
narkotikadistributörer på den svenska narkoti-
kamarknaden?
De  resultat  från  studien  som  berör  narkotikadistributörernas  egen-
skaper, självbild, psykisk stress, drivkrafter  och  social situation kommer att 
redovisas och diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning. 

Egenskaper
Två egenskaper som i tidigare studier har pekats ut som utmärkande 
för en del narkotikadistributörer är entreprenörskap och rationalitet 
(Desroches 2005; Dorn m fl 1992; Tunnel 1993; Reuter och Haaga 
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1989; Zaitch 2002). Dessa två egenskaper kommer att gås igenom var 
för sig.

Entreprenörsegenskaper
En vanlig beskrivning i tidigare forskning är att högnivå- och i viss 
mån  mellannivådistributörer,  kännetecknas  av  utpräglade  entre-
prenörsegenskaper,  där  ambition  och  sinne  för  affärer  är  viktiga 
egenskaper (Desroches 2005; Dorn m fl 1992; Tunnel 1993; Reuter 
och Haaga 1989; Zaitch 2002). Det är med andra ord vanligt att de 
besitter samma egenskaper som karakteriserar legala företagare som 
driver en egen verksamhet.

Dessa beskrivningar stämmer väl överens med resultatet från före-
liggande studie. Både i intervjuerna, förundersökningsmaterialet och 
SUR  är  det  möjligt  att  se  tecken  på  att  mellan-  och  högnivå-
distributörer ofta har mer utpräglade entreprenörsegenskaper än låg-
nivådistributörerna. Ett exempel är en intervjuad högnivådistributör 
som beskriver entreprenörsegenskaperna på följande sätt:

Det handlar om förmågan att veta hur man säljer en vara men under illegala  
former.
(Högnivådistributör)

Enligt  denna  intervjuperson  är  receptet  för  att  vara  en 
framgångsrik  distributör  att  vara  bildad,  men  samtidigt  ha 
psykopatiska tendenser,  det vill  säga vara manipulativ.  Det är även 
mycket viktigt att ha personkännedom för att kunna hantera de olika 
människor  man  kommer  i  kontakt  med.  Dessa  egenskaper  i 
kombination med ett bra kontaktnät är grunden för ett framgångsrikt 
entreprenörskap.  Intervjupersonen  betonar  att  egenskaperna  na-
turligtvis är viktiga på alla nivåer i distributionskedjan, men att de är 
särskilt  centrala  för  mellan-  och  högnivådistributörer  som  är  mer 
affärsmässigt inriktade än de lägre leden. En annan högnivådistributör 
bekräftar  bilden  och  beskriver  sig  själv  som  en  extrem  kontroll-
människa som hela tiden har ett stort behov av att ”ha kontroll” över 
situationen. Denna högnivådistributör drev tidigare en legal firma och 
anser sig vara en entreprenör ”ut  i  fingerspetsarna”.  När personen 
satte igång med narkotikahandel bestämde sig denne för att satsa stort 
redan från början eftersom konkurrensvillkoren ansågs vara bättre på 
narkotikamarknaden än på den legala marknaden.

157



Dessa beskrivningar får stöd av tidigare forskning som visar att det 
primära för narkotikaverksamheten inte är att det rör sig  om  narko-
tika utan att det är en vara på vilken det går att göra en bra vinst. Att 
det sedan råkar vara kriminellt är sekundärt (Dorn m fl 1992). 

Föreliggande  studie  visar  att  affärsuppläggen  ofta  är  mer  avan-
cerade på de högre nivåerna av distributionskedjan än på de lägre. På 
den  allra  lägsta  nivån  i  distributionskedjan  är  ambitionen att  tjäna 
pengar frånvarande, det som prioriteras är i stället att finansiera sitt 
eget missbruk. En intervjuad lågnivådistributör förklarar till exempel 
att  det  är  ovanligt  att  lågnivådistributörer  och  detaljister  säljer  na-
rkotika för att göra en ekonomisk vinst. Det förekommer som regel 
enbart hos mellan- och högnivådistributörer. 

Ett  annat  tecken på  entreprenörskap visar  de  hög-  och mellan-
nivådistributörer som driver eller har drivit legala företag. I många fall 
är  dock  den  legala  verksamheten  inte  särskilt  lönsam,  och  en  del 
distributörer  i  datamaterialet  hade  startat  med  narkotikahandel  till 
följd av att den legala verksamheten hade gått dåligt. Det är emellertid 
inte en självklarhet att det går bättre med illegala affärer än med legala.

Narkotikadistributörernas entreprenörsegenskaper är tydligast i de 
fall som handlar om distributionsgrupperingar, det vill säga när flera 
personer  med olika  arbetsfördelning  är  inblandade.  Den hög-  eller 
mellannivådistributör som är huvudman strävar ofta att  hålla sig så 
långt borta från narkotikan som möjligt och lägger ut alla riskfyllda 
uppgifter på andra. Ett exempel på ett sådant upplägg från förunder-
sökningsmaterialet  är  en  högnivådistributör  som  omsatte  tolv  kilo 
amfetamin i  månaden.  Han hade i  princip lagt  ut alla uppgifter på 
andra  personer.  En  medarbetare  ansvarade  för  förvaringen  av 
narkotikan (lagerhållare), en annan transporterade narkotikan (trans-
portör),  en tredje person organiserade affärerna och såg till  att  det 
hela  tiden  fanns  köpare  (försäljningskoordinator),  en  fjärde  person 
hade till uppgift att prova kvaliteten på de köpta amfetaminpartierna 
(kvalitetsgranskare)  och  så  vidare.  En intervjuad högnivådistributör 
förklarar att när man leder en distributionsgruppering är det viktigt att 
se  till  att  ”de  som arbetar  åt  en  är  nöjda  och  pålitliga”.  Den  be-
skrivning som ges av den kriminella världens lönesättning är i princip 
en regelrätt beskrivning av hur en förnuftig lönepolitik bedrivs i det 
reguljära näringslivet.

Ett  utpräglat  entreprenörskap kan  också  yttra  sig  på  så  sätt  att 
narkotikabrottslighet  kombineras  med  annan  vinstinriktad  krimin-
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alitet. I både förundersökningsmaterialet, intervjuerna och SUR finns 
exempel  på  distributörer  som även sysslar  med illegal  handel  med 
vapen, cigaretter och alkohol samt trafficking. En intervjuad högnivå-
distributör berättar att det var flera kolleger till honom som gick över 
till cigarettsmuggling när tobaksskatten höjdes på nittiotalet. Plötsligt 
var det möjligt att göra en god vinst på cigaretter utan att riskera de 
höga straff som narkotikasmugglingen innebar. 

Entreprenörsandan kan vara så stark att inte ens en fängelsevistelse 
leder  till  ett  avbrott  i  verksamheten.  I  förundersökningsmaterialet 
förekommer sju fall där personer som avtjänade fängelsestraff fort-
satte att bedriva sin narkotikahandel från anstalten. Det rör sig då ofta 
om  grupperingar  som  distributören  kan  leda  från  anstalten.  Ett 
exempel är en distributör i ett förundersökningsprotokoll som, trots 
att  han satt  på anstalt,  själv framhöll  att  han tjänade över 100 000 
kronor  i  månaden  på  narkotikahandel  och  låneverksamhet  med 
ockerräntor.

Flera  intervjupersoner  menar  att  det  bästa  sättet  att  bli 
framgångsrik  som  distributör  är  att  i  princip  agera  på  de  illegala 
marknaderna  som  om  de  vore  legala.  Till  följd  av  narkotika-
marknadens komplexa och flexibla karaktär är det emellertid lättare 
sagt  än  gjort.  Eftersom  affärsverksamheten  är  illegal  kan  förut-
sättningarna  ändras  med  kort  varsel,  och  det  kan  ibland  vara 
synnerligen bråttom att genomföra en transaktion. Det kan leda till 
problem, eftersom det inte finns några direkt regelbundna arbetstider 
i den kriminella världen. Det finns flera exempel i förundersöknings-
materialet  och SUR på situationer där det  uppstår  friktion i  mötet 
mellan en strikt affärsmässig inställning och den mer fria kriminella 
livsstilen. Ett exempel är en distributionsgruppering som tog emot en 
kurir som kom med ett halvt kilo kokain till Sverige. Affärsupplägget 
var att 60 procent av narkotikapartiet skulle betalas direkt vid leve-
rans, och dessa pengar skulle kuriren ha med sig tillbaka. Det ledde till 
panik  hos  distributionsgrupperingen  eftersom  de  var  tvungna  att 
omgående få tag i  köpare till  halva partiet.  De hade nämligen inte 
tillräckligt med kontanter i kassan för att kunna prestera dellikviden.

Men när klockan är 07.30 på en vardagsmorgon så finns det inte direkt  
många tunga kriminella människor som är vakna.
(Citat från förhörsprotokoll)
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Ett  annat  exempel  är  när  en  högnivådistributör  som  ledde  en 
distributionsgruppering  på  ett  mycket  entreprenörmässigt  sätt,  för-
sökte  få  en  av  sina  anställda  att  reda  ut  några  affärer  tidigt  på 
morgonen. Distributören fick då följande svar:

Jag har inte hunnit ringa nåt samtal eller nånting alltså. Du trodde jag skulle  
gå upp och ringa nio eller sex på morgonen. Jag känner ingen som är vaken på 
morgonen, det är bara såna som du som är det.
(Citat från telefonavlyssning)

Rationalitet
I  fråga  om  rationella  val  för  narkotikadistributörer,  visar  data-
materialet att det ofta handlar om en avvägning mellan å ena sidan 
snabba affärer och högre risker och å andra sidan försiktiga affärer 
och  lägre  risker.  Det  gäller  risken  både  för  att  ”åka  dit”  och  för 
ekonomiska förluster. Strävan är naturligtvis att hitta en balans mellan 
risk och vinst, men förmågan att göra sådana avvägningar varierar hos 
distributörerna.  Detta  har  även  uppmärksammats  i  internationell 
forskning om högnivådistributörer (Desroches 2005; Reuter & Haaga 
1989). 

I  föreliggande studie  finns  flera  tecken på att  det  är  vanligt  att 
narkotikadistributörerna  gör  överväganden  utifrån  tidigare  er-
farenheter  av  kriminell  affärsverksamhet  i  kombination  med  en 
bedömning av de  brottsbekämpande myndigheternas strategier.  Ett 
exempel från förundersökningsmaterialet på hur en sådan planering 
kan se ut är ett nätverk som över telefon utförligt diskuterar hur nät-
verkets ansvarsfördelning ser ut. Anledningen var att de hade förlorat 
en stor summa pengar eftersom de hade ”gått i borgen” för en person 
som inte kunde betala tillbaka. Det som bestämdes vid detta samtal 
var att de i fortsättningen inte kunde ”chansa” och sälja till kunder 
som de inte litade på bara för att snabbt bli av med stora partier. Den 
nya affärsstrategin skulle vara att enbart sälja till pålitliga personer och 
låta det ta den tid det tar. Till följd av att polisen hade lyckats gripa en 
person  i  nätverket  infördes  dessutom  nya  regler  för  hur  själva 
affärstransaktionerna skulle göras.

Någonting som är påtagligt i förundersökningsmaterialet och SUR 
är  att  den  inte  sällan  väl  genomtänkta  och  välplanerade  kriminella 
verksamheten  många  gånger  plötsligt  förstörs  av  mycket  oprof-
essionella  och  irrationella  uppträdanden.  Kännetecknande  för  den 
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kriminella  verksamheten  på  dessa  nivåer  är  att  de  noggranna 
uppläggen går  hand i  hand med  mindre  välavvägda  göranden och 
låtanden. Ett exempel är en högnivådistributör som blev berusad och 
stökig  på  ett  flygplan.  Han  blev  därför  avslängd  vid  en 
mellanlandning. Ett annat exempel är distributörer som gömde narko-
tikapartier  ute  i  skogen och sedan aldrig  lyckades  hitta  tillbaka  till 
platsen igen.

Det finns även tecken i datamaterialet på att flera distributörer har 
en övertro på sin förmåga att klara sig undan de brottsbekämpande 
myndigheterna.  Kanske  är  det  ett  resultat  av  det  starka  ego  som 
utmärker  fullfjädrade  entreprenörer.  Ett  exempel  från  förunder-
sökningsmaterialet  är  en  högnivådistributör  vars  affärskontakt  och 
vän greps av polisen. Högnivådistributören besökte rättegången mot 
kollegan,  och  denne dömdes  till  tio  års  fängelse.  Under  tingsrätts-
förhandlingen framgick det tydligt att åklagaren hade tillgång till ett 
omfattande  telefonavlyssningsmaterial,  som  även  omfattade  samtal 
mellan den dömde och högnivådistributören; en person som således 
var åhörare vid rättegången.  Trots  dessa tydliga indikationer på att 
polisen  var  högnivådistributören  på  spåren  fortsatte  denne  sin 
kriminella  verksamhet,  men  försökte  samtidigt  att  vara  lite 
försiktigare.  Det  ledde  så  småningom  till  att  även  högnivå-
distributören greps.

En slutsats  baserad på intervjumaterialet  är  att  det  inte alltid är 
enkelt  att  fatta  rationella  beslut  i  ”stridens  hetta”.  Distributörerna 
utsätts  för  stark  psykisk  press,  vilket  kommer  att  utvecklas  mera 
senare i artikeln, och det är därför naturligt att besluten inte alltid är 
genomtänkta,  särskilt  inte  som  det  ofta  uppstår  problem  och 
oförutsedda händelser. Flera av de intervjuade internerna reflekterar 
över sina beslut  och erkänner att  de nog inte alla  gånger har varit 
särskilt rationella när de i efterhand ser tillbaka på hur de agerat. En 
intervjuad högnivådistributör ångrar bittert att han över huvud taget 
började  med  narkotikaaffärer.  Innan  han  blev  aktiv  som 
högnivådistributör  sysslade  han  med  vapenhandel  och  bedrägerier. 
Enligt  honom  finns  det  egentligen  mer  pengar  att  tjäna  på  dessa 
brottsområden samtidigt som straffsatserna är lägre.

En annan intervjuad högnivådistributör ger en liknande bild och 
menar  att  i  princip  alla  hög-  och  mellannivådistributörer,  inklusive 
han själv, anser sig vara rationellt tänkande individer, ”men om man 
verkligen var det så skulle man inte hålla på med narkotikahandel”.
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Självbild
I datamaterialet är det möjligt att identifiera vissa generella skillnader i 
fråga  om hur  aktörerna  ser  på  sig  själva  i  sin  roll  som narkotika-
distributörer. Den tydligaste skiljelinjen går, i linje med internationell 
forskning (Desroches 2005; Curcione 1997), mellan de distributörer 
som inte vill se sig själva som kriminella respektive de som betraktar 
sig som yrkeskriminella.

Distributörer som inte ser sig som kriminella 
De distributörer som inte vill se sig själva som kriminella har en mer 
diskret  framtoning  och  strävar  efter  att  dölja  att  de  sysslar  med 
kriminell verksamhet. En del går så långt att de även döljer att de har 
ganska gott om pengar och utövar därför en ganska modest livsstil, 
även om det är vanligare i materialet att aktörerna gärna vill utstråla 
framgång  och  rikedom  samtidigt  som  de  ger  sken  av  att  de  har 
uppnått detta på ett konventionellt sätt. 

Distributörer som betraktar sig som yrkeskriminella
På  liknande  sätt  som  i  tidigare  studier,  (Ahktar  &  South  2000; 
Desroches 2005), visar föreliggande studie att narkotikahandeln är en 
del av identiteten för de distributörer som betraktar sig som yrkes-
kriminella.  Likt  övriga  distributörer  strävar  de  efter  att  utstråla 
rikedom och framgång, men för dessa individer är det inte lika viktigt 
att dölja att de håller på med kriminell verksamhet. Tvärtom förstärks 
istället  ofta  den  kriminella  identiteten  med  olika  attribut  som 
tatueringar, tjocka guldkedjor, vissa typer av kläder etc. Ett exempel 
från  förundersökningsmaterialet  är  följande  citat,  då  en  person 
beskriver en mellannivådistributör med orden:

[X] ser sig som en guds gåva till det kriminella samfundet. Det är svårt att  
hitta någon som har en så vriden bild av sig själv, maffiakungssyndromet.
(Citat från förhörsprotokoll)

Ett  annat  exempel  är  intervjupersoner  som  flera  gånger  under 
intervjuerna använder sig av olika gangsterfilmsklyschor. Till exempel, 
”Don’t do the crime if you can’t do the time” och ”Don’t get high on 
your own supply”41. 

41 Från tv-serien Baretta (1975) och filmen Scarface (1983).
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Resultatet  kan  jämföras  med  Desroches  (2005)  forskning  av 
högnivådistributörer  och  Ahktar  och  Souths  (2000)  studie  av 
lågnivådistributörer  som  tillsammans  ger  en  bild  av  att  medan 
högnivådistributörer med en lång kriminell bakgrund strävar efter att 
utstråla  framgång  och  rikedom  verkar  det  vara  viktigare  för  låg-
nivådistributörer  att  framstå  som  tuffa  och  respektingivande.  De 
lågnivådistributörer  som Ahktar och South (2000) intervjuade i  sin 
studie betraktade sig som personer som hade förmåga att ta hand om 
sig själv om det uppstod problem och signalerade detta utåt genom att 
vara tuffa och visa att de kunde använda våld om det behövdes. Om 
personen inte hade alla de egenskaper som krävdes kunde de istället 
försöka framhäva detta i klädstil och beteende.

Denna bild stämmer emellertid inte helt överens med resultatet i 
föreliggande studie. Även på den svenska narkotikamarknaden är det 
möjligt att urskilja en skillnad i hur de yrkeskriminella distributörerna 
vill  framställa  sig  men  skiljelinjen  är  inte  tydligast  mellan  låg-  och 
högnivådistributörer utan mellan vad som skulle kunna kallas för den 
”nya”  och  den  ”gamla”  generationen  distributörer.  Skillnaden  kan 
bäst beskrivas som två olika ”skolor”, där man har olika syn på hur 
kriminella affärer ska bedrivas och olika syn på etik och moral i den 
kriminella  världen.  För  den  yngre  generationen  är  det  viktigt  att 
signalera  för  omvärlden  att  man  är  en  farlig  person  som  inte 
accepterar att någon sätter sig emot en. De har en självbild av att vara 
en  gangster.  En  intervjuperson  från  den  yngre  generationen,  en 
högnivådistributör, beskriver skillnaden på följande sätt:

Grejen är den att min generation prioriterar respekt. Det är en principsak.  
Det är ett mycket hårdare klimat på narkotikamarknaden i dag än det var  
förr. Förr i tiden sköttes konflikter mer diskret, det syns och hörs mycket mer  
idag än de gjorde för 10–15 år sen. Det är ett hårdare klimat på gatorna  
idag. Det beror på att det är en annan attityd hos min generation. Man tar in  
mycket  från  gangsterfilmer  och  gangsterkulturen,  till  exempel  ”Tony 
Montana”. Det kanske låter lite löjligt men den bild som ges av det livet är  
den bild som många vill leva efter. Det handlar inte bara om pengar utan även  
om respekten till mig. Innan var det mer affärer, idag är det viktigt att ingen  
blåser mig. Det är mer en principsak. (…) I grund och botten handlar det om 
att visa upp sig. Jag är en tjuv och ingen mes.
(Högnivådistributör)
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Den bild som i intervjuerna förmedlas av den nya generationen är 
att den kriminella livsstilen, dess status och respekt utgör de viktigaste 
beståndsdelarna. De är ofta uppväxta i en förortskultur där våld är ett 
sätt att vinna och utstråla respekt och status. För att förstärka denna 
självbild  använder  de  våld  i  situationer  som egentligen  inte  kräver 
våld. Flera intervjupersoner, även från den yngre generationen, menar 
att  den  gamla  generationen  istället  försöker  lösa  problemen  och 
reparera skadan så gott det går utan våld. De ser våld som en sista 
utväg. För den nya generationen är emellertid våld ett naturligt inslag i 
den kriminella livsstilen.

Jag vill inte låta hjärtlös men det är hårda regler i den här branschen. En 
gång sköt jag en kille i knäet för 30 000 kronor, man måste markera att  
man menar allvar.
(Mellannivådistributör)

De frågor som uppstår är om den yngre kriminella generationen 
kommer att ha kvar sina värderingar även när de blir äldre? Innebär 
detta att narkotikamarknaden står inför en omvälvande förändring där 
klimatet blir ännu hårdare i framtiden?

Den  vanligaste  uppfattningen  hos  intervjupersonerna  är  att 
narkotikamarknaden  är  på  väg  att  utvecklas  mot  att  bli  ett  ännu 
tuffare spelfält. 

Distributörernas syn på sitt moraliska ansvar
Distributörerna i föreliggande studie anser inte att de har något ansvar 
för narkotikans skadliga effekter eftersom de inte tvingar narkotikan 
på någon. Inställningen är, att de som brukar narkotika gör ett fritt val 
och det är upp till var och en att bestämma om de vill ta droger eller 
inte. Detta resultat stämmer väl överens med tidigare forskning om 
narkotikadistributörer (Desroches 2005; Curcione 1997; jfr Adler och 
Adler 1992). 

Däremot  förekommer  att  intervjupersonerna  har  satt  upp  egna 
moraliska  gränser  för  sin  verksamhet.  En  högnivådistributör  som 
handlade med amfetamin berättar till exempel att han tar avstånd från 
heroinhandeln.  Denna  uppfattning  delas  av  flera  intervjupersoner 
som anser att  heroin är  en alldeles  för beroendeframkallande drog 
som  begränsar  individens  fria  valmöjligheter.  En  annan  högnivå-
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distributör, inriktad på kokain, tar i sin tur avstånd från amfetamin då 
han anser att denna drog är en inkörsport till tyngre droger.

Psykisk stress
Datamaterialet  innehåller  en  mängd  information  om  hur  psykisk 
stress  kan  uppstå  och  påverka  narkotikadistributörerna  i  deras 
verksamhet  och  vardag.  En  av  de  intervjuade  distributörerna  ger 
emellertid en bild som avviker från det övriga materialet. Det är en 
högnivådistributör  som  anser  att  det  varken  är  särskilt  psykiskt 
påfrestande  eller  tidskrävande  att  hålla  på  med  narkotikahandel. 
Intervjupersonens uppfattning är att det nog är de som missbrukar 
narkotika som är paranoida. De övriga intervjuerna samt materialet 
från förundersökningarna och SUR, förmedlar däremot en bild av att 
psykisk stress är mycket vanligt förekommande. Denna bild får även 
stöd av internationell  forskning (Akhtar  & South  2000;  Desroches 
2005; Dorn m fl 1992; Zaitch 2002).

I  denna studie  har  vi  identifierat  faktorer  och aktörer  som kan 
påverka den psykiska stressen. De har delats in i fyra olika kategorier:

• De brottsbekämpande myndigheterna
• Andra kriminella
• Ekonomi
• Löpande verksamhet

Kategorierna beskrivs nedan.

De brottsbekämpande myndigheterna
Till  följd  av  narkotikabrottslighetens  illegala  karaktär  finns  det  en 
ständig oro hos distributörerna för att de brottsbekämpande myndig-
heterna är  dem på spåren.  Denna oro gestaltar  sig ofta  hos distri-
butörerna  i  datamaterialet  i  en  hög  grad  av  misstänksamhet  mot 
omgivningen. En viss misstänksamhet anses emellertid som positivt 
av aktörerna på narkotikamarknaden eftersom det leder till att de är 
alerta och inte slappnar av i sitt säkerhetstänkande. Ett exempel på 
detta  från  förundersökningsmaterialet  är  en  leverantör  som  i  ett 
telefonsamtal med en högnivådistributör påminner denne om att det 
är viktigt att inte bli så lat att man slutar att oroa sig för säkerheten.

Problemet  är  att  det  många  gånger  råder  en  stor  ovisshet  om 
huruvida polisen verkligen är dem på spåren eller inte. Balansgången 
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mellan en sund misstänksamhet och ren och skär förföljelsemani är 
hårfin.  Det  finns  fall  där  det  för  distributörerna  inte  råder  någon 
tveksamhet om att polisen spanar på dem, men i många fall baseras 
misstanken och oron inte på några konkreta bevis utan på en intuitiv 
känsla av att någonting var fel.

Om oron växer  sig  för  stark  finns  det  en risk  att  distributören 
drabbas av panik och tar till säkerhetsåtgärder som istället ökar risken 
att dra till sig ännu mer uppmärksamhet. Exempelvis genom att flytta 
på ett narkotikaparti fast det egentligen inte behövs.

Andra kriminella
Förutom  yttre  hot  från  de  brottsbekämpande  myndigheterna,  ger 
intervjuerna, förundersökningsmaterialet och SUR en bild av att även 
risker inom de kriminella nätverken kan vara ett stressmoment. Det 
kan  till  exempel  vara  osämja  mellan  olika  aktörer  inom nätverket, 
stölder  inom  nätverket,  hot  och  våld  från  andra  kriminella  samt 
misstankar och oro över att vissa aktörer är polisinformatörer.

Dessutom är man rätt ensam på narkotikamarknaden. Om man har gjort  
karriär upp så har man trampat på rätt många personer på vägen upp och  
när man sedan faller är det inte så många som tar emot. Det förekommer  
mycket svek och motsättningar under karriären. Det skapar en hel del stress  
och känslor som man inte har räknat med. Samtidigt händer så mycket annat  
som påverkar en psykiskt. Man måste till exempel bli kall och kunna stänga  
av känslor. Man blir misstänksam mot alla runt omkring sig. Hela tiden 
ställer man sig frågan: Vem är min vän och vem kan jag lita på?
(Högnivådistributör)

Ekonomi
Olika  former  av  ekonomiska  problem  är  en  mycket  vanligt  före-
kommande stressfaktor i både intervjuer, förundersökningsmaterialet 
och SUR. Flera distributörer hade kunder som var försenade med sina 
betalningar  eller  som helt  lät  bli  att  betala.  Det  förekom även att 
distributörerna  själva  hade  problem  med  att  i  sin  tur  betala  leve-
rantörerna. Ofta var detta en konsekvens av att de inte hade fått in 
pengarna från personerna längre ner i  distributionskedjan.  Problem 
med försenade eller  uteblivna betalningar tycks förekomma på alla 
nivåer i distributionskedjan, men framstår som vanligast på de lägsta 
nivåerna.  Andra  former  av  ekonomiska  aspekter  som kan leda  till 
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ökad stress  är  att  affärerna allmänt sett  går  dåligt.  Ett  exempel  på 
detta är en mellannivådistributör inriktad på opium som i ett avlyssnat 
samtal beklagar sig över att priserna på opium hade gått ner. Det har 
blivit svårare att göra stora vinster.

Löpande verksamhet
Eftersom narkotikahandel går ut på att tjäna pengar måste aktörerna 
se  till  att  ha  ett  kontinuerligt  flöde  av  pengar  och  narkotika.  Alla 
logistiska  detaljer  måste  hela  tiden klaffa  och  en  distributör  måste 
löpande försäkra sig om att narkotikamarknadens hjul snurrar. Både 
intervjuerna, förundersökningsmaterialet och SUR ger en bild av att 
det är vanligt att oförutsedda händelser uppstår till följd av verksam-
hetens illegala karaktär. Därför krävs det att distributörerna är mycket 
flexibla och ständigt tillgängliga. Ibland kan man behöva fatta snabba 
beslut. Oförutsedda händelser kan till exempel vara att en kurir eller 
leverantör drar sig ur, att polisen eller tullen gör ett beslag eller att ett 
särskilt  gynnsamt  tillfälle  dyker  upp  som  kräver  att  distributören 
handlar snabbt.

Det är aldrig läge att pusta ut för att man har rott en operation i hamn utan  
man måste  ha en kontinuitet  i  verksamheten.  Detta leder till  att  man är  
ständigt uppbunden av sitt jobb. (…) Man måste hela tiden se till att man  
kan  tillgodose  köparnas  behov.  Man  har  inte  råd  att  inte  klara  av  att  
uppfylla  kundens  behov  mer  än  någon  gång.  Sen  är  risken  stor  att  man  
förlorar denna kund. Kontinuiteten är därför ett ständigt dilemma. Att hela  
tiden vara osäker på om man ska kunna tillgodose  efterfrågan är enormt  
stressande. Detta leder till att man blir stressad och slutkörd. 
(Högnivådistributör)

Motsatsen till att inte kunna uppfylla efterfrågan är problem med 
att  avyttra  befintliga  narkotikapartier.  Detta  kan  uppstå  när  distri-
butörens  kunder  blivit  gripna  eller  på  annat  sätt  försvunnit  från 
marknaden eller  när ett  köpt narkotikaparti  har en låg kvalitet.  Att 
kunder  klagar  och  uttrycker  sitt  missnöje  över  narkotikans  kvalitet 
förekommer  i  telefonavlyssningsmaterialet.  När  kunder  känner  sig 
missnöjda  finns  det  en  risk  att  de  slarvar  med  säkerhetstänkandet 
genom att till exempel ringa på andra telefonnummer än de avtalade 
och  prata  i  klartext.  Detta  är  naturligtvis  mycket  påfrestande  för 
distributörerna.
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Som  tidigare  nämndes  finns  det  av  naturliga  skäl  inga  direkt 
regelbundna  arbetstider  på  narkotikamarknaden utan  verksamheten 
präglas  av en stor  flexibilitet.  Även detta  bidrar  till  en ökad stress 
eftersom aktörerna aldrig kan slappna av helt.  Ett tecken på denna 
oregelbundenhet  är  de  samtalslistor  som ingår  i  förundersöknings-
protokollen, där det är vanligt att samtal har registrerats nästan alla 
tider på dygnet. 

Resultatet  kan  jämföras  med  Akhtar  och  Souths  studie  där 
intervjupersonerna  menar  att  uttrycket  ”enkla  pengar”  inte  alls 
stämmer särskilt bra in på narkotikamarknaden. Distributörerna tjänar 
visserligen mer än de skulle ha gjort i ett vanligt arbete, men det är för 
den  skull  inte  ett  ”enkelt”  arbete.  Att  vara  narkotikadistributör  är 
påfrestande,  och  ett  bättre  uttryck  för  att  beskriva  verksamheten 
skulle i så fall vara ”snabba pengar”. 

Drivkrafter
Även om pengar och status naturligtvis  är  en central  drivkraft  för 
narkotikadistributörer finns det andra faktorer som kan motivera en 
aktör  att  syssla  med  narkotikaaffärer.  Det  kan  vara  den  sociala 
interaktionen med andra aktörer på narkotikamarknaden som ger en 
samhörighetskänsla  eller  den  spänning  som den  kriminella  världen 
erbjuder.

Pengar
Resultatet från föreliggande studie stödjer den tidigare forskning som 
pekar ut pengar som den främsta drivkraften för distributörerna (Brå 
2005:11;  Ahktar & South 2000;  Desroches 2005;  Dorn m fl  1992; 
Zaitch 2002).  Samtidigt  som en del  väljer att  ha en relativt diskret 
livsstil för att inte dra till sig uppmärksamhet finns det tydliga tecken i 
intervjuerna,  förundersökningsmaterialet  och  SUR  på  att  mycket 
pengar  spenderas  på  statusprylar  och  livsstil.  Lockelsen  för 
distributörerna att få visa för omvärlden att de har mycket pengar kan 
vara stark, för att inte säga oemotståndlig.

Jag låg lågt i två år livsstilsmässigt. Sen började jag umgås med en kompis  
som jag inte sett på tre år och då eskalerade det. (…) Är man ung är det  
schysst att flasha och man får brudar. Livsstilen blir ett beroende. Mycket  
pengar går åt på lyxkonsumtion. Bilar, mc, försäkringar. Man kan göra av  
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med 100 000 kronor på en kväll på  en klubb. Koks och skumpa hör till.  
En vanlig dag när man inte gör något speciellt går det åt 1 000–1 500 kr.  
(…) Många av oss som håller på i denna bransch är dåliga på att hålla i  
pengarna.
(Högnivådistributör)

Det  är  lätt  för  aktörerna  att  bli  beroende  av  en  livsstil,  som 
förknippas med lyx, makt, status, frihet och god ekonomi42. Det har 
även noterats vid spritsmuggling (Johansen 2004) och andra typer av 
vinstinriktad kriminalitet (Junninen 2006).

En  tolkning  som  kan  göras,  och  som  även  stöds  av  tidigare 
forskning, (Desroches 2005), är att de snabba pengar som narkotika-
brottsligheten erbjuder ger en möjlighet till att ha en livsstil som andra 
karriärval inte kan erbjuda. Narkotikahandel blir en alternativ väg att 
bli  framgångsrik  i  samhället  för  dem  som  annars  inte  har  dessa 
chanser.

Narkotikan  är  en  fattig  mans  arbetsgivare.  Narkotikabrottsligheten  
utvecklas främst i förortsstrukturerna nu för tiden. (…) I förorterna frodas en  
kriminell livsstil. De som bor där har inte samma möjligheter som personer  
från andra områden och skikt i samhället. De känner ett utanförskap och ser  
därför ingen anledning att leva innanför samhällets regler. Narkotikan blir  
därför  ett  sätt  för  dem  att  kunna  bli  framgångsrika  och  uppnå  en  bra  
levnadsstandard samt få bekräftelse och respekt. De som kommer från denna  
förortsmiljö och sysslar med narkotikahandel använder sig av yttre attribut för  
att symbolisera denna livsstil, till exempel guldringar och guldhalsband. Detta  
leder till att de yngre förmågorna ser upp till dessa personer och dras med i den  
kriminella verksamheten.
(Högnivådistributör)

Att aktörerna anser sig exkluderade från samhällets konventionella 
möjligheter till att bli framgångsrika behöver emellertid inte betyda att 
de har det särskilt dåligt ställt ekonomiskt. I Desroches (2005) studie 
av  högnivådistributörer  hade  endast  åtta  av  de  70  intervjuade 
aktörerna börjat med narkotikaaffärer till följd av att de befunnit sig i 
en desperat ekonomisk situation. Föreliggande studie ger en liknande 
bild och det finns flera exempel i datamaterialet på distributörer som 
42 Se Johanna Skinnaris bidrag i denna antologi för en mer fördjupad genomgång av 

narkotikabrottslighetens ekonomihantering.
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haft en relativt stabil ekonomi men inte kunnat motstå frestelsen att 
tjäna mer. Följande citat från en intervjuperson, som berättar varför 
han blev aktiv som narkotikadistributör, är ett målande exempel på 
hur aktörerna uppfattar  sig ha begränsade möjligheter jämfört med 
andra skikt i samhället.

Jag höll  på  med annan kriminalitet  tidigare,  mest  var  det  bedrägerier  och  
vapenhandel. Jag drev också en oregistrerad exportfirma. Under den här tiden  
hade jag två legala jobb. Jag jobbade väldigt hårt,  sju dagar i  veckan och  
tjänade samtidigt ganska bra, ungefär 30 000 till 35 000 kr i månaden.  
Problemet  var  att  efter  ett  år  fick  jag  en skattesmäll  på  80 000 kronor 
eftersom jag tydligen skulle betala 30 procent i skatt på det ena jobbet och 50  
procent  i  skatt  på  det  andra  jobbet.  Detta  gjorde  mig  förbannad  och  jag  
ledsnade på att försöka tjäna pengar på ärlig väg. Det är omöjligt att tjäna  
ärliga  pengar  i  Sverige.  Det  är  en  klassfråga.  Man tillåts  inte  bli  rik  i  
Sverige.  De som redan är rika får fortsätta att vara detta och de som är  
fattiga ska inte ges någon möjlighet att lyckas.
(Högnivådistributör)

Tre  av intervjupersonerna har haft  kopplingar  till  västafrikanska 
nätverk och även de förmedlar  en bild av narkotikahandel som en 
möjlighet  att  tjäna  mer  pengar  än  vad  som  är  möjligt  med  ett 
konventionellt  jobb.  När det  gäller dessa nätverk framstår  även ett 
försörjningsansvar mot släktingar i Afrika som en av drivkrafterna.

Jag ensam behöver inte narkotikapengarna. Jag skulle kunna ta ett svartjobb.  
Men jag har en fattig familj i Afrika.
(Högnivådistributör)

Intervjupersonen verkar emellertid ha anpassat sig väldigt fort till 
den livsstil som narkotikapengarna tillät och uttrycker att ”pengar är 
som narkotika, man blir beroende”. Han berättar att den största delen 
av inkomsten gick åt till hans egen livsstil; ”fin bil, fin tjej och snygga 
kläder”. Av det som han tjänade gick 30 procent till familjen i Afrika. 
Ett annat exempel är en distributör i förundersökningsmaterialet som 
skickar ner sitt asylbidrag till sin familj i Afrika varje månad och själv 
lever på sina narkotikainkomster.
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Social interaktion
Internationell  forskning har beskrivit den sociala interaktionen med 
andra aktörer inom den kriminella världen som en av drivkrafterna 
(Dorn m fl  1992;  jfr  Steffensmeier  & Ulmer 2005).  I  föreliggande 
studie verkar emellertid denna drivkraft vara viktigast för de personer 
som betraktar sig som yrkeskriminella. 

Spänning
Den spänning som den kriminella världen erbjuder har av forskningen 
lyfts  fram  som  en  drivkraft  för  narkotikadistributörer  (Desroches 
2005; Dorn m fl 1992; Tunnel 1993). Den bilden förmedlas även i 
föreliggande  studie,  men  analysen  visar  att  det  inte  är  själva 
spänningen i sig som är den egentliga drivkraften. Den spänning som 
uppstår  till  följd  av  att  det  som  distributörerna  håller  på  med  är 
olagligt beskrivs som lite ”kittlande” i början av karriären, men sedan 
övergår spänningen ofta till oro och blir därmed en belastning. Flera 
intervjupersoner förklarar att  själva drivkraften egentligen utgörs av 
den ”kick” som de får när de lyckas ro en svår affär i hamn. Själva 
utmaningen är  att  kunna bedriva en framgångsrik affärsverksamhet 
under  svåra  förutsättningar.  Denna  drivkraft  står  med andra  ord  i 
relation  till  narkotikadistributörernas  entreprenörsegenskaper.  En 
högnivådistributör berättar till exempel att han håller på med legala 
affärer från anstalten. När han lyckas med dessa affärer uppnår han 
samma  känsla  som  han  gjorde  när  han  lyckades  med  en 
narkotikaaffär,  det  vill  säga  känslan  av  att  ha  klarat  av  någonting 
riktigt svårt.

Social situation
Om man endast utgår från intervjumaterialet framträder en bild av att 
narkotikamissbruk kan förekomma i de lägre distributionsleden, men 
att det är mycket ovanligt på de högre nivåerna. De intervjuade hög- 
och mellannivådistributörerna förklarar att eftersom narkotikahandel 
är en ren affärsverksamhet undviker man att befatta sig med miss-
brukare.

En pålitlig person kan på inga villkor vara missbrukare. Sysslar man med 
narkotikaaffärer får det inte vara några missbrukare med i bilden.
(Mellannivådistributör)
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När doms- och förundersökningsmaterialet samt SUR läggs till vid 
analysen kompliceras emellertid bilden något. Det som händer är att 
det  blir  möjligt  att  se  en  problematik  i  definitionen av  missbruks-
begreppet. Distributörernas uppfattning av missbruk är något snävare 
än det  konventionella samhällets.  Att  intervjupersonerna framhäver 
att missbruk är ovanligt betyder inte att narkotika inte brukas på de 
högre nivåerna. Tvärtom är det relativt vanligt att bruk av narkotika 
förekommer,  ibland  endast  i  festsammanhang  och ibland  dagligen. 
Narkotikan är ju dessutom av naturliga skäl lättillgänglig för distribut-
örerna.  En rimlig  tolkning är  att  det  som de intervjuade distribut-
örerna  menar  med  missbruk  är  när  narkotikabruket  har  blivit  så 
omfattande  att  det  påverkar  affärsverksamheten  negativt  samt  gör 
personen opålitlig. En koppling kan göras till det dolda missbruket i 
det legala samhället där personer lyckas upprätthålla en fasad utåt med 
arbete  och  socialt  liv  trots  alkoholism  eller  narkotikaberoende. 
Bedömningen  av  det  samlade  datamaterialet  ger  en  bild  av  att 
toleransnivån för  ett  omfattande bruk av narkotika hos  distributö-
rerna är relativt hög. Det är emellertid möjligt att se en tendens till att 
missbruket  är  mer uttalat  och  synligt  hos  lågnivådistributörerna än 
hos mellan- och högnivådistributörerna.

Sammanfattande diskussion
Sammanfattningsvis  kan  konstateras  att  distributörerna  på  den 
svenska narkotikamarknaden har många likheter med de distributörer 
som den internationella  forskningen beskriver.  Till  exempel har de 
svenska  högnivå-  och  mellannivådistributörer  ofta  mer  utpräglade 
entreprenörsegenskaper  än  lågnivådistributörerna.  Narkotikahandeln 
är  huvudsakligen en affärsverksamhet och att  det  är  just  narkotika 
som säljs  beror  på  att  det  är  en vara  som det  är  möjligt  att  tjäna 
pengar på.

En  annan  framträdande  egenskap,  på  de  högre  nivåerna  i 
distributionskedjan, är förmågan att göra rationella överväganden, till 
exempel  att  väga  vinst  mot  risk  när  affärsupplägg  och  marknads-
strategi väljs. Denna form av rationella kalkyleringar har likheter med 
de  diskussioner  som  förs  inom  ”rational  choice”-teorier  (se  till 
exempel Becker 1976; Coleman 1986 refererad i Hagen 1999).  

Även  om  distributörerna  strävar  efter  att  göra  rationella  be-
dömningar  varierar  emellertid  resultatet  av  dem  till  följd  av  att 
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distributörerna saknar en överblick över alla faktorer som bör beaktas, 
till exempel insatser av brottsbekämpande myndigheter, ekonomiska 
risker och konflikter med andra aktörer. Studien visar även att de väl 
genomtänkta och planerade affärsuppläggen många gånger störs av 
oprofessionella och irrationella uppträdanden. Resultatet ger därför en 
anledning  att  vara  försiktig  med  att  överskatta  distributörernas 
skarptänkta förmåga. 

En rimlig förklaring till dessa plötsliga irrationella beteenden kan 
vara att det är en kombination av avsaknad av överblick, en övertro 
på sin egen förmåga och stark psykisk stress.

Distributörerna kan i princip aldrig slappna av från de faror och 
risker  som hela  tiden  lurar  runt  hörnet.  Verksamheten  måste  hela 
tiden övervakas, och oförutsedda händelser kan kräva akuta åtgärder, 
vilket leder till  att man måste vara tillgänglig dygnet runt. Ett enda 
misstag kan resultera i ett långvarigt fängelsestraff. Till detta kommer 
en ständig oro och misstänksamhet mot omgivningen. Den ständiga 
ovissheten om vem som är vän eller fiende eller om myndigheterna är 
dem på spåren gnager hela tiden i bakgrunden. Dessutom är det inte 
ovanligt  att  det  även  på  de  högre  nivåerna  finns  en  missbruks-
problematik med i bilden, även om den inte är lika uttalad som på de 
lägre nivåerna.

När det gäller distributörernas självbild är det möjligt att urskilja 
två olika typer av distributörskategorier; de som inte vill se sig själva 
som kriminella, respektive de som betraktar sig som yrkeskriminella. 
Generellt sett så ser inte någon av dessa kategorier något omoraliskt 
med sin verksamhet men det är vanligt att de utformar egna moraliska 
regler, till exempel i valet av vilka preparat som de marknadsför. En 
koppling  kan  göras  till  Sykes  &  Matzas  (1957)  kontrollteori  om 
neutralisationstekniker som förenklat går ut på att individen tillämpar 
olika metoder för att formulera bortförklaringar, som rättfärdigar det 
kriminella beteendet. 

När det gäller gruppen som betraktar sig som yrkeskriminella, är 
det  möjligt  att  se  en  distinktion i  vilka  beteenden som anses  vara 
förknippat med att vara yrkeskriminell.  Ahktar & South (2000) har 
uppmärksammat  en  liknande  skillnad  och  identifierat  lågnivå-
distributörer  som  en  grupp  som  brukar  mer  våld  än  övriga 
distributörer,  i  syfte  att  förstärka  sin  självbild  som  hänsynslös 
gangster.  I  föreliggande  studie  var  det  emellertid  inte  nivån  i 
distributionskedjan som var avgörande för detta fenomen utan den 
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tydligaste skillnaden gick mellan den yngre och äldre generationen. En 
tolkning som kan göras är att det är själva affärsverksamheten som är 
det primära för den äldre generationen medan den yngre även sätter 
stort värde på att bli respekterad och fruktad.

Betydelsen av respekt, pengar och status var tydlig när det handlar 
om varför aktörerna sysslade med narkotikahandel. En koppling kan 
göras till  strain-teorin (Merton 1938) som menar att  individer som 
anser  sig  exkluderade  från  möjligheten,  att  på  legal  väg,  nå  de 
etablerade  samhällsmålen  söker  alternativa  metoder  för  att  nå  dit. 
Föreliggande studie visar emellertid att känslan av att vara exkluderad 
från möjligheterna att tjäna mycket pengar och få status inte behövde 
innebära att distributörerna hade det särskilt dåligt ekonomiskt ställt 
innan de började med narkotikabrottslighet. Däremot gav narkotika-
brottsligheten en möjlighet att tjäna ännu mer pengar. Detta resultat 
får även stöd i internationell forskning (Desroches 2005).    
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Hur organiserad är den organiserade 
brottsligheten?

LARS KORSELL43

Abstract
Today, organised crime is an important question on the Swedish political agenda. Every-
body seems to agree that this kind of criminality is a huge problem and a lot of initiative  
has been taken the last years in order to combat organised crime. Of current interest is the  
Governmental  memorandum ”National  mobilisation  against  serious  organised  crime”  
[”Nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten”] from 2008. It seems  
that there is a consensus about this kind of criminality and how it looks like. But if one  
looks past the surface, there is insecurity as to what it’s really all about. This article starts  
from the mood of national mobilisation and investigates how organised crime adequately  
could be described in terms of organisation and threat to society. The described criminality  
could be explained as small-scaled and project oriented, with many part time workers, and  
a relatively low level of organisation. Is it this kind of criminality which “national mobili-
sation” is really aimed to battle?  

Inledning

I god  tid  hade  justitieministern  kallat  myndighetschefer  och  läns-
polismästare till möte på departementet i december 2007. Det skulle 
handla om organiserad brottslighet. Verkligheten hinner dock i kapp. 
Det som utspelar sig den 20 november 2007 kommer att ändra dag-
ordningen  på  mötet  och  påverka  politiken  framöver.  En  chefs-
åklagare i  Trollhättan får sin ytterdörr delvis förstörd av en kraftig 
sprängladdning. Träflisor och annat bråte skjuter in i lägenheten som 
projektiler och polisen rubricerar ärendet som mordförsök. Åklagaren 
befann sig inte i lägenheten när bomben briserade. Kanske var hon då 
på åklagarkammaren och lade sista handen vid den stämningsansökan 
som skulle ges in till rätten veckan därpå. Den handlade om kriminella 
gäng som skjutit med pistol in i en lägenhet i Lilla Edet; ett led i en 
kriminell  uppgörelse.  Åklagaren har i  flera år drivit  tunga mål med 
anknytning till organiserad brottslighet, bland annat om utpressning 
från mc-gäng. 

43 Tack för synpunkter från Brå-medarbetarna Johanna Skinnari, Cecilia Englund, 
Daniel Vesterhav, Johanna Hagstedt,  Linda Weding och Madeleine Hulting samt 
från kammaråklagare Thomas Eliasson.
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Mediegenomslaget efter sprängdådet är enormt. På fotografier ser 
man polisens avspärrning runt dörren. Det vita och blå bandet med 
”polis” fladdrar i vinden. Organiserad brottslighet är den stora frågan 
och  alla  sätter  sprängdådet  i  samband  med  denna  kriminalitet. 
Passande nog ligger två journalisters bok, ”Den svenska maffian”, på 
bokhandelsdiskarna och gissningsvis har den också hamnat på många 
politikers och beslutsfattares nattduksbord.

Länge  hade  det  också  varit  oroligt  i  Göteborg.  En  spektakulär 
kupp utförs mot Posten och gärningspersonerna har också kapacitet 
att sätta sju bilar i brand i centrala Göteborg för att skapa oreda och 
kanske också demonstrera makt. Även utanför polishuset brinner en 
bil. Göteborgarna har svårt att ta sig till arbetet och skolan. Staden be-
finner sig i kaos. Tidigare under hösten hade det varit skottlossning på 
öppen  gata  och  polisens  helikopter  hade  beskjutits  när  den  stått 
uppställd  på  flygplatsen.  På  Publicistklubben,  där  jag  deltog  i  en 
paneldebatt,  menar  en  bedömare  att  om  allt  detta  hade  hänt  i 
Stockholm skulle landet närmast ha beskrivits vara i krig. 

Saken är därmed klar. Den organiserade brottsligheten slår tillbaka 
mot rättssamhället. I det läget måste politikerna ta i med hårdhand-
skarna. Sex arbetsgrupper bildas på initiativ av Justitiedepartementet 
för att på kort tid ta fram förslag till åtgärder mot den organiserade 
brottsligheten. Vad som kan göras under våren 2008 ska också göras 
under våren 2008. Andra frågor kommer att hamna som uppdrag hos 
myndigheter och utredningar. Justitieministern får till och med tillfälle 
att  berätta  om dessa arbetsgrupper på  Dagens Nyheters  debattsida 
den 17 januari 2008. Det är varken debatt eller nyhet, men stämnings-
läget är uppiskat och fienden heter den organiserade brottsligheten.

Den 14 maj 2008 håller justitieministern presskonferens och de sex 
arbetsgrupperna  redovisar  sina  överväganden  och  förslag  i  en 
departementspromemoria  med  den  manande  titeln  ”Nationell 
mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten” (Ds 2008: 
38). Frågan är dock vilken organiserad brottslighet vi har i Sverige och 
hur  den  lämpligen  bör  bekämpas.  Vad  är  det  för  brottslighet  och 
gärningspersoner som justitieministerns arbetsgrupper ska motverka? 

Låt oss därför försöka få en bild av den organiserade brottslighet 
som de sex arbetsgrupperna mobiliserar mot och jämföra den med ett 
forskningsläge om vilka uttryck den organiserade brottsligheten tar sig 
i Sverige. Talar vi om samma brottslighet, skiljer sig beskrivningar åt 
inbördes och vilka kunskapsluckor framträder? Den forskning som 
utgör referensmaterial bygger i allt väsentligt på de studier som utförts 
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av Brottsförebyggande rådet  (Brå);  den är  visserligen fragmentarisk 
men ändå den enda systematiska kartläggning som gjorts och fort-
farande pågår. 

Del 1: Den organiserade brottsligheten i 
Sverige
Redan  nu  bör  avslöjas  att  departementspromemorian  ”Nationell 
mobilisering”  är  tämligen  obestämd  på  den  avgörande  frågan  om 
vilken brottslighet mobiliseringen riktar sig mot. Innan vi går in på 
departementspromemorian  är  det  därför  lämpligt  att  i  korthet  be-
skriva forskningsläget; som en första del av artikeln.

Det forskningsläge som kan redovisas om den organiserade brotts-
ligheten i Sverige får en naturlig avgränsning till den forskning som 
faktiskt finns. Först behandlas smuggling och försäljning av alkohol. 
Därefter  kommer  trafficking  för  sexuella  ändamål,  narkotika  och 
häleri.  Slutligen finns  ett  avsnitt  om otillåten påverkan,  som är  en 
metod för den organiserade brottsligheten att skydda sin verksamhet 
med.  Områden  som  saknas  är  trafficking  för  arbetskraftsbehov, 
cigarettsmuggling,  vapenhandel,  illegala  spel,  utpressning  och  be-
skyddarverksamhet. Dessutom finns inte rån med, en kriminalitet som 
kan ligga nära organiserad brottslighet. 

Spritsmuggling
Organiserad  brottslighet  är  inte  något  nytt;  en  klassisk  form  är 
smuggling av alkohol, som fick ett uppsving när motboken infördes år 
1917 (Andersson 2002). När motboken väl avskaffades år 1955 är ett 
rimligt  antagande att  smugglingen upphörde.  Samma gissning hade 
man i Norge när förbudet upphörde, men Per Ole Johansens (1994; 
1996; 2004) forskning visar att alkohol var en ”markedet som icke vill 
dø”. Den kompetens och infrastruktur som hade byggts upp genom 
årtionden av smuggling, där ofta samma familjer var involverade, för-
svann inte bara för att alkohollagstiftningen ändrades. 

Kanske  fortsatte  alkoholsmugglingen  även  i  Sverige  trots  att 
motböckerna inte längre var i bruk? Vad vi i alla fall känner till är att 
smugglingen uppmärksammades under 1990-talet och fortfarande gör 
det. Enligt en färsk undersökning bland gymnasieelever i Stockholm 
har  mer  än  hälften  druckit  smuggelsprit  det  senaste  året  (Leifman 
2008).  Även andra undersökningar ger vid handen att smuggelsprit 
förekommer i en inte obetydlig omfattning (Sorad 2008). 

181



Idag underlättas  alkoholsmuggling av de liberala  införselreglerna 
för privat bruk inom EU (Weding 2007). Som privatperson kan man 
ta med stora mängder över gränsen och denna alkohol finner också 
vägar till andra personer än dem som fört in produkterna ”för eget 
bruk”.  Det  är  troligt  att  denna  form  av  förtäckt  privatimport  är 
tämligen oorganiserad och att en stor del av försäljningen sker inom 
ramen  för  privata  nätverk.  Denna  ”myrtrafik”  av  ett  stort  antal 
”smugglare” handlar då om en mycket decentraliserad och lokal före-
teelse. Var och en kan bli sin egen smugglare, grossist och detaljist i 
liten skala genom att då och då fylla bilen med varor i samband med 
resor till  exempelvis  Danmark. Denna oorganiserade brottslighet är 
svår att komma åt för myndigheterna eftersom den är småskalig och 
bygger på relationer bland släkt, vänner och arbetskamrater.

Tillgången till  billig alkohol har fört med sig att  hembränningen 
minskat  och  attraherar  väl  idag  närmast  ”gör-det-självare”  och 
personer som ser det som en livsstil och som alltid haft grytan kok-
ande. Statistiken talar också sitt tydliga språk att hembränning minskar 
(Sorad 2008). 

Den mer storskaliga smugglingen förutsätter en helt annan logistik 
och apparat. Då är det inte tillräckligt med rymliga personbilar och 
lätta  släpkärror  utan  lastbilslaster  och  utrustning  för  godshantering 
behövs.  Det är en nackdel  som alkohol har mot narkotika, det tar 
väsentligt större plats och väger dessutom mycket (Brå 2007:4). Den 
storskaliga smugglingen går till på det sättet att alkoholen köps in i 
länder  som  Tyskland  och  Frankrike.  Inköpen  sker  direkt  från  ett 
bryggeri eller en spritfabrik (Weding 2007). I de smugglingsfall som 
Weding (2007) undersökt har säljföretagen sannolikt inte känt till att 
de  sålt  alkohol  till  entreprenörer  som har  för  avsikt  att  förvandla 
legala  varor  till  smuggelgods.  Köparna  kan  nämligen  visa  upp 
dokument som styrker rätten att hantera alkohol. Det kan vara företag 
som tidigare  haft  tillstånd  att  importera  alkohol  eller  som uppgett 
punktskattenummer, som senare visat sig vara påhittade. 

Man kan också anta att bryggerier och alkoholfabriker inte lägger 
ned alltför mycket möda på att kontrollera köparna när allt ser bra ut i 
dokumenten. Köparna synas därför inte närmare i sömmarna. Man 
vill i första hand sälja sina produkter, inte kontrollera köparna. Detta 
beteende förekommer också i  samband med annan handel av gods 
med tveksamt ursprung (Steffensmeier 1986; Brå 2006:2).

Sedan transporteras alkoholen med lastbil till Sverige. Det kan ske 
genom  att  ett  åkeri  anlitas  och  då  kanske  varken  åkeriet  eller 
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chauffören  känner  till  att  det  egentligen  är  smuggelgods  som 
transporteras.  Smugglaren  drar  nytta  av  det  legala  samhällets 
transporttjänster  som  uppvisar  alla  yttre  tecken  på  ett  lagligt 
förfarande. Dessutom kan papper visas upp, även om de kanske inte 
håller för en minutiös granskning. 

För själva  inköpet och transporten till  Sverige  krävs  därför inte 
någon  större  organisation.  Det  är  enbart  chaufförer  till  egna  eller 
andras transportmedel.  Till  detta  kommer att  fordon ska tillhanda-
hållas, liksom kapital för inköpet och dokument som sedan gör det 
möjligt  att  köpa  stora  partier.  Det  räcker  med  en  kriminell  entre-
prenör och kanske några medhjälpare.

När den stora godsmängden väl befinner sig på svensk mark måste 
lastbilen lossas  och alkoholen lagras.  För  det  krävs  utrustning  och 
lokaler som lastbrygga, lift  och ytor (jfr Brå 2006:6).  Även här an-
vänds  en  legal  verksamhet  eftersom  det  knappast  är  möjligt  att 
hantera stora partier som privatperson. Eget företag, till exempel ett 
åkeri, fungerar därför som mottagare av godset. 

Den  stora  organisatoriska  utmaningen  kommer  egentligen  först 
efter  det  att  importvarorna  förrådsställts  och  ska  distribueras  till 
grossister  på  lägre  nivå  eller  detaljister.  Det  kan  också  finnas 
slutkunder som köpare av större kvantiteter. I Wedings (2007) under-
sökning  finns  tecken  på  att  restauranger  kunde  vara  köpare  av 
smuggelgods.  Dessvärre  har  vi  begränsad  kunskap  om  hur 
distributionen går till av den storskaligt illegalt införda alkoholen. En 
förklaring är att tullen av naturliga skäl är inriktad på själva införseln 
och  inte  på  hur  smuggelgods  sedan  distribueras  i  landet,  möjligen 
passeras olika grossistled för att slutligen nå detaljister. Det är i stället 
Polisens  sak  att  bekämpa  den  hantering  som  sker  sedan 
smugglingsstadiet passerats. Den bild som ges är emellertid att Polisen 
inte nämnvärt har inriktat sig mot distributionen av alkohol, trots att 
det i slutändan blir Polisens bekymmer i form av ordningsstörningar; 
billig och lättillgänglig alkohol leder till fylla, bråk och våld.

Ett rimligt antagande är att de nätverk som tar emot alkoholen är 
tämligen  komplicerat  uppbyggda  eftersom  det  handlar  om  för-
hållandevis stora partier. Men det kan också, på liknande sätt som för 
narkotika, finnas en variation där vissa grossister köper stora partier 
medan andra nöjer sig med mindre kvantiteter (Brå 2007:7). Därmed 
behöver  det  i  slutändan inte  vara  någon  större  skillnad  mellan  de 
nätverk  som  förmedlar  den  privatimporterade  alkoholen  och  den 
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storskaliga smugglingen; flaskor som flaskor. Här finns följaktligen ett 
stort forskningsbehov att närmare beskriva distributionens struktur.

För  konsumenterna  går  det  knappast  att  veta  om  alkoholen 
kommer  från  det  som  säkert  många  uppfattar  som  ett  oskyldigt 
överutnyttjande av reglerna för privatinförsel eller den mer hårdföra 
smugglingen i stor skala. Det är också en stor fördel som alkoholen 
har  mot  narkotika,  det  är  en laglig  produkt och det  är  därför inte 
särskilt skamfyllt för var och en att köpa smuggelsprit. Det innebär en 
svårighet för myndigheterna att bekämpa den organiserade brottslig-
heten eftersom man kan anta att köparna är återhållsamma med att 
informera myndigheterna. En parallell kan göras till prostitution, där 
säkert de flesta män aldrig skulle kunna tänka sig att vara inblandade i 
köp av sexuella tjänster från kvinnor som är involverade i trafficking 
(Brå 2008). En annan sak är att köpa sådana tjänster av kvinnor som 
driver verksamheten i egen regi. Men vem kan se skillnaden när det 
saknas tydliga tecken på trafficking? Låt oss därför titta närmare på 
organisationsgraden vid trafficking.

Trafficking
Sovjetunionens fall, globalisering och öppna gränser har berett vägen 
för sexhandel över gränserna och ett förhållandevis nytt problem är 
trafficking,  även  om  ”vit  slavhandel”  var  en  stor  fråga  under 
mellankrigstidens Nationernas Förbund (Outshoorn 2004). Kvinnor 
med begränsade försörjningsmöjligheter hamnar i länder som Sverige 
med hjälp av kopplare eller traffickerare. Även om en okänd andel 
kvinnor redan är prostituerade i sina hemländer krävs resurser för att 
etablera sig i Sverige. Ett typiskt scenario enligt en kommande Brå-
rapport (2008) är att kvinnor rekryteras i Estland för att arbeta som 
prostituerade i länder som Sverige. När organisationsgraden är särskilt 
hög kan kvinnorna resa runt i flera länder och vid sidan av Sverige 
kan det gälla Norge, Finland, Spanien och Storbritannien (Brå 2008). 
Olika traffickerare måste då samarbeta över nationsgränserna för att 
arbetsrotationen ska fungera smidigt.

De flesta traffickingfall som Polisen undersökt har emellertid en 
låg  organisationsgrad  (Brå  2008).  Ofta  finns  bara  huvudmannen, 
några medhjälpare och ett fåtal kvinnor. Verksamheten är spontant 
bedriven  och  inte  alls  särskilt  planerad.  Den  lågskaliga  rörelsen 
genererar inte några större vinster. Det finns också en mellannivå med 
en högre organisationsgrad där verksamheten bedrivs under längre tid 
och ett flertal kvinnor kan ingå i verksamheten. 

184



I  Sverige  finns  också  exempel  på  traffickingfall  med  en  hög 
organisationsnivå, även om de är sällsynta (Brå 2008). Det är då ett 
flertal personer involverade, men rörelsen är flexibel och medarbetare 
kommer och går. Däremot finns en noggrannare plan för hur många 
kvinnor som ingår i verksamheten och när de kommer till respektive 
lämnar Sverige. Organisationen anlitar också en rad medhjälpare, som 
exempelvis skriver annonser och lägger ut uppgifter på Internet. 

Vid den lågskaliga traffickingen rekryterar huvudmannen kvinnor 
från bekantskapskretsen (Brå 2008). Det gäller också vid mellannivån 
och den högre organisationsgraden, men då anlitas också rekryterare, 
som förmedlar  kontaktar  med kvinnor,  till  exempel  från bordeller. 
För detta får förmedlarna ett arvode. Själva rekryteringen tycks oftast 
ske  inom  ramen  för  privata  nätverk.  Det  förekommer  dock  viss 
annonsering efter kvinnor. 

Nästa led är resan till Sverige och ofta väljer man ett billigt rese-
alternativ.  Det  förekommer  att  kvinnor  åker  med  långtradare  eller 
färdas i bil tillsammans med traffickeraren (Brå 2008). Längre bort än 
från Estland förekommer lågprisflyg och bussresor. Som regel är det 
traffickeraren  som  betalar  biljetten  men  ibland  gör  kvinnorna  det 
själva. I de fall kvinnorna behöver en referensperson för att få visum 
till inresan till Sverige är det traffickeraren som tar på sig den upp-
giften. Kvinnorna reser med sina egna pass.

På svensk mark utövas prostitutionen normalt sett från hotell eller 
lägenheter. Gatuprostitution förekommer visserligen också vid traff-
icking,  men det  är  mindre brukligt  och förekommer mest  när små 
kriminella  nätverk ligger bakom. På det  planet  har gatuprostitution 
nackdelen  av  att  tillhöra  den  ”lägsta  statusklassen”  vilket  påverkar 
priserna. Förbudet mot köp av sexuella tjänster innebär också en risk 
för  köparna  samtidigt  som  regleringen  kan  förmodas  driva  upp 
priserna. Förbudet har en tydligt avhållande effekt till följd av att upp-
täcktsrisken  är  hög  när  sexhandeln  sker  synligt.  Det  kriminella 
nätverket  använder  därför  helst  lägenheter.  Men  dessa  kan  inte 
användas under för lång tid eftersom fastighetsskötare och grannar 
kan tipsa polisen (Brå 2008; Nilsen 2008). Det ställer krav på orga-
nisation att hela tiden ordna kontrakt för nya lägenheter. 

Prostitutionen  kan  också  bedrivas  från  hotellrum,  särskilt 
intressanta  är  lågprishotell  som  inte  är  bemannade  med  personal 
under kvällar och nätter. På samma sätt som för lägenheter möjliggör 
mobiltelefoner  att  kunder  kan  slussas  in  enligt  ett  schema.  Det 
minskar  risken  för  att  det  blir  ”spring”  som  kan  väcka  miss-
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tänksamhet och känslan av bordell som kan innebära en avhållande 
effekt  på  köparna  (Nilsen  2008).  En  strategi  är  uppenbarligen  att 
kunderna inte ska stöta ihop med varandra,  som ett  led i  att  upp-
rätthålla diskretion.

För traffickerarna är en fördel med gatuprostitution att etablerings-
tröskeln  är  låg;  det  enda  som  krävs  är  att  hitta  rätt  gator. 
Gatuprostitution  kan  därför  fungera  som  en  inkörsport  till  mer 
organiserade former av trafficking där lägenheter på sikt anskaffas.

Vid sidan av hotell  och lägenheter kan prostitutionen arrangeras 
som eskortservice. För traffickerarna är förmånen att denna form av 
prostitution lämnar ifrån sig lite signaler och därför är brottsligheten 
svårare  att  upptäcka  än  lägenhetsbordeller  (Nilsen  2008).  Eskort-
service  för  också  tanken  till  prostitution  i  lyxklassen  och  det  bör 
påverka prisbilden. Oavsett om hotell, lägenheter eller eskortservice 
används  måste  traffickerarna  komma  i  kontakt  med  kunderna. 
Annonsering sker ofta på hemsidor. Även om mindre nätverk också 
kan  använda  Internet  är  ändå  den  formen  av  marknadsföring  ett 
tecken på en hög organisationsgrad eftersom det krävs datakunninga 
personer,  annonser  på  hygglig  svenska  och  foton  av  någorlunda 
kvalitet. Som ett komplement till annonser på Internet förekommer 
också  direktreklam till  kända  kunder.  Textmeddelanden  till  mobil-
telefon eller brev via e-post annonserar om ”nya” kvinnor; exempelvis 
i form av kodade meddelanden om att ”nya blommor har kommit” 
(Brå 2008). 

Prostituerade kan också tillhandahållas genom sexpartyn där man 
håller till i någon kunds bostad eller fritidshus (Brå 2008). Kvinnorna 
bjuds då ut till gästerna. 

Idag är  det  mindre  vanligt  att  annonsering  sker  i  tidningar  och 
tidskrifter.  Nätet  har  tagit  över  en  stor  del  av  annonsmarknaden. 
Annonsering på Internet är ofta en nödvändig del för att få kunder 
samtidigt  som  det  innebär  en  exponering  för  Polisen,  som 
systematiskt söker av nätet (Nilsen 2008). I en känd traffickinghärva 
var dock organisationsgraden synnerligen låg och marknadsföringen 
skedde genom ryktesspridning och att lappar delades ut (Brå 2008). 
Bordellen gjorde emellertid misstaget att dumpa priserna och följden 
blev att det kom för många kunder, det blev bråk och grannarna slog 
larm. Ryktesspridning behöver emellertid inte enbart vara ett tecken 
på låg organisationsgrad utan kan vara en ren riskminimeringsmetod. 
Men oftast handlar det om små nätverk, som kanske också ägnar sig 

186



åt annan kriminell verksamhet. Det kan vara en början till en bordell-
verksamhet som sedan söker sig fler kunder genom andra kanaler.

En diskret  och  kompletterande  form av  marknadsföring  är  när 
exempelvis  taxichaufförer  fungerar  som informationskällor.  De  får 
både  körningar  och  dricks  samtidigt  som de  kan  få  ersättning  av 
bordellen.

Eftersom kunderna söker nyheter förekommer det att kvinnorna 
reser runt och det förutsätts därför ett nätverk där det är möjligt att 
upprätthålla  någon form av  balans  mellan  tillgång och efterfrågan. 
Riktigt hur detta går till känner vi inte till, men antagligen har olika 
nätverk kontakt med varandra och kan på det sättet lösa logistiken. I 
grunden  är  det  kanske  inte  någon  större  skillnad  mellan  detta 
förfarande  och  hur  av  varandra  oberoende  narkotikadistributörer 
hjälper varandra genom att låna ut narkotikapartier (Brå 2007:7). Det 
som utmärker nätverk är personer som känner och litar på varandra, 
inte  formella  positioner  som  i  renodlade  organisationer  (jfr  Lind 
2002). Därför går det ofta att hitta smidiga lösningar. 

En viktig del i traffickingverksamheten är ekonomihanteringen och 
ett  vanligt  förfarande  är  att  kvinnorna  löpande  skickar  pengar  via 
betalningsförmedlare.  En  annan  mer  sofistikerad  metod  är  att 
kvinnorna bokas på nätet via en bokningscentral.  Betalning sker då 
med kort eller att pengar skickas genom valutaförmedlare.

Vad  som  hittills  beskrivits  är  de  fall  som  upptäckts  av 
myndigheterna. Det förekommer också en mer förfinad prostitution 
som  är  mycket  svår  att  upptäcka  och  troligen  är  det  resursstarka 
kvinnor  som därför  klarar  att  etablera  sig  på  egen  hand  utan  att 
behöva ingå i ett kriminellt nätverk. Det är då inte fråga om vare sig 
trafficking  eller  koppleri,  även  om det  inte  kan  uteslutas  att  även 
”lyxprostituerade” behöver vissa kriminella kontakter och betalar för 
det.

Polis och socialtjänst får anses vara framgångsrika i att motarbeta 
gatu-,  hotell-  och  lägenhetsprostitution.  Polisiär  spaning  i  kom-
bination  med  tips  från  hyresvärdar  och  hotellägare  leder  till  att 
brottsligheten  upptäcks.  I  Stockholm,  Göteborg  och  i  viss  mån 
Malmö  finns  särskilda  polisenheter  som  övervakar  trafficking. 
Behovet av nationell mobilisering på detta område torde därför vara 
begränsat.

Hittills  har  enbart  trafficking  för  sexuella  ändamål  diskuterats. 
Förmodligen är trafficking för regelrätt arbetskraftsexploatering med 
framför allt män ett större problem, men hamnar gärna i skymundan 
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för sextraffickingens höga nyhetsvärde där kvinnor och barn utgör 
”ideala  offer”  (Aas  2007).  Bristen  på  fri  rörlighet  för  många 
människor  i  en  global  värld  leder  till  kriminalitet  (Castells  2000; 
Delmas-Marty & Spencer 2002). Kunskapsbristen på andra former av 
trafficking  än  för  sexuella  ändamål  liksom för  illegal  migration  är 
emellertid mycket stor och här finns ett klart forskningsbehov, liksom 
tidigare  pekats  på  för  distributionen  av  alkohol.  Dessvärre  lyfter 
knappast  departementspromemorian  ”Nationell  mobilisering”  fram 
behovet av mer kunskap om den organiserade brottsligheten.

Narkotika
Organiserad brottslighet för närmast tankarna till  narkotika, särskilt 
storskalig narkotikasmuggling. Tidigare forskning har dock pekat på 
att  storskaliga  organisationer  inte  behövs  för  att  kunna  bedriva 
narkotikabrottslighet  (Desroches 2005;  Dorn,  Murji  & South 1992; 
Reuter  &  Haaga  1989).  Däremot  underlättar  stora  nätverk  verk-
samheten.  I  Sverige  är  också  organisationsgraden  låg,  men  genom 
nätverk kan grupperingar  bildas  för  att  genomföra projektinriktade 
operationer (Brå 2005:11). Eftersom nätverken är mycket omfattande, 
har individerna endast lösa kontakter med varandra (jfr Paoli 2002; 
Coles  2001;  Schiray  2001).  Resultatet  är  en  flexibel  kriminalitet 
ständigt i rörelse som därmed är svår att bekämpa för myndigheterna. 
Troligen var organisationsgraden högre under 1960- och 1970-talen 
till  följd  av  att  antalet  entreprenörer  var  väsentligt  färre  än  idag 
(Korsell 2006). 

Narkotikabrottslighet  handlar  i  grunden  om  distribution  och 
antalet led i distributionskedjan varierar från fall till fall beroende på 
vilka affärsupplägg och strategier  som tillämpas.  Vanligtvis  kan det 
skifta  mellan  två  till  tio  olika  led  (Brå  2007:7).  Högst  upp  i 
distributionskedjan  finns  högnivådistributörer,  som  är  något  av 
narkotikamarknadens generalagenter. Det är aktörer som importerar 
och säljer narkotika vidare till andra distributörer eller personer som 
köper narkotikapartier direkt från importörer i syfte att sälja partiet 
vidare till andra distributörer. För de utländska leverantörerna utgör 
högnivådistributörerna inkörsporten till den svenska marknaden. En 
högnivådistributörs etablering på den svenska marknaden är viktig för 
de  internationella  nätverken  eftersom det  möjliggör  en  omfattande 
export till Sverige. Däremot är en enskild högnivådistrubutör inte lika 
viktig för den svenska marknaden; slås en högnivådistributör ut finns 
det andra nätverk som hela tiden tar in varor.
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Nedanför  högnivådistributörerna  finns  mellannivådistributörer. 
Dessa personer fungerar som högnivådistributörernas nyckel till den 
lokala  marknaden.  Längre  ned  i  kedjan  påträffas  sedan  lågnivå-
distributörer  och  detaljister  som  möjliggör  att  narkotikan  når 
slutkonsumenten. 

Förankringen till den lokala marknaden blir viktigare desto längre 
ner i  kedjan en distributör befinner sig.  Högnivådistributörerna har 
ofta endast ett fåtal kunder under sig och dessa kan vara geografiskt 
utspridda  över  hela  Sverige  (Brå  2007:7).  Det  är  också  en  säker-
hetsmässig fördel att sälja utanför det egna närområdet om man vill 
hålla en låg profil.  För mellannivådistributörerna är den lokala för-
ankringen däremot av yttersta vikt. För dem är det viktigt att ha ett väl 
utvecklat  kontaktnät  med  pålitliga  personer  både  ovanför  och 
nedanför  dem  i  distributionskedjan  för  att  kunna  möjliggöra  ett 
kontinuerligt flöde av narkotika och parera för eventuella störningar i 
både tillförseln och vidaredistributionen. Det är därför som mellan-
nivådistributörerna  är  de  mest  centrala  aktörerna  på  den  svenska 
narkotikamarknaden. 

Ett projekt kan vara kortlivat och till exempel endast bestå av ett 
inköp av ett narkotikaparti från en specifik försäljare där partiet sedan 
smugglas till Sverige (Brå 2005:11). Det kan också vara långlivat och 
till exempel innebära att narkotikapartier köps in kontinuerligt från en 
specifik  försäljare  och  smugglas  till  Sverige.  Som  nämnts  är  de 
kriminella  nätverken  mycket  flexibla  och  medarbetarna  i  projekten 
kommer och går. 

Stor vikt läggs dock vid valet av medarbetare.  Förtroende är av 
avgörande betydelse eftersom rättssystemet inte innebär något skydd 
på den kriminella marknaden. Förskingring av brottsliga pengar och 
stöld  av  narkotikapartier  kan  av  naturliga  skäl  inte  hanteras  av 
myndigheterna och avgöras i domstol (Brå 2007:4). Det gäller därför 
att kunna lita på medarbetarna. Eftersom verksamheten är brottslig 
måste den hela tiden skyddas mot myndigheterna och därför är det 
nödvändigt att välja personer som i alla lägen håller tyst. 

Vissa kontakter och uppgifter  anses vara viktigare än andra.  De 
göromål och affärskontakter som framstår som mest känsliga är att 
svara  för  huvudlager  och  förvaring  eller  transport  av  pengar  (Brå 
2007:4; Brå 2007:7). 

Vid rekrytering av kurirer går aktörerna ofta utanför den vanliga 
kretsen  av  medarbetare  som  svarar  för  andra  riskabla  uppgifter. 
Tvärtom är det  många gånger önskvärt  att  kuriren vet  så lite  som 
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möjligt om huvudmannen och det är inte ovanligt att mellanhänder i 
form av kurirrekryterare  används för  att  skapa ”vattentäta  skott”  i 
nätverket (Brå 2005:11; van Duyne & Levi 2005).

När projekten väl genomförs sker de ofta i organisationsliknande 
former (Brå 2005:11). Även om narkotikabrottsligheten vanligtvis inte 
baseras  på  stora  kriminella  organisationer  finns  som  regel  vissa 
hierarkiska inslag i grupperingarna som utför projekten. Det är vanligt 
att  grupperingarna  består  av  en  eller  två  huvudmän,  som  kan 
beskrivas  som  projektledare.  Runt  omkring  dessa  finns  sedan 
”projektanställda”,  personer  som  får  betalt  för  att  agera  kurir, 
mottagare  eller  förvarare.  Dessa  personer har olika status,  lön och 
riskexponering.  Hur många personer som är inblandade i  projektet 
och graden av arbetsfördelning är högst varierande. Medarbetarna kan 
sägas  arbeta  med  FoU-verksamhet  (rekognosering  av  smugglings-
vägar, expertis för att konstruera lönnfack etc.), ekonomi (penning-
utlånare, växlingsbulvan, penningkurir och skuldindrivare) och logistik 
(ordna biljetter,  hyra fordon, koordinera och styra  kurirer,  ta  emot 
kurirer). 

Enligt  Brå:s  forskning  finns  inte  några  tecken  på  att  den 
organiserade  narkotikabrottsligheten  strävar  efter  att  infiltrera  det 
legala näringslivet och att kriminaliteten därför skulle spridas i vanliga 
företag (Brå 2007:7;  jfr  van Duyne & Levi  2005;  van Duyne m.fl. 
2003). Snarare är det åtskilliga narkotikaentreprenörer som drömmer 
sig  bort  till  en  mindre  riskfri  och  mer  konventionellt  accepterad 
verksamhet som välmående egna företagare i exempelvis restaurang- 
och byggbranschen (se Skinnaris artikel). Även en mindre pizzeria är 
något att vara stolt över och visa upp för barn och barnbarn. Ett eget 
företag är således något som hägrar som en kontrast till det kriminella 
livets avigsidor, inte en plattform för en utvidgad kriminalitet.

Den  organiserade  narkotikabrottsligheten  består  av  många 
entreprenörer  och  ännu  fler  medarbetare.  Verksamheten  är  typiskt 
sett småskalig och mycket pengar går åt till utgifter och konsumtion. 
Mycket  möda  läggs  ned  på  att  minska  risken  för  upptäckt. 
Sammantaget  ger  det  en  stryktålig  kriminalitet  som  står  väl  emot 
myndigheternas  insatser.  En  nationell  mobilisering  kan  knappast 
ändra på detta faktum.

Häleri
Vid sidan av smuggling tillhör häleri en klassisk form av organiserad 
brottslighet  (Brå  2006:6).  Ändå  förknippas  knappast  häleri  med 
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organiserad brottslighet  och det  beror nog på dess  stillsamma och 
närmast osynliga natur.

Tjuvar finns det gott om, men hälarna är väsentligt färre. För att 
köpa  upp  stora  mängder  stöldgods  från  olika  tjuvar,  ordna 
transporter, bearbeta godset för den legala marknaden och sälja det på 
annan  ort  eller  kanske  utomlands,  krävs  organisation  och  arbets-
delning.  Brottsligheten  blir  därför  med  nödvändighet  organiserad. 
Verksamheten tar sig i  ännu högre grad organisatoriska former när 
stölder blir rena beställningsverk från hälaren. 

Ett exempel är raden av kopparstölder som nu sker till följd av de 
höga  världsmarknadspriserna  (SR  2008).  Kriminella  entreprenörer 
anlitar personer som bryter sig in på platser med mycket koppar. De 
som  gör  inbrottet  lastar  sedan  lastbilar  med  kopparmetall.  Ibland 
används till och med det bestulna företagets egna truckar. Den stulna 
kopparen säljs sedan utan kvitto till mindre nogräknade skrothandlare 
och det förefaller inte vara svårt att få avsättning för stöldgodset, som 
sedan går rakt in i det legala näringslivet. Det är möjligt att vissa av 
dessa skrothandlare inte har närmare kunskap om vilka personer de 
gör affärer med, utan enbart tar tillfället i  akt när det uppkommer. 
Organisationsgraden behöver därför inte vara särskilt  hög eftersom 
delar av det legala näringslivet villigt samarbetar med den kriminella 
ekonomin. Den kriminelle entreprenören är visserligen i behov av tips 
för att veta var koppar kan stjälas och när det är lämpligt med tanke 
på tillgång, bevakning och andra faktorer. Sedan behövs kvalificerade 
tjuvar som kan hantera utrustning och lastbilar. När väl stöldgodset 
har  hamnat  i  ett  legalt  företag  kan  det  sedan handlas  fritt  företag 
emellan.

Andra skrothandlare tillämpar mer komplicerade upplägg där på 
pappret korrekta inköp görs från företag som enbart har funktionen 
att  vara part  i  skumma transaktioner  (SR 2008).  Formellt  finns en 
målvakt i det bolag som tar på sig ansvaret när skatter ska betalas. Det 
är samma upplägg som tillämpas inom byggbranschen för att kunna 
avlöna svart arbetskraft (Brå 2007:27). Bolagen blir enbart ett verktyg 
för att kunna sluta avtal, ställa ut fakturor och inneha bankkonton. I 
den  kriminella  ekonomin  finns  ”fixare”  som  vet  hur  denna 
pappersexercis  går  till.  Dessa  personer  är  inte  bundna  till  någon 
särskild  bransch  utan  opererar  fritt,  även  om  byggbranschen  är  i 
särskilt  behov  av  kriminalitetens  kamrerer.  ”Fixarna”  är  osynliga 
aktörer  och  figurerar  sällan  i  förundersökningarna.  Det  krävs 
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telefonavlyssning och omfattande spaning för att  komma i  kontakt 
med dessa grå eminenser (Brå 2007:27).

Andra  exempel  på  häleri  är  när  stöldgods  blandas  upp  med 
butikers ordinarie sortiment eller används för att renovera företags-
lokaler (Brå 2006:6). Stöldgods kan också användas som råvaror, allt 
från mjöl till metall. Antagligen finns det åtskilliga näringsidkare som 
driver  små  verksamheter  som kan  tänka  sig  att  göra  mindre  eller 
större  inköp vid  sidan av när  riskerna är  låga  och vinsterna  höga. 
Särskilt om näringsidkaren slipper göra affärer direkt med tjuven utan 
i  stället  med  en  hälare  kan  uppgörelserna  ”nästan  uppfattas  som 
lagliga”. Detta är omständigheter som liknar de nyss beskriva kring 
försäljning  av  smuggelsprit  och  som underlättar  brottsligheten  och 
gör den särskilt svår att upptäcka.

I den kriminella ekonomin fyller hälaren en viktig funktion efter-
som  det  knappast  är  möjligt  för  en  tjuv  att  i  det  långa  loppet 
omvandla  stöldgods  till  pengar  genom  försäljning  till  vänner  och 
bekanta. Efterfrågan är för liten och priserna för låga. Stöldgods av 
större  kvantiteter  måste  in häleriledet  och det  är  säkert  också  ofta 
beställningsarbeten när hela lastbilslaster stjäls av en viss vara. Det är 
också riskabelt att exponera sig och sälja stöldgods. Helst bör godset 
hamna på den vanliga legala marknaden. Det är där som efterfrågan 
på  varor  aldrig  sinar  och  det  är  där  som  köparna  betalar  mest 
(Källman & Korsell 2007). 

Hälarens affärsidé är att lösa tjuvens problem, köpa stöldgodset, ta 
över risken med besittningen och kanalisera det till rätt marknad (Brå 
2006:6).  Eftersom hälaren inte sällan är företagare verksam på den 
legala marknaden har denne tillträde till  andra kunder än dem som 
finns i de kretsar där tjuven normalt vistas.  Genom miljöbytet och 
den legala inramningen förvandlas föremålets  karaktär av stöldgods 
och  övergår  till  att  bli  en  vara.  Detta  karaktärsbyte  kan  göra  det 
möjligt att sälja stöldgodset som vilken vara som helst. 

Hälaren utgör inte enbart en tjuvarnas marknad utan är också en 
viktig affärspartner för narkotikabrottsligheten eftersom en andel av 
tjuvarna  finansierar  sitt  missbruk  genom  stölder.  Genom  hälarens 
inköp och betalningar  går  stöld-  och  narkotikamarknaden samman 
(Brå 2005:11). Ibland kan narkotikaförsäljare till och med förvandlas 
till hälare genom att byta en vara mot en annan i syfte att konkurrera 
om köparna med goda betalningsvillkor (Brå 2007:4).  Det är också 
genom  narkotikaspaning  –  sedan  länge  en  prioriterad  uppgift  för 
Polisen – som hälerifall har nystats upp, närmast som en bonus (Brå 

192



2006:6). Det är bevis på att häleri inte ligger särskilt högt på Polisens 
prioritetslista.  Det  är  egentligen  lite  märkligt  eftersom häleri  är  en 
viktig del av den organiserade brottsligheten, antingen på egna meriter 
som en organiserad mottagare av stöldgods eller  i  egenskap av en 
viktig partner för de personer som ägnar sig åt organiserade stölder. 
Till  detta  kommer  den  nyss  nämnda  kopplingen  till  narkotika-
marknaden,  som kan  motverkas  bakvägen  genom att  man  stryper 
avsättningen för betalningsmedlet stöldgods. Det är därför önskvärt 
att den nationella mobiliseringen tar tillfället i akt att intressera sig för 
marknaden av stöldgods. 

Otillåten påverkan
För  att  skydda  den  kriminella  verksamheten  tar  den  organiserade 
brottsligheten  i  vissa  lägen  till  otillåten  påverkan  mot  myndighets-
personer (Korsell 2007). Med otillåten påverkan avses hot, förtäckta 
hot, utpressning, trakasserier, våld, skadegörelse och korruption, allt i 
syfte att påverka (Brå 2008:8).

Enligt  en  omfattande  enkätundersökning  låg  olika  former  av 
grupperingar  bakom  en  fjärdedel  av  de  trakasserier,  hot  och 
våldssituationer  som  tjänstemän  inom  brottsbekämpande  myndig-
heter  och  myndigheter  med  kontrollfunktioner  utsätts  för  (Brå 
2005:18).  Den  största  kategorin  av  grupperingar  utgjordes  av 
organiserad brottslighet med inriktning på smuggling och ett rimligt 
antagande är att det främst handlar om narkotika. 

Det  finns  flera  syften  bakom  den  organiserade  brottslighetens 
intresse  för  otillåten  påverkan.  Det  mest  uppenbara  är  att  försöka 
förmå en tjänsteman att göra något eller kanske ännu hellre förhålla 
sig passiv. Otillåten påverkan kan också ske i efterhand och därmed 
påverka en tjänstemans framtida agerande. Påverkan kan också vara 
en  maktdemonstration  där  meningen  är  att  rikta  ett  budskap, 
exempelvis till en viss grupp av poliser. Särskilt vissa mc-gäng arbetar 
med att sprida information om att enskilda poliser och deras familjer 
är utsatta för kartläggning (Brå 2005:18). Uppgifter om enskilda polis-
män  kan  påträffas  vid  husrannsakningar,  uppenbarligen  framlagda 
som ett ”meddelande”. Det är inte svårt att föreställa sig att den typen 
av signaler kan föra med sig en hämmande effekt på myndigheternas 
funktionssätt.

De personer som är involverade i organiserad brottslighet ägnar 
stort  intresse  åt  omvärldsbevakning  (Brå  2005:11).  Information  är 
viktigt, både för att utföra brotten och skydda sig mot myndigheterna. 

193



Otillåten påverkan används därför också för att  skaffa  information 
om myndigheternas aktiviteter. Kanske ligger korruption närmast till 
hands när information ska anskaffas. Den organiserade brottsligheten 
är också förhållandevis aktiv med att lämna otillbörliga erbjudanden, 
det vill säga att försöka muta tjänstemän (Brå 2005:18; Korsell 2007). 
Ser vi till grupperingar av olika slag dominerar organiserad brottslig-
het  med inriktning på smuggling även på korruptionsområdet  (Brå 
2005:18). 

Någon undersökning i Sverige har inte gjorts om korruption mot 
Kriminalvårdens personal, men ett rimligt antagande är att de utgör 
en  tydlig  måltavla  för  korruption  (Korsell  &  Skinnari  2009). 
Fängelsevistelser, visserligen ofrivilliga, ingår i riskbedömningen. En 
motstrategi  är  att  se  till  att  kunna  sköta  affärerna  även  innanför 
anstaltens murar (Brå 2007:4;  Brå 2007:7).  Då kan det  behövas ett 
visst  stöd  inifrån.  Korruption  inom Kriminalvården  är  ett  känsligt 
område som vi behöver veta mycket mer om. 

Det  som skiljer  den  organiserade  brottsligheten  från  andra  på-
verkare,  som exempelvis  enskilda  kriminella,  är  den  instrumentella 
användningen av otillåten påverkan (Brå 2005:18; Korsell 2007; Brå 
2008:8).  Man tillgriper de former som bedöms mest effektiva,  från 
subtila hot eller trakasserier till  korruption. Genom sitt våldskapital 
och dåliga rykte  behövs ofta  inte  mer än en antydan för  att  mot-
tagaren ska dra sina egna slutsatser om vad som skulle kunna hända. 
Det är därför som inte ens straffbara gärningar i form av subtila hot 
är förhållandevis vanliga. 

Vi är också offer för vår egen fantasi och ibland behövs inte ens en 
antydan. Enligt en undersökning om otillåten påverkan mot vittnen 
och målsäganden är rädslan för att  hotas ett  större problem än att 
faktiskt utsättas för påtryckningar (Brå 2008:8). Rädslan leder till själv-
censur och en obenägenhet att hjälpa myndigheterna (Fyfe 2001).

Om det bedöms vara nödvändigt kan den organiserade brottslig-
heten  tillgripa  mycket  allvarliga  former  av  otillåten  påverkan;  bil-
bomber och beskjutning förekommer.  Det  är  ändå tydligt  att  man 
främst  vill  skrämmas  och  därför  är  personskador  förhållandevis 
ovanligt.  Annorlunda  är  det  inom  den  kriminella  miljön  där  den 
otillåtna påverkan kan ta sig grövre former (Brå 2008:8). Där är spel-
reglerna också annorlunda, men som tidigare nämnts är förtroende ett 
starkare kitt i den kriminella miljön än fruktan.
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Del 2: Mobilisering mot ”GOB”

De sex expertgrupperna
I departementspromemorian ”Nationell mobilisering mot den grova 
organiserade brottsligheten” redovisas  två arbeten som tar  sikte på 
specifika  yttringar  eller  sidor  av  brottsligheten  och  vad  myndig-
heterna kan göra mot dessa (Ds 2008:38).  Det  gäller  dels  hot och 
annan  otillåten  påverkan  mot  myndighetspersoner,  politiker  och 
journalister  (”Säkerhetspolisens  roll  och  personsäkerhetsarbetet”), 
dels  att  brottsligheten  genererar  vinster  som  konsumeras  och 
investeras (”Förverkande av brottsvinster från den grova organiserade 
brottsligheten”). 

Vidare finns två arbeten (Ds 2008:38) som närmast gäller Polisens 
egen organisation dels framför allt hur de länsvisa polismyndigheterna 
ska agera (”Ett effektivare utnyttjande av polisens resurser i kampen 
mot  den  grova  organiserade  brottsligheten”),  dels  med  fokus  på 
Rikskriminalpolisens aktivare roll (”Förbättrad kriminalunderrättelse-
verksamhet, operativ förstärkningsverksamhet och internationell sam-
verkan”). 

Slutligen behandlar två arbeten (Ds 2008:38) samverkan dels på ett 
övergripande  nationellt  myndighetsplan  (”Förbättrad  samverkan 
mellan de brottsbekämpande myndigheterna i kampen mot den grova 
organiserade  brottsligheten”),  dels  med  tonvikt  på  lokal  nivå 
(”Tydligare  former  för  det  civila  samhällets  engagemang i  kampen 
mot den organiserade brottsligheten”).

Vilken brottslighet?
I  den  391  sidor  långa  departementspromemorian  är  den  flitigast 
använda frasen ”den grova organiserade brottsligheten”, ett otympligt 
begrepp som på departementsslang redan börjat förkortas till ”GOB”. 
Förmodligen härstammar begreppet från att man för några år sedan 
talade  om  både  ”den  grova  brottsligheten  och  den  organiserade 
brottsligheten”, i enskilda fall som överlappande fenomen. Med tiden 
kortades  denna  fras  ned  till  det  egendomliga  ”grov  organiserad 
brottslighet”, ett begrepp som inte tycks finnas någon annanstans än i 
Sverige.44 Något besvärande är att det varken i regeringens uppdrag 
eller  i  de  sex  bidragen  finns  någon närmare  beskrivning  av  vilken 

44 En hypotes formulerad av Brå-utredaren Malin Mälarstig.
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brottslighet samhället egentligen ska mobilisera mot. Det är ”MOB 
mot GOB”, som en polis uttryckte det.

Det är strängt taget enbart det bidrag som tar sikte på den lokala 
insatsen  mot  den  organiserade  brottsligheten  som  innehåller  en 
närmare  precisering.  Det  gäller  människo-  och narkotikasmuggling, 
människohandel,  ekonomisk  brottslighet,  illegala  spel,  miljöbrott, 
stöld, häleri, rån och vapenbrott. Till detta kommer också mc-gängens 
och  ungdomsgängens  brottslighet.  De  förslag  som läggs  fram om 
lokala insatser handlar om opinionsbildning, att inte köpa varor och 
tjänster  med  koppling  till  organiserad  brottslighet,  att  motverka 
”vanligt”  skattefiffel,  att  Försäkringskassan  ska  minska  felaktiga 
utbetalningar,  att  motverka otillåten påverkan,  att  stödja avhoppare 
från kriminella organisationer och att man lokalt hindrar mc-gäng. 

Vad  som  i  grunden  beskrivs  är  en  blandning  av  insatser  mot 
vanligt  folks  fiffel  (bidragsbrott  mot  Försäkringskassan  och 
skattefusk), ”traditionell” ekonomisk brottslighet i form av skattebrott 
och  miljöbrott  samt  olika  former  av  organiserad  brottslighet,  dit 
kanske  mc-gängen  också  kan  hänföras.  Även  om  det  sällan  är 
fruktbart att exercera kring definitioner och under vilka storheter olika 
brott lämpligen bör sorteras, riskerar det dock att bli problem när de 
sex  arbetsgrupperna  i  allt  väsentligt  är  inriktade  på  organisatoriska 
frågor. Alla de samverkansformer och organ som föreslås ska ha ett 
innehåll  och  då  måste  också  bestämmas  vilka  brottsformer  och 
gärningspersoner som samverkan och organisationer ska avse (Nelken 
1994). I annat fall kommer svårigheter att uppstå om vilka som ska 
hantera vad, om de mål som promemorian talar om uppfylls eller inte, 
hur regeringen och myndigheter ska kunna utvärdera de omfattande 
insatserna; ett dilemma som tydlighet bäst kan avhjälpa. 

En svårbemästrad brottslighet
De slutsatser som kan dras från forskningsgenomgången i del 1 är att 
det finns en omfattande kriminell  ekonomi som inte alls  är särskilt 
organiserad  utan  består  av  ett  virrvarr  av  personer  som har  olika 
relationer med varandra. Mycket bygger på förtroende. Affärer träffas 
med personer som man känner, och man känner många, som i sin tur 
har ytterligare kontakter. 

För narkotikabrottsligheten, som vi har bäst kunskap om, är det 
paradoxalt  nog  bristen  på  organisation  som  gör  den  organiserade 
brottsligheten  stryktålig  och  motståndskraftig  mot  myndigheternas 

196



insatser.  Problemet  är  med  andra  ord  snarare  den  oorganiserade 
brottsligheten (Reuter 1983). 

Som framgår av Skinnaris bidrag till denna antologi är gärnings-
personerna som regel dåliga på att spara och mycket konsumeras upp 
(Brå 2007:5). Inkomsterna går minst sagt upp och ner; även social-
försäkringar och bidrag kan finnas med i  bilden (Brå 2005:10,  Brå 
2007:4). Det fåtal som har mycket pengar synes inte ha några problem 
med att investera dessa utomlands.

Bristen  på  organisation  gör  givetvis  att  samhällsskadan  minskar 
något. Det är visserligen illa nog att brottsligheten genomförs och att 
den organiserade brottslighetens gärningspersoner är särskilt aktiva att 
utöva otillåten påverkan mot myndighetspersoner.  Men det  är  inte 
fråga om en centraliserad maktstruktur, som samlar på sig ytterligare 
makt och ackumulerar mer pengar. Återigen är det en splittrad skara 
personer  som  oberoende  av  varandra  utmanar  myndigheter  och 
rättssamhället.  Bara för att  myndigheterna ingår i  en enhetlig stats-
apparat med grundlag och myndighetsförordning är inte den andra 
sidan uppbyggd på samma sätt. 

Tillåt  oss  nu  med  denna  bakgrund  undersöka  hur  några  av 
expertgrupperna i  departementspromemorian har  löst  uppgiften att 
bekämpa den nyss beskrivna brottsligheten.  Vi kan börja med den 
organiserade brottslighetens otillåtna påverkan.

Otillåten påverkan
I departementspromemorians arbete om otillåten påverkan beskrivs 
den organiserade brottslighetens potentiella säkerhetshot på följande 
sätt (a a: 35-36).

… när  vinsterna  blir  tillräckligt  stora  uppstår  behovet  och  förmågan  att  
skydda verksamheten, inte bara från konkurrenter på den illegala marknaden  
utan också från statens ingripande. Det finns alltså en inbyggd mekanism i  
fenomenet grov organiserad brottslighet som gör att den utvecklas till ett hot  
mot rikets säkerhet när den växt sig tillräckligt stark.

Den bild som tidigare gavs av den organiserade brottsligheten är 
dess  småskaliga  och  splittrade  karaktär.  Småskaliga  verksamheter 
duckar  hellre  och  viker  undan  än  att  konfrontera  mot  de 
brottsbekämpande myndigheterna.  På det  sättet  kan den kriminella 
affärsverksamheten  ske  diskret  och  effektivt.  Sedan  kompletteras 
strategin  med  otillåten  påverkan,  när  det  anses  befogat.  Mot  den 
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bakgrunden får det anses mycket osäkert att olika konstellationer har 
för  avsikt  att  växa.  Det  gör  enbart  brottsligheten  mer  synlig  och 
därmed angripbar. Dessutom ökar kostnaderna för otillåten påverkan, 
riktad  både  internt  mot  de  kriminella  nätverken  och  externt  mot 
myndigheterna. Det är  genom att inte växa som kriminaliteten blir 
stark. En rimlig hotbild är snarare att den organiserade brottsligheten 
försöker uppnå en om möjligt ännu högre grad av flexibilitet.

Mindre diskreta är dock olika gäng. Men den utveckling som skett 
på senare tid med fängelsegäng och mc-gäng handlar nog mer om 
gemenskap i utanförskapet än att höja organisationsnivån inom den 
organiserade brottsligheten. Brå:s undersökningar, som enbart perifert 
berör  mc-gängen,  tyder  på  att  deras  främsta  funktion  inom  den 
kriminella miljön är att svara för indrivning och hot (Brå 2007:4; Brå 
2008:8).  De  har  knappast  någon  central  roll  för  den  organiserade 
brottslighetens olika delar. Däremot skapar de genom sin synlighet en 
oro och utmanar ordningsmakten på lokal nivå, men det är egentligen 
ett  annat  problem än  organiserad  brottslighet  (Korsell,  Skinnari  & 
Vesterhav  2008).  Olika  gäng  har  givetvis  också  en  funktion  som 
rekryteringsbas, vilket är ytterligare ett motiv för att motverka deras 
etablering. 

I  departementspromemorian  beskrivs  utvecklingen  som  att  den 
organiserade brottsligheten börjar utöva otillåten påverkan lokalt, men 
”I  takt  med att  kapaciteten  växer  försöker  den grova  organiserade 
brottsligheten  sedan  befästa  och  expandera  sin  kontroll  och  i  det 
skedet  utsätts  personer  högre  upp  i  statsapparaten  för  otillåten 
påverkan” (a a: 36).

Vad som målas  upp är  närmast  kriminella  syndikat  på nationell 
nivå som har ett intresse av att påverka höga befattningshavare och 
kanske  även  politiker  på  hög  nivå.  Det  framstår  dock  som  helt 
osannolikt att  kriminella nätverk skulle ha intresse och förmåga att 
växa på det sätt som beskrivs i promemorian och reellt kunna hota 
höga funktionärer och politiker.  Den organiserade brottsligheten är 
inte ett nationellt fenomen som vill påverka den nationella makten. 

Däremot finns givetvis  alltid  en viss  risk  för att  personer i  den 
kriminella  miljön  genomför  handlingar  som objektivt  sett  framstår 
som  ologiska,  men  det  måste  rimligtvis  kunna  ske  enbart  i  rena 
undantagssituationer.  I  klartext  skulle  det  kunna  handla  om att  en 
person med bristande markkänning känner sig provocerad av en hög 
och profilerad politiker eller tjänsteman och reagerar. Men den typen 
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av  mycket  ovanliga  och  slumpmässiga  händelser  kan  strängt  taget 
drabba åtskilliga personer. 

I  departementspromemorians  beskrivning  av  nuvarande 
förhållande  görs  gällande  att  ”Hotet  mot  de  rättsvårdande 
myndigheterna är  systematiskt  i  den bemärkelsen att  de utsätts för 
otillåten påverkan av olika slag kontinuerligt över hela landet” (a a: 
37).  Däremot skulle hotet mot ”övriga myndigheter” i  nuläget vara 
mer begränsat (a a: 37).

Som nämnts är den organiserade brottsligheten en aktiv påverkare 
och särskilt tulltjänstemän är drabbade, då av smugglingsgrupperingar 
(Brå  2005:18).  Det  är  således  inte  främst  de  rättsvårdande 
myndigheterna som befinner sig i skottgluggen för den organiserade 
brottsligheten enligt den undersökningen. Tullen är också i hög grad 
utsatt för korruptionsförsök. Skälet är att tullen mycket aktivt arbetar 
mot narkotika och då möter man också motstånd.  Ser  man till  de 
rättsvårdande myndigheterna är det Polisen som får kontakt med den 
organiserade brottsligheten, dock är ungdomsgäng och mc-gäng mer 
aktiva än den mer renodlade organiserade brottsligheten. 

I  promemorian  förs  också  ett  resonemang  om att  Polisen  inte 
skulle vara särskilt aktiv för att utreda otillåten påverkan (s. 39 och 
40). Förklaringen anges vara att Polisen följer en straffvärdeslogik och 
otillåten  påverkan  skulle  därför  med  ett  straffrättsligt  resonemang 
konsumeras  av  grövre  brott  som  narkotikabrott.  Följen  blir  att 
otillåten  påverkan  hos  Polisen  ”hamnar  i  skymundan”  för  grövre 
brott. Otillåten påverkan beskrivs också som ”svårupptäckt, svår att 
bevisa  och  ofta  renderar  relativt  sett  låga  straff”.  För  gärnings-
personerna ”kommer” den otillåtna påverkan ”i någon bemärkelse på 
köpet” när ändå brott med särskilt höga straffvärden begås. 

Det  är  riktigt  att  den  organiserade  brottslighetens  aktörer  har 
mycket att vinna på att lägga viss kraft på otillåten påverkan eftersom 
gärningspersonerna  har  mycket  att  förlora  om  den  kriminella 
verksamheten upptäcks (Brå 2008:8). Stora narkotikabeslag, förverkad 
egendom och synnerligen kännbara straff är skäl nog till att använda 
sig av otillåten påverkan,  som ändå utgör en biverksamhet till  den 
huvudsakliga kriminella rörelsen. Det höga straffvärdet för narkotika-
brott gör att otillåten påverkan blir särskilt intressant. Det är värt att 
lägga ned stora resurser för att  inte åka fast.  Straffet  blir  knappast 
hellre högre om otillåten påverkan ingår i  brottsbilden. Det är för-
klaringen  till  att  otillåten  påverkan  tillgrips,  inte  att  Polisen  skulle 
nedprioritera den brottsligheten till förmån för andra brott.
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För Polisen är logiken att kan man få en person i fängelse som är 
aktiv inom den organiserade brottsligheten och som begår alla möjliga 
typer av brott, bland annat otillåten påverkan, spelar det inte så stor 
roll för vilka brott personen döms för. Huvudsaken är att fängelse-
straffet är mycket långt.  På det sättet räknar man med att otillåten 
påverkan och andra brott upphör. De punktmarkeringar – Alcatraz-
listan och Nova II – som Polisen nu gör mot några hundra aktiva 
kriminella i landet syftar till att få bort dem från banan.

Som redovisat lägger den organiserade brottsligheten stor vikt vid 
att inte kunna straffas för den påverkan som utövas. Därför tillämpas 
subtila hot som kartläggning och trakasserier som att ofta markera sin 
närvaro  nära  en  tjänstemans  bil  eller  bostad.  Den  organiserade 
brottsligheten agerar således på ett utstuderat sätt (Brå 2005:18. När 
den otillåtna påverkan inte utgörs av straffbara handlingar får myndig-
heterna givetvis svårigheter att motverka den. Däremot är intrycket att 
Polisen agerar mycket kraftfullt mot hot och våld som riktas från den 
organiserade  brottsligheten  mot  tjänstemän  (Brå  2005:18). 
Befattningshavare inom andra myndigheter förmedlar också en bild 
av att Polisen ställer upp när det handlar om konkreta hot och vålds-
händelser. 

Problemet är snarare att de uniformerade yrkesgrupperna Polisen, 
Tullverket och Kustbevakningen bättre skulle kunna ta hand om sin 
egen personal (Brå 2005:18). Det finns en kultur att ”lite får man tåla” 
och särskilt subtila hot och trakasserier tar myndigheterna inte riktigt 
på allvar. Mycket talar dock för att situationen har blivit mycket bättre 
på bara några år eftersom det  finns en större medvetenhet  om att 
subtila  former  av  påverkan  hårt  kan  drabba  såväl  enskilda  som 
organisationen (Brå 2007).

Korruption är också ett problem som en hel del bör kunna göras 
mot.  Samtidigt  som  undersökningar  visar  att  den  organiserade 
brottsligheten är förhållandevis aktiv med att utöva korruption har det 
inte gett avtryck i anmälningar och förundersökningar (Brå 2007:21; 
Korsell, 2007). Korruption är också särskilt svårutrett och risken är 
därför stor att ett antal poliser och andra tjänstemän har låtit och låter 
sig korrumperas. Ett rimligt antagande är att en stor andel av dessa 
okända  fall  mindre  handlar  om  pengar  och  mer  om  vänskaps-
korruption (Brå 2007:4). Det finns en relation i bakgrunden – ”gamla 
skolkamrater” – som möjliggör korruption.

Egentligen finns ofta någon form av relation för alla former av 
otillåten  påverkan.  Det  är  tvärtemot  departementspromemorians 
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uppfattning om att det sällan skulle finnas en relation mellan gärnings-
person och offer samt att den otillåtna påverkan begås oregelbundet 
(a a: 46). Det är på grund av relationen som snarare brottsoffer än 
vittnen  utsätts  för  påverkan  eller  att  myndighetspersoner  som har 
någon  slags  ”kontakt”  med  gärningspersonerna  kan  befinna  sig  i 
nålsögat (Brå 2008:8). Det finns också en lagbundenhet i den otillåtna 
påverkan; var, när, hur och av vilken (Brå 2007; Brå 2008:8).

Ett  förslag  som  förs  fram  i  departementspromemorian  är  att 
Säkerhetspolisen ska bedriva ett nationellt säkerhetsarbete och ta fram 
en nationell hotbildsbedömning. Problemet med att i alltför hög grad 
trycka  på  den  nationella  nivån  är  att  det  förutsätter  att  den 
organiserade  brottsligheten tar  sig  nationella  enhetliga  former.  Om 
säkerhetsarbetet inte ska bli för generellt och hotbilden alltför allmänt 
hållen måste det sannolikt ner på det lokala och regionala planet till 
följd av den organiserade brottslighetens lokala karaktär.

Promemorian tar även upp hot mot politiker. Uppfattningen är att 
hotet  i  nuläget  är  mer begränsat  än mot de rättsvårdande myndig-
heterna  (a  a:  37).  Det  stämmer  också  med  andra  undersökningar 
(SOU 2006:46). Det skulle dock finnas en hotbild mot politiker som 
motiverar ett utvecklat säkerhets- och personskyddsarbete.

Ser man till den stora undersökning som nyligen genomförts om 
otillåten påverkan mot politiker visar den att enbart två procent av de 
riksdagsledamöter och politiker inom landsting och kommuner, som 
blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld, upplever att det har skett 
från  den  organiserade  brottsligheten  (SOU  2006:46).  I  stället 
dominerar  missnöjda  medborgare,  psykiskt  sjuka  personer  och 
politiska grupperingar på extremkanten. I ett annat sammanhang än i 
departementspromemorian har Säkerhetspolisen uttalat att ”Hot mot 
förtroendevalda är ett förekommande men begränsat problem” och 
att det för närvarande inte finns tecken ”på något omfattande hot” 
från organiserade kriminella  mot riksdagspartiernas representanter  i 
kommun och landsting (Säkerhetspolisen 2008).

Med  den  beskrivning  som  lämnats  om  den  organiserade 
brottslighetens  icke  enhetliga  struktur  och  låga  organisationsgrad 
framstår det som mindre troligt att politiker kommer att utgöra en 
reell  måltavla.  Visserligen  kan  lokala  politiker  som  profilerar  sig 
särskilt  starkt  mot  den  organiserade  brottsligheten  få  gärnings-
personer  att  reagera,  ungefär  på  samma  sätt  som  missnöjda 
medborgare  kan  utöva  otillåten  påverkan  mot  lokalpolitiker  som 
driver  kontroversiella  frågor  om  exempelvis  nedläggning  av  vård-
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inrättningar  och  annan  service.  Risken  måste  ändå  anses 
förhållandevis begränsad eftersom politiker på lokal och regional nivå 
har  svårt  att  driva  kriminalpolitiska  frågor,  särskilt  med  en  sådan 
inriktning att enskilda personer känner sig träffade. I stället handlar 
nog kriminalpolitiken på den nivån mest om förekomsten av polis-
stationer,  centralisering  av  domstolar  och  lokala  åtgärder  mot 
ordningsstörningar. På senare tid har dock lokala politiker engagerat 
sig mot etablering av mc-gäng och då finns givetvis vissa risker för 
otillåten påverkan.

Som  redan  nämnts  framstår  risken  som  ännu  mindre  för  att 
politiker på central nivå ska drabbas. Visserligen är det på nationell 
nivå som kriminalpolitiken främst gör sig gällande men det framstår 
ändå  som  tämligen  osannolikt  att  politiker  på  denna  nivå  skulle 
utsättas  för  otillåten  påverkan.  Skälet  har  redan  nämnts  vid  flera 
tillfällen; det förutsätter att det finns en organiserad brottslighet med 
nationella intressen. 

Promemorian tar även upp hot mot journalister. I nuläget skulle 
hotet vara mer begränsat än mot de rättsvårdande myndigheterna (a a: 
37).  Tidigare  chefredaktören  Hans  Månson  (2007)  har  undersökt 
otillåten  påverkan  mot  journalister.  Han  menar  att  det  finns 
”kartläggningar  som inte  blir  genomförda,  uppgifter  som inte  blir 
publicerade och artiklar som inte blir  skrivna till  följd av hot,  eller 
kanske  fastmer  rädslan  för  befarade  och  rent  av  förväntade  hot”. 
Problemet är snarast  en outtalad redaktionell  självcensur och själv-
bevarelsedrift än klara hot som leder till konkreta ställningstaganden; 
”Vissa ämnen kommer helt  enkelt inte upp på bordet och därmed 
fattas inget beslut om tystnad”.

Månsons  bild  stämmer  väl  överens  med  hur  brottsoffer  och 
vittnen resonerar, där självcensur är ett större problem än att faktiskt 
utsättas för otillåten påverkan (Brå 2008:8). 

Även  om  den  organiserade  brottsligheten  komplicerar  verk-
samheten  för  såväl  myndigheter  som  undersökande  journalister, 
genom att hemlighålla aktiviteter och använda bulvaner ökar antalet 
hot  och en  ny trend är  att  landsortsredaktionerna  kommit  i  blick-
punkten.  Enligt  Månson  (2007)  har  hoten  också  blivit  mer 
sofistikerade. Ibland kan media också fungera som ett redskap, när 
skriverier  enbart  bättrar  på  farlighetsstämpeln  för  olika  gäng.  Det 
finns därför ett intresse av att bli omskriven och omtalad. Däremot 
bedömer han det som mycket farligt att publicera uppgifter om den 
organiserade  brottslighetens  ekonomiska  sfär.  Ett  exempel  på 
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journalistiska uppdrag som aldrig genomförs är att följa tvättning av 
svarta pengar genom att påvisa samband med reguljära företag liksom 
med advokater och jurister som medverkar i uppläggen.

Mot  bakgrund  av  Månsons  undersökning  är  det  möjligt  att 
departementspromemorian  underskattar  den  organiserade  brottslig-
hetens  otillåtna  påverkan  mot  journalister  och  kanske  främst  den 
självcensur som förekommer. Frågan är dock om den undersökande 
journalistiken är betjänta av Säkerhetspolisens insatser. Eftersom hot 
sällan  realiseras  och  självcensur  är  ett  stort  problem  borde  den 
effektivaste strategin vara att  redaktionerna tar fram egna lösningar 
för att bedriva en kraftfull undersökande journalistik samtidigt som 
medarbetarnas  skyddas.  Månson  (2007)  tar  upp olika  metoder,  till 
exempel  att  journalister  arbetar  i  lag  och  att  samarbete  sker  över 
redaktionsgränserna.

Departementspromemorian  riktar  slutligen  kritik  mot  det 
personsäkerhetsarbete  som sker  idag  (a  a:  64).  Det  hävdas  att  för 
mycket  fokus  riktas  mot  de  hotade  personerna  i  stället  för  mot 
gärningspersonerna; ”Att samhället inte markerar för hotutövarna att 
beteendet inte är accepterat utan i stället lägger all kraft på att gömma 
hotade personer bedöms helt enkelt sända felaktiga signaler.” 

När  den  otillåtna  påverkan  kommer  från  den  organiserade 
brottsligheten är det säkert inte helt enkelt att peka ut den eller de 
gärningspersoner  som står  bakom påverkan.  Det  kan  vara  särskilt 
anlitade  personer  –  enforcers  –  som utför  den  otillåtna  påverkan. 
Merparten av de personer utanför myndighetssfären som i egenskap 
av brottsoffer och vittnen kan utgöra ett hot mot den organiserade 
brottsligheten  i  egenskap  av  vittnespersoner  tillhör  själva  den 
kriminella  miljön  (Brå  2008:8;  Aromaa  2006).  De  har  därför  ett 
umgänge  där  åtskilliga  sannolikt  kan  vara  gärningspersoner  för 
otillåten påverkan.  I  det  läget  framstår  det  som logiskt  att  Polisen 
lägger resurser på att skydda brottsoffret. 

Vid annan brottslighet  där otillåten påverkan är vanlig,  som vid 
relationsvåld,  riktas  insatserna  främst  mot  gärningspersonen, 
exempelvis genom besöksförbud (Brå 2008:8). Detsamma gäller mot 
en annan vanlig grupp, ungdomar, där också gärningspersonerna är i 
fokus, även om mer skulle kunna göras mot dem. Den samlade bilden 
är därför inte att myndigheterna har kapitulerat mot dem som hotar 
utan att de i stället i hög grad riktar sig mot gärningspersonerna.
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Förstärkt polisorganisation 
I  dag  är  polisens  underrättelseverksamhet  länsvis  knuten  till  varje 
polismyndighet.  Till  detta  kommer  Rikskriminalpolisens  under-
rättelsetjänst.  I  Göteborg,  Malmö och  nu  även  i  Stockholm finns 
också regionala underrättelsecenter (RUC), där handläggare från sam-
verkande  myndigheter  som  Tullverket,  Ekobrottsmyndigheten  och 
Skatteverket ingår. De har tillgång till respektive myndighets register 
och tillsammans bedriver de underrättelsearbete mot bestämda mål 
som beslutas av de samverkande myndigheternas styrgrupp.

För  den  operativa  brottsbekämpningen  har  ett  antal  aktions-
grupper bildats. En aktionsgrupp är en behovsanpassad och tillfälligt 
sammansatt  enhet  som driver ett  ärende under såväl  underrättelse-
skedet  och  spaningsskedet  som  utredningsskedet.  I  departements-
promemorian ges som exempel ”Operation Mike”; vars mål var att slå 
ut en finsk kriminell gruppering som verkat i Sverige under lång tid. I 
denna  aktionsgrupp  ingick  en  rad  samverkande  myndigheter  som 
Polismyndigheten,  Åklagarmyndigheten,  Ekobrottsmyndigheten  och 
Skatteverket.

I  departementspromemorian  föreslås  bland  annat  att  större 
resurser ska öronmärkas för att med aktionsgrupper kunna uthålligt 
rikta in sig mot olika delar av den organiserade brottsligheten. Mot 
bakgrund  av  den  beskrivning  som  gjorts  av  den  organiserade 
brottslighetens flexibla natur, där mycket möda läggs ned på att dölja 
verksamheten,  framstår  det  som  förnuftigt  att  organisera  brotts-
bekämpningen på  ett  sådant  uthålligt  sätt.  Först  då  kan  nätverken 
kartläggas och det blir möjligt att identifiera de personer som har de 
viktigaste funktionerna för den brottsliga verksamheten (Brå 2005:11; 
Brå 2007:4, Brå 2007:7).

Underrättelsetjänst  är  därför  en  väg  att  få  en  bättre  bild  av 
brottsligheten  och  intressanta  gärningspersoner.  Genom  aktions-
grupperna kan olika myndigheters perspektiv anläggas och lagstiftning 
tillämpas samtidigt som de kan verka över länsgränserna. Även om 
det inte handlar om nationella grupperingar har nätverken långväga 
knytpunkter och en för snäv geografisk inriktning (polisdistrikt, län, 
även nation) riskerar därför att täcka in en för liten del av ett nätverk 
(Brå 2005:11). 

Nationell bild
Något som kommer fram i flera bidrag i departementspromemorian 
är  intresset  för  en  ”nationell  bild”  eller  ”nationell  hotbild”.  Nyss 
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beskrevs det i termer av otillåten påverkan mot myndighetspersoner, 
politiker och journalister. Andra skriver om en ”gemensam nationell 
bild”  av  den  organiserade  brottsligheten  eller  om  en  ”nationell 
problembild”  och  en  gemensam strategi.  Det  finns  tankar  om ett 
centralt organ med representanter från en rad olika myndigheter som 
”på strategisk nivå enas om den nationella problembilden avseende 
grov organiserad brottslighet samt enas om en övergripande strategi 
och inriktning” (a a: 223).

Den organiserade brottsligheten beskrivs närmast som ett enhetligt 
fenomen som låter  sig  beskrivas  på  nationell  nivå.  Tanken går  till 
någon form av underjordisk rörelse under gemensamt befäl där det är 
möjligt att räkna personer och ange deras positioner i verksamheten. 
Denna bild skiljer sig från ett annat bidrag i promemorian där i stället 
den  lokala  nivån  betonas.  På  denna  punkt  vacklar  således  expert-
grupperna. 

Återigen är det svårt att beskriva den organiserade brottsligheten 
som en enhet. Vad som är möjligt att skildra och bedöma är olika 
strukturella  drag  hos  den  organiserade  brottsligheten  och  de 
variationer  som  iakttagits.  Ser  man  till  beskrivningen  av  den 
organiserade brottslighetens icke enhetliga struktur lär det också bli 
svårt att ta fram mer precisa nationella bilder. Frågan är om det ens är 
möjligt att tala om hot på nationell nivå. Det finns därför en övertro 
på  organisationsgraden  av  den  organiserade  brottsligheten,  att  den 
kännetecknas av ordning och reda. Det hindrar dock inte från att vi 
bör veta mer om detta fenomen för att kunna dra upp strategier. I 
grund  och  botten  är  det  därför  en  lovvärd  ambition  att  försöka 
formulera vad som ska bekämpas.

Tillgångsinriktad brottsbekämpning
Ett arbete i departementspromemorian tar sikte på hur brottsvinster 
ska  kunna  förverkas.  Eftersom  drivkraften  för  den  organiserade 
brottsligheten är pengar framstår det som ett värdefullt komplement 
att vid sidan av den traditionella brottsbekämpningen, som riktar sig 
mot gärningspersonen och dennes ansvar för brott, även bedriva en 
tillgångsinriktad brottsbekämpning (Brå 2008:10). Utöver förverkande 
ingår betalningssäkring för skattefordringar samt företagsbot, som är 
en särskild rättsverkan på grund av brott, och som kan användas för 
att påföljden för ett brott som har kopplingar till näringsverksamhet 
ska bli mer kännbar. Företagsbot kan nämligen ge helt andra belopp 
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än reguljära böter. Dessutom ska företagsboten betalas av företaget. 
Både gärningsperson och företag blir därmed sanktionerade. 

Många tror nog att en tillgångsinriktad brottsbekämpning kommer 
att vara lönsam i den meningen att staten kommer att ”tjäna pengar” 
på brottsligheten. Det är att vara alltför optimistisk. Man överdriver 
gärna  de  kriminella  vinsterna  och  om  myndigheterna  blir  alltför 
närgångna kommer stora ansträngningar att göras för att sätta käppar 
i  hjulet  för  kronofogden.  Det  är  också  på  den  punkten  som den 
egentliga  förtjänsten  ligger  med  den  tillgångsinriktade  brotts-
bekämpningen; det blir krångligare, kostnaderna kommer att öka för 
att  säkerställa  kriminella  och  svarta  pengar  och  därför  minskar 
vinningen av brott. 

En annan strategi kan vara att rikta in insatserna mot de kriminella 
yrkesgrupper som förvandlar egendom till pengar eller på andra sätt 
har  betydelse  för  den  svarta  eller  kriminella  ekonomin.  Det  är 
knappast originellt att föra fram att rättsväsendet ska kraftsamla mot 
exempelvis  de grossister  som säljer  smuggelsprit  eller  narkotika till 
andra  grossister.  Av  tradition  är  tull  och  polis  inriktade  på  de 
kriminella varorna. Vad som är nytt är att orientera sig mer mot de 
personer som hanterar pengarna. Det kan exempelvis vara penning-
kurirer vid narkotikaaffärer. Andra yrkesgrupper  är ”fixare”, som ser 
till att bolag bildas och konton öppnas för det mer storskaliga svart-
arbetet i byggbranschen och bland städbolag (Brå 2007:27). 

En yrkesgrupp som redan lyfts fram vid en tillgångsinriktad brotts-
bekämpning är hälarna. De förvandlar stöldgods till pengar, har ibland 
kopplingar  till  narkotikamarknaden,  och  utgör  därför  en  viktig 
förutsättning för stöldbrottsligheten. De är en slags portvakter till den 
legala ekonomin, som den kriminella ekonomin är helt beroende av 
för att sälja till. Därför borde en strategi för tillgångsinriktad brotts-
bekämpning vara att lägga större vikt vid hälarna.

Slutsatser
Departementspromemorian innehåller åtskilliga intressanta förslag för 
att komma vidare med att motverka den organiserade brottsligheten. 
Ökad  underrättelsetjänst,  aktionsgrupper,  tillgångsinriktad 
brottsbekämpning och lokala insatser är de mest värdefulla. Vad som 
dock  är  oroande  är  den  osäkra  bild  som  förmedlas  av  den 
organiserade  brottslighetens  omfattning  och  struktur.  Flera  förslag 
synes vila på en felaktig bild av att  den organiserade brottsligheten 
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skulle vara ett enhetligt fenomen som om man bara lade manken till 
kan  beskrivas  i  nationella  termer  och  att  gemensamma 
problembeskrivningar utan större svårighet kan formuleras.

Åtskilliga  av  de  förslag  som  redovisas  är  visserligen  knappast 
beroende av hur den organiserade brottsligheten ser ut. Det är inte 
svårt att argumentera för underrättelsetjänst när den brottslighet som 
avses är svår att upptäcka. Inte heller behövs alltför mycket uppgifter 
för att kunna plädera för gemensamma aktionsgrupper eller en till-
gångsinriktad  brottsbekämpning  när  man  ska  bekämpa  en 
kontinuerlig brottslighet som går över läns- och nationsgränser där 
drivkraften är ekonomisk. Men när det kommer till mer precisa åt-
gärder  som att  motverka  otillåten påverkan framstår  analysen  som 
tveksam. 

Även  förslagen  om lokala  insatser  ter  sig  närmast  som en  be-
skrivning  av  vad  som redan sker  idag,  inte  minst  mot  ekonomisk 
brottslighet,  men  i  ny  kommunal  förpackning.  En  tydligare  be-
skrivning av den organiserade brottslighetens lokala uttryck framstår 
därför som nödvändig. Det är också vad denna artikel avslutningsvis 
föreslår. Vi behöver veta åtskilligt mer om den organiserade brottslig-
heten. Mycket görs för att komma till  rätta med något som vi inte 
riktigt vet vad det är. 
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