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Janne Flyghed föddes i mitten av 1950-talet och hör därmed till de så kallade 
”folkhemsbarnen”. Han hör också till de mer än 15 000 barn födda 1953 som ingick i det 
sociologiska forskningsprojektet Metropolit. Projektet följde barn uppväxta i Stockholm 
fram till vuxenlivet för att bland annat försöka få svar på orsakerna till brottslighet och 
hur det kom sig att vissa klarade sig bättre i livet än andra. Då barnen gick i årskurs sex 
fick de svara på frågor om vad de ville bli som vuxna. Jannes svar var fotbollsproffs eller 
journalist. Fotbollskarriären körde dock fast i Stockholmsfotbollens lägre divisioner – i 
dag följs fotbollen istället från läktarplats på nya Söderstadion. Och någon journalist blev 
han aldrig. Men som forskare och skribent kom han ganska nära och även om Janne inte 
uppnådde sina livsmål hör han till de av folkhemsbarnen som det trots allt gått bra för i 
livet. 

Den akademiska banan påbörjades på 1970-talet. När Janne första gången satte sin 
fot på Stockholms universitet som student vågar vi inte fastställa. Men vi vet att det blev 
fristående kurser, bland annat sociologi, innan han till slut fastnade för kriminologi. I 
mitten av 1980-talet påbörjade han sina doktorandstudier. Efter vad Janne i förordet till 
sin avhandling beskriver som ”drygt sju års intensiv sabotageverksamhet mot familjeliv och 
umgänge med vänner” var avhandlingen – Rättsstat i kris. Spioneri och sabotage i Sverige 
under andra världskriget – klar 1992. Sedan dess har snart två decennier passerat då Janne 
bidragit till att utveckla såväl det kriminologiska forskningsfältet som kriminologiska 
institutionen på Stockholms universitet. En tjänst som lektor och professor rymmer 
nämligen mycket mer än forskning och Janne har också varit en mycket uppskattad 
lärare, föreläsare, handledare, studierektor, chef och – vaktmästare. Under sina tre raka 
treårsperioder som prefekt var han en viktig kraft bakom den starka expansion som 
Stockholmskriminologin haft under 2000-talet. Att han samtidigt med detta ansvar också 
lyckats handleda så många doktorander till en framgångsrik disputation är en bedrift som 
bottnar i ordningssinne, stor arbetsförmåga men framför allt lust. Janne har många gånger 
berättat att samarbetet med sina doktorander och handledningskollegor, i den långa resa 
som en forskarutbildning innebär, varit bland det mest givande i hans karriär. 

Det här är en bok till, av och om Janne. Det är en vänbok i bokstavlig mening då 
vi som satt ihop boken förutom att ha varit mångåriga kollegor också blivit Jannes 
vänner. Med boken vill vi lyfta fram och hylla Janne som forskare och person inför hans 
stundande pension. Jannes forskningsgärning har, även om den sträcker sig över många 
olika ämnen, några tydliga tyngdpunkter. Rättsstaten är en av dem. I olika projekt om 
spioneri, terrorism och organiserad brottslighet, har han synat rättsstaten i sömmarna och 
blottlagt dess sprickor. Brottsbekämpningens balansgång mellan effektivitet och integritet 
slingrar sig som en röd tråd genom Jannes publikationer. Maktperspektivet är en annan 
skärningspunkt där Jannes studerat några av samhällets mest utsatta grupper − vräkta 
vuxna och barn −under många år. Maktperspektivet genomsyrar även Jannes forskning 
om arbetsmiljöbrott På senare år har han  främst intresserat sig förstora företag som 
anklagas för brott, ett forskningsfält som kommit att kallas ”de mäktigas brottslighet”.

Förord
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I ett försöka att sammanfatta Jannes vetenskapliga bidrag har boken fått namnet: I 
rättsstatens sprickor.

För oss som i huvudsak följt Janne från jobbet har det alltid varit tydligt att omsorgen 
om familjen varit helt central för honom. Vi är väldigt glada över att boken inleds 
med ett kapitel skrivet av hans fyra barn. De har på olika sätt följt hans akademiska 
bana och det krävs inte en särskilt noggrann läsare för att notera att såväl kärlek som 
kritisk blick gått i arv. Därefter följer fyra delar som fokuserar på övergripande drag av 
Jannes forskning om rättsstat i kris, vräkningar, brottsbekämpning mellan integritet och 
effektivitet samt mäktigas brottslighet. Till varje del har vi valt ut tre texter skrivna av 
honom, två akademiska publikationer och en debattartikel. För Janne har forskning och 
opinionsbildning alltid gått hand i hand. Vassa kommentarer har varit rotade i empiriskt 
fotarbete. Uppgiften att sprida forskning och kunskap utanför universitetet har Janne tagit 
på stort allvar. Urvalet av texter är på svenska för att ge ett enhetligt intryck i boken och i 
en förhoppning om att hans texter sprids utanför den akademiska kretsen. Samtidigt har 
Janne, som många av oss, ofta skrivit för en specialiserad internationell publik. Han har 
publicerat sig i internationella tidskrifter och under åren vårdat sina utländska kontakter, 
inte minst i Norge, Island och Italien.  

I bokens avslutande kapitel skriver Björn Larsson om sina långa och nära vänskap 
med Janne. Vi delar hans tro om att Janne kommer njuta och utvecklas av den frihet 
han nu ges, men hoppas samtidigt att forskningen inte helt läggs på hyllan. Precis som 
Björn skriver kommer hans röst men också bestämda steg i de egendesignade träskorna 
vara saknade i korridoren på kriminologiska institutionen. Som en hyllning till denna 
Jannes konstnärliga ådra – målande beskriven i barnens kapitel – är vi  extra glada över att 
konstnären och vännen Ken Sato avbildat dessa berömda träskor i tusch, och på det sättet 
bidragit till att också bokens omslag blivit en del av vänboken. 

Janne har under hela sin karriär verkat vid Kriminologiska institutionen på Stockholms 
universitet och i hög grad bidragit till ämnets expansion under denna tid. Institutionen 
har gått från ett fåtal anställda till en idag levande akademisk miljö. Vi som fortsätter att 
vara verksamma här, som forskare och lärare, gör det i Jannes smått obstinata anda, där 
det är högt i tak och nära till skratt. Det är ett arv vi gärna för vidare. Genom vänboken 
bjuder vi in flera att ta del av detta arv, eller kanske snarare: kliva in i en ständigt pågående 
diskussion om vanmakt, utsatthet och rättsstatens tillkortakommanden, som sträcker sig 
långt utanför universitetets väggar.

 
/Felipe Estrada, Magnus Hörnqvist, Anders Nilsson, Isabel Schoultz och Henrik Tham
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Det är en speciell uppgift att beskriva Janne Flyghed som forskare eftersom han ju i 
första hand alltid varit vår pappa. För oss, givetvis, men inte minst skulle han själv hålla 
med om detta. Pappa har alltid, trots att han uppenbarligen varit väldigt hängiven sin 
forskargärning, först och främst varit just en pappa. Vi kan utan tvekan hävda att detta 
alltid varit den gärning i livet som han själv är stoltast över, och i vilken han ställt högst 
krav på sig själv. Därför vore en festskrift till honom inte komplett utan att detta också 
lyftes fram.

Vi barn representerar samtliga åldersmässigt varsin generation i pappas karriär som 
forskare. Storasyster född 1971 har följt pappa under student- och doktorandtiden. 
Tvillingbröderna är födda 1990, två år innan pappa doktorerade, och lillasyster 2003 
samma år pappa blev professor och fick sin första fasta anställning som forskare. Vi har 
därför var och en, bortsett från bröderna då, en unik relation till pappa som forskare. 
Även om vi åldersskillnaden till trots delar samma kärleksfulla relation till vår pappa.

 
Den första mannen i mitt liv träffade jag när jag var tre år gammal. Han var långhårig 
och finnig, 21 år och hette Janne. Till skillnad från andra skrattade han inte när jag slog 
mina leksaker i hans huvud, han blev arg! Det fick mig att tänka efter, det här var någon 
som sa ifrån och sa vad han tyckte. ”Hmm, han kanske inte bara är intresserad av min 
mamma. Han kanske vill bli min pappa också.” Så till skillnad från de allra flesta, kan jag 
inte skylla på att man inte väljer sina föräldrar – i det här fallet sin far. Det var nämligen 
då jag valde Janne.

Min pappa är världens bästa lyssnare och har alltid visat att han tror på mig och mina 
förmågor. Han är också väldigt bra på att prata om sig själv, kan vara ganska envis och på 
senare år även blivit lite gubbig. Jag har förstått att han uppnått enastående akademiska 
resultat, men Jannes allra största förmåga har alltid varit att älska sina barn.

I lägenheten i Vällingby under kvarterets knarklangare kunde det på sjuttiotalet 
vara ganska knapert. Men det har jag förstått först efteråt. Det var inga flådiga resor till 
Alperna, men vi åkte folkvagnsbuss till Holland och tåg till Paris. Jag fick följa med på 
det mesta, dansade på Fasching på nyårsafton och blev väldigt kissnödig efter två flaskor 
läsk i Christiania. För att sedan sovandes bli hemburen, eller nerbäddad i skrindan. Min 
uppväxt var alltid präglad av mycket tid och en massa kärlek.

Pappa

Storasyster

Ulrica, Linton, Elvin och Minda 
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På åttiotalet flyttade vi till Spånga. Här bodde alla i hus och en del gick till och med i 
kyrkan. Janne började skriva på sin doktorsavhandling och nu var det där med tid inte 
lika självklart längre. Ibland var det ganska dåligt med den varan och Janne kämpade för 
att bli klar i tid. Först på en skrivmaskin, men de sista åren på en sprillans ny dator med 
spännande finesser. ”Titta, nu är texten svart på vit bakgrund, men om jag trycker på den 
här knappen blir texten vit på svart bakgrund!”

Min pappa ansågs nog som den konstiga pappan med konstiga bilder på väggarna. 
Bilderna, eller rättare sagt konstverken, hade budskapet den exploaterade kvinnokroppen. 
Detta förmedlade Janne bäst genom att klippa och klistra kollage av gammal vuxenlektyr. 
Jag lärde mig snabbt ett bra knep när jag blott 13 år gammal skulle titta på TV med mina 
kompisar på fredagskvällarna. Dämpad belysning och vita A4-ark i papper fastsatta med 
nålar i tapeten, täckte över konstverken ganska bra.

Det fanns också en silvermålad dammsugare i vardagsrummet, fritt fram för alla mina 
vänner att beundra. Den var inte lika lätt att gömma undan, där lyckades jag inte så bra. 
Dammsugaren hade ett litet fönster gjort av plexiglas, genom vilket man kunde skåda 
ett gäng dockor målade med röd färg. Ur dammsugarmunstycket stack det fram en liten 
stackars dockarm halvt uppäten. ”Åh!” utbrast en kompis när han såg klistermärket som 
satt på dammsugarkroppen. ”Fri företagsamhet – bra för Sverige!”, det tycker min pappa 
också! 

Janne hade faktiskt en konstutställning där ett av konstverken blev stulet.  Det var nog 
inte pappan som gillade fri företagsamhet, utan förmodligen någon som inte riktigt förstod 
att Janne faktiskt hade ett budskap när han klippte kroppsdelar från vuxentidningarna 
och klistrade fast dem på ett gammalt styckningsschema av kreatur. Men det spelar inte så 
stor roll. Konstverket var i alla fall ordentligt försäkrat. Så pass ordentligt så att Janne till 
sin stora förargelse knappt fick ut ett öre av försäkringsbolaget.

En gammal högstadiekompis sa till mig för några år sedan: ”Fattar du hur världen 
öppnades upp när jag träffade dina hippieföräldrar?! Jag med min frireligiösa familj, 
jag visste ju inget annat!” Och det var kanske så, trots dammsugaren och tveksamma 
konstverk. Min pappa lyssnade länge när samma kompis satt vid vårt middagsbord och 
berättade att hennes föräldrar aldrig brydde sig om vad hon ville. Dessutom hade min 
pappa den klart bästa musiken, kompisarna stod i kö för få inspelade kassettband med 
Bruce Springsteens alla skivor.

Det blev tidigt nittiotal och även om Janne aldrig blev klar med sin doktorsavhandling 
(den där jävla boken) i tid så lyckades jag i varje fall gå ut gymnasiet. Jag frågade efter 
några öl till de tre studentskivor jag skulle gå på, sex stycken borde räcka. ”Men lilla 
gumman!” utbrister hippiepappan. ”Jag köper en back och ställer på balkongen. Du tar 
det du vill ha och det som blir över dricker jag upp.”

Jag tog studenten (utan att ha förstått tjusningen med öl) och bara dagar innan dess 
hände det största jag någonsin varit med om i mitt 19-åriga liv. Då kom småsyskonen.
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Något mer ofrivilligt träffade vi vår pappa första gången år 1990, och redan två år senare 
kunde han titulera sig som doktor. Några slutsatser rörande eventuellt orsakssamband 
lämnar vi därhän.

Visst var det lite speciellt att ha en pappa som var doktor. Även om det visade sig att 
den sortens doktor som vår pappa var, inte alls var en sådan doktor som flygplanskaptenen 
ropade efter när vi tvingades nödlanda på Kastrup på väg mot Fuerteventura. Inte för att 
det stoppade vår käre far från att hörsamma utropet och skojfriskt vifta med handen, 
lyckligt ovetandes om att den gamla damen i säte 19b var nära att lämna jordelivet i 
sviterna efter en stroke.

Skämt åsido var det alltid viktigt för pappa att vi förstod att en titel inte innebär att man 
är en bra människa, eller ens vet vad det är man pratar om. Som pappa något ungefärligt 
uttryckte det: ”Även en professor kan vara dum i huvudet”. Det var på många sätt ett 
privilegium att växa upp i ett hem där det diskuterades svåra ämnen runt middagsbordet, 
men inte minst där det pratades om syndikalism, antifascism och antikapitalism, och att 
det lyssnades på oss barn när vi kom med våra åsikter. För pappa har det aldrig varit någon 
skillnad på vem det är som talar, så länge den har något bra att säga.

För det var en annan viktig lärdom vår pappa delade med sig av. Att lära sig se 
skillnaden på en auktoritet och på någon som bara är auktoritär. Samma misstänksamhet 
mot det auktoritära som format pappa som forskare var det som under vår uppväxt lärde 
oss att det var rätt att sätta sig upp mot orättvisor, även om det betydde att gå emot en 
lärare eller annan ledare. En idé som pappa levde väldigt noga efter, oavsett om det gällde 
att debattera kameraövervakning på tv-nyheterna eller att skälla ut rasister på bussen. Det 
är nog också de egenskaperna som vår pappas kollegor och vänner känner igen när de 
tycker att vi liknar honom, att vi säger det vi tycker och inte ber om ursäkt för det.

Det självförtroendet, tilliten till den egna förmågan, är givetvis viktigt i livet och något 
som vi absolut ärvt av vår pappa. Men att älska sig själv oavsett prestation eller resultat: 
självkänslan som vi, kanske inte ärvt, utan lärt oss av att alltid bli sedda och lyssnade 
på, och som bland annat grundar sig i vetskapen om att vad vi än gör kommer pappa 
alltid vara den första att ställa sig på vår sida. Den är vi ändå mer tacksamma för än vårt 
självförtroende.

En självkänsla som säkert stämmer ur en uppmuntran att följa våra drömmar. Att 
inte försöka passa in i ramar som ställts upp av samhälle eller andra. Som pappa själv, 
som egentligen bara har sysslat med det som han tycker är roligt och viktig, att läsa, 
skriva och ifrågasätta makten. Det var genom att följa det spåret som doktorspappan 
sedermera blev docent- och slutligen professorspappan. Samma år som han gick in i det 
tredje pappakapitlet, och vi äntligen fick vår efterlängtade lillasyster.

Tvillingbröderna
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Pappa brukar berätta om tre händelser som inträffade år 2003: jag kom till världen, han fick 
sin första fasta anställning och en ny titel som professor. Jag har växt upp med pappa som 
professor, men för mig har titeln som pappa varit den mest framträdande av de två. Sedan 
barnsben har jag studsat omkring i universitetets C-hus. I pappas arbetsrum fanns en rad 
roliga saker att titta på. Silverstövlar hängde över den blå soffan, storasyskonens gamla 
teckningar täckte väggarna och en anslagstavla var fylld med massa blyertsteckningar. 
Jag frågade varför han skissat så många konstiga ansikten och roliga figurer. Han svarade 
något i stil med att konferensmötena inte alltid var fängslande så att säga. Men det bästa 
med rummet var att i en låda, belägen inom min begränsade räckvidd, fanns en skatt. I 
lådan hade han sparat de leksaker som mina syskon lekt med när de varit där, och nu var 
det min tur. Jag tyckte om att följa med pappa till jobbet helt enkelt.

Ibland kom det in vuxna i arbetsrummet som började prata med pappa, och efter 
några fler besök kände jag igen nästan alla som jobbade på institutionen. Det var inte 
förrän senare som jag insåg att dessa människor faktiskt har respektingivande titlar som 
får de allra flesta att bli mycket imponerade och nästan vördande. I och med att jag 
tidigt insåg att dessa bemärkta akademiker egentligen inte skiljer sig så mycket från alla 
oss andra, har jag fått en någorlunda avslappnad inställning till universitetsvärlden. Det 
är ett av de många privilegier som pappas jobb medfört till mitt liv, något jag är mycket 
tacksam för.

Men att pappa jobbar med det han gör har inte alltid varit en dans på rosor. När jag 
gick i lågstadiet och tog hem kompisar för första gången frågade de alltid varför det fanns 
så många konstiga saker i mitt hus, bland annat varför jag hade så oerhört många böcker; 
var det ett vardagsrum eller ett bibliotek? Konstigt var det i alla fall, tyckte de. Jag höll 
med. Pappa sa till mig att någon gång i framtiden skulle jag gilla att läsa några av böckerna 
i hans bokhyllor. Men jag svarade tvärsäkert att jag aldrig skulle vilja utsätta mig för något 
så tråkigt!

Idag tar problemen form av att vi har så intressanta diskussioner som skrider så sent 
in på kvällarna, att jag knappt kan hålla mig vaken på lektionerna dagen efter. Ibland kan 
han nästan slänga böcker på mig innan jag ens hunnit uttala författarens efternamn. Ett 
annat exempel är när jag visade mina nya gymnasiekompisar min källare. Den skulle jag 
nog undvikit att visa, eftersom de blev stensäkra på att min pappa är en galen forskare. 
En mördare dessutom! Att de trodde det var egentligen inte så konstigt, då källaren är 
fylld av saker inför pappas framtida konstnärsprojekt. Det bör påpekas att dammsugaren, 
som symboliserar företagens utsugning av arbetarklassens livskraft, fortfarande står kvar 
och förvirrar ens kompisar. Trots dessa problem, kan jag faktiskt uppskatta några av de 
märkliga sakerna i vårt hus. Mitt löfte om att jag aldrig ska lägga ett finger på en av 
böckerna i pappas bokhyllor har jag redan brutit.

Faktumet att min pappa är professor i kriminologi har påverkat mitt liv mycket 
positivt, trots ”problemen”. Jag inspireras och fascineras över hans arbete, 

Lillasyster
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motivation och självsäkerhet. Men jag har aldrig uppfattat pappa som något annat än 
just min pappa. En gång när jag var liten sa han till mig att om det nu visar sig finnas 
en gud som kommer döma honom vid ingången till himmelns port, finns det bara en 
dom han bryr sig om. En dom angående om han varit en bra pappa eller inte. Jag är hans 
barn, därmed ett pålitligt vittne till denna bedömning. Det krävs inte mycket tid för mig 
att kunna ta beslutet att pappa inte endast uppfyllt de grundläggande kraven. Han har 
lyckats med mycket, mycket mer än så.

H buiukjm bykmnk8                  nm7y                      nn ,m. 
.huihmbk7gyjnnj7ht6myu6myyynnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnh 
nnnnnnnnnnnnm  cc8ikjmn

Epilog – yngsta barnbarnet 
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Henrik Tham

 
Janne hade påbörjat sitt avhandlingsarbete om en jämförelse av tysk, italiensk och svensk 
terroristlagstiftning. Vid denna tid startade också ett nordiskt projekt om brott och 
kontroll i Norden under andra världskriget. I Sverige hade just hemligstämpeln på de 
flesta spionerimålen under andra världskriget hävts, och det vore rimligtvis ett intressant 
material för den svenska delen av det samnordiska projektet. Janne tillfrågades om han 
kunde ta loss en månad eller två från sitt avhandlingsarbete och titta på spioneridomarna. 
Det ursprungliga avhandlingsarbetet övergavs och Janne kom att disputera på 
avhandlingen Rättsstat i kris. Spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget. 
Arbetet representeras här av artikeln ”Utrikespolitiken och rätten” publicerad samma år 
som han disputerade, 1992.

Avhandlingen kan läsas som en informativ och spännande skildring av tydligt 
historiskt värde. Detta var dock inte syftet med studien utan det var att försöka beskriva 
och analysera om och hur Sverige i en krigssituation kunde behålla sin karaktär av rättsstat. 
Det visar sig vara lite si och så med den saken. En utomrättslig faktor, kriget, kom att 
påverka både lagstiftningen och lagtillämpningen. Lagrum som formulerades som diffusa 
generalklausuler gav utrymme för vida tolkningar. Det gällde särskilt hot mot ”rikets 
vänskapliga förbindelser med främmande makt” (Flyghed 1992: 221). Det övergripande 
målet för regeringen, att hålla Sverige utanför kriget, blev styrande för lagen. Statsnyttan 
fick gå före legalitetsprincipen. Agenter för de allierade dömdes i större utsträckning fram 
till att kriget vände 1943 varefter agenter för en tidigare främmande makt som Sverige 
haft vänskapliga förbindelser med nu blev de som dömdes. 

Avhandlingens tema låg nu inte så långt från terroristspåret, och Janne har ägnat 
terroristlagstiftningen omfattande uppmärksamhet efter disputationen (Flyghed 
1997). Ett resultat av ”kriget mot terrorismen” i Sverige blev inrättandet av en särskild 
antiterroriststyrka inom Polisen. Genom att Polisen bestämmer användningen av denna 
styrka blir också själva lagtillämpningen avgörande. Detta visades redan tydligt i studien 
av spioneri under andra världskriget. Då antiterroriststyrkan inte fick tillräckligt många 
tillfällen att öva reellt, låg det nära till hands att sätta in den vid tillfällen som knappast kan 
betecknas som terrorism. Janne har skrivit om hur styrkan sattes in mot husockupanter i 
Stockholm (Flyghed 1993). 

Säkerhetspolisens uppdrag gäller författningsskyddet. Säkerhetspolisen förebygger 
och förhindrar terrorism och andra brott som begås i syfte att förändra samhället och 
där aktören har en ideologisk övertygelse. Denna uppgift visar klart svårigheten för 
Säkerhetspolisen att avgränsa sitt arbete och härmed också riskerna med uppdraget 
i förhållande till värden som demokrati och rättssäkerhet. Detta framgår väl av Jannes 
genomgång av den s.k. Lundkommissionens granskning av den norska säkerhetstjänstens 
arbete (Flyghed 1997). Här avslöjas omfattande registrering av hela grupper inom 
den politiska vänstern, olaga övervakning av medborgarna och i stort sett avsaknad av 
parlamentarisk kontroll. Någon motsvarande kommission har inte arbetat i Sverige.

Janne har dock gett flera exempel på liknande lagbrott i Sverige. Han har också fått avslag 
på begäran att få ut material för att kunna studera den svenska säkerhetstjänstens arbete.

Rättsstat i kris
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Polisens uppdrag att förhindra brott av dem som vill förändra samhället innebär förstås 
en grannlaga uppgift då det gäller att avgränsa aktiviteter som bör rymmas inom 
ramen för en levande demokrati och som är legitima om än ej alltid legala. Janne har 
i artikeln ”Fosterlandsförrädare, uppviglare och terrorister” studerat övervakningen av 
syndikalister och anarkister sedan början av 1900-talet (Flyghed 2012). Syndikalisternas 
antimilitära hållning sågs tidigt som ett hot. Själva uppmaningen ”vägra värnplikt”, när 
allmän värnplikt just införts, sågs som samhällsfarlig. Ett särskilt problem var, hävdade 
lagstiftaren, att syndikalisterna i sin agitation höll sig inom lagen. Argumentet för att 
göra ett undantag i tryckfriheten formulerades då som att staten var ansvarig för de ungas 
sinnen då de inkallade männen ännu inte var myndiga, d.v.s. under 21 år. Det är svårt att 
inte tänka på avskaffandet av straffreduktionen för dem mellan 18 och 20 år som nu sägs 
kunna ta fullt ansvar för sina handlingar. 

Jannes historiska analyser av attacker mot rättsstaten har ett stort värde i sig. Den idag 
viktiga frågan är vad vi kan lära oss av Jannes forskning för att förstå den kriminalpolitiska 
utvecklingen. Titeln på avhandlingen, Rättsstat i kris, kan tolkas på två sätt och ligger i 
linje med Jannes underfundiga sätt att handskas med orden. Titeln kan uppfattas som 
en sammanfattning av resultatet: rättsstaten var i kris under andra världskriget. Den kan 
också ses som exempel på en mer allmän frågeställning om hur rättsstaten klarar sig i en 
krissituation. Detta inbegriper frågan om vad som definieras som kris för att härigenom 
kunna göra avsteg från rättsstatens principer. 

Jannes studie av andra världskriget kan alltså ses som värdefull i sig men samtidigt 
hävdas röra en extrem situation som inte har relevans för dagens Sverige. Samtidigt är det 
särskilt i de extrema situationerna som rättsstaten prövas. Grundläggande frågor kan ställas 
om makt och legitimitet som kommer till uttryck i lagstiftning och lagtillämpning och 
som inte gör sig gällande under ”normala” tider. Detta blir naturligtvis särskilt påtagligt 
i ockuperade länder. I projektet om brott och kontroll under andra världskriget kunde 
siffran 54 personer dömda för mord och dråp i Norge 1941–45 enligt kriminalstatistiken 
ställas mot 1 556 fall enligt senare dödsorsaksstatistik när avrättade av Quislingregimen, 
politiskt dömda dödade i fängelse och judar mördade i koncentrationsläger lades till i 
statistiken (Tham 1989: 158). Exemplet pekar på vikten av att studera legala definitioner 
och kriminaliseringsprocesser. Janne har ofta pedagogiskt tagit exempel på vem som 
definierar vem som är en terrorist under olika historiska skeenden. 

Rättsstat kopplas i olika beskrivningar ihop med demokrati och mänskliga rättigheter 
som ses som förutsättningar för rättsstaten. Frågan är dock om de är oskiljaktiga begrepp. 
Yascha Mounk (2018) framhåller en tilltagande spänning i liberala demokratier mellan två 
utvecklingstendenser, rättigheter utan demokrati och demokrati utan rättigheter. Där den 
förra gäller utvecklingen mot expertsamhället där allt fler beslut undandras demokratisk 
bedömning, gäller den senare att minoriteters rättigheter försvagas med hänvisning 
till den demokratiska majoriteten. Detta ligger i linje med politikens utveckling i en 
mer nationalistisk och populistisk riktning. Ytterst gäller det de högerpopulistiska 
partiernas förställning om ett enhetligt folk som har rättigheter som inte tillkommer de 
minoriteter, inom och utom landet, som inte anses ingå i folkgemenskapen. Centralt i 
rättsstatsbegreppet är individens skydd mot staten. Att förekomsten av demokrati inte är 
ett tillräckligt villkor för att uppfylla detta krav har Janne väl visat.
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Att det uppstår situationer där mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och individens skydd 
mot staten kan hamna i konflikt med rimliga krav på att skydda demokratin är tydligt. 
Hur avvägningen bör utformas är inte helt lätt att avgöra. Det är alltid enkelt att peka 
på andra länder och andra historiska perioder och säga att rättsstatliga krav där inte är 
uppfyllda. EU gör det t.ex. och kritiserar länder som Polen och Ungern. Men hur är det 
i vårt eget land? 

Rättsstat och rättssäkerhet är politiska honnörsord. I propositioner om kriminaliseringar, 
utvidgning av det straffbelagda området och nya tvångsmedel förekommer påfallande 
ofta uttryck som ”med hänsyn tagen till rättssäkerheten” – dock utan att det anges 
hur rättssäkerheten ska garanteras i den nya lagen. När det största oppositionspartiet i 
november 2020 lägger fram ett förslag till kriminalpolitiskt program hänvisas till både 
rättsstat och rättssäkerhet. Det är en markering som är viktig i en konservativ och liberal 
politisk tradition där man sett sig som försvarare av individen mot staten. Samtidigt 
gör förslagen våld på dessa principer. Sättet att ändå kringgå rättsstatsprinciper är att 
hänvisa till situationens allvar: ”… vårt land är inte i krig, men …”, och att de rättsstatliga 
invändningarna mot förslagen om nya tvångslagar ”räcker dock inte”. 

Genom att skapa bilden av ett land i kris och definiera lösningen i termer av ökat 
straff- och processrättsligt ingripande ställs demokratins försvar mot rättsstatens ideal. 
I den mån det finns en motsättning måste den lyftas fram för att kunna bli föremål för 
demokratisk debatt. Den forskning Janne initierat och drivit i kriminologin är viktigare 
än någonsin.   
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Del 2: Brottsbekämpning 
mellan effektivitet och integritet 



79

 
Magnus Hörnqvist

 
Egentligen hade Janne tänkt skriva sin avhandling om den kris som mötet med 1970- 
och 80-talens politiska terrorism innebar. Det var ett samtida trauma för många i hans 
generation. Nu blev det rättsstatens kris under andra världskriget. Men länge låg högarna 
av insamlade dokument om den tyska hösten, Röda arméfraktionen, mordet på Ulrike 
Meinhof, och Röda Brigadernas kidnappning av Aldo Moro på hans arbetsrum. Det som 
intresserade honom var inte det spektakulära våldet utan hur det användes. ”Bland de 
starkaste argumenten som en makthavare kan ta till vid inskränkningar i de medborgerliga 
fri- och rättigheterna”, skrev han i en längre essä om begreppet politisk terrorism, ”är att 
det sker i kampen mot ’terrorismen’. Terroristhotet lyckas ofta legitimera de mest flagranta 
ingrepp i rättsstatens elementa” (Flyghed 1990: 22). Rättsstaten å andra sidan stod för 
principfasthet och besinning. Själva begreppet formulerades i mitten av 1800-talet av 
tyska jurister som strävade efter ett skydd mot godtyckligt tvång, efter århundraden av 
monarker som förfogade över människor som det passade. Grundtanken var att varje 
medborgare omgavs av en juridisk sfär som inte kunde kränkas annat än under särskilda 
omständigheter (Costa 2007). Terrorism satte dock skyddet ur spel. Det var ett lika 
användbart som böjligt begrepp, lätt att anpassa till den politiska agendan för dagen. Under 
1990-talet skrev Janne om hur polisen militariserades och hur Nationella insatsstyrkan 
skapades för att möta terroristhotet, och hur den i brist på andra arbetsuppgifter kom 
att användas mot husockupanter (Flyghed 1993). Han beskrev i intervjuer hur SÄPO 
blundade med höger öga och jagade veganer som släppte ut minkar och brände lastbilar 
med kött (Quistbergh 2000). Mot decenniets slut var det globaliseringsrörelsen som 
målades ut som hot. Dess omfattande protester i Göteborg och Genua sommaren 2001 
nämns i ingången till artikeln ”Normalising the exceptional” (Flyghed 2002).

Vi har valt en tidigare version av texten som publicerades på svenska i antologin 
Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet, som Janne redigerade och som lästs 
av åtskilliga studenter i kriminologi på Stockholms universitet. Kapitlet formulerar på ett 
elegant sätt några av de grundläggande intuitionerna i Jannes verk. Titeln syftar på något 
han ofta återkom till i undervisningen; att åtgärder som införs som undantag tenderar att 
permanentas. När 1970-talets terroristhot försvann blev åtgärderna kvar, och byggdes på 
med ny lagstiftning. Det exceptionella normaliserades. Med en dåres envishet har Janne 
upprepat att brottsbekämpning alltid är en avvägning mellan effektivitet och integritet. 
Det är en ständig balansgång – och det går inte bara att se till den ena sidan. Fast så fort 
det händer något – och det gör det ju hela tiden – stämmer en kör av opinionsbildare 
upp i en medial kör som flyttar fram gränserna för det nya normala utan att låtsas om 
att det också finns rättsstatliga principer att ta hänsyn till. Passionen gäller polis och 
straff. Det finns ingen motsvarande entusiasm för medborgerliga rättigheter. Detta är den 
moderna rättsstatens dilemma, som Janne skriver om i artikeln. Som en direkt följd av 
sina respektive logiker tenderar de mest tongivande aktörerna - polis, politiker, medier 
och säkerhetsindustrin – att ständigt underminera rättsstaten. Just därför måste det 
påpekas att brottsbekämpning är en balansgång, och måste fortsätta vara det. Få personer 
har gjort det så konsekvent genom åren som Janne.

Balansgång på slak lina
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Hanteringen av politiska proteströrelser var en utmaning. EG-inträdet i mitten på 
1990-talet representerade en annan utmaning, som mera omärkligt försköt tyngdpunkten 
mellan effektivitet och integritet. EU lanserades som det gränslösa Europa. Varor och 
arbetskraft skulle flöda över gränserna till sänkta priser, och det skulle bli lättare att 
turista i andra länder. Janne uppmärksammade tidigt att friheten bara var för vissa och 
hade ett pris i form av ökad kontroll och övervakning. Diskussionen kom att fokusera 
på Schengensamarbetet och de murar som byggdes mot flyktingar. I debattartikeln 
”Schengen ersätter gamla gränser med nya” i Göteborgs-Posten vintern 2001 
sammanfattar han utvecklingen, och förbannar vår blåögdhet. ”Vi tittar med kritiska 
ögon på historien samtidigt som vi med ryggen mot framtiden backar in i en alltmer 
kontrollerad värld.” Några månader senare följde attacken på World Trade Centre, som få 
såg komma men som genast förändrade spelplanen, och ytterligare försköt tyngdpunkten 
mellan effektivitet och integritet. Över en natt ingick EU:s kontrollbyråkrater en ohelig 
allians med USA:s krigshetsare. Janne brukar datera skiftet till 16 oktober 2001 då EU-
kommissionens ordförande Roman Prodi fick ett brev från USA:s president George Bush 
med detaljerade instruktioner hur kriget mot terrorismen skulle föras. Därmed inleddes 
också ett nytt sorgligt kapitel i svensk anpasslighet. I december greps två egyptier bosatta 
i Sverige och överlämnades till amerikansk underrättelsetjänst på Bromma flygplats i ett 
utomrättsligt bortförande för att torteras i tredje land, något som Janne kommenterade 
med att återigen tillmötesgår man främmande makts intressen (Flyghed 2007).

Även mer långsiktiga förändringar under den här tidsperioden påverkade balansen 
mellan effektivitet och integritet. I kölvattnet av Berlinmurens fall förändrades själva 
säkerhetsbegreppet. Från att säkerhet under lång tid i princip varit liktydigt med hotet 
om militär invasion kom det att omfatta allt från gränsöverskridande brottslighet till 
migration. Det blev mera diffust och berörde allt fler områden. Det är temat i den tredje 
texten, som bygger på forskningsprojektet Kriminalpolitikens internationalisering, 
finansierat av dåvarande Krisberedskapsmyndigheten. Artikeln heter kort och gott 
”Internationaliseringen av kriminalpolitiken”, att jämföra med den engelsk-språkiga 
versionens mer publikfriande ”Crime‐Control in the Post‐Wall Era: The Menace of 
Security” (Flyghed 2005). I en studie av tre polisiära omvärldsanalyser från 1990-talet 
noterade Janne de vaga hotbilderna och hur bristfälligt underbyggda de var. Brottslingarna 
fanns mitt ibland oss, bra på att smälta in och svåra att upptäcka. Därmed kunde det 
diffusa ironiskt nog motivera mer ingående kontroll. Beskrivningen av kontrollen blir 
många gånger teknisk, och även som kollega kan det vara svårt att följa med i alla turer 
när Janne berättar om övervakningssystemens prestanda. Det sades om FRA-debatten – 
om den nya signalspaningslagen som skulle antas i riksdagen – att den pendlade mellan 
polerna ”revolution eller nördträff” (Sydsvenskan 23 juni 2008). Politiskt är det brisant 
och berör rättsstatens grundvalar. Under den tid som gått sedan Janne första gången 
betecknade terrorism som ett av nutidens hot mot rättsstaten har hoten hunnit byta 
skepnad många gånger. Men balansgången mellan integritet och effektivitet har inte 
mist något av sin relevans. Snarare tvärtom, och det är även Jannes meningsmotståndare 
medvetna om, vilket gör hans position så svår att avvisa och hans röst så viktig. 
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Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2007

INTERNATIONALISERINGEN AV KRIMINALPOLITIKEN*

AV PROFESSOR JANNE FLYGHED

Since the early 1990s, an increasing number of social issues have become 
linked, and then subordinated, to security policy. This policy area has wit-
nessed a paradigm shift, with the emergence of a new security mentality. 
The crumbling of the walls built up during the Cold War, and the collapse 
of the Soviet empire, meant the disappearance of the East versus West 
polarity. And as this world order, based on a balance of terror, passed 
into history, the nature of the global threat situation was transformed. 
The antagonisms of the Cold War had hardly had time to cease creating 
fear before new threat images emerged on the scene. Unlike the Cold 
War situation, where world peace was threatened by a frenetic arms race 
between two highly concrete superpowers, the perceived threats of the 
1990s became increasingly vague. The military menace was superseded 
by a much more diffuse criminal threat; ”cross-border crime”, ”terror-
ism” etc. This international trend has had a distinct impact on national 
criminal policy.**

Samhällets krishantering vid hot mot rikets yttre och inre ordning och säkerhet 
har förändrats under de senaste decennierna. När murarna rämnade och Sovjetim-
periet föll samman försvann de ytterst konkreta kontrahenterna, öst mot väst. Det 
kalla krigets bipolära världsordning förpassades till historien och de globala hoten 
förändrades dramatiskt. Nya hotbilder gjorde entré. Från en situation med två 
supermakter som hotade världsfreden med en frenetisk kapprustning, blev hoten 
under 1990-talet otydligare. De militära hoten har efter hand i stor utsträckning 
ersatts av betydligt diffusare brottslighetshot. Det är svårare att se vad som konkret 
avses med sådana begrepp som ”gränsöverskridande brottslighet”, ”organiserad 
brottslighet”, ”terrorism” och liknande. Övergången från militära hot till civila, 
icke-militära hot har fått påtagliga konsekvenser. Tidigare hade de säkerhetspo-
litiska analytikerna klart och tydligt kunnat lokalisera varifrån hotet kom. Nu 
förlorade de sin fixpunkt. Då de tidigare geografiska avgränsningarna mellan Vi 
och Dom upphörde att gälla, kunde fienden plötsligt finnas mitt ibland oss. Det 
uppstod ett nytt säkerhetspolitiskt tänkande, ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte, 

* Arbetet med denna artikel har genomförts inom ramen för projektet Kriminalpolitikens 
internationalisering och dess konsekvenser, finansierat av Krisberedskapsmyndigheten.
** Title in English: Criminal Policy goes International. Original in Swedish.
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i bör an av talet. llt er samhälleliga frågor kommit att kopplas till, och efter 
hand underordnas, säkerhetspolitiken lyghed . tt tydligt exempel är asyl  
och yktingpolitiken som tidigare diskuterades i termer av empati och skyddsbe-
hov, men som idag förknippas med resonemang om risk och hot biri . n 
viktig komponent i detta nytänkande är hotbilder och hotbildsanalyser, eftersom 
det är dessa som ger legitimitet åt det nya säkerhetspolitiska paradigmet. ntimt 
förknippat med denna scenförändring är det nya säkerhetsbegrepp som etablerades 
i bör an av talet. Denna förhistoria är av betydelse när vi betraktar dagens 
situation och reaktionerna på händelserna den  september. Den storskaliga 
terroristattacken mot  den  september  och det fortsatta hotet om ter-
roristdåd har gett ny aktualitet åt frågan om samhällets krishantering , står det i 
en utredning om gränsövervakning under hö d beredskap  , . Denna 
förnyade aktualitet av krishantering har även påverkat svensk kriminalpolitik.

Ett vidgat säkerhetsbegrepp 
fter murens fall och kalla krigets slut tappade det militära invasionshotet i tro-

värdighet. en istället för att gläd a sig över kalla krigets slut, bör ade man tala 
om den breddade hotbilden  och det blev allt vanligare att påtala hot och risker 
av icke militär natur. äkerhetspolitiken genomgick en betydande förändring då 
den kom att baseras på ett vidare spektrum av hot och risker än tidigare  

, . aradoxalt nog blev världen ingalunda tryggare i och med att ter-
rorbalansens dagar var över. stället framhölls tvärtom att världen blivit otryggare 
än någonsin eftersom fienden nu kunde komma från vilket håll som helst.

n startpunkt för svensk del är hot  och riskutredningen som tillsattes i decem-
ber . Den skulle utreda påfrestningar och risker i det fredstida samhället.  dess 
huvudbetänkande Ett säkrare samhälle, slogs det fast att de hotbilder som diskute-
rats orsakar stora problem inom praktiskt taget hela samhället och att allmänhetens 
krav på åtgärder från samhällets sida därför blir mycket stora  . De hot 
som åsyftades var stora yktingströmmar, brist på el, vatten och elektronikkompo-
nenter. Det var också i bör an av talet som migration bör ade betraktas som ett 
säkerhetsproblem  ett problem som, framför allt i uropa, i allt större grad kom att 
förknippas med organiserad brottslighet orrison , .

örsvarsberedningens rapport  diskuterade den breddade hotbilden. Där 
konstateras att det inte föreligger någon risk för några större angreppsföretag mot 

verige  Ds , . De militära hoten mot verige var starkt begränsade, för 
att inte säga eliminerade. ör totalförsvarets del medför de minskade krigsriskerna 
och den förändrade hotbilden att verksamheter som är inriktade mot att förbereda 
landet för att motstå en invasion som syftar till att ockupera verige kan prioriteras 
ned och eller helt avvecklas   , . Det säkerhetspolitiska läget menade 
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man hade blivit avsevärt bättre i och med kalla krigets slut, Sovjets sammanbrott 
och medlemskapet i EU. Det fanns inte längre några militära hot. Därför ansåg 
statsmakten att ”säkerhet endast i militärt perspektiv är ett förlegat synsätt” (Pro-
position 1995/96:12,8). Säkerhetsbegreppet utvidgades följaktligen till att omfatta 
”allt det som kan påverka vår nationella säkerhet” (Ibid.). Enligt regeringen sträcker 
sig bilden nu ”från den hårda kärnan av mer traditionella säkerhetspolitiska hot över 
de nya kon ikter som tenderar att blossa upp i det kalla krigets spår till de hot och 
risker som följer av den globala utvecklingen och de moderna samhällenas sårbar-
het” (Ibid.). Som exempel på icke-militära hot och påfrestningar nämndes Estonia-
katastrofen, jordbävningen i Kobe, översvämningarna i Holland, Belgien, Tyskland 
och Frankrike, gasattacken i Tokyos tunnelbana och bombdådet i Oklahoma, vilket 
minst sagt utgör ett brett spektrum av händelser. Regeringen påpekade att detta var 
en internationell trend  de esta länder hade redan omdefinierat sin syn på säkerhet 
och den huvudsakliga inriktningen var ”att lägga in ett vidgat säkerhetsbegrepp” 
(Ibid.). Detta internationella säkerhetstänkande har fått konsekvenser för svensk 
kriminalpolitik; främst inom straffrätten och de straffprocessuella tvångsmedlen. 

EU-aspekten
En för svensk kriminalpolitik betydelsefull aspekt av internationaliseringen är for-
merandet av den europeiska unionen. 1995 blev Sverige medlem i EU och därmed 
även del i ett vittomfattande samarbete på det polisiära och rättsvårdande området. 
Men skapandet av EU utgör ingen globalisering utan är en högst regional interna-
tionalisering. Syftet har ända från starten varit att skapa en i ett globalt perspektiv 
konkurrenskraftig ekonomisk regional marknad. I och med utvecklingen mot allt 
öppnare gränser inom Europa befarades att den gränsöverskridande brottsligheten 
skulle växa sig stark. Främst befarades olika typer av internationell organiserad 
brottslighet, t.ex. narkotikabrott och människosmuggling. 

Redan från början fastslogs att åtgärder för att kontrollera framtida brottslig-
het var av stor vikt, och detta utgör också förutsättningen för att Schengen-av-
talets (1990) och Amsterdamfördragets (1997) tankar om fri rörlighet ska kunna 
realiseras (Peers 2000, 39ff). Detta är anledningen till att kriminalpolitiken har 
fått en central position inom EU-projektet. För att upprätta ett område med fri-
het, säkerhet och rättvisa har en rad nya strukturer för polis- och rättssamarbete 
utarbetats med syftet att motverka organiserad brottslighet. 

Det visade sig tidigt att konsekvenserna av den fria rörligheten skulle bli unio-
nens ”mest kontroversiella och svårlösta uppgift” (Taylor 1992,181. Se även Duyne 
1993,12f; Spencer 1995; Anderson 1996,178f; Ruggiero 2000). För att motverka 
de kontrollförluster som antas uppkomma när gränskontrollerna mellan EU-län-
derna försvinner har det vidtagits s.k. kompensatoriska åtgärder. Dessa åtgärder 



118

Internationaliseringen av kriminalpolitiken 77

kan i stort delas in i fem huvudområden: 1. En hård bevakning av EU:s yttre 
gräns  . armonisering av migrationspolitiken invandrings  och yktingpoliti-
ken); 3. Utökat polisiärt datasamarbete; 4. Inrättandet av den europeiska polisen 
Europol samt 5. Införandet av underrättelsestyrt polisarbete (kriminalunderrät-
telsetjänst). En betydelsefull konsekvens av de kompensatoriska åtgärderna är en 
harmonisering av för kriminalpolitiken vitala områden som straffrätt och pro-
cessrätt lholm  sp  usab  , f  räskman . Dels finns 
det övergripande mål som länderna tillsammans bör sträva mot, dels genererar 
unionen rent konkreta åtgärder. Några exempel på sådana åtgärder inom unionen 
är harmonisering av brottsrekvisit, påföljder, rättsliga förfaranden, brottsoffer-
stöd, beslag, återanpassning av gärningsmän samt organisatoriska förändringar 
inom olika brottsbekämpande myndigheter. en det finns även kopplingar till 
migrationspolitiken, då immigration tillsammans med brottsligheten utgör den 
mest centrala kontrollfrågan (Tonry 1997). Dessa processer kan i ett vidare per-
spektiv antas få stora konsekvenser för Europas relation till tredje världen (Sassen 
1999,113). Vilka kommer att inkluderas respektive exkluderas? 

Internationellt tryck
Det internationella trycket på svensk kriminalpolitik har varit starkt; i synnerhet 
tiden närmast efter 11 september 2001 och det USA-initierade kriget mot ter-
rorismen. Det var mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att föra en balanserad 
diskussion om relevanta motåtgärder i den atmosfär av ”de som inte är med oss är 
emot oss” som rådde strax efteråt. Bombdåden i Madrid och i London bidrog även 
de till dessa svårigheter. Inom EU vidtogs en rad åtgärder redan några månader 
efter  september  detta utan nämnvärd debatt och trots att era åtgärder 
tidigare betraktats som högst kontroversiella. Två rambeslut från EU är värda att 
särskilt framhållas, det ena gällde skärpta straff för terroristbrott och det andra den 
europeiska arresteringsordern. Det sistnämnda förslaget innebär att den s.k. dubbla 
straffbarheten inte längre gäller, d.v.s. för att en person ska utlämnas behöver 
handlingen vederbörande är misstänkt för inte längre vara straffbar såväl i landet 
hon eller han ska utlämnas till som från. Svenska myndigheter är således skyldiga 
att utlämna även personer som är misstänkta för handlingar som inte är straffbara 
i Sverige (Prop.2003/04:7). Det förstnämnda rambeslutet har i och med lagen om 
straff för terroristbrott (SFS 2003:148) implementerats i svensk lagstiftning och 
innebär betydande straffskärpningar för ett ertal brott om det kan fastställas 
att dessa handlingar utförts med ett terroristiskt syfte. Den inte helt kristallklara 
definitionen av terrorism i lagen öppnar upp för extensiva tolkningsmö ligheter 
för åklagare och domstol beträffande vad som ska uppfattas som terrorism; en 
problematik som framkommit vid de rättsliga processer där lagen åberopats. 
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Bidragande faktor till EU:s snabba agerande var det brev president Bush 
skickade till dåvarande EU-presidenten Roman Prodi redan i oktober 2001. Det 
innehöll en förteckning över åtgärder USA önskade att EU skulle vidta i kriget 
mot terrorismen, bland annat möjlighet att frysa ekonomiska tillgångar för terro-
ristmisstänkta, utökat underrättelsesamarbete mellan USA och EU samt införande 
av skärpta terroristbestämmelser (Proposals 2001-10-16). 

En central fråga är i vilken mån, och i så fall hur, Sveriges möjligheter att föra 
en självständig kriminalpolitik har förändrats. Handlar det om en nödvändig anpass-
ning till internationella förhållanden utan större nationellt behov? Eller är det ett på-
tagligt nationellt behov att skärpa de kriminalpolitiska insatserna mot brottsligheten 
som krävt en internationalisering? Inledningsvis kan man konstatera att Sverige har 
genomfört de förändringar inom polis och övrigt rättsväsende som internationalise-
ringen av kriminalpolitiken krävt, framför allt har kraven från EU uppfyllts. EU:s 
harmoniseringskrav har med nordiska mått mätt inneburit en ökad repressionsnivå, 
i synnerhet inom straffrättssystemet (Nuotio 2001; Elholm 2002).

Därtill har påtryckningar om samarbete i kriget mot terrorismen även resul-
terat i direkt laglöst agerande från svensk sida; det har m.a.o. inte funnits till-
stymmelse till rättsligt stöd. Det mest agranta exemplet utgörs av utvisningen 
till gypten av två egyptiska medborgare i december . å romma ygplats 
tog maskerad personal från den amerikanska underrättelsetjänsten över. De båda 
utvisade drogades, deras kläder avlägsnades och de fick ikläda sig brandgula over-
aller och belades med fot- och handfängsel samt ögonbindel (se vidare JO 2005). 
De ögs i ett specialchartrat amerikanskt plan direkt till gypten, ett av de länder 
(tillsammans med Syrien och Jordanien) som enligt Seymour Hersh används av 
USA när de vill få misstänkta personer förhörda på ett sätt som de inte kan göra 
på hemmaplan ersh .  klartext innebär det tortyr. ela operationen ge-
nomfördes således av främmande makts maskerade agenter på svenskt territorium, 
något som måste betraktas som en exceptionell åtgärd. verige var det första land 
som agerade på detta vis och blev därmed trendsättande, vilket sannolikt fått 
betydelse med tanke på Sveriges tidigare goda internationella rykte beträffande 
mänskliga rättighetsfrågor.

Sammanfattningsvis talar det mesta för att förändringen inom de områden av 
svensk kriminalpolitik som behandlats här, främst haft till syfte att tillmötesgå inter-
nationella önskemål och påtryckningar. Svensk straff- och processrätt måste harmo-
niseras – detta nyckelbegrepp i internationaliseringens tidevarv – till internationell 
standard. Dock har en liten nation små möjligheter att påverka hur denna standard 
ska utformas (Nuotio 2001,303). För att kunna delta i det internationella samarbetet 
och utbytet av information, har vi därför varit tvungna att genomföra förändringar 
som vi för den nationella brottssituationen inte haft direkt behov av.
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Bilder av hot
I dagens hotbildsdiskussioner handlar det ofta om såväl teoretiskt som empi-
riskt svårgripbara begrepp. Vanligt förekommande komponenter är ”gränsöver-
skridande”, ”internationell” och ”organiserad” brottslighet. Men organiserad 
brottslighet med internationella förtecken som hotbild är ingen nyhet. Den har 
under historien varit ständigt återkommande, om än i varierande form. Under de 
senaste drygt hundra åren har det förekommit ett kontinuum av goda fiender med 
mer eller mindre stark koppling till organiserad brottslighet. Vid förra sekelskif-
tet handlade det om ”bombkastande anarkister” och från och med 1917 var det 
kommunismen . edan talet har narkotikan fungerat som god fiende och 

nu senast det lika itigt använda som sällan definierade begreppet terrorism . 
Men idag är det inte längre enbart ”war against drugs” eller ”war against ter-
rorism”. Nu har det expanderat till att gälla ett generellt krig mot kriminalitet en 
masse. Problemet är att det med denna terminologi är ett krig som aldrig tar slut 
(Halvorsen 1998,344). Det pågår hela tiden, mitt ibland oss, och ständigt dyker 
det upp nya fiender som måste nedkämpas. ör när sker det avgörande slaget  

är kapitulerar fienden  edborgerliga fri  och rättigheter får i dessa krigs-
sammanhang en högst perifer roll.

Det nya är att riskerna blivit såväl er som otydligare. en att hoten är dif-
fusare innebär inte att de uppfattas som mindre allvarliga. Att de är svåra att pre-
cisera, och därmed belägga, utgör nämligen ett tecken på deras farlighet. Detta 
har fått påtagliga konsekvenser för samhällets brottskontrollerande instanser, 
såväl nationellt som internationellt. En viktig komponent i detta nytänkande är 
hotbilder och hotbildsanalyser, de framställningar som präglar vår uppfattning 
av verkligheten. Det är dessa som ger legitimitet åt vidtagna kontrollåtgärder.

Hotbildskonstruktionernas uttalade syfte är att skapa underlag för god be-
redskap om hotet skulle realiseras, något vi kan kalla beredskapsfunktionen eller 
försvarsfunktionen. en det kan också finnas ett outtalat syfte, nämligen att rätt-
färdiga organisationers existens och/eller verka för att organisationen bör tilldelas 
mer resurser (legitimitetsfunktionen). Andra underliggande motiv kan vara att 
avleda uppmärksamheten från något annat, för tillfället känsligare problem. Ett 
klassiskt exempel är att rädda inhemska problem genom att agera utrikespolitiskt. 

tatsvetaren David inlay kallar detta för den psykologiska funktionen. ot om 
en yttre fiende kan också vara enande. Det är identitetsskapande samt fostrar till 
solidaritet och sammanhållning. Detta brukar benämnas den sociologiska funktio-
nen.  svåra tider t änar endimensionella fiendebilder som utmärkta redskap för att 
definiera nationens identitet. tarkt förenklade fiendebilder har ofta större effekt än 
mer sofistikerade. n besläktad funktion med den sociologiska är den politiska. Då 
fokuseras på gemensamma intressen för att få politisk uppslutning. nligt inlay 
kan man genom att polarisera det onda och goda vidmakthålla ideologi, nationa-
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lism och konsensus (Finlay et.al. 1976). Sammantaget leder sådana underliggande 
motiv till att hot och risker överskattas. Hotbildsanalysens inre logik bidrar därför 
till en normalisering av exceptionella hot och risker (Flyghed 2002).

Konkreta exempel
Hur hotbilderna konstrueras och framställs har avgörande betydelse när man över-
väger att införa integritetskränkande tvångsmedel. Men innan några ingrepp i den 
personliga integriteten och medborgarnas fri- och rättigheter införs, bör ett antal 
krav med koppling till hotbilderna vara uppfyllda. Detta kan utgöra en möjlig test 
för att utröna när det är adekvat att införa nya tvångsmedel.

1. Hotrekvisitet. Finns det några uppgifter om att nya eller gamla hot fått ökad 
aktualitet? Existerar det några tillförlitliga och kontrollerbara belägg?

2. Skaderekvisitet. Blir skadan stor om hotet realiseras?
3. Effektivitetsrekvisitet. Finns det belägg för att motmedlet är effektivt 

mot det aktuella hotet? Och står i så fall effektiviteten i proportion till 
kostnaden? 

4. Proportionalitetsrekvisitet. Är det med avseende på hot och skada en pro-
portionerlig integritetskränkning?

De förmodade hoten är således helt centrala i diskussioner om integritetskränk-
ningar. Går det inte att svara ja på fråga 1 ska inga nya metoder införas. Men 
även om samtliga tre inledande frågor besvaras med ja, återstår att överväga om 
åtgärden är förenlig med proportionalitetsprincipen. Är det en rimlig kränkning 
av den personliga integriteten? Sällan diskuteras dessa frågor, än mindre besvaras, 
innan nya tvångsmedel införs.

Vad finns det då för belägg för de nya hotbilder som presenteras  å vilken 
empirisk grund vilar de scenarion som ritas upp? Och går det att utvärdera tro-
värdigheten i dessa rapporter? Tyvärr råder det stor brist på analyser av dessa hot-
bildsrapporter. En konsekvens av detta är att hotbildskonstruktörerna sällan, för att 
inte säga aldrig, i efterhand behöver stå till svars för sina profetior. Inom projektet 
Kriminalpolitikens internationalisering har dock några hotbildsrapporter analyse-
rats. Dels tre hotbildsbeskrivningar om öststatsbrottslighet framtagna av svensk 
polis mellan 1993 och 1996; dels en studie av tre hotbildsrapporter från 1998-2000 
gällande risk för invasion av illegala migranter även de framtagna av polisen. I det 
förstnämnda fallet söktes efter påståenden som pläderade för eller mot invasion av 
grov öststatsrelaterad brottslighet i Sverige, och i det andra söktes påstående om il-
legal invandring och människosmuggling. Innehållsanalysen i båda fallen är baserad 
på en påståendehierarki som går från ytterst bristfälligt underbyggda påståenden till 
välunderbyggda. Påståendena har kategoriserats på följande sätt.
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A. Vaga ogrundade påståenden. Påståendena är baserade på antaganden utan hänvisning 
till källa. Det framgår t.ex. inte vilken typ av brottslighet det gäller. 
B. Inga empiriska belägg. Påståendet är delvis tydligt, det framgår t.ex. vilka länder det 
gäller, typ av brottslighet etc., men det finns inga siffror som stöder de påståenden som 
framförs.
C. Inga kontrollerbara källor. Påståendet grundar sig på empiriska bevis men det anges 
inga kontrollerbara källor. Därmed går det inte att kontrollera de empiriska beläggens 
tillförlitlighet.
D. ngenting att ämföra med. ydligt påstående, siffror och tillförlitliga källor, men det 
finns ingen ytterligare statistik att ämföra med. Därför svårt att avgöra om det skett någon 
förändring över tid, ökning eller minskning eller status uo. vårt uttala sig om eventuella 
trender. 
E. deal. Klart och tydligt påstående som grundar sig på ämförbara, empiriska bevis och 
med angiven kontrollerbar källa. 

ördelningen av de kategoriserade påståenden framgår av tabell .

Tabell 1: Påståenden om öststatsrelaterad brottslighet i tre dokument 1993-19961 
samt påståenden om illegal invandring och människosmuggling i tre dokument 
1998-2000.2

Öststatsrelaterad
brottslighet

Illegal invandring och 
människosmuggling amtliga 

dokument)
Kategori av påstående

Dokument Dokument 

I II III I II III N %

A: Helt ogrundat 3 9 2 2 1 2 19

B: Ingen empiri 11 4 15 3 12 32

C: Inga källor 3 3 3 33 34

D   ämförbart 1 1 8 9 19

E: Ideal 4 4 2

otalt 18 29 19 37 189

nnehållsanalysen av dokumenten rörande öststatsrelaterad brottslighet visade 
att påståendena så gott som uteslutande baserades på generella antagande och 
svepande formuleringar. nte ett enda påstående uppfyllde kravet för den ideala 
kategorin. ot slutet av talet tillstod polisen s älv att denna brottslighet inte 
blev lika omfattande som man hade befarat estfelt , .  den andra delstu
dien rörande påståenden om illegal invandring och människosmuggling visade 
det sig att kategorierna  och  var de absolut dominerande  där hamnade  av 
totalt  påståenden. ndast fyra stycken klassades som kategori . rots viss 
förbättring i förhållande till den första studien, har polisen fortfarande svårigheter 
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att ta fram tillförlitliga belägg för sina påståenden. Av tabellen framgår också att 
totalt var det drygt tio procent av samtliga 189 påståenden i de sex dokumenten 
som baserades på empiriska belägg och kontrollerbara källor.

Under senare år har det gått att skönja en förbättring i hotbildskonstru-
erandet. Framför allt har Tullverket gjort analyser som håller betydligt högre 
standard (T.ex. Tullverkets nationella hotbildsanalys 2005-06.) Även vissa kri-
minalunderrättelsetjänster på länsnivå har förbättrat sina analyser. Fortfarande 
är beläggen genomgående förhållandevis vaga, men i dessa fall har medveten-
heten om detta lett till större försiktighet i slutsatserna (T.ex. Brottssituationen 
i Skåne 2005.)

I hotbilds- och riskanalyssammanhang existerar det åtminstone två generella 
problem. Den gemensamma nämnaren är att det saknas tillförlitliga belägg, 
vilket får stor betydelse för expansionen av nya kontroll- och övervakningsme-
toder. Det första gäller hotbildsanalyserna, där det som framgått ofta saknas 
vederhäftiga sådana innan nya kontrollmetoder införs. Det andra gäller bristen 
på utvärderingar av nya metoders effektivitet efter det att de har införts. Mig 
veterligen existerar det inga seriösa utvärderingar av t.ex. buggning, ett tvångs-
medel som nu åter är aktuellt i den svenska debatten. Vad det gäller hemlig 
teleavlyssning och teleövervakning finns det däremot i verige en ansatts till 
ett officiellt effektivitetsmått. å basis av uppgifter från rikspolisstyrelsen och 
riksåklagaren rapporterar den svenska regeringen varje år till riksdagen i hur 
många fall avlyssningen respektive övervakningen ”haft betydelse” för förun-
dersökningen.3 För att en reell utvärdering av tvångsmedlets effektivitet skall 
vara möjlig är dock frågan felställd, kravet är alltför lågt ställt. Kriteriet borde 
vara ”har åtgärden haft avgörande betydelse för att fallet gått till åtal?” alterna-
tivt ”lett till fällande dom”. Men trots att det existerande vaga kriteriet - ”haft 
betydelse” - borde vara ett lätt att uppfylla, så var det 2005 färre än hälften 
(42%) av 833 fall där den hemliga teleavlyssningen haft betydelse. I närmare 60 
procent av de beviljade avlyssningarna har åtgärden inte haft någon betydelse 
alls för förundersökningen. För hemlig teleövervakning var motsvarande siffra 

 procent av  fall egeringens skrivelse . å den nivån har 
nyttan av dessa tvångsmedel legat de senaste decennierna.

Normalisering
Mycket av oron och rädslan idag är således till stor del en konstruktion base-
rad på bristfälliga hotbildsanalyser. Ett nyckelbegrepp i dessa konstruktioner 
är som framgått det nya säkerhetsbegreppet. I och med introducerandet av 
detta begrepp inträdde ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte där ett f lertal 
samhälleliga problem kom att uppgraderas i hotbildstänkandet (Flyghed 
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2003). Det finns en uppenbar risk att dessa exceptionella hotbilder normali-
seras, trummas in som sanning, trots att det saknas belägg för att de faktiskt 
existerar. Därmed skapas ett permanent krisläge vilket legitimerar ytterligare 
repressiva insatser i form av mer polis, hårdare straff och nya polismetoder. 
Jag har kallat detta för normalisering av det exceptionella (Flyghed 2000). 
Mycket tyder på att såväl tvångsmedelsarsenalen som tillämpningen av dessa 
tvångsmedel tenderar att utvidgas. De inrättas först för att användas mot grov 
och mycket ovanlig brottslighet, och ofta vid exceptionella situationer. Men 
när de väl introducerats glider de längs ett sluttande plan för tillämpning mot 
allt lindrigare brottslighet. Den grövsta brottsligheten blir därmed trendsät-
tande när det gäller nya tvångsmedel. Det går sällan åt andra hållet, det vill 
säga att ett tvångsmedel tas ur bruk därför att den ursprungliga hotbilden 
försvunnit.

Normaliseringen av det exceptionella kan delas in i två huvudtyper: hot-
bildsnormalisering och medelnormalisering. Den första typen av normalise-
ring av det exceptionella har sin grund i ovanliga och spektakulära händelser. 
Sådana händelser har stort sensationsvärde och får därmed stor massmedial 
belysning. Medelnormaliseringen, som syftar på metoderna i polisarbetet, kan 
i sin tur ske på två sätt. Tillämpningen av ett inrättat medel kan på lagstif-
tarnas initiativ expandera utöver de ursprungliga intentionerna. Den andra 
varianten är att polisen i sin praktik tänjer på gränserna för det tillåtna. I det 
sistnämnda fallet riskerar lagstiftningen att komma på efterkälken, vilket i 
sin tur kan leda till legalisering i efterhand, d.v.s. en rättslig anpassning till 
en praktik som etablerats i den gråzon som polisens tvångsmedelsanvänd-
ning bedrivs i. Expansionen av tvångsmedel betraktas ofta som en tillfällig 
nödlösning motiverad av ”stundens allvar”, för att i efterhand framstå som 
en nödvändig åtgärd som bör bli permanent. Detta ad hoc-förfarande är en 
länk mellan exceptionalitet och normalitet, som gör att det extrema och icke 
representativa blir normalt.

Det går att utkristallisera fyra huvudsakliga aktörer i tvångsmedlens expan-
sionsprocess: Polisen, politikerna, kontrollindustrin och media. I stor utsträck-
ning styrs deras agerande utifrån en målrationalitet, även om det finns inslag av 
värderationalitet. Det som utmärker samtliga är att de har en faktisk påverkan på 
brottsbekämpningens utformning. De tre förstnämnda har som uttalat syfte att 
uppnå en effektivare kontroll av brottsligheten. Massmedia har främst en kom-
municerande roll. Men det handlar inte enbart om effektiv brottsbekämpning när 
nya kontrollmetoder införs. är finns såväl uttalade extern rationalitet  som out-
talade intressen (intern rationalitet), där det förstnämnda inte alltid sammanfaller 
med det sistnämnda. 
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Tabell 1: Aktörernas externa respektive interna rationalitet
Aktör Extern rationalitet Intern rationalitet

Politiker Bekämpa brott Lag som symbol för handlingskraft

Polis Bekämpa brott Organisationsexpansion, mer resurser

Kontrollindustri Effektiv kontroll
av brott och brottsling

Öka branschens betydelse, 
maximera profiten

Media Förmedla information ösnummerförsäl ning, maximera profiten

Experter Inhämta och bistå med kunskap Uppmärksamhet, bli citerad, karriärkliv

1. Politikernas uttalade syfte med kriminalpolitiken är att bekämpa brott. Målet är 
att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Men politikerna använder 
också lagstiftningens symbolfunktion för att visa sina väljare att de besitter hand-
lingskraft. Kriminalpolitiken är en arena som uppfyller de nödvändiga rekvisiten 
för sådana manifestationer. 

2. Till polisen huvuduppgifter hör att bekämpa brott och upprätthålla allmän ord-
ning och säkerhet. Detta utgör den externa rationaliteten. Den interna rationali-
teten är att de av organisationsegoistiska skäl ständigt ligger på för att expandera 
verksamheten och få mer resurser. Det uppstår lätt en växelverkan mellan åtgärder 
för att bekämpa brott och bevarande av den organisation som uppstått i denna 
kamp. För att legitimera organisationens fortlevnad hänvisas till nya hotbilder 
som kräver mer tvångsmedel. Denna organisationsrationalitet är inget unikt för 
polisen utan gäller alla byråkratier. 

3. Den privata kontrollindustrins externa rationalitet är en strävan efter effektiv 
kontroll av brott och brottslingar. Men den vill också maximera sina marknads-
andelar samt öka intresset för att allt er områden i samhället övervakas och 
kontrolleras.  affärsid n ligger att göra profit även på individers och institutioners 
rädsla för brott, såväl berättigad som oberättigad, vilket är en stark drivkraft till 
kontroll- och övervakningsexpansionen. Dessa interna intressen sammanfaller inte 
alltid med att uppnå effektiv kontroll av brottsligheten. Det finns här en stark tilltro 
till att den ultimata metoden för att kontrollera brottsligheten är teknisk. 

 
4. Medias externa rationalitet ligger i att förmedla information. Men dess intresse 
att sälja lösnummer samt samla många lyssnare och tittare, och därmed öka intäk-
terna, leder till en fokusering på dramatiska och exceptionella händelser. Denna 
selektion av det extrema leder till en skevhet i bilden av brottsligheten. Mellan 
media och de tre övriga aktörerna finns vidare ett ömsesidigt beroende. edia är 
i behov av information och de övriga aktörerna behöver nå ut med sina respektive 
budskap. Media är således såväl aktör som arena.
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5. Experternas externa rationalitet är att bistå med kunskap. Ofta handlar det om 
forskare som anlitas av myndigheter och organisationer för att leverera beslutsunder-
lag. Medias behov av experter som uttalar sig är mycket stort, något som stundtals 
leder till att epitetet expert inte alltid är liktydigt med kunnande. Till experternas 
interna rationalitet hör att skaffa sig uppmärksamhet som kan vara till fördel i sam-
band med framtida forskningsansökningar och avancerande i karriären.

De fem aktörernas agerande kan betraktas som bakomliggande förklaringar 
till normaliseringen av det exceptionella. Främst är det aktörernas interna ra-
tionalitet som bidrar till detta. Det förekommer också att enstaka exceptionella 
händelser exploateras och driver utvecklingen vidare. Dessa för brottsligheten icke 
representativa händelser normaliseras till att bli ständigt överhängande hot. Många 
gånger sker nästintill en demonisering av hoten, något som inte bara framkommer 
tydligt i media utan även i kontrollindustrins rika ora av branschtidskrifter. Det 
mycket onda (”terrorister”, ”organiserad narkotikabrottslighet” e.dyl.) legitimerar 
expansionen av kontrollen. Det brukar framhållas att endast ett mycket litet antal 
personer kommer att drabbas. Vi , det stora ertalet, måste skydda oss mot dem , 
de fåtaliga men mycket onda brottslingarna. Vidare hävdas att tillämpningen av 
rättssäkerhetsskäl kommer att vara mycket restriktiv. Men när motmedlen väl är 
inrättade sker ofta en successiv expansion. Eventuella tidsbegränsningar förlängs 
och kan i sista hand leda till att det aktuella tvångsmedlet blir permanent samt 
att tillämpningen utvidgas till att gälla även lindrigare typer av brottslighet. Men 
detta kan inte förklaras med hjälp av konspirationsteorier. Verkligheten är sällan 
så enkel att det går att hitta lösningen till komplicerade samhälleliga processer i en 
allomfattande grundkonspiration. De olika aktörerna (främst politiker, polis och 
kontrollindustri) drar åt samma håll utifrån sina respektive organisationsegoistiska 
utgångspunkter. Det uppstår en växelverkan där de ofta förstärker varandra utan 
att det för den skull finns någon gemensam bakomliggande plan. 

I efterdyningarna av 11 september 2001 har förespråkarna för mer kontroll 
och övervakning fått stark medvind. Förslag som av integritetsskäl tidigare haft 
svårt att få gehör, såväl i lagstiftande församling som i opinionen, möter idag 
mindre kritik och motstånd. Ageranden som betraktats som helt oacceptabla, har 
riktats mot vad som i svepande ordalag benämnts ”terrorism”. Gemensamt för 
dessa åtgärder är att de resulterat i grava inskränkningar i grundläggande mänsk-
liga rättigheter. Personlig integritet och mänskliga rättigheter har trängts tillbaka, 
i vissa fall har till och med legalitetsprincipen sålts ut. Denna degradering av 
rättssäkerhet och demokrati till förmån för säkerhet har skett med bristfälligt 
underbyggda hotbildsresonemang. Istället för säkra hotbildsanalyser är det osäkra 
hotkonstruktioner som styr. Ett okritiskt accepterande av dessa konstruktioner 
leder till att det är säkerhetskonstruktionerna som blir det hotfulla. En förbättring 
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av analyserna skulle effektivisera de brottsbekämpande myndigheternas använd-
ning av sina begränsade resurser. Det handlar således såväl om effektivitet i själva 
bemötandet av faktiska hot som om kostnadseffektivitet.

Kan då traditionella medborgerliga fri- och rättigheter stå emot trycket från 
bristfälligt underbyggda hotbilder  m inte blir allt er icke kriminella beteen-
den föremål för såväl kontroll och övervakning som konkreta tvångsingripanden. 
Enligt Rhiannon Talbot är en uppenbara fara med en sådan kontrollexpansion att 
åtgärderna inte uppfattas som legitima och därmed blir kontraproduktiva. Be-
gränsningar av medborgerliga fri- och rättigheter kan resultera i misstro och ökade 
motsättningar, vilket i sin tur leder till mer våld (Talbot 2002,123). Detta är ett 
betydelsefullt memento i diskussionen om balansen mellan kriminalitetskontroll 
och mänskliga rättigheter. Ett minimikrav är att inrättandet av nya integritets-
kränkande metoder måste vara baserade på kunskap och inte på tro och en from 
förhoppning.
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De senaste månadernas reaktioner på 
Sveriges inträde i passunion Schengen den 25 
mars har haft ett visst inslag av yrvakenhet. 
Såväl politiker som ledarskribenter verkar 
tagna på sängen: Detta hade jag ingen 
aning om! Men Schengensamarbetets 
konsekvenser för invandringspolitik och 
brottsbekämpning är ingen nyhet. Det har 
funnits tillgänglig offentlig dokumentation 
redan innan Sverige gick med i samarbetet 
i slutet av 1996. Dock har debatten i Sverige 
inte alls haft den omfattning som i våra 
grannländer, främst Danmark och Norge. 
Vad är det då som har hänt och varför? 
Frihet med förhinder 1995 blev Sverige 
medlem i EU och därmed även del i ett 
vittomfattande samarbete på det polisiära 
och rättsvårdande området. Grundtanken 
i EU-projektet är att skapa en globalt 
konkurrenskraftig marknad. För att detta 
ska vara möjligt krävs fri rörlighet av 
kapital, tjänster, varor och personer. Den 
sistnämnda av dessa friheter - fri rörlighet 
av personer, passfrihet - är en frihet med 
förhinder. En utveckling mot allt öppnare 
gränser inom Europa med det primära 
syftet att få fri rörlighet av arbetskraft 
befaras leda till oönskad immigration samt 
en dramatisk ökning av grov organiserad 
gränsöverskridande brottslighet. De 
hotbilder som framförts har varit olika 
typer av internationell organiserad  

 
brottslighet, till exempel narkotikabrott och 
människosmuggling. Hur detta ska lösas 
har varit, och är, en av unionens viktigaste 
och mest svårlösta frågor. Åtgärder för 
att kontrollera brottsligheten utgör själva 
grunden om Schengen-avtalets (1990) och 
Amsterdamfördragets (1997) tankar om fri 
rörlighet ska kunna realiseras. Lösningen 
på problemet med oönskad rörelse över 
gränserna är så kallat kompensatoriska 
åtgärder. För att kompensera den 
kontrollförlust som förväntas uppstå vid 
rivna gränser har det vidtagits ett flertal 
alternativa kontrollmetoder. Huvudsakligen 
finns det fem sådana kompensatoriska 
åtgärder.

1. En mycket stark kontroll vid EU:s yttre  
           gräns.

2. Samordnad flyktingpolitik.

3. Utökat polisiärt datasamarbete.

4. Den sameuropeiska polisen                 
            Europol samt inrättandet av nationella      
            kriminalunderrättelsetjänster.

 
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2001-03-11. 

Janne Flyghed

Schengen ersätter gamla gränser med nya

Det gränslösa Europa har sitt pris. 
Förutom en skärpt yttre gräns-
kontroll, blir det en ökad kontroll 
och övervakning inom respektive 
land, skriver kriminologen Janne 
Flyghed
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För sju år sedan påtalades i en offentlig 
utredning (SOU 1994:131) att den inre 
gränsen inte kan avskaffas innan de 
”kompensatoriska åtgärderna införts 
och utvecklats till en tillfredsställande 
effektivitet både i Sverige och i andra länder”. 
Utredarna noterade också att även om det 
inte får förekomma kontroll vid gränsen, 
så får kontroll ske i anslutning till gränsen. 
”Verksamheten får dock inte ha formen av 
gränskontroll”. När väl dessa problem är 
lösta, vilket de i dag till stor del anses vara, 
kommer skyddsnivån vid våra gränser att 
”ligga på en högre nivå jämfört med idag”. 
Med andra ord framkom det redan då att 
kontrollen i det framtida, numera dagens, 
fria Europa kommer att stärkas. För den 
läskunnige har det sedan länge stått klart 
att priset för det gränslösa Europa förutom 
en skärpt yttre gränskontroll, blir en ökad 
kontroll och övervakning inom respektive 
land. Detta har påtalats i den sporadiskt 
förekommande debatten i frågan. Men 
den som i mitten av 1990-talet dristade sig 
att göra en beskrivning av pågående och 
planerade förändringar förorsakade av EU-
medlemskapet blev antingen betraktad som 
lögnare eller konspirationsteoretiker.

 

  
Den fria rörligheten inom EU blir därför om 
inte illusorisk så åtminstone högst selektiv. 
Det gäller nämligen att rätt personer rör 
sig på rätt sätt vid rätt tillfälle. Därför blir 
till exempel ett av EU-förespråkarnas mest 
omhuldade argument, passfriheten, inte 
en frihet för alla. Enligt Schengenreglerna 
får medlemsländerna granska personers 
medborgarskap. Flera länder har redan 
nu infört möjligheten att kontrollera ID-
handlingar vid tåg- och vägkontroller. De 
som ser utomeuropeiska ut kommer att 
behöva ha identitetshandlingar med sig.  

 
De kan nämligen misstänkas tillhöra de 
uppskattningsvis cirka tio miljoner illegala 
invandrare som ska finnas i EU. Dessa 
ska spåras och köras ut ur gemenskapen. 
Det är värt att uppmärksamma att 
människosmuggling blir lönsamt först när 
det finns en bevakad gräns att passera. 
Ju hårdare gränsbevakning, desto högre 
pris kan smugglarna ta ut. John Morrison 
konstaterade i sin UNHCR-rapport från 
förra året om Europas flyktingpolitik, att 
det finns ytterst få legala möjligheter för 
flyktingar att ta sig in i EU. Innan EU:s 
skärpning av den externa kontrollen var 
människosmuggling en icke-fråga. Vidare 
var det först under 1990-talet som de 
europeiska regeringarna började betrakta 
inblandningen av organiserad brottslighet 
i migrationen som ett problem. Men 
ingen människa kan vara illegal i sig. 
Däremot kan människor begå olagliga 
handlingar. Därför är det mer riktigt att 
betrakta smugglarna som brottslingar 
och de som smugglas som brottsoffer.  
 
  
 
En paradox i sammanhanget är att 
samtidigt som EU vill få ut dessa ”illegala 
invandrare” från unionen, hävdas det att 
medlemsländerna framöver kommer att 
ha behov av cirka 50 miljoner arbetsföra 
utomeuropéer för att motverka Europas 
demografiska problem med en allt äldre 
befolkning. Dessa processer kan antas få 
stora konsekvenser för Europas relation till 
tredje världen. Förutom att klyftan mellan 
fattiga och rika vidgas i och med den hårda 
regionala gränsmarkeringen, kommer 
endast de utomeuropéer som betraktas som 
lönsamma att släppas in. Det kommer att 
innebära stor risk för en ökad åderlåtning av 
kompetens från fattiga länder. Vi inkluderar 
de för marknaden behövliga och exkluderar

 
Skenbar frihet

 

Bara de lönsamma släpps in
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misstänkta för brott. I och med inrättandet 
av kriminalunderrättelsetjänst på riks- 
och länsnivå har den öppna polisen 
fått möjligheter att föra datoriserade 
förspaningsregister.

Sådana register har tidigare endast fått 
föras av säkerhetspolisen och finanspolisen. 
(Numera får även tullens underrättelsetjänst 
arbeta med sådana). När Rikspolisstyrelsen 
begärde att få inrätta ett sådant register i 
början av 1990-talet fick de blankt nej av 
riksdagen av integritetsskäl. Därefter har 
frågan ”kommit i ett annat läge”, vilket i 
klartext betyder att vi gått med i EU samt 
skrivit under Europolkonventionen. Det är 
nämligen Europolsamarbetet som kräver 
sådana register. Men när frågan om Europol 
var aktuell försvarade sig förespråkarna med 
att undertecknandet inte stred mot befintlig 
svensk lagstiftning. Och det var ju inte så 
konstigt eftersom svenska myndigheter 
anpassat sig i förväg i avvaktan på de EU-
styrda propåerna. Sverige har generellt i 
den europeiska harmoniseringsprocessen 
utmärkt sig som ett av de följsammaste 
länderna.

 
Europol kommer att ha rätt att föra tre 
register: informationsregister, analys-
register och ett indexregister. Det 
förstnämnda kommer enligt konventionen 
att innehålla vad man skulle kunna kalla 
klassiska polisiära hårddata som dömda 
och misstänkta personer, deras namn, 
födelsedatum, kön, medborgarskap med 
mera. Innehållet i analysregistret är 
däremot mer problematiskt. Här registreras 
förutom data från informationsregistret, 
information om eventuella vittnen, 
brottsoffer, kontakter, medhjälpare samt 
personer som kan lämna relevanta uppgifter. 
Vad detta mer precist innebär är inte lätt  

 
att begripa. Därtill får Europol, om det har 
med brottet att göra, även registrera politisk 
åskådning och etnisk härkomst. Europols 
brottsbekämpande uppgifter har hela tiden 
utvidgats. Från att från början ha lanserats 
som enbart en mellanstatlig central för 
informationsutbyte, har inriktningen blivit 
alltmer operativ. Detta trots vår tidigare 
justitieministers frenetiska förnekande i 
debattartiklar av att Europol ska bedriva 
egen spaningsverksamhet eller ha operativa 
befogenheter. I handlingsplanen för hur 
Amsterdamfördraget ska genomföras 
sägs att inom två år från det att fördraget 
trätt i kraft bör det utarbetas ett ”rättsligt 
instrument där Europols befogenheter 
utökas (...) genom att inrikta Europols 
verksamhet på operativt samarbete” (EU-
dokument 13844/98, JAI 41).

 
 
 
Hotbilderna som sägs motivera dessa nya 
kontrollåtgärder är lika flitigt förekommande 
som frånvaron av belägg för att de faktiskt 
existerar. För svensk del handlar det till stor 
del om en anpassning till en internationell 
brottsbekämpningsnivå som vi som enskild 
nation inte har behov av. Priset för EU-
harmoniseringen är att Sverige får kränga 
på sig en mer repressiv kostym än vad som 
ur krass nationell synpunkt är nödvändigt. 
Hur sköts då kontrollen av dessa nya 
övervakningsinstanser? Ett illustrativt 
exempel är den myndighet som satts för 
att kontrollera användningen av Schengens 
datoriserade informationssystem, SIS. I sin 
senaste årsrapport skriver de att de ständigt 
haft problem med att få den information de 
efterfrågat. Det tar mycket lång tid, ofta upp 
till ett år, innan Schengenledningen besvarar 
tillsynsmyndighetens påpekanden, om de 
överhuvudtaget svarar. Vid kontrollbesök 
kunde de konstatera fler problem som

 

Analysregistret är problematiskt

 

Ny kostym för Sverige
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o innebar ”betydande svårigheter när det 
gäller integriteten”.

Under de senaste decennierna har det till 
och från förts en intensiv debatt om olovlig 
åsiktsregistrering av svenska medborgare. 
De organisationer som figurerat i den 
debatten har främst varit IB och Säpo. 
Med den pågående EU-harmoniseringen i 
bakhuvudet, finns det anledning att fråga sig 
om inte den debatten hade varit en icke-fråga 
om befintliga och planerade kontrollåtgärder 
funnits redan på 1950-talet. Är det inte just 
sådan registrering som bland annat kommer 
att omfattas av de nya kontrollstrukturerna? 
Vi tittar med kritiska ögon på historien 
samtidigt som vi med ryggen mot framtiden 
backar in i en alltmer kontrollerad värld. 
 
Janne Flyghed

 
Docent, Kriminologiska institutionen, 
Stockholms universitet
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Anders Nilsson och Sten-Åke Stenberg

 
Efter att Janne disputerade på våren 1992 letade Sten-Åke Stenberg upp honom på SAC:s 
kontor på Sveavägen i början av hösten. Antalet vräkningar hade under 1991 legat på en 
rekordnivå och Konsumentverket ville veta vad som hände med dem som vräktes. Var han 
intresserad av att jobba med en sådan undersökning? Janne nappade på erbjudandet och 
vi drog igång arbetet i november. Vid den tiden fanns ingen kunskap om vad som hände 
med dem som vräktes. Vi valde därför att söka upp alla som vräkts i Stockholms län från 
september till och med december 1991. Hur många skulle vi hitta - de hade ju förlorat 
sin bostad - och hur skulle de reagera när vi fick tag i dem hade vi bara vaga uppfattningar 
om. Tillsammans med ett opinionsinstitut och Jannes kollega och vän Mikael Sundin 
startade ett intensivt sökarbete. Det var inte lätt att hitta de vräkta. Vi letade på alla 
upptänkliga platser, folkbokföringen, posten, nummerupplysningen, släktingar, grannar 
och så vidare.

Detta var precis vid övergången från ett analogt till ett digitalt samhälle och vi ringde 
nästan 2 000 telefonsamtal, skickade 152 brev och gjorde nästan 300 personliga besök. 
Mikael vandrade runt på nätterna och letade på Stockholms natthärbärgen. Trots det var 
tre av tio vräkta spårlöst försvunna. Vi kunde få svar som att ”jag tror han (det var flest 
ensamstående män) arbetar på en släktings gård i Småland” eller ”jag har hört att han bor 
i en husvagn någonstans i Huddinge”. Av socialtjänsten fick vi tyvärr inte någon hjälp, 
deras uppgifter var sekretesskyddade. Våra farhågor om att de som vi faktiskt fick kontakt 
med skulle bli kränkta eller förbannade visade sig vara helt felaktiga. Tvärtom blev de 
flesta glada för att vi sökt upp dem. Damerna på opinionsinstitutet, som ansvarade för 
telefonintervjuerna, berättade att många ringde tillbaka till dem för att få berätta om sina 
liv och varför de hade blivit av med sina bostäder. Det hade ibland varit så gripande att 
de hade svårt hålla tillbaka tårarna. Arbetet redovisades i rapporten ”Vräkt i laga ordning” 
(Flyghed och Stenberg 1993) som presenterades på en välbesökt presskonferens. Det 
var i mångt och mycket ett pionjärarbete - det fanns då mycket lite kunskap om dessa 
Välfärdsstatens bortglömda.

Jannes arbete med att lyfta fram de vräktas situation skulle fortsätta många år framöver. 
Tillsammans med Anders Nilsson gjorde han en ny vräkningsstudie, denna gång med 
vräkta i Stockholms län under två kvartal år 2001 (Nilsson och Flyghed 2004a; 2004b; 
2007). Undersökningen gjordes på ett likartat sätt som den tidigare. Utöver att använda 
registerdata och telefonintervjuer gjorde vi själva även ett antal längre besöksintervjuer.

Det som denna gång framförallt kom att uppmärksammas var vräkningar av 
barnfamiljer. I kapitlet ”Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, 
orsaker och konsekvenser” (Nilsson och Flyghed 2004b) beräknade vi att cirka 1000 
barnfamiljer blev vräkta år 2001. Vi konstaterade också att vräkningen påverkade såväl 
barnens materiella standard som deras trygghet, och att barnets bästa inte tycktes komma 
i främsta rummet i myndigheternas hantering av dessa situationer. Studiens resultat 
hamnade på löpsedlarna och togs även upp i riksdagsdebatten.

Vräkningar och social exkludering
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Den ledde också till en statlig utredning – ”Vräkning och hemlöshet – drabbar också 
barn” (SOU 2005:88) - med uppgift att lämna förslag på hur socialtjänstens insatser, såväl 
för att förebygga och motverka vräkning av barnfamiljer, kunde utvecklas. Janne ingick i 
utredningens vetenskapliga referensgrupp.

Vi har valt att här ta med studien om vräkta barnfamiljer. Den hör inte till de 
publikationer som ger många akademiska publicerings- eller citeringspoäng. Sådant har 
Janne inte heller varit särskilt intresserad av. Men den spelade en viktig roll i svensk 
politik, särskilt för dem som står längst ned på samhällsstegen. Ett konkret resultat av 
den statliga utredningens förslag var att det nu förs statistik över barnfamiljer som berörs 
av vräkningar. Detta är naturligtvis värdefullt för att kunna uppmärksamma problemets 
förekomst och utveckling. Samtidigt är det inte helt enkelt att veta hur denna statistik 
ska bedömas.

Vräkningarna av barnfamiljer minskade fram till 2016 men har sedan dess åter ökat. 
Nedgången skulle kunna tolkas som att problemen för barnfamiljer med svag position 
på bostadsmarknaden under den tiden minskade. Men det är inte nödvändigtvis sant. 
Bostadsmarknaden består av såväl en utgång som en ingång. Om vi bortser från dem 
som frivilligt lämnar sin bostad för annat boende, så heter utgången vräkning. Ingången 
är kontraktstecknandet. Båda dessa slussar har stor betydelse för vräkningsutvecklingen. I 
praxisstudier har Janne också visat att hyresvärdarna sedan 1990-talet ställt allt högre krav 
på de bostadssökande (Flyghed, 1994; 2005). Med andra ord påverkas antalet vräkningar 
av hur många som kan vräkas. När värdarna inte längre öppnar dörren för ekonomiskt 
svaga hushåll kan det leda till färre vräkningar, men de som saknar ett eget kontrakt kan 
inte heller bli vräkta.

Femton år efter att ”Vräkt i laga ordning” publicerades tyckte vi att det var dags 
att summera vår forskning. Men vi ville också sätta vräkningarna i ett större socialt 
sammanhang och i ett längre historiskt perspektiv. Vi knöt därför historikern Lena 
Eriksson till oss. I Stockholms Stadsarkiv sökte vi oss tillbaka till år 1879 då Stadsfogden, 
föregångaren till Kronofogden, skapades. I Stadsfogdens arkiv handräknade vi antalet 
vräkningar år för år. Med hjälp av olika källor som rotemansarkivet och fattigvårdsarkivet 
kunde vi också studera vräkningshotade hushåll över tid från 1800-talets slut fram till 
1960-talet. Tillsammans med våra tidigare studier kunde vi härigenom i boken ”Vräkt” 
(Eriksson, Stenberg, Flyghed och Nilsson 2010) ge ett 130-årigt perspektiv på vräkningar 
och dess aktörer hyresgäst och hyresvärd, domstolar, kronofogdar, gårdagens fattigvård 
och dagens socialtjänst. Trots de stora förbättringar som i ett historiskt perspektiv skett 
på bostadsområdet finns fortfarande en tydlig bostadssocial fattigdom. Vår kunskap om 
denna, där vräkningar kan ses som ett symptom på ett större problem, är fortfarande 
begränsad.

Jannes forskning om vräkningar har drivits av hans solidaritet med de sämst ställda i 
välfärdssverige. Karaktäristiskt för hans forskning är också att han sällan stannar vid att 
beskriva ett problem, utan även föreslår konkreta åtgärder för att komma till rätta med 
det. Han har också en förmåga att klargöra de ofta komplexa orsakerna bakom – där 
det många gånger handlar om en kombination av händelser och förhållanden, på såväl 
individuell som strukturell nivå. Från rapporten ”Vräkt i laga ordning” har vi valt att 
ta med det avslutande kapitlet där Janne på ganska få sidor visar prov på dessa goda 
forskaregenskaper.
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Han utnyttjar också ett stilistiskt grepp som han ofta använder, särskilt i debatt, nämligen 
att sätta saker i ett större perspektiv. När rapporten skrevs hotades de svenska bankerna 
av bankrutt på grund av den finansiella krisen och regeringen tillsatte en bankakut 
för att få dem på fötter igen. Analogt förslog Janne inrättandet av en vräkningsakut. 
En beräkning visade att en summa på omkring 70 miljoner skulle täcka samtliga 
hyresskulder 1992. Denna summa menade han skulle kunna utgöra grunden till lån till 
de skuldsatta så att de inte skulle förlora sina bostäder, samtidigt som en avbetalningsplan 
och skuldsanering gjordes upp. Att rapporten skrevs under 1990-talskrisen framgår också 
av de kostnadsjämförelser som görs mellan vad en sådan akut skulle kosta jämfört med 
ett antal fallskärmsavtal: ”Totalt handlar det om ett belopp motsvarande ett halvdussin 
normalstora bankfallskärmar. I relation till kombinationen bankakut och fallskärmsavtal 
torde en vräkningsakut bli en billig historia” (Flyghed och Stenberg 1993: 58). I debatten 
uttryckte han denna jämförelse mer drastiskt: ”här har vi två grupper som på ett eller 
annat sätt misskött sig. En grupp landar förhållandevis mjukt, med sina fallskärmar. En 
annan grupp slår rätt brutalt i asfalten, genom ett allt glesare socialt skyddsnät”.1 
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Aldrig tidigare har fler svenskar vräkts - 
7 617 hushåll under 1994. De flesta har 
skulder på under 20 000 kronor - mindre 
än själva vräkningen kostar samhället. Det 
är dags att inrätta en vräkningsakut, så 
att de som är i farozonen kan sanera sina 
skulder.

Antalet vräkningar fortsätter att stiga. 
Under 1994 verkställdes 7 617 vräkningar - 
ett nytt rekord. Aldrig tidigare har så många 
tvingats lämna sina hem. Ändå infördes en 
ny hyreslag 1993 just för att minska antalet 
vräkningar. Drygt fem procent vräks därför 
att de har stört. Den absoluta majoriteten, 
omkring 85 procent, vräks på grund av 
hyresskuld. Men skuldbeloppet är oftast 
lågt. I en undersökning jag genomförde med 
Sten-Åke Stenberg (”Vräkt i laga ordning”, 
1993), framkom att tre fjärdedelar av 
hyresskulderna understeg 20 000 kronor. 
Det innebär att de flesta vräks för en skuld 
som är lägre än vad det kostar att genomföra 
en genomsnittlig vräkning. En sådan går på 
cirka 25 000. Slår man samman förra årets 
samtliga hyresskulder hamnar vi kring 70 
miljoner kronor.

Det motsvarar ett halvdussin ordinära 
fallskärmsavtal. I båda grupperna finner vi 
personer som misskött sig på ett eller annat 
sätt. Konsekvenserna blir dock minst sagt 
olika.

Sedan 1988 har antalet vräkningar 
stadigt ökat. Dock accelererade ökningen 
under 1991. Det var då effekterna av 
skattereformen slog igenom på hyrorna, 
som steg dramatiskt. Men i skattereformen 
ingick att hyresgästerna, främst 
låginkomsttagarna, skulle kompenseras 
genom höjda bostadsbidrag. Hur gick det  

 
 
 
då med detta? I vår undersökning visade 
det sig att endast en liten del av de vräkta 
hade bostadsbidrag. Med tanke på deras 
knappa ekonomiska resurser föreföll 
detta paradoxalt. Men det visade sig att 
majoriteten, 75 procent, inte ens sökt!

Bland de vräkta finns med andra 
ord personer som är berättigade till 
bostadsbidrag. Frågan är givetvis hur 
många av dessa som hade kunnat bo kvar 
om de erhållit bidrag. Beslutsfattarna utgick 
från att denna mycket svaga grupp på 
bostadsmarknaden gör rationella val. Det 
stämmer dåligt med verkligheten.

Vad gör då socialtjänsten för att hjälpa 
de vräkningshotade? En hel del, vill jag 
påstå. Vi får inte glömma bort att förra året 
registrerades drygt 21 000 ansökningar 
om vräkning. Många av dessa gick inte 
till verkställighet tack vare socialtjänstens 
försorg. Men socialtjänsten tycks gå på 
knäna.

Jag har undersökt socialtjänstens praxis 
i vräkningsärenden. I takt med att antalet 
vräkningar ökar har socialtjänsten blivit 
alltmer restriktiv med hjälp till hyresskuld. 
Framför allt gör man i dag starka prioriteringar 
bland de hjälpsökande. Uppsökande 
verksamhet har minskat. Numera ligger 
ett större ansvar på den hyresgäst som får 
problem med hyresbetalningarna att vara 
aktiv i sin kontakt med socialtjänsten. I 
en undersökning 1989 väntade endast 
en procent av socialnämnderna på att 
hyresgästen skulle ta initiativ till kontakt. 
Fem år senare var siffran uppe i 22 procent. 
Främst är det hushåll utan tidigare kända 
problem som själva får ta kontakt för att få 
hjälp. 

Aldrig har så många tvingats från sina hem
 
Expressen. Publicerad 1995-02-07. 
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Just denna grupp av personer utan tidigare 
sociala eller ekonomiska problem ökar 
bland de vräkta.

Det återspeglas bland annat i det 
stigande antalet vräkta från bostadsrätter. 
Socialnämndernas restriktivitet tilltog 
1991, det vill säga samma år som hyror och 
vräkningar rusade i höjden. Då uppgav 54 
procent av de tillfrågade socialnämnderna 
att de blivit mer restriktiva. Denna siffra 
stiger sedan de två närmast följande åren till 
69 respektive 72 procent. 1989 låg siffran på 
nio (9) procent.

Socialtjänstens rutiner vid 
vräkningsärenden har i positiv mening 
blivit fastare. Men samtidigt har det faktiska 
innehållet i verksamheten - möjligheterna 
att hjälpa - försämrats. Den rekordsnabba 
ökningen av antalet vräkningshotade har 
uppenbarligen inneburit stora påfrestningar 
på socialtjänsten.

Vad har politikerna gjort för att lösa 
detta växande problem? Inte mycket. Den 
1 juli 1993 trädde en ny hyreslag i kraft 
som bland annat hade till syfte att minska 
antalet vräkningar. Vad man gjorde konkret 
var att marginellt förlänga fristerna för 
inbetalning av hyran. Jag har frågat landets 
samtliga kronofogdar om deras syn på den 
nya lagen. De anser att förändringarna är 
ett slag i luften. Endast fyra procent tror att 
vräkningarna kommer att minska till följd 
av förändringarna av hyreslagen. Nu har 
lagen varit i kraft ett och ett halvt år och 
vräkningarna fortsätter att öka.

Några dagars förlängning av fristerna 
har givetvis ingen större betydelse för 
antalet vräkningar, då de flesta vräks 
därför att de inte betalar alls. Detta kände 
lagstiftarna till redan innan lagen antogs. 
Den togs med andra ord mot bättre vetande.

 
De hushåll som är i farozonen för att 
vräkas bör inte ställa sitt hopp till 
lagstiftning. Vad som krävs är något så 
otidsenligt som ökade socialpolitiska 
insatser. En möjlighet är att inrätta en 
vräkningsakut. Till skillnad mot den tidigare  
bankakuten skulle pengarna inte skänkas 
bort utan lånas ut. De vräkningshotade får 
göra upp en avbetalningsplan så de hinner 
komma på fötter. Under tiden garanteras 
hyran av akutpengarna, vilka även de skall 
betalas tillbaka. Det skulle bli en typ av 
skuldsaneringslag, men på lägre nivå än 
den vi har.

Skuldsaneringslagen syftar till att hjälpa 
personer med stora och långvariga skulder, 
och sådana skulder har inte de vräkta. En 
vräkningsakut tillsammans med effektiv 
ekonomisk rådgivning skulle få direkta 
konsekvenser för antalet vräkningar. 
Därtill är en sådan insats ekonomiskt god. 
Vräkningarna i dagens Sverige kostar 
samhället mer än vad de smakar.

Men frågan är om man vågar hysa 
optimism efter den beska medicin som 
levererats av Göran Persson. Tidigare har 
man diskuterat vräkt ur folkhemmet. Nu 
står hemlös i folkhemmet på dagordningen.

 
Janne Flyghed, forskare, kriminologiska 
institutionen, Stockholms universitet
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Isabel Schoultz och Felipe Estrada

 
Efter att Jannes avhandling – Rättsstat i kris. Spioneri och sabotage i Sverige under andra 
världskriget –  publicerats 1992 recenserade journalisten Peter Bratt den i Dagens Nyheter.  
Han skriver bland annat: ”Regeringen handlade stundom kriminellt, men det är makten 
som avgör rätten - nu som då. Det är sensmoralen i Janne Flygheds doktorsavhandling” 
(Dagens Nyheter 1992).  Bara fyra år tidigare höll William Chambliss ett banbrytande 
anförande på den amerikanska kriminologikonferensen med titeln ”State-organized 
crime”. Föreläsningen anses vara startskottet för forskning om staters brottslighet. Janne 
var helt klart en pionjär i det fält som nu kommit att benämnas ”Crimes of the powerful”. 
Denna forskning intresserar sig för brott och skador på miljön och människor, orsakat 
av mäktiga aktörer såsom stater och företag. Forskningsfältet utmanar den traditionella 
förståelsen av brottslighet och brottslingen genom att rikta blicken bort från den i 
kriminalpolitisk debatt mest synliga gatubrottsligheten. 

Mäktigas brottslighet åsamkar såväl vårt samhälle som enskilda individer stor skada. 
Janne har många gånger påpekat att det ofta ligger krassa ekonomiska motiv bakom dessa 
brott. Det faktum att dessa i grunden omoraliska handlingar, begångna av människor 
och organisationer med stora valmöjligheter och makt, sällan blir talade om i termer 
av brott är i sig något som såväl intresserat som upprört Janne. Här jobbade han länge 
i motvind inom svensk kriminologi och han skapade sig istället fruktbara allianser med 
duktiga och nyfikna kollegor inom andra vetenskapliga fält som juridik, statsvetenskap 
och historia. På det sättet kom han att bredda synen på vilka samhällsskadliga beteenden 
som en svensk professor i kriminologi kunde ägna sig åt. 

Även om just begreppet ”de mäktigas brottslighet” relativt nyligen etablerats i Sverige, 
genomsyrar den kritiska granskningen av makten Jannes akademiska verksamhet. Det 
har vi sett prov på genom hela denna bok. De tre bidragen från Jannes omfattande 
publikationslista som vi valt ut i detta avsnitt belyser än tydligare Jannes intresse för 
mäktiga aktörers brottslighet i allmänhet, och deras förmåga att undkomma straff i 
synnerhet. 

Den första artikeln vi valt ut handlar om arbetsmiljöbrott, en brottstyp som alldeles för 
ofta leder till allvarliga och bestående personskador och ibland till och med att människor 
dör på sin arbetsplats (Estrada, Flyghed, Nilsson och Bäckman 2013). Dessa händelser 
kallas oftast för arbetsplatsolyckor och inte för brott. För Janne som länge engagerat sig 
i fackföreningsrörelsen var intresset för arbetsmiljöbrotten inget märkligt, tvärtom. På 
hans lika välstädade som överbelamrade gamla arbetsrum i Frescati fanns det pärmar och 
mappar där han samlat på sig domar från arbetsdomstolen som han brukade peka på och 
säga ”det där innehåller en hel del som borde vara en fråga för en kriminologisk studie”.  
När vi (Janne, Anders och Felipe) därför fick till ett gemensamt forskningsprojekt om 
arbetsmiljöbrott var startsträckan inte lång, trots att fältet var nytt för oss. In i projektet 
fick vi den traditionella kriminologins intresse för hur vi kan veta något om ett problems 
omfattning och struktur och också en ambition om att de facto försöka analysera detta 
samhällsproblems utveckling.

Mäktigas brottslighet
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Genom Janne fick vi också på ett naturligt sätt in nyfikenheten för varför dessa allvarliga 
händelser så sällan kom att betraktas som brott och mäktiga aktörers roll i denna process. 
Det faktum att arbetsmiljöbrott sällan passat in på den stereotypa bilden av brott och 
brottslingar blev tack vare Jannes kritiska ådra helt enkelt en viktig utgångspunkt för 
vårt projekt. När vi nu läser om studien tycker vi att samgången mellan våra perspektiv 
framstår som lyckat. Artikeln beskriver på ett belysande sätt den uppenbara betydelse som 
mäktiga organisationer har för vilka handlingar som slutligen blir synliggjorda som brott 
och vilka som aldrig kommer få straffrättslig upprättelse. 

Den andra artikeln är skriven inom ramen för projektet ”Business as usual - Företags 
försvarsstrategier vid beskyllningar om brott”. Projektidén utvecklade Janne och Isabel 
efter att båda haft ett intresse för förnekelsestrategier och mäktiga aktörers användning 
av dem. Janne kallade ofta projektet för sitt ”sista större projekt” och använde inte 
sällan svordomar för att förstärka hur roligt han tyckte projektet var. Den dagen vi fick 
besked om att projektet skulle finansieras under 3-år skrev Janne som ett svar på ett 
av gratulationsmailen ”Verkligen skitkul av en massa skäl, för Isabel o mig personligen, 
för institutionen och för att Crimes by the powerful-sektionen växer”. De olika skälen 
som Janne nämner, personliga, för Kriminologiska institutionen och för det bredare 
forskningsfältet säger något om vilket engagemang Janne har för frågorna. 

Den artikel vi valt ur här hade till syfte  att undersöka vilka försvarsmekanismer som 
de två medialt uppmärksammade företagen Telia och Lundin Petroleum, vidtagit när 
de bemött anklagelser om brott, med särskilt fokus på den nordiska kontexten (Flyghed 
och Schoultz 2020). Artikeln är hämtad från ett temanummer i Nordisk tidsskrift for 
Kriminalvidenskab som också innehöll bidrag från fyra studenter som hade deltagit i 
Jannes masterkurs ”Organiserad brottslighet” våren 2018. Till temanumret skrev Janne 
också en introduktion, som avslutas med: ” Förhoppningsvis kan dessa bidrag stimulera 
till ytterligare studier inom detta kriminologiska fält. En lärdom för den som befunnit sig 
i fältet en tid, är att den mindre kända 4M-devisen fortfarande är högst aktuell: Mängden 
Mynt Mosar Moralen.” (Flyghed 2019: 279). Det bör nämnas att det inte är första 
gången Janne arbetar tillsammans med studenter för att få deras arbeten publicerade, 
tidigare hade det utmynnat i rapporten ”Varifrån kommer hotet? Perspektiv på terrorism 
och radikalisering” (Flyghed, Hörnqvist, Bäcklin, Nordén och Schoultz 2011). För oss är 
detta bra exempel på såväl hans inspirerande förmåga som kursansvarig och handledare, 
som på hans genuina intresse av att inspirera och lyfta fram studenter. 

Jannes enträgna strävan att utmana makten och kapitalet har gjort avtryck långt 
utanför akademin. I människorättskretsar har han blivit omnämnd som den orädda 
och rättframma Professorn med T-shirten med texten ’Eat the Rich’ på. Under 2016 
presenterade han projektet ”Business as usual” på Mänskliga rättighetsdagarna i Malmö. 
Där träffade han bland annat en James Ninrew, som företrädde en del av befolkningen som 
tidigare bodde på oljefältet kallat ”block 5A” i dåvarande Sudan, nuvarande Sydsudan, 
där Lundin Petroelum haft sin verksamhet. James berättade om de hot och förföljelser 
som följt efter arbetet med att samla in vittnesmål mot företaget.

Janne har när han återberättat mötet för oss framhållit vilket privilegium det är att som 
svensk kriminolog faktiskt ha möjlighet att forska om de mäktigas brottslighet utan att 
riskera mer än ogillande och förnekelser från de makthavare han granskar och kritiserar.
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Intresset för just olika förnekelsestrategier var inte nytt för Janne. I den debattartikel 
vi valt ut som sista text, ”Makten förnekar sig – alltid” (Flyghed 2013), blir det tydligt 
att Janne långt innan han fäste särskilt intresse för Telia och Lundin förstått sig på att 
tolka maktens förnekelser och neutraliseringar. I denna debattartikel ser vi också prov på 
Jannes roliga och beundransvärda stilistiska förmåga. Få kollegor kan som Janne hitta de 
spetsiga och korta formuleringar som i ett lika effektivt som välriktat slag belyser och klär 
av maktens män. 

Referenser
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Trots att arbetsmiljöbrott är en brottslighet 
som kan medföra mycket allvarliga 
konsekvenser för såväl enskilda individer 
som samhället i stort får den förhållandevis 
lite uppmärksamhet i samhällsdebatt och 
forskning. En orsak till detta är sannolikt 
att arbetsmiljöbrott sällan passar in på den 
stereotypa bilden av brott och brottslingar 
(Bergman 1994:97; Alvesalo & Whyte 
2007; Tombs & Whyte 2007). De företag 
och arbetsplatser där dessa brott inträffar 
förknippas sällan med något kriminellt 
och negativt, utan snarare som legitima 
organisationer som utför nödvändiga 
funktioner för samhället. De bidrar till 
arbetstillfällen, skatteintäkter och förser 
allmänheten med varor och tjänster. Såväl 
brottsoffren som gärningspersonerna 
skiljer sig således från den bild som 
ges vid exempelvis det betydligt mer 
uppmärksammade ”gatuvåldet” (Tombs 
1999:85; Croall 2004, Machin & Mayr 
2012). Att det rör sig om en brottslighet 
med allvarliga konsekvenser och som 
är lite utforskad gör det angeläget att 
uppmärksamma arbetsmiljöbrottsligheten 
mer. Denna brottslighet visar dessutom på 
en utveckling som gör den sociologiskt och 
kriminologiskt intressant.

 
År 1983 började Statistiska centralbyrån 
föra statistik över antalet anmälda 
arbetsmiljöbrott. Sedan dess har antalet 
anmälda arbetsmiljöbrott varierat mycket 
kraftigt (Figur 1). Utvecklingen präglas av 
olika nivåer och trender samt ett tydligt 
skifte av brottsstrukturen. 

Under 1990-talet är nivån 
anmärkningsvärt låg jämfört med perioden 
både före och efter. Utvecklingen visar 
också att de anmälda arbetsmiljöbrottens 
struktur genomgått ett tydligt skifte. På 
1980-talet gällde de flesta anmälningar 
Brott mot arbetsmiljölagen men idag utgör 
brottskategorin Vållande till kroppsskada 
nästan tre fjärdedelar av de anmälda 
brotten. Frågan uppstår självfallet hur 
sådana här kraftiga variationer – i såväl 
nivåer som brottstruktur – kan förstås.

Den mest naturliga förklaringen, vilket 
kan sägas svara mot en objektivistisk 
förståelse av samhällsproblem (Estrada 
2001), skulle vara att detta speglar en 
förändring av förekomsten av olika typer 
av arbetsmiljöbrott. En förklaring skulle 
kunna vara att antalet arbetsmiljöbrott 
hänger samman med antalet individer som 
är i arbete.

 
Felipe Estrada, Janne Flyghed, Anders Nilsson och Karin Bäckman

Varför ökar arbetsmiljöbrotten?1

Inledning

1  Denna artikel bygger på ett forskningsprojekt som finansierats av Arbetsmiljöverket 
   (se Bäckman m.fl. 2013).



192

 
Den högre nivån av de anmälda brotten 
under 1980-talet inträffade samtidigt 
som ekonomin gick på högvarv medan de 
lägre nivåerna under 1990-talet infaller 
under den ekonomiska krisen. Följaktligen 
skulle ökningen under 2000-talet, 
åtminstone till viss del, kunna förstås mot 
bakgrund av att fler får arbete. En annan 
förklaring tar istället fasta på förändringar 
i arbetsmiljön. De senaste årens ökning 
av anmälda brott har exempelvis kopplats 
samman med en ökad tidspress, alltmer 
komplexa roller för samordningsansvariga 
(Brå 2008) samt att det efter Sveriges 
inträde i EU förekommer allt mer utländsk 
arbetskraft på arbetsplatserna, något 
som antas medföra språksvårigheter och 
därmed bristande arbetsmiljökunskaper 
(se Arbetsmiljöverket 2012b).  Utländska 
företag och företagare utan känd adress  

 
eller bosättning i Sverige återfinns dessutom 
ofta i riskutsatta branscher (SOU 2007:43 
s. 147). Okunskap är också en faktor som 
lyfts fram i internationell forskning (Levi 
& Maguire 2002). Det kan även handla 
om dåligt preciserade ansvarsförhållanden 
inom företaget eller på att någon utan giltigt 
skäl tagit bort en skyddsanordning eller satt 
den ur bruk (se AML 8:2 p 4).

De väldigt stora omkastningarna av de 
anmälda brotten pekar dessutom på att 
statistiken kommit att påverkas av faktorer 
som inte enbart har med omfattningen av 
arbetsmiljöbrott att göra. En alternativ, 
eller kompletterande, förklaring skulle 
därför ta fasta på eventuella förändringar 
i rutiner för hur arbetsmiljöbrott 
definieras och upptäcks. Utifrån insikten 
att statistik är en social produkt betonas 
en mer socialkonstruktivistisk förankrad

Figur 1. Anmälda brott avseende Vållande till arbetstagares död (BrB 3:7), Vållande till kroppsskada 

eller sjukdom hos arbetstagare (BrB 3:8), Framkallade av fara för arbetstagare (BrB 3:9) samt Brott mot 

arbetsmiljölagen (AML). År 1983-2011. Källa: Brottsförebyggande rådet.
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förklaring (Estrada 2001). En handling som 
inte anmäls kan aldrig hamna i statistiken. 
Vidare påverkas den registrerade 
brottsligheten av myndigheternas 
arbetsrutiner, vilka kontrollfunktioner 
som finns och lagstiftningens utformning 
(Emanuelsson Korsell 2003:38). En ökning 
i statistiken behöver därför inte innebära 
att de faktiska arbetsmiljöbrotten ökat i 
antal, utan det kan istället t.ex. handla om 
förändrad anmälningsbenägenhet eller 
effektivare kontrollinsatser.

I dagsläget är vår kunskap bristfällig 
om vad som kännetecknar de händelser 
som klassificeras som arbetsmiljöbrott i 
kriminalstatistiken. Vi vet ännu mindre om 
detta förändrats över tid. Denna situation 
gör det svårt att avgöra hur utvecklingen ska 
förstås. Syftet med denna artikel är därför att 
analysera de anmälda arbetsmiljöbrottens 
utveckling och struktur. Fokus ligger på 
hur den kraftiga ökningen av anmälningar 
under 2000-talets första decennium kan 
förstås. 

Vi har arbetat med en rad olika 
datakällor. För beskrivningen av 
arbetsmiljöbrottens utveckling utgår vi såväl 
från den officiella kriminalstatistiken som 
från specialbeställningar av data som inte 
redovisas i den officiella statistiken. Vidare 
har vi sammanställt arbetsskadestatistik 
från Arbetsmiljöverket över dödsfall 
och olyckor. För att undersöka vad som 
kännetecknar de händelser som kommer 
till rättsväsendets kännedom har vi 
dessutom samlat in ett representativt 
urval polisanmälda arbetsmiljöbrott 
åren 2006 och 2010. Mellan dessa 
år sker en mycket kraftig ökning av 
de anmälda arbetsmiljöbrotten (se 
figur 1 ovan) och en granskning av  
anmälningarna gör det möjligt att närma 
sig frågan om vilken typ av händelser 
som framförallt förklarar ökningen.  
 

 
I nästa avsnitt presenteras en kortfattad 
översikt kring arbetsmiljöbrott. Vi 
behandlar vad ett arbetsmiljöbrott är och 
frågan om vad som kan förklara förekomsten 
av dessa brott. Avsnittets fokus ligger i en 
diskussion om de förhållanden som kan 
tänkas påverka den kraftiga ökningen av 
de anmälda arbetsmiljöbrotten. Studiens 
metod och material redovisas därpå i ett 
särskilt avsnitt. Resultatdelen består av 
två huvuddelar. I det första analyseras 
arbetsmiljöbrottens utveckling de senaste 
30 åren utifrån olika datakällor. I det andra 
fokuserar vi utifrån en innehållsanalys 
av polisanmälda brott på den kraftiga 
ökningen sedan år 2006. Artikeln avslutas 
med en sammanfattande diskussion.

 
Vad är arbetsmiljöbrott och hur ser 

regleringen ut i Sverige?

 

I Sverige omkommer i genomsnitt en 
person per vecka i arbetsrelaterade 
olyckor och ungefär 30 personer per dag 
skadas så allvarligt att det föranleder en 
sjukskrivningsperiod om minst 14 dagar 
(Arbetsmiljöverket 2012). Långt ifrån alla 
dessa händelser är ett arbetsmiljöbrott. Att 
avgöra om en händelse ska betraktas som ett 
arbetsmiljöbrott eller en arbetsplatsolycka 
är svårt såväl i juridiska som vetenskapliga 
sammanhang (se t.ex. SOU 1988:3).

Arbetsmiljöbrott kan kortfattat 
beskrivas som lagöverträdelser av en 
arbetsgivare som antingen medför eller 
har potential att orsaka skador, sjukdom 
eller dödsfall på grund av arbetsrelaterade 
aktiviteter (Andersson et al. 2004; Steinberg 
2006). 

Vid arbetsplatsolyckor är det inte 
olyckan i sig som kan vara ett brott, utan 
straffbarheten ligger i att arbetsgivaren inte 
har förebyggt den eller åtminstone inte gjort 
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vad som skäligen kunnat avkrävas honom. 

I Sverige regleras Arbetsmiljöbrotten 
dels i brottsbalken, dels i arbetsmiljölagen 
(en mer utförlig genomgång hittas 
exempelvis i Bäckman m.fl. 2013). De 
brottskategorier som är klart dominerande 
vid arbetsmiljöbrott, och som också är de 
vi studerar i denna artikel, är: Vållande till 
arbetstagares död (BrB 3:7), Vållande till 
kroppsskada eller sjukdom i samband med 
arbetsplatsolycka (BrB 3:8), Framkallande 
av fara för arbetstagare (BrB 3:9) samt Brott 
mot arbetsmiljölagen (AML).

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är till 
skillnad mot brottsbalken utformad som en 
ramlag. Karaktären av ramlag innebär att 
den inte har något i förväg fastställt rättsligt 
innehåll, utan får det i själva tillämpningen. 
Tanken är att ”ramlagarna skall få 
sitt innehåll bestämt antingen genom 
förhandlingar och kompromisser mellan 
dem som berörs eller genom den expertis 
som pekas ut genom kompetensreglerna” 
(Hydén & Hydén 2011:27). Det finns 
således ett tolkningsutrymme för de 
tillämpande myndigheterna. Därmed 
sagt att arbetsmiljölagen inte uppställer 
någon skarp faktisk eller normativ gräns 
gällande arbetsgivarens skyldigheter 
(Ahlberg, Ericson, Holmgren 2008). 
Arbetsmiljölagen kompletteras dessutom av 
arbetsmiljöförordningen och ett stort antal 
föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket. 
I dessa föreskrifter återfinns vissa direkt  
straffsanktionerade överträdelser.  
Sammantaget gör denna komplexitet 

 
området juridiskt komplicerat (Johansson 
1994; Statskontoret 2004). 

I svensk rätt finns ingen möjlighet att 
döma juridiska personer till straff. Det 
svenska straffsystemet är, i motsats till 
flera av de europeiska straffsystemen, 
exklusivt uppbyggt kring ett individuellt 
straffansvar (Jönsson 2004). För att 
uppnå effektivare kontroll av arbetsmiljön 
hos arbetsgivare som verkar i Sverige har 
domstolarna sedan år 1986 haft möjlighet 
att utdöma företagsbot (Leijonhufvud & 
Wennberg 2007). Sanktionsmöjligheten 
har dock nyttjats sparsamt fram till några 
år in på 2000-talet. År 2006 utvidgades 
möjligheterna att utdela företagsbot genom 
att en ny regel om åtalsprövning infördes. 
Den innebär att åklagaren vid brott som 
kan föranleda företagsbot, som begåtts 
av oaktsamhet och som inte kan antas 
föranleda annan påföljd än böter, får väcka 
åtal endast om det är påkallat från allmän 
synpunkt (SOU 2011:57, 71). 

Arbetsmiljöverket är den tillsyns-
myndighet som skall se till att företag 
efterlever arbetsmiljölagen. Om 
myndigheten vid sina inspektioner 
upptäcker oegentligheter i form av 
brottslighet kan rättsväsendet kopplas in.

Arbetsmiljöverket kan även utfärda 
förbud mot viss verksamhet hos 
arbetsgivaren, försegling eller annan 
avstängning av arbetsplatsen. Det innebär 
att antal brott mot arbetsmiljölagen till viss 
del beror på Arbetsmiljöverkets agerande 
och åtgärder. 

2    Det finns därutöver ett antal lagar som är relaterade till arbetsmiljöområdet som inte kommer att 
studeras i denna artikel, till exempel miljöbalken (1998:808), lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor eller hot och våld mot tjänsteman (BrB 17:1). Även arbetstidslagen (1982:673) eller 
lag (2005:395) om viss tids arbete vid vägtransportsarbete tillhör arbetsmiljöområdet. Då regleringen 
i arbetstidslagen kan inskränkas genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central 
arbetstagarorganisation, finns det enbart någon enstaka registrerad lagöverträdelse mot dessa lagar under 
de senaste åren, varpå de ej kommer beröras i denna studie. 
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Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
åsidosatt vad som i enlighet med 
arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat 
vederbörande till förebyggande av 
ohälsa eller olycksfall, kan dömas enligt 
brottsbalken för arbetsmiljöbrott. 
Straffskalan för arbetsmiljöbrott bestäms 
således av vad som stadgas för antingen 
Vållande till annans död, Vållande 
till kroppsskada eller sjukdom eller 
Framkallande av fara för annan. Det innebär 
att straffet skall vara lika strängt oavsett 
om brottet är ett arbetsmiljöbrott eller ett 
brott mellan två privatpersoner (Ericson 
& Gustafsson 2002). Då vållandebrotten 
nästan uteslutande är en form av 
oaktsamhets- och försummelsebrott, är det 
dock mycket ovanligt att brotten bedöms 
som grova. Straffsatserna som utdöms för 
arbetsmiljöbrott har också kritiserats för 
att vara för milda i förhållande till annan 
brottslighet (Tombs & Whyte 2007; Almond 
2007; Goldman & Lewis 2009; Snell & 
Tombs 2011:219). Kritikerna har menat 
att sanktionerna många gånger är så milda 
och i form av böter, så det kan ses som en 
del av produktionskostnaden (Hopkins 
2007:220). Sverige är sanktionerna relativt 
sett lindriga, t. ex. om man jämför utdömda 
straff för vållande brott (se Bäckman m.fl. 
2013, sid 34). 

 
Orsaker till arbetsmiljöbrott 

 

Eftersom arbetsmiljöbrott är en 
mång-fasetterad brottskategori låter 
sig orsakerna till brotten inte enkelt 
beskrivas. Dock kan man dela upp 
orsakerna i tre  överkategorier: Okunskap, 
oaktsamhet samt medveten handling.  
För att förstå motiven bakom   
 
 

 
arbetsmiljöbrott poängterar forskningen att 
såväl individuella som strukturella faktorer 
bör beaktas. Tombs (2007a) argumenterar 
för att man skall ta hänsyn till politisk, 
ekonomisk och social kontext. Det innebär 
att antalet brott kan påverkas av så olika 
och komplexa faktorer som lagstiftningen 
inom ett land, direktiv och påverkan från 
Europeiska unionen (EU), globalisering, 
men även faktorer som konkurrensvillkor 
och attityder till säkerhets- och 
arbetsmiljöarbete inom vissa branscher. 

 
 
Forskning har hävdat att arbetsmiljöbrott 
kan förstås som en form av ekonomisk 
brottslighet (Friedrichs 1996; Alvesalo & 
Whyte 2007:59; Tombs 2007b; Tombs & 
Whyte 2007), det skulle således handla om 
ett medvetet och mer eller mindre rationellt 
val. Det ekonomiska motivet kan till exempel 
handla om att företagen sparar pengar 
genom att inte köpa in säkerhetsskydd till 
de anställda (Tombs & Whyte 2007), att 
företaget förbiser säkerhetsåtgärder eller 
påför arbetstagarna en sådan arbetsmängd 
att de själva förbiser säkerhetsåtgärderna 
(Friedrichs 1996), men det kan även handla 
om att arbetsgivaren tillåter ensamarbete 
i en riskfylld arbetsmiljö för att hålla nere 
lönekostnader.

I Finland har de rättsvårdande 
myndigheterna under de senaste årens 
”krig mot den ekonomiska brottsligheten” 
valt att definiera arbetsmiljöbrott som en 
form av ekonomisk brottslighet (Alvesalo 
& Tombs 2001). Även i Norge har Økokrim, 
som är en nationell arbetsenhet bestående 
av polis och åklagare, valt att se den grövre 
arbetsmiljöbrottsligheten som en form av 
ekonomisk brottslighet där överträdelser 
mot lagstiftningen skett på grund av 
oförstånd, oaktsamhet eller då säkerheten
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valts bort av ekonomiska orsaker.3

Även i svensk forskning har 
arbetsmiljöbrottslighet kopplats till 
ekonomisk brottslighet (se Johansson 1994; 
Romander 2000; Croall 2004; Bergqvist 
2007; Brå 2008). Arbetsolycksutredningen 
(SOU 1988:3) konstaterar att brister 
i arbetsmiljön ibland kan bero på att 
arbetsgivaren vill undvika de kostnader 
en bra och säker arbetsmiljö kan medföra. 
Utredningen menar dock att det inte är 
lätt att visa på ett tydligt orsakssamband 
mellan ekonomiska fördelar och eventuella 
överträdelser.

I vissa olycksfallsutredningar utmålas 
de direkt inblandande individernas 
”felbeteende” som orsak till det inträffade 
och man talar om ”den mänskliga faktorn” 
(Tombs & Whyte 2007). Genom att placera 
ansvaret för ”olyckan” på den drabbade 
individen riskerar farliga brister i den 
tekniska och organisatoriska miljön att 
försummas, trots att de kan vara både 
vanliga och möjliga att undanröja (Alvesalo 
& Whyte 2007:58; Wikman 2012). På så vis 
individualiseras ett systemproblem. Men 
som framgått av den korta genomgången 
ovan anses arbetsmiljöbrott sällan bero på 
enskilda personers fel, utan forskningen 
betonar istället systemfel i organisationen. 
Orsakerna till brotten bör följaktligen sökas 
längre upp i hierarkin hos dem som faktiskt 
har haft makten och resurserna att göra 
något åt arbetsförhållandena.

 
Den synliga arbetsmiljöbrottsligheten 

– ett resultat av selektion

 
Ett brott kan komma till polisens kännedom 
huvudsakligen på tre sätt. Genom en  

 
anmälan från offret, vittnen eller annan 
person på plats; genom att polisen 
upptäcker brottet eller genom en anmälan 
från andra myndigheter, exempelvis 
Arbetsmiljöverket. Människor polisanmäler 
i första hand händelser som uppfattas som 
brott och som dessutom lett till allvarliga 
(fysiska, psykiska, ekonomiska eller sociala) 
skador hos en själv eller andra (Brå 2008). 
Om händelser uppfattas som olyckor 
snarare än brott är det därför mindre 
troligt att de kommer till rättsväsendets 
kännedom. Vid arbetsmiljöbrott är 
dessutom brottsoffret oftast en anställd och 
den misstänkte många gånger brottsoffrets 
arbetsgivare. Denna relation, präglad av 
beroende, kan antas ytterligare minska 
benägenheten att polisanmäla händelser 
(Tombs 2000). För utländsk arbetskraft 
tillkommer förhållandet att personalens 
vistelse i landet kan vara villkorad till den 
aktuella sysselsättningen vilket ytterligare 
försvårar synliggörande av arbetsmiljöbrott 
(se Croall 2004).

 
Många av de brott mot arbetsmiljölagen 
som upptäcks kommer till rättsväsendets 
kännedom genom Arbetsmiljöverkets 
inspektioner på arbetsplatser (Steinberg 
2011). Inspektionerna kan antingen vara 
planerade i förväg eller ett resultat av att 
myndigheten erhållit information om brister 
i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2009). 
Antalet arbetsmiljöbrott som upptäcks är 
därför beroende av hur myndigheterna 
arbetar (Bergqvist 2007; Ahlberg, Ericson, 
Holmgren 2008). Exempelvis har det 
framhållits att brott mot arbetsmiljölagen 
på små företag löper liten risk att upptäckas 
då Arbetsmiljöverket sällan besöker mindre 
arbetsplatser med 1-4 anställda (Antonsson, 
Birgersdotter, Bornberger-Dankvardt 2002).

3    Økokrim (11-11-30) Arbeidsmiljø. Hämtad 2012-06-15  
    http://www.okokrim.no/arbeidsmiljokriminalitet
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Det är även svårt för tillsynsmyndigheten 
att kontrollera kortlivade företag (Tombs 
2000). Vidare är det ofrånkomligt att 
Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet 
riktas mot registrerade och hos 
myndigheterna kända företag. Dessa kan 
på goda grunder antas vara mer laglydiga 
än de företag som återfinns i den grå och 
svarta sektorn (Antonsson 2004; Tombs & 
Whyte 2007). Inom den svarta sektorn är 
arbetsvillkoren sämre (O’Neill 2003) och 
arbetstagarna saknar fackförbund, som 
annars är en viktig aktör för god arbetsmiljö 
(Tombs & Whyte 2007). Det föreligger inte 
heller någon anmälningsplikt för utländska 
företag som arbetar i Sverige att registrera 
sig (Arbetsmiljöverket 2012b) vilket 
självfallet minskar sannolikheten att brott 
som begås i dessa företag blir registrerade. 
Vid Arbetsmiljöverkets tillsyn konstateras 
relativt ofta säkerhetsbrister, särskilt inom 
vissa branscher.  Dessa leder till krav på 
förbättring men sällan till brottsanmälan. 

Av alla de händelser som teoretiskt 
skulle kunna anmälas som arbetsmiljöbrott 
är det således enbart en mindre del som  

 
syns i statistiken. Storleken på den dolda 
brottsligheten kan öka eller minska 
över tid (pga. t.ex. lagändringar, ökad 
uppmärksamhet, nya arbetsrutiner). Kort 
sagt, en kraftig uppgång eller nedgång 
av anmälda brott behöver inte spegla en 
reell ökning eller minskning av antalet 
faktiska brott. Väl inne i rättssystemet 
fortsätter dessutom gallringen (tabell 1). 
Åren 2006-2010 polisanmäldes totalt 
6 152 arbetsmiljöbrott. Under samma 
tidsperiod misstänktes en tiondel så många 
individer för motsvarande brott. Totalt 
skedde 371 stycken lagföringsbeslut (inkl. 
företagsbot). Antalet lagföringsbeslut utgör 
således 6 procent av de anmälda brotten. 
Sammantaget finns det anledning att anta 
att den dolda brottsligheten beträffande 
arbetsmiljöbrott är betydande. Detta gäller 
inte minst brotten mot arbetsmiljölagen 
som ofta upptäcks via inspektioner. 
Genom en selektionsprocess – från det 
att en händelse inträffar till lagföring - 
filtreras den överväldigande majoriteten av 
händelser bort.

 Antal 
Antal polisanmälningar 6 152 
Antal misstänkta personer 644 
Strafförelägganden och företagsböter  244 
Antal mål till åtal 172 
   Antal mål där åtal ogillats  45 
   Antal mål som lett till fällande domar* 127 

Totalt antal lagföringar inkl. företagsböter  371 
 

Tabell 1. Kriminalstatistik avseende vållande till arbetstagares död, vållande till kroppsskada eller sjukdom 

som drabbat arbetstagare, framkallande av fara för arbetstagare, samt brott mot arbetsmiljölagen. År 

2006-2010.  Källa: Brottsförebyggande rådet samt egna bearbetningar utifrån Arbetsmiljöverkets och 

Tema Arbetsmiljös sammanställningar av lagföringar. 

* I tio av dessa domar har en eller flera åtalspunkter ogillats. 
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Mot denna bakgrund kan en alternativ 
förklaring till den kraftiga ökningen av 
anmälda arbetsmiljöbrott formuleras som 
tar fasta på processer som medfört att fler 
händelser upptäcks, definieras och anmäls 
som arbetsmiljöbrott än tidigare. Men 
varför kan en sådan utveckling antas?

Idealtypiskt kan den rättsliga 
regleringen av arbetsmiljöbrott delas in i 
huvudsak två inriktningar (se t ex debatten 
mellan Hawkins 1990, 1991 och Pearce & 
Tombs 1990,1991). Samverkansmodellen 
präglas av konsensus och förhandlingar 
reglerat i ramlagstiftning. Dess 
förespråkare har stor tilltro till företagens 
självreglering och ser information och 
utbildning som effektiva preventiva medel 
och önskar så lite straffrättslig inblandning 
som möjligt. De ser därför positivt på 
det förhandlingsutrymme som utmärker 
ramlagstiftning. Straffmodellen har en 
betydligt mer skeptisk inställning till att 
företagen utan kännbara påtryckningar 
kommer att vidta kostsamma åtgärder. 
Dess förespråkare menar att för att komma 
åt arbetsmiljöbrotten krävs en tydligare 
rättslig reglering och vill därför strama upp 
och förrättsliga det tolkningsutrymme som 
inbegrips i en ramlagstiftning. Mellan dessa 
motpoler befinner sig lagstiftningen mot 
arbetsmiljöbrott. 

I flertalet länder förekommer en 
kombination av dessa regleringsmodeller. 
Vilken av strategierna det främst läggs 
tyngdpunkt på varierar dock. Under 
senare år har det skett ett ökat inslag av 
straffmodellen, t.ex. i Storbritannien där 
numera företag kan åtalas och dömas för 
dråp (Almond & Colover 2010). Liknande 
utveckling kan även ses i andra europeiska 
länder som Italien, Frankrike, Tyskland och 
Finland (Almond & Colover 2010; Weigend 
2008:932; Gray 2006). 

Även i svensk lagstiftning finns det spår 
av båda dessa inriktningar; det vill säga såväl  

 
en tilltro till företagens självreglering som 
möjlighet att tillämpa straffrättslig reglering. 
Dock finns det anledning att anta att svensk 
förhandlings- och konsensustradition gjort 
att den straffrättsliga aspekten haft en 
förhållandevis tillbakadragen position. Det 
huvudsakliga arbetsmiljöarbetet i Sverige 
bedrivs på lokal nivå i samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagarna och deras 
fackliga organisationer. Samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare i det lokala 
arbetsmiljöarbetet har beskrivits som ”en av 
grundpelarna som arbetsmiljölagstiftningen 
vilar på” (SOU 2009:97, sid 28, se även SOU 
2011:57, sid 14).

Rättsliga åtgärder har under de senaste 
decennierna fått en allt viktigare roll inom 
kriminalpolitiken (t ex Garland 2001). Det 
är ett välkänt faktum att politiker kan ta till 
lagstiftning för att visa handlingskraft och 
därmed visa att de tar problem på allvar. 
I en aktuell brittisk studie framkommer 
exempelvis att den straffrättsliga modellen 
uppfattas skicka en snabbare och tydligare 
signal till företagen (Almond & Colover 
2012:1009). Behovet att markera blir 
påtagligt om det uppstår debatt och opinion 
i samband med någon uppmärksammad 
händelse (O’Neill 2003:33; Almond 
2007:289). I dessa situationer är det 
möjligt att symbolagerandet förstärker 
lagstiftarens fokus på straffrättsliga 
åtgärder mot arbetsmiljöbrott. Pläderande 
för samverkansmodellen har i dessa 
sammanhang en svagare signaleffekt och är 
därmed inte lika politiskt gångbar. En möjlig 
förklaring till den ökning av de anmälda 
arbetsmiljöbrotten som återspeglas i 
statistiken skulle kunna ha sin grund i en 
förändring av myndigheternas hanterande 
av denna typ av brott. Balansen mellan 
samverkansmodellen och straffmodellen 
skulle med andra ord ha förflyttats mot den 
sistnämnda och återspegla en process av 
ökat förrättsligande.
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Material
 

För att beskriva arbetsmiljöbrottslighetens 
utveckling har vi analyserat kriminalstatistik 
över antalet anmälda brott. Därutöver 
har vi även sett till alternativa indikatorer 
som uppgifter över antalet dödsfall som 
sker i arbetslivet, hos polis registrerade 
”arbetsplatsolyckor utan misstanke om 
brott” samt rapporterade tillbud och 
olyckor till Arbetsmiljöverket. En del av 
denna statistik har inte funnits tillgänglig 
tidigare hos Brottsförebyggande rådet, 
varför specialbeställningar har genomförts 
för detta projekt. 

I Sverige saknas det idag 
offerundersökningar som fokuserar på 
arbetsmiljöbrott. Statistiken över skade- och 
olycksfall i arbetslivet kan dock användas 
som en indikator på risker i arbetsmiljön. 
Enligt arbetsmiljöförordningens 
(1977:1166) andra paragraf har en 
arbetsgivare skyldighet att anmäla 
samtliga allvarliga tillbud och olyckor till 
Arbetsmiljöverket. Anmälningsplikten 
innebär inte att statistiken innefattar 
samtliga allvarliga tillbud och olyckor 
(se SOU 1988:3). Dödsfall som inträffar 
under arbetstid rapporteras i regel till 
Arbetsmiljöverket. Mörkertalet gäller de 
händelser som inte omedelbart leder till ett 
dödsfall (Arbetsmiljöverket 2008). Utöver 
att studera rapporterade olyckor eller tillbud 
till Arbetsmiljöverket (s.k. § 2-anmälningar) 
kan Informationssystemet om arbetsskador 
(ISA) användas.  ISA sammanställs 
sedan år 2001 av Arbetsmiljöverket efter 
de anmälningar om arbetsskador som 
inkommit till Försäkringskassan. Liksom 
i Arbetsmiljöverkets statistik finns ett 
mörkertal även i ISA (Sundström-Frisk & 
Weiner 2004:91). Det exakta mörkertalet är  

 
 
 

givetvis svårt att avgöra, men det kan antas 
vara mer påtagligt för mindre allvarliga 
händelser (Ibid; Tombs & Whyte 2007:39f).  

För att få en klarare bild av vilka typer av 
händelser som anmälts som arbetsmiljöbrott 
har polisanmälningar med fritexter samt 
domar för perioden 2006-2010 samlats 
in. Vi bad varje polismyndighet i landet 
att ta fram en lista på samtliga anmälda 
arbetsmiljöbrott (oavsett brottskod) 
för år 2006 och 2010. Därefter ombads 
myndigheterna att efter inkomstdatum 
slumpmässigt välja ut varannan anmälan 
för år 2006 och var tredje år 2010. Med 
polisanmälan avses här den skriftliga 
anmälan inklusive fritextområdet samt 
blanketten ”Anteckningar arbetsolycka”. 
Samtliga polismyndigheter har kommit 
in med begärda anmälningar. Ett mindre 
bortfall av polisanmälningar återfinns i de 
fall där en polisanmälan skulle ingå i urvalet 
men där rättsväsendet fortfarande utreder 
händelsen. Det rör sig dock om ett fåtal 
fall och påverkar därför inte materialets 
representativitet. Ett fåtal anmälningar 
som rör annan typ av brottslighet, som 
narkotika- och våldsbrott, har också tagits 
bort ur materialet, likaså ett par fall där 
det förekommit dubbletter. Det slutliga 
materialet består av 1039 polisanmälningar 
(375 år 2006 och 664 år 2010). 4  

4    En mer utförlig beskrivning av materialet redovisas i Bäckman m.fl. 2013.
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Då polisanmälningar är en form av sekundär-
material som inte ursprungligen är framtagen 
för forskningsändamål, så styr innehållet i 
materialet vad som är möjligt att undersöka. 
Följande variabler har studerats:

- Brott och påföljd:   vilken lag överträddes och vilken påföljd  
     utdömdes

- Brottsoffret:    kön, ålder
- Den åtalade:     kön, ålder, plats i linjeorganisationen
- Händelsen:       bransch, vad som inträffade och vem som  

     anmälde
- Allvarlighetsgrad:   typ av skada händelsen medförde

 
Det insamlade materialet ger oss 
möjlighet att ge representativa och mer 
detaljerade beskrivningar av de händelser 
som registreras i kriminalstatistiken. I 
anmälningarna och domarna och deras 
fritexter finns information som inte 
framkommer när enbart brottskoderna 
redovisas i kriminalstatistiken.  En 
styrka är exempelvis att vi kan analysera 
eventuella förändringar av vilka händelser 
som anmälts till polisen år 2006 med de 
som anmälts 2010. Vi kan därmed komma 
något längre i en förståelse av vad som 
kan ligga bakom den tydliga ökningen av 
anmälda arbetsmiljöbrott som skett sedan 
2000-talets början. 

 

Analys av arbetsmiljöbrottens 

utveckling

 
I figur 1 ovan framgick att de polisanmälda 
arbetsmiljöbrotten varierat kraftigt över 
tid. Efter att ha legat på en låg nivå under 
1990-talet sker en kraftig ökning under 
2000-talet. Nedan anlyseras andra källor 
för att komma närmare en förklaring till hur 
utvecklingen av de polisanmälda brotten 
kan förstås. 

  
Utvecklingen av anmälda 
arbetsskador och polisanmälda brott

  
Även om långt ifrån alla skador och 
tillbud som inträffar i arbetslivet är ett 
brott, och inte heller skall behandlas som 
sådana av rättsväsendet, är det intressant 
att jämföra antalet allvarliga skador 
rapporterade till Arbetsmiljöverket med 
antalet polisanmälda arbetsmiljöbrott 
gällande vållande till kroppsskada (BrB 
3:8). De polisanmälda brotten är under 
hela perioden 1990-2011 klart färre än 
de anmälda skadorna (Figur 2, observera 
att de polisanmälda vållandebrotten läses 
av på höger axel). I genomsnitt går det 
omkring 30 arbetsskador som inkommit 
till Försäkringskassan och föranlett minst 
14 dagars sjukfrånvaro (ISA) på varje 
polisanmält brott. Skillnaden har dock 
minskat påtagligt under 2000-talet. Från 
att det år 2000 gick 130 anmälningar till 
Försäkringskassan på varje polisanmält 
brott är kvoten nere på 8 skador per 
brottsanmälan år 2010. Som framgår beror 
denna utveckling på att antalet anmälda 
skador enligt ISA minskat med en tredjedel 
samtidigt som antalet polisanmälda brott 
ökat drastiskt.
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En annan serie som också visar en helt 
annan utveckling än antalet skador som 
föranlett minst 14 dagars sjukskrivning är 
de så kallade § 2-anmälningarna.

Antalet allvarliga tillbud och olyckor som 
arbetsgivare anmäler till Arbetsmiljöverket 
enligt arbetsmiljöförordningens (1977:1166) 
andra paragraf har ökat kraftigt under 
perioden 1998-2010 (från cirka 3 800 till 12 
500 stycken). Vi har alltså under 2000-talet 
en situation där såväl de polisanmälda  
brotten avseende vållande till kroppsskada 
eller sjukdom som drabbat arbetstagare 
respektive antalet § 2-anmälningar till 
Arbetsmiljöverket ökar. Detta samtidigt som 
antalet händelser som avser skador som lett 
till minst två veckors sjukskrivning minskar.  
För att förstå vad arbetsskadestatistiken  
visar krävs, precis som med 
kriminalstatistiken, kunskap om 
statistikens uppbyggnad och externa 
faktorer som påverkar dess nivå. Vad som 
är klart är att de minskade anmälningarna 
i ISA inte nödvändigtvis innebär att  

 
arbetsmiljön blivit bättre under de 
senaste 10 åren och att skadorna därmed 
minskat. Den kraftiga nedgången av antal 
arbetsrelaterade olycksfall i början av 
1990-talet har påverkats av en rad olika 
faktorer, bl.a. ändrade ersättningsregler, 
skärpt bedömning av arbetsskador och 
den kraftiga konjunkturnedgången 
(Iseskog 2002; Sundström-Frisk & Weiner 
2004:92). Vidare kan minskningen 
sedan år 2003 kopplas samman med 
förändringar gällande arbetstagarens rätt 
att få ersättning för arbetsskada. Efter 
detta år krävs inte längre en anmälan för 
att erhålla skadeersättning, vilket kan antas 
påverka anmälningsbenägenheten till ISA. 
Dessutom är det bara skador på anställda vid 
företag med svenskt organisationsnummer 
som ingår i statistiken. I den mån alltfler 
arbetar i utländska företag verksamma i 
Sverige kan det antas öka mörkertalet.

 

Figur 2. Antalet registrerade arbetsplatsolyckor som medfört minst 14 dagars sjukskrivning (ISA), 

anmälda tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket (§ 2-anmälningar) och antalet anmälda brott avseende 

vållande till kroppsskada eller sjukdom som drabbat arbetstagare. År 1990-2011. Anmälda vållandebrott 

läses av på höger axel. Källa: Brottsförebyggande rådet samt specialbeställning från Arbetsmiljöverket.
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På motsvarande sätt behöver inte det ökade 
antalet anmälda brott eller § 2-anmälningar 
betyda att arbetsmiljöbrotten ökat, utan 
denna utveckling skulle exempelvis kunna 
förklaras med förbättrade insatser från 
tillsynsmyndigheter och rättsväsendet. Åren 
1984-85 uppskattades att enbart några få 
procent av alla arbetsolyckor som hade lett 
till sjukfrånvaro anmäldes av arbetsgivaren 
till dåvarande yrkesinspektionen (SOU 
1988:3 s. 48). Med tanke på den låga nivån 
på arbetsgivares anmälningsbenägenhet 
finns det mycket som talar för förklaringar 
som tar fasta på en ökad uppmärksamhet 
kring arbetsgivarens skyldighet att anmäla 
arbetsskador till Arbetsmiljöverket.

 
Arbetsrelaterade dödsfall

  
Statistik över antalet arbetsrelaterade 
dödsfall kan också användas för att få en 
uppfattning om utvecklingen av antalet 
allvarliga olyckor som drabbar arbetstagare.  
Dödsfallens utveckling är självfallet viktig 
i sig självt men kan också ses som en 
indikator på utvecklingen av allvarliga 
risker i arbetslivet (Hutter & Lloyd-Bostock 
1990). Olyckor med dödlig utgång sker 
framförallt i mansdominerande sektorer 
som jordbruk, tillverkningsindustri, 
skogsbruk, byggverksamhet och transport 
(Arbetsmiljöverket 2012). Sedan år 1983 
kan vi se en tydlig minskning av antalet 
arbetsrelaterade dödsfall (Figur 3). Under 
1980-talet rapporterades omkring 150 
dödsfall per år och under 2000-talet ligger 
nivån kring 60 händelser.  Noterbart är 
dock att hela denna minskning sker under 
1990-talet. De senaste tio åren har antalet 
dödsfall inte fortsatt att minska utan ligger 
på en mer eller mindre oförändrad nivå. 

 
 

 
Ser man till de polisanmälda dödsfallen 
går det också att se en minskning under 
1980- och 1990-talet (från ca 20 till ca 10 
anmälda brott per år). Under 2000-talet 
ökar dock polisanmälningarna. Detta 
betyder att antalet polisanmälda dödsfall 
har en helt annan nivå, men också en annan 
trend under en stor del av den studerade 
perioden. Under 1980- och 90-talet gick det 
omkring sju anmälda dödsolyckor i ISA på 
varje polisanmält dödsfall. Åren 2010-11 är 
skillnaden mellan dessa två statistikkällor 
väsentligt mindre.

Detta betyder att vi idag har en 
situation där de flesta dödsolyckor 
initialt av rättsväsendets definieras som 
ett vållandebrott, vilket alltså var långt 
ifrån fallet på 1980-och 90-talet. Denna 
utveckling kan ses som en indikation på 
att det skett en förändring i polisens och 
rättsväsendets definiering av de allvarligaste 
arbetsskadorna. Benägenheten att koda 
dessa händelser som brott har ökat.

 
 
Arbetsskador som polisen inte 
registrerar som brott  

  
Rättsväsendet, i synnerhet polisen, har som 
redan påpekats en central roll för den bild som 
ges av arbetsmiljöbrott i kriminalstatistiken. 
Koden ”Arbetsplatsolycka utan misstanke 
om brott” skulle fram till årsskiftet 2012/13 
användas vid de fall där polisen bedömt att 
arbetsskadan uppstått på sådant sätt att en 
brottslig handling kunde uteslutas. Statistik 
för denna händelsekod existerar sedan 
år 1991. Nedan presenterar vi speciellt 
framtagen statistik över utvecklingen av 
de händelser som polisen valt att koda som 
olyckor och inte som brott.
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Figur 3. Antal dödsolyckor inom arbetslivet (arbetstagare, egen företagare samt värnpliktiga) och antalet 

anmälda brott avseende vållande till arbetstagares död. (Antal omkomna i Estoniaolyckan år 1994 är ej 

inkluderade). Källa: Brottsförebyggande rådet & Arbetsmiljöverket. 
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I figur 4 jämför vi utvecklingen av de fall 
som polisen kodat som ”arbetsplatsolyckor” 
med de händelser som rubricerats som 
vållande till kroppsskada eller sjukdom. 
Som konstaterades tidigare (figur 1 
ovan) kännetecknas 1990-talet av att 
antalet polisanmälda arbetsmiljöbrott 
var mycket lågt. Motsatsen gäller de 
händelser som polisen valde att koda som 
arbetsplatsolyckor. Konkret betyder detta 
att en stor majoritet av alla arbetsskador 
kodades som olyckor och inte som brott 
under 1990-talet. I början av 2000-talet 
sker uppenbarligen ett skifte då vi kan 
se att en kraftig ökning av anmälda brott 
följs av att antalet registrerade olyckor 
nästan halveras. Åren 2009-2011 är det 
vanligare att polisen kodar en skada som 
ett vållandebrott än som ”arbetsplatsolycka 
utan misstanke om brott”.

Det återfinns även en kod (också från år 
1991) som polisen kan välja att använda när  

 
det handlar om arbetsrelaterade dödsfall 
där misstanke om brott inte föreligger. 
Precis som i fallet med arbetsplatsolyckor 
utan dödlig utgång så är antalet 
registrerade dödsolyckor som högst under 
1990-talet för att successivt minska under 
2000-talet. Anmälda fall som kodats som 
brott (vållande till arbetstagares död) har 
en motsatt utveckling. En låg nivå under 
1990-talet följs alltså av en tydlig ökning 
under 2000-talet. Sedan år 2009 är det 
klart vanligare att polisen väljer att koda 
dödsfallen som brott än som olyckor.

Det verkar utifrån figur 4-5 som att 
polisen under 2000-talet har ändrat sina 
rutiner för kodning av arbetsmiljöbrott. 
Ökningen av anmälda brott förefaller alltså 
styras av en högre benägenhet hos polisen 
att registrera arbetsplatsskador utifrån en 
brottskod istället för en olyckskod. 

Figur 4. Antal anmälda vållande till kroppsskada eller sjukdom som drabbat arbetstagare samt hos polis 

registrerade arbetsplatsolyckor. År 1983-2011. Källa: Specialbeställning från Brottsförebyggande rådet. 
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Figur 5. Antal anmälda brott avseende vållande till arbetstagares död samt hos polis registrerade 

arbetsplatsolyckor med dödlig utgång utan misstanke om brott. År 1983-2011. Källa: Specialbeställning 

från Brottsförebyggande rådet.  

 
Innehållsanalys av polisanmälningar

 
Vi har konstaterat att det under 2000-talet 
skett en kraftig ökning av polisanmälda 
arbetsmiljöbrott. Som framgått av 
figur 1 handlar det framförallt om 
fler anmälningar som rör vållande till 
kroppsskada och sjukdom (BrB 3:8). 
Utvecklingen förefaller hänga samman 
med att fler olyckor definieras som brott av 
polisen. Vi saknar dock närmare kunskap 
om vilken typ av händelser som förklarar 
ökningen i statistiken. Genom en analys  
av den information som finns nedtecknad  

 
 
 
i polisanmälningar kan vi söka svar på 
vad som karaktäriserar de händelser som 
rättsväsendet hanterar. 

Eftersom det skett en markant ökning av 
antalet anmälda brott innebär en minskad 
andel år 2010 inte nödvändigtvis att antalet 
händelser av en viss typ också minskat.  
Poängen med att fokusera på andelar är att vi 
vill identifiera de strukturella förändringar 
som skett av arbetsmiljöbrotten och vilka 
förhållanden som kan ligga bakom det 
ökade inflödet av anmälningar.

5    Eftersom vi har varannan anmälan år 2006 och var tredje 2010 blir en jämförelse av de absoluta 
talen missvisande (den ökning som skett underskattas). I de sammanhang där vi anger hur stor andel av 
ökningen som olika kategorier svarar för har vi därför multiplicerat anmälningarna för år 2010 med 1,5 
(för att på så sätt motsvara ett urval av varannan anmälan även 2010). 



206

 
Vem anmäler ett arbetsmiljöbrott 
och var sker de?

  
Som förväntat står Arbetsmiljöverket bakom 
majoriteten av de anmälningar som handlar 
om brott mot arbetsmiljölagen (tabell 2). 
Detta gäller både år 2006 och 2010. Det 
har dock skett tydliga förändringar när det 
gäller vem som anmäler brottsbalksbrotten. 
Andelen polisanmälningar som 
initieras av polisen respektive någon 
från företaget ökar samtidigt som de 
anmälningar där sjukvårdspersonal står 
som anmälare andelsmässigt minskar. 
Ökningen av polisanmälningar rörande 
brottsbalksbrotten kan med andra ord 
främst tillskrivas händelser som anmäls av 
polis och företag (tillsammans står dessa 
för 55 procent av ökningen). Av brottsoffren 
i polisanmälningarna är 90 procent män 
och 10 procent kvinnor. Medelåldern ligger 
kring 40 år. Mellan år 2006 och 2010 ökar 
andelen händelser där offren är unga (visas 
ej i tabell, se dock Bäckman m.fl. 2013). 

 
 
 
 
En stor andel av de polisanmälda 
händelserna har inträffat i arbeten som 
har att göra med byggen, transport och 
magasinering samt tillverkningsindustri. 
Tillsammans står dessa branscher för 
två tredjedelar av anmälningarna. Bland 
brottsbalksbrotten, som i huvudsak  
 
handlar om händelser där någon 
skadats, sker inga större förändringar av 
denna struktur.  Bland de anmälningar 
som rör brott mot arbetsmiljölagen 
framträder dock förändringar. Andelen 
händelser som rör byggen minskar 
medan både transportsektorns och 
tillverkningsindustrins andel av 
anmälningarna ökar påtagligt. Då de 
anmälda skadorna inte följer detta mönster 
hänger denna utveckling sannolikt samman 
med hur inspektionsarbetet bedrivits (se 
vidare Bäckman m.fl. 2013). 

Tabell 2. Vem står som anmälare i polisanmälan? Varannan anmälan 2006 och var tredje anmälan 

2010. Procent (antal).

Vem anmälde? Arbetsmiljölagen Brottsbalken 
Totalt 

2006 2010 2006 2010 
Arbetskollega 9 10 27 27 23 
Polismyndigheten 3 6 16 25 18 
Arbetsmiljöverket 60 55 1 2 15 
SOS-alarm, sjukvårdspersonal 5 1 24 15 14 
Företaget, arbetsledare, platschef 3 6 17 24 17 
Målsägande 4 13 9 3 6 
Skyddsombud, fackförbund 7 4 0 1 2 
Övrigt (vittne, anhörig)   8 5 6 3 5 

Totalt 99  
(97) 

100  
(101) 

100  
(212) 

100  
(397) 

100  
(807) 
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Tabell 3. Typ av skador i polisanmälda arbetsmiljöbrott. Varannan anmälan 2006 och var tredje 

anmälan 2010. Procent (antal).

Händelse 2006 2010 Totalt 
Ingen fysisk skada, risk för att skada kunde ha inträffat 25 14 18 
Fysisk skada 42 49 47 
Fysiskt allvarlig skada 24 27 26 
Mycket allvarlig skada, amputation  7 6 6 
Dödsfall  2 3 3 

Totalt  100  
(346) 

99  
(635) 

100  
(981) 

 

 
Vilka skador framträder i 
anmälningarna? 

  
De vanligaste händelserna i polis-
anmälningarna handlar såväl 2006 som 
2010 om att målsägaren skadats av ett 
föremål som träffat eller klämt denne. Det 
kan t.ex. handla om ett fallande träd, att 
ett föremål har vält över eller fallit ned 
på målsägande när denne exempelvis 
skulle plocka ned lagervaror från en 
hylla eller om att målsägande har fått en 
byggnadsställning över sig. I omkring en 
fjärdedel av anmälningarna har någon 
ramlat, inte sällan från hög höjd som ett tak, 
en stege eller byggnadsställning. Ärenden 
där målsägaren skadats av en maskin eller 
verktyg respektive fordon utgör också två 
vanliga händelsekategorier. Mellan år 2006 
och 2010 sker enbart mindre förändringar 
i vilken typ av händelser som förekommer 
i polisanmälningarna. Ökningen av 
anmälningarna kan därmed inte knytas till 
en ny typ av händelser (se vidare Bäckman 
m.fl. 2013). Informationen om målsägarens 
skador är långt ifrån uttömmande i 
polisanmälningarna. Många gånger  
kan skadans art vara oklar vid  
anmälningstillfället. Offret kan vid anmälan 
exempelvis ha fått ambulanstransport eller 
inte hunnit bli undersökt. När vi klassificerat 
skadorna har vi utnyttjat den information 
som beskriver händelsen och eventuella 
skador. Vi har utgått från en försiktig 
”åtminstone princip” och kategoriserat  

 

 
 
skadan i den lindrigaste kategorin som är 
rimlig att anta utifrån den information som 
framkommer i anmälan. 

Ungefär vart femte anmält 
arbetsmiljöbrott rör händelser där ingen 
skada inträffat (tabell 3). Det handlar till 
stor del om fall där det förelegat en risk 
för att skada skulle kunnat uppstå genom 
att arbetsgivaren exempelvis inte har 
besiktigat en maskin eller för att företaget 
underlåtit att läkarundersöka arbetstagare 
som t.ex. arbetar med härdplaster. Dessa 
anmälningar görs oftast efter inspektioner 
från Arbetsmiljöverket. Att denna typ av 
händelser andelsmässigt nästan halverats 
hänger, som påtalats ovan, samman med att 
brottsbalksbrotten ökat kraftigt och därmed 
utgår en allt större del.

De vanligaste skadorna som finns 
beskrivna i anmälningarna rör olika typer 
av fysiska skador som inte framställs som 
allvarliga i fritexten. Det kan handla om större 
blåmärken, stukningar, mindre skär- eller 
sticksår eller andra ”skador av övergående  
 
natur”. Genom att denna skadekategori 
är så pass vanlig innebär den mindre 
andelsmässiga ökningen (från 42 till 
49 procent av skadorna) att hälften av 
ökningen i polisanmälningarna handlar om 
denna typ av skador. 
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De händelser där det finns information 
som tyder på mycket allvarliga skador 
(som allvarliga brännskador, skador på 
inre organ, förlust av kroppsdel eller 
invaliditet) respektive anmälningar som rör 
dödsfall ligger andelsmässigt oförändrade. 
Med tanke på den kraftiga ökningen av 
anmälningar är detta oväntat. Dessa 
händelser är nämligen de som kan antas ha 
en hög anmälningsbenägenhet oberoende av 
tidpunkt och som därmed borde vara mindre 
känsliga för ändrade anmälningsrutiner.  I 
andra sammanhang där kraftiga ökningar 
av antalet polisanmälningar rörande våld 
studerats har de allvarliga skadornas andel 
minskat tydligt och en ännu större andel av 
ökningen har då kunnat tillskrivas händelser 
där offren fått lindriga skador (se t.ex. 
Estrada 2001). Konkret betyder detta att 
vi år 2010 har väsentligt fler polisanmälda 
brott som rör dödsfall och händelser där 
målsägaren drabbats av en allvarlig skada. 
Givet att det handlar om mycket allvarliga 
händelser, som därmed kan antas ha en hög 
anmälningsbenägenhet både år 2006 och år 
2010, skulle detta kunna tolkas som att det 
skett en ökning av dessa allvarliga tillbud.

Det finns dock problem med en 
sådan tolkning. Eftersom polisen har 
möjlighet att koda dessa händelser som 
antingen olycka eller brott (se ovan) 
kan anmälningsbenägenheten ha varit 
oförändrat hög för dessa händelser 
samtidigt som fler fall kommit att 
klassificeras som brott. Vad som förändrats 
är alltså kodningen av händelsen och inte 
anmälningsbenägenheten. I figur 4-5 
visade vi att denna tendens är tydlig under 
2000-talet för såväl fall med personskador 
som antalet arbetsrelaterade dödsfall.  
Det innebär att det sammantaget finns 
en hel del som pekar på att ökningen av 
antalet polisanmälningar för vållande till 
kroppsskada som drabbat arbetstagare 
hänger samman med dels att fler lindriga  

 
händelser blir anmälda (av polis och 
företag), dels med en omdefiniering hos 
polisen av händelser från olycka till brott.

 
 
Avslutande diskussion

 
Det går i litteraturen att urskilja två 
huvudinriktningar för hur arbetsmiljöbrott 
skall regleras och förebyggas. Den ena 
fokuserar på straff och den andra på 
samverkan. För samverkansmodellen 
är orsaken till arbetsmiljöbrott främst 
okunskap eller oaktsamhet. För 
straffmodellen handlar det istället om att 
företagen av ekonomiska skäl medvetet 
underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder 
för en säker arbetsmiljö. En grundläggande 
skillnad mellan dessa strategier för 
att motverka arbetsmiljöbrott är att 
samverkansmodellen i samförstånd vill 
balansera konkurrerande intressen, medan 
straffmodellen vill förrättsliga frågan genom 
starkare fokus på straffrätten och därmed 
upprätthålla distinktionen mellan rätt och 
fel i absoluta termer. Det är svårt, såväl i 
juridiska som vetenskapliga sammanhang, 
att avgöra i vilken mån en händelse ska 
betraktas som ett arbetsmiljöbrott eller 
en arbetsplatsolycka. Vi menar att ett 
huvudresultat är att denna gräns förflyttats 
under 2000-talet och att vi ser en utveckling 
mot förrättsligande.

Att avgöra vad som styr utvecklingen 
av anmälda brott är självfallet inte helt 
enkelt. Samtidigt är det viktigt för att kunna 
avgöra om olika förebyggande insatser 
och myndigheternas arbetsmetoder har 
önskvärd effekt.  För att kunna tolka 
utvecklingen av den hos myndigheterna 
kända arbetsmiljöbrottsligheten har vi 
använt en rad olika datakällor och material. 
Under 2000-talet har de polisanmälda 
arbetsmiljöbrotten (framförallt vållande till 
kroppsskada) ökat kraftigt.
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Vår tolkning av denna utveckling är att 
det snarare skett en definitions- och 
reaktionsförändring (vilket svarar mot 
en socialkonstruktivistisk förståelse) hos 
myndigheterna än en kraftig ökning av 
antalet faktiska brott (det vill säga den 
mer objektivistiska förståelsen). För 
detta talar flera förhållanden. Det finns 
ett stort diskretionsutrymme för polisen 
vid klassificering av händelser (brott eller 
olycka). Under 2000-talet har vi påvisat en 
utveckling där polisen i större utsträckning 
väljer bort olyckskoden till förmån för 
brottskoden. 

Utifrån alternativ statistik är det vidare 
klart att antalet dödliga arbetsskador 
minskat påtagligt sedan 1980-talet. Det har 
däremot inte antalet polisanmälningar om 
arbetsrelaterade dödsfall, vilket också talar 
för att fler händelser kodas som brott istället 
för olycksfall. Även antalet arbetsskador 
som leder till längre tids sjukskrivning 
minskar samtidigt som antalet anmälningar 
från arbetsgivaren, till Arbetsmiljöverket, 
om allvarliga tillbud och olyckor ökar. 
Med tanke på hur få fall som anmäldes 
till Arbetsmiljöverket tidigare kan detta 
ses som ett uttryck för att myndigheterna 
varit framgångsrika i sitt arbete med att 
få företagen att synliggöra de tillbud som 
inträffar. 

Ökningen av antalet polisanmälda 
händelser förklaras i princip av att fler 
ärenden rörande vållande till kroppsskada 
blir anmälda. Dessa anmälningar görs 
allt oftare antingen av polisen eller av 
företagen. Vår analys visar att en stor 
andel av de polisanmälda händelserna 
inträffat i arbeten som har att göra med 
byggen, transport- och magasinering eller 
tillverkningsindustri, dvs. till stora delar 
mansdominerande sektorer. De händelser 
som anmälts till polis handlar ofta om att  
den drabbade blivit klämd eller träffad 
av ett fallande föremål, att arbetaren  

 
ramlat från hög höjd eller skadat sig vid 
en maskin eller av verktyg. Det faktum att 
polisanmälningarna har ökat kraftigt har 
inte förändrat denna struktur. Vad som 
däremot tydligt förändrats mellan år 2006 
och 2010 är karaktären på skadorna, där 
andelen skador som inte framstår som 
fysiskt allvarliga har ökat. En möjlig tolkning 
är därför att det är dessa händelser som 
tidigare rubricerats som ”arbetsplatsolycka 
utan misstanke om brott”. Ökningen av 
antalet polisanmälningar för vållande till 
kroppsskada hänger sålunda samman med 
dels att fler lindriga händelser blir anmälda, 
dels med en omdefiniering hos polisen av 
händelser från olycka till brott.  

Våra resultat indikerar sammantaget att 
de händelser som inte är definierade som 
en brottslig handling minskar påtagligt, 
samtidigt som de fall som definierats som 
ett brott samt antalet anmälningar till 
Arbetsmiljöverket om allvarliga tillbud och/
eller olyckor ökar (tabell 4). Detta visar att 
den registrerade arbetsmiljöbrottsligheten 
snarare bör ses som ett mått på 
myndigheternas arbete, snarare än någon 
form av reell brottsutveckling (se även 
Bergqvist 2007:98). I den meningen kan 
ökningen av polisanmälningar möjligen 
väljas att ses som en framgång för de 
som förespråkar straffmodellen och ett 
förrättsligande av skador som sker i 
samband med yrkesutövning. 

Den vaga skiljelinjen mellan olycka och 
brott är ett problem i det förebyggande 
arbetet mot arbetsmiljöbrott. I den allmänna 
debatten uppfattas sällan dessa händelser 
som ett brott, målsägande beskrivs inte 
som ett brottsoffer och förövaren stämmer 
knappast in på den stereotypa bild som finns 
av brottslingar (Bergman 1994:97; Alvesalo 
och Whyte 2007; Tombs och Whyte 2007; 
Snell och Tombs 2011). Möjligen håller 
detta på att förändrats. Vi finner tecken att 
det inom åtminstone de rättsvårdande
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myndigheterna finns en tendens mot 
förrättsligande. Det vill säga, vi ser en 
process där fler händelser betraktas som 
brott som ska utredas och bestraffas av 
rättsväsendet istället för att hanteras 
som olyckor som ska förebyggas ute på 
arbetsplatserna. Intressant nog står denna 
straffinriktade utveckling ”ute i praktiken” i 
konflikt med hur den politiska debatten idag 
förs gällande brott mot arbetsmiljölagen 
och hur dessa bäst bör regleras. 

I två aktuella statliga utredningar, 
Marknadsorienterade styrmedel på arbets-
miljöområdet samt Effektivare sanktioner på 
arbetsmiljö- och arbetstidsområdet, betonas 
samverkansmodellen. Den sistnämnda 
föreslår exempelvis en avkriminalisering 
av vissa straffsanktionerade överträdelser 
i arbetsmiljölagen, och den förstnämnda  
utreder om arbetsmiljöarbetet inom 
företag kan bli ett konkurrensmedel 
mellan företagen. Dessa förslag ligger 
tydligt i linje med det företrädare för 
samverkansmodellen förespråkar. Genom 
utbildning och information anses företag 
och arbetsgivare självständigt kunna arbeta 
preventivt för att skapa en god arbetsmiljö 
Samtidigt finns det i dessa utredningar  
också inslag som pekar mot strafftänkande.  

 
En sanktionsavgift eller ett föreläggande 
med vite kan säkerligen uppfattas som lika 
ingripande som en straffrättslig lösning för 
de enskilda företagen. Konflikten mellan 
samverkans- och straffmodellen är därmed 
fortsatt högst levande. Avslutningsvis vill vi 
betona att den tydliga definitionsförändring 
(från olycka till brott) vi pekar på inte verkar 
ha lett till en motsvarande utvidgning av vad 
som ska betraktas som ett arbetsmiljöbrott. 
Det är alltså inte så att en ny typ av 
händelser med andra brottsoffer än tidigare 
har kommit att betraktas som brott. I 
andra sammanhang där våld studerats har 
däremot just en sådan utvidgning av vad som 
ses som ett anmälningsbart brott kunnat 
konstateras. Estrada m.fl (2010) visar 
exempelvis att en ökad uppmärksamhet av 
våld och hot i arbetslivet har följts av såväl 
en definitionsförändring som en utvidgning 
av vilka yrkesrelaterade våldshändelser 
som anses relevanta att polisanmäla. Detta 
har lett till att kvinnor inom i synnerhet 
vård- och omsorgsyrken fått sin utsatthet 
synliggjord. Det ökade inflödet av anmälda 
arbetsmiljöbrott har dock inte lett till 
att fler kvinnor framstår som utsatta. En 
överväldigande majoritet av anmälningarna 
rör fortfarande olyckor i t raditionellt

Tabell 4. De datakällor som utnyttjats i denna rapport uppdelat på om statistikmåttet har minskat 

eller ökat sedan år 2000.  

Statistikmått som minskat  Statistikmått som ökat  

Arbetsskadestatistiken: Händelser som medfört minst 14 dagars 
sjuskrivning  Antal anmälda arbetsmiljöbrott (BrB 3:10) 

Antal olycksrelaterade dödsfall i arbetslivet Antal anmälda brott mot arbetsmiljölagen 

Antal registrerade arbetsplatsolyckor utan misstanke om brott Antal anmälda tillbud och olyckor till 
Arbetsmiljöverket  

Antal registrerade dödsfall utan misstanke om brott   
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manliga yrken. Vi hittar mycket få 
anmälningar i vårt material som rör 
sjukdomar och ohälsa. Detta trots att 
arbetsmiljölagens portalparagraf fastslår 
att ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö”. Samtidigt vet vi 
att arbetsrelaterad ohälsa är mer utbredd 
bland kvinnor än män (Estrada m.fl. 2010). 
En förklaring till denna paradox är att 
arbetsmiljöbrott i praktiken kommit att 
avse händelser som karaktäriseras av ett 
olycksförlopp. Steinberg (2011) har också 
visat att Arbetsmiljöverkets inspektioner 
tenderar att ske mot mansdominerande 
sektorer och att lagstiftningen inklusive 
föreskrifterna är fler och tydligare inom 
dessa sektorer. Arbetsmiljölagen och dess  
tillämpning av myndigheterna gynnar 
uppenbarligen fortfarande de som är 
anställda inom de traditionellt manliga 
sektorerna jämfört med de kvinnliga. 
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Abstract 

In recent years, several Swedish companies have been accused in the media, by 
NGOs, and via legal proceedings of engaging in criminal activities. Two of these 
companies, TeliaSonera and Lundin Petroleum have been the focus of substantial 
public attention. During the years following the revelations that TeliaSonera, a 
partly state owned telecommunications company, had committed bribery offences 
in Central Asia, the affair went from a public scandal in Sweden to a legal pro-
cess in Sweden and abroad. Lundin Petroleum, a family owned oil company ac-
cused of participating in crimes against humanity in Sudan, has continuously de-
nied the accusation by using a variety of denials and neutralizations. The current 
paper analyzes the strategies employed by these two businesses when defending 
themselves against allegations of criminal acts. Drawing on Stanley Cohen’s 
(2009) theoretical work on processes of denial and neutralization techniques, we 
have identified four main techniques used by the two companies to deflect allega-
tions of criminal wrongdoing: literal denial; denial of knowledge; condemning 
the condemners; and appealing to a higher loyalty. In addition, we identify how 
the corporations emphasise their “Nordic values” by linking into a post-colonial 
discourse and justify their behaviour by relativising it. The article contributes to 

 
* Corporate defence strategies in connection with allegations of crime: demonstrating the im-

portance of the Nordic context 
1. Arbetet med denna artikel har skett inom det av Riksbankens Jubileumsfonds finansierade 

projektet Business as ususal. Företags försvarsstrategier vid beskyllningar om brott (Dnr: 
P15-0176:1). Tack till två anonyma bedömare för värdefulla kommentarer. Tack även till 
Enes Al Weswasi, Sandra Egelström, Gustav Grut och Evelina Jansson för givande diskus-
sioner och kommentarer. 
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the discussion of neutralization strategies by pointing out the importance of the 
context in which a defence takes place.  

Under de senaste decennierna har stora nordiska företag och banker anklagats för 
skatteundandragande, mutbrott samt delaktighet i omfattande kränkningar av 
mänskliga rättigheter i de länder där de bedrivit verksamhet. När företag utsätts 
för sådana beskyllningar blir det nödvändigt för dem att vidta åtgärder för att 
försvara och rättfärdiga sin verksamhet inför allmänheten, sina aktieägare och 
medier. Två svenska företag som under en längre tid anklagats för grov brottslig-
het är Telia Company samt Lundin Petroleum. Det förstnämnda i samband med 
sin verksamhet i Centralasien för ett decennium sedan och de sistnämnda för sitt 
agerande i Sudan i slutet av 1990-talet. Anklagelserna har gjort att Lundin Petro-
leum och Telia Company under lång tid ägnat sig åt omfattande krishantering för 
att rättfärdiga sig själva och sin affärsverksamhet inför allmänheten, medier samt 
sina aktieägare. Vår övergripande fråga är vilka försvarsmekanismer som Telia 
Company och Lundin Petroleum har vidtagit när de bemött anklagelser om brott. 
För att diskutera detta kommer vi utgå ifrån Stanley Cohens resonemang om 
förnekelseprocesser. Vi kommer i analysen även särskilt beakta den nordiska 
kontext som företagens försvar och neutraliseringar befinner sig i, och hur det på-
verkar den typ av neutraliseringar som är möjliga och använda. Det handlar bland 
annat om företagens hänvisningar till Nordiska värden där de framhåller att de 
kommer från en demokratisk nation som respekterar mänskliga rättigheter.  
 Artikeln är en del av ett större forskningsprojekt finansierat av svenska Riks-
banken (Dnr P15-0176:1). I en tidigare artikel fokuserade vi enbart på hur en spe-
cifik neutraliseringsteknik, higher loyalty användes för att rättfärdiga verksamhe-
ten (Schoultz & Flyghed 2016). Här har vi vidgat analysen till att omfatta de mest 
framträdande neutraliseringsteknikerna i företagens försvar mot anklagelserna. 
Det empiriska materialet är här också betydligt större, totalt 800 texter mot 200 i 
den tidigare artikeln. I en kommande artikel studerar vi förändringar i företagens 
försvar över tid (Schoultz & Flyghed, forthcoming), vilket gör att den aspekten 
inte är i fokus här.  
 För att ge en bakgrund beskriver vi inledningsvis helt kort de två företagen 
samt vad de blivit anklagade för. Därefter utvecklar vi det teoretiska resonemang 
som ligger till grund för vår analys av företagens försvar. Det empiriska underla-
get utgörs av texter från olika forum – dagspress, pressmeddelanden, årsredo-
visningar och brev till aktieägare – men enbart texter där företagen och dess re-
presentanter själva har uttalat sig.  
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Bakgrund – om företagen 

Det statliga monopolet Televerket ombildades 1993 till aktiebolag och bytte 
namn till Telia. Nio år senare slogs det samman med finska Sonera och bildade 
TeliaSonera. 2016 ändrade företaget namn till Telia Company AB. Fortfarande är 
svenska staten den största ägaren med 40 procent av aktierna. År 2006 beslöt Te-
liaSonera att ta sig in på telekommunikationsmarknaden i Centralasien. Denna 
expansion var väl förankrad såväl inom TeliaSonera som hos företagets ägare, 
däribland den svenska staten (Hedelius, 2015: 71). Året efter gick TeliaSonera in 
i Uzbekistan, ett totalitärt land kontrollerat av presidenten Islam Karimov och 
hans familj och som under åren visat ytterst lite respekt för mänskliga rättigheter 
(Human Rights Watch, 2015). Uzbekistan var även känt för att vara ett land där 
det var så gott som omöjligt att göra internationella investeringar utan att blanda 
in den styrande regimen (Mannheimer Swartling, 2013: 3). Av den information 
som presenterades för TeliaSoneras styrelse 2007, beskrevs Uzbekistan »som det 
svåraste och politiskt mest osäkra landet« men uppfattades samtidigt som »kom-
mersiellt mest intressanta« (Mannheimer Swartling, 2013: 33 och 30). På grund 
av landets bristfälliga respekt för mänskliga rättigheter, kom verksamheten i 
Uzbekistan redan från starten att kritiseras av mänskliga rättighetsorganisationer, 
investerare och svenska medier. Kritiken handlade om TeliaSoneras partner i 
Uzbekistan och denna partners samröre med president Karimov, men även påstå-
enden om att TeliaSoneras utrustning var utformad och användes för att övervaka 
och kontrollera den politiska oppositionen i flera auktoritära länder. 2012 av-
slöjades vad som kommit att kallas Uzbekistan-affären. Där framkom att Telia 
misstänktes ha mutat sig till 3G-licenser i Uzbekistan år 2007. Detta ledde till 
rättsliga åtgärder mot Telia där de i en global uppgörelse med det amerikanska 
justitiedepartementet (DOJ), den amerikanska finansinspektionen (SEC) samt 
åklagarmyndigheten i Nederländerna (OM) accepterade att betala en bot för sina 
överträdelser av Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) och nederländsk lagstift-
ning. Under förhandlingarna kom Telia att peka ut bolagets VD samt två andra 
höga chefer som ansvariga. Under rättegången i Sverige framhölls av försvaret att 
detta utpekande av ansvariga individer har reducerat Telias böter med 1,4 miljar-
der kronor och kom att stanna på närmare 8 miljarder svenska kronor. De tre ut-
pekade f.d. Telia-anställda åtalades vid svensk domstol för grov bestickning 
(givande av muta). Rättegången i Sverige inleddes 4 september och avslutade 19 
december 2018. I domen från den 15 februari 2019 friades samtliga. Den 8 mars 
överklagade åklagaren till hovrätten och förhandlingarna är planerade inledas i 
januari 2020. 
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 Lundin Petroleum är ett svenskt familjeföretag som är verksamma inom rå-
varuindustrin, främst olja, metaller och gas. Verksamheten startade 1981 av 
Adolf H. Lundin och efter en sammanslagning med Sand Petroleum 1997 antogs 
namnet Lundin Oil som 2001 ombildades till Lundin Petroleum. Familjen Lundin 
är med sina 30 procent de största aktieägarna. Strax efter att Lundin Petroleum 
fick sitt kontrakt för oljeutvinning i Block 5A i södra Sudan 1997, kom de första 
anklagelserna om delaktighet i folkrättsbrott. Redan 1999 publicerade FN en rap-
port om övergrepp i det område där företaget var verksamt. Under de närmast 
följande åren publicerades ett flertal rapporter på samma tema: The Human Price 
for Oil (Amnesty International, 2000); The Scorched Earth. Oil and War in Sudan 
(Christian Aid, 2001) samt Sudan, Oil and Human Rights (Human Rights Watch, 
2003). Efter publiceringen av rapporten »Unpaid Debt«, sammanställd av the Eu-
ropean Coalition on Oil in Sudan (ECOS),2 samt boken »Affärer i blod och olja: 
Lundin Petroleum i Afrika« av journalisten Kerstin Lundell, inleddes 2010 en 
förundersökning med anledning av företagets verksamhet i Sudan. I november 
2016 delgavs företagets styrelseordförande samt dess VD misstanke om medhjälp 
till grovt folkrättsbrott. Sommaren 2018 togs ännu ett steg i rättsprocessen då 
åklagaren ansökte om tillstånd hos regeringen för att få väcka åtal, något som re-
geringen i oktober samma år beviljade. Några dagar innan skriver de båda mis-
stänkta, Ian Lundin och Alex Schneiter, ett öppet brev till sina aktieägare. »Det 
framstår som allt klarare för oss och vårt försvar att åklagarmyndigheten är bes-
petsad på att gå vidare till åtal. Det är ingen överdrift att vi anser att detta riskerar 
att leda till ett mycket allvarligt justitiemord« (Dagens Industri, 2018). I slutet av 
december 2018 inleddes ytterligare en förundersökning mot Lundin Petroleum, 
denna gång handlade det om övergrepp i rättssak, närmare bestämt misstankar 
om att tilltänkta vittnen från Sudan blivit hotade. 

Teoretiska utgångspunkter 

Vi har utgått från Stanley Cohens (2009) teoretiska resonemang om förnekelse-
processer och neutraliseringsmekanismer i samband med staters brottslighet. Han 
i sin tur utgick ifrån Sykes and Matza (1957) fem klassiska neutraliseringstekni-
ker: förnekelse av ansvar, förnekelse av skada, förnekelse av offer, fördömande 
av den som fördömer samt åberopande av högre lojaliteter. Till dessa tekniker 
har Cohen lagt till två tekniker. Förnekande av kännedom samt moralisk lik-

 
2. ECOS är ett samarbete mellan mer än 50 europeiska organisationer som arbetar för att skapa 

förutsättningar för fred och rättvisa i Sudan (www.ecosonline.org). 
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giltighet. Det sistnämnda är ingen renodlad neutralisering, utan snarare ett starkt 
förkastande av moraliska koder, vid rent ideologiskt motiverade brott behövs inte 
någon neutralisering alls. I likhet med Cohen studerar vi neutraliseringar efter att 
ageranden har kritiserats, men det innebär inte nödvändigtvis att de inte före-
kommit innan. I vår analys är vissa av företagens respons tydliga efter-konstruk-
tioner, medan andra har vi kunnat observera även innan den avgörande kritiken 
riktats mot företagen. 
 De flesta studier av neutraliseringar av white-collar crime, har fokuserat på 
rationaliseringar gjorda av anställda på företag (e.g. Benson, 1985; Goldstraw-
White, 2011; Coleman, 1987; Geis, 1967). Men det finns även kriminologiska 
studier om företags förnekelser (Box, 1983; Whyte, 2016; Huisman, 2010; 
Schoultz and Flyghed, 2016), samt litteratur om kriskommunikation och krishan-
tering där fokus ligger på återupprättande av företagets rykte (i.e. Hearit, 2006; 
Benoit, 2013) som är relevanta för att förstå den organisatoriska aspekten av före-
tags neutraliseringar. Exempelvis visar Huisman (2010: 32) i sin analys av stora 
internationella företags inblandning i internationell brottslighet hur förnekande av 
ansvar blivit möjligt då företagen själva inte alltid är de som fysiskt kränkt 
mänskliga rättigheterna. Whyte har uppmärksammat en form av neutralisering, 
som varken nämnts av Sykes och Matza eller Cohen, nämligen förnekelse av av-
vikelse. Med det syftar han på när ett företag placerar »an event or process or be-
haviour in a ‘normal’ structure of business« (2016:175). 
 Ett företags mest självklara åberopande till en högre lojalitet utgörs av hänvis-
ning till ekonomiska intressen, och då i synnerhet profitmaximering (Box, 1983; 
Whyte, 2016). Detta kan beskrivas som ett internt åberopande av en högre lojali-
tet, något som främst riktar sig till aktieägare och potentiella investerare. Men det 
finns det även en extern form av hänvisning till en högre lojalitet, och det är den 
externa kommunikation som företagen företrädesvis förmedlar till allmänheten. 
Där ingår hänvisningar till affärsverksamhetens positiva påverkan i den aktuella 
regionen, till exempel i form av skapande av ekonomisk utveckling och välstånd 
samt demokrati (Huisman, 2010; Schoultz and Flyghed, 2016). Det senare kan 
kopplas till post-kolonial teori och självbilden av de Nordiska länderna som sär-
skilt goda i relation till resten av världen (Palmberg, 2009; Mulinari et al., 2009). 
På så sätt blir det viktigt att förstå den kontext som företags neutraliseringar för-
kommer inom, i vårt fall den nordiska. Cohen (2009) framhåller att neutralise-
ringar används just för att de uppfattas vara allmänt accepterade och behöver 
därför alltid tolkas utifrån den kontext de förekommer. 
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Metod och material 

Beträffande Telia Company omfattar materialet perioden från 2007 när det starta-
de verksamheten i Uzbekistan, fram till den rättsliga processen startade hösten 
2018. För Lundin Petroleum har vi täckt perioden från de första anklagelserna 
1997 angående deras verksamhet i Sudan fram till att regeringen 2018 gav åkla-
garen tillstånd att väcka åtal. 
 Det material vi använt oss av är hur företagen och dess representanter själva 
har utryckt sitt försvar i pressmeddelanden, årsredovisningar, brev till aktieägare, 
svenska dagstidningar, samt radio och TV-intervjuer. Inledningsvis samlade vi in 
samtliga årsredovisningar, pressmeddelanden samt annan officiell information 
från företagen under respektive undersökningsperiod. Totalt handlar denna del av 
materialet om cirka 300 publikationer från de två företagen. Därefter gjorde vi en 
systematisk sökning i det digitala nyhetsarkivet Mediearkivet, som omfattar samt-
liga större svenska dagstidningar, lokaltidningar, magasin och tidskrifter, men 
även nyhetsmaterial som enbart har publicerats online. De sökord vi använde var 
företagets namn, de brott de anklagats för, samt de länder där brotten ska ha be-
gåtts. Ur mediematerialet har vi enbart sammanställt artiklar som innehåller direkt 
uttalanden från företrädare för företagen eller debattartiklar de själva skrivit. In-
samlingen har skett i två steg. I samband med genomgången av materialet från 
den systematiska sökningen i Mediearkivet, upptäckte vi även annat än tidnings-
artiklar som vi ansåg vara relevant. Där ingår bland annat radioinslag och TV-
klipp med representanter för företagen. Vi beslöt att inkludera även det materialet 
för analysen, då det gjorde vårt urval mindre beroende av de sökord vi använt i 
sökningen. Det visade sig handla om 500 publicerade nyhetsartiklar där något av 
de två företagen har omnämnts. Sammantaget omfattar vårt urval därmed mer än 
800 texter. Även om inte kan täcka det totala antalet publicerade texter där det 
förekommer uttalanden där företagen försvarar sin verksamhet, så utgör de analy-
serade artiklarna en robust dokumentation av uttalanden från de två företagen där 
de gått i svaromål på de anklagelser om brottslighet som framförts. 
 Cohens teoretiska ramverk har guidat analysen av företagens försvarsmeka-
nismer genom att utgöra grunden till vårt kodningsschema. Under kodningen av 
materialet och analysen av neutraliseringarna i relation till den kontext de för-
kommer inom, har post-kolonial teori applicerats för att bättre förstå företagens 
respons. De huvudsakliga teman vi spårat i materialet och som presenteras häref-
ter är Kategoriskt förnekande; Förnekande av kännedom; Fördömande av kriti-
ker; Hänvisande till en högre lojalitet, baserade i Cohens ramverk. Därutöver har 
vi identifierat vad vi benämner som rättfärdigande genom relativisering för att 
bättre förstå företagens hänvisningar till västerländska värden i allmänhet och 
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nordiska värden i synnerhet. Samtliga dessa teman förekommer dessutom ofta i 
olika kombinationer. 

Kategoriskt förnekande 

Den första reaktionen hos båda företagen var vad Cohen (2009) benämner som 
literal denial, eller på svenska kategoriskt förnekande som innebär att själva hän-
delsen förnekas. Kategoriska förnekande kan utifrån Cohens förståelse ses om ett 
första steg i en spiral av förnekanden, där neutraliseringarna först behövs när mer 
information om händelsen framkommer. Ett exempel på kategoriskt förnekande 
är TeliaSoneras respons efter det att TV-programmet Uppdrag granskning 2012 
sände ett flertal avslöjanden om TeliaSoneras aktiviteter i Centralasien (Uppdrag 
granskning, 2012b; Uppdrag granskning, 2012a). Dagen efter TV-avslöjandet om 
misstänkta mutbrott i Uzbekistan, uttalade sig TeliaSoneras VD, Lars Nyberg, 
självsäkert på en presskonferens: »Jag känner mig övertygad om att TeliaSonera 
inte har mutat någon och inte deltagit i någon penningtvätt« (TeliaSonera, 2012). 
I den rapport Telia uppdragit åt advokatfirman Mannerheim Swartling att utföra, 
framkom att de inte med bestämdhet kunde visa att företaget hade begått varken 
korruption eller penningtvätt, men de kunde inte heller utesluta att brott hade be-
gåtts (Mannheimer Swartling, 2013). TeliaSonera kritiserades i rapporten (2013: 
120) för att de hade brutit mot sina egna etiska riktlinjer då de varken innan eller 
efter att de hade gjort sina investeringar hade tagit reda på vem som var deras lo-
kala partner i Uzbekistan. Då rapporten innehöll skarp kritik mot hur företaget 
hade skött sin verksamhet i Uzbekistan avgick VD:n Lars Nyberg samma dag. I 
ett pressmeddelande framhöll styrelsen »att investeringarna inte genomfördes på 
ett tillfredsställande sätt« (TeliaSonera, 2013). Perioden av kategoriskt förnekan-
de är därmed över. När åklagarmyndigheten flera år senare (2017) delgav den ti-
digare VD:n samt två andra högt uppsatta chefer misstankar för inblandning i 
företagets mutaffärer i Uzbekistan, hade företaget erkänt brott genom den tidigare 
nämnda globala uppgörelsen. Däremot stod de åtalade individerna, d.v.s. den ti-
digare VD:n och de två högt uppsatta cheferna, fast vid sitt förnekande av mut-
brott.  
 Även Lundin Petroleum gick snabbt ut och förnekade vad de anklagats för. 
Men till skillnad mot Telia som slutligen erkände brott (enligt amerikansk och 
nederländsk lagstiftning om mutor), har företrädare för Lundin hela tiden katego-
riskt förnekat varje inblandning i de folkrättsbrott de beskyllts ha bidragit till. När 
till exempel den omfattande rapporten från ECOS offentliggjordes i Stockholm 
den 8 juni 2010, publicerade företaget ett öppet brev till dess aktieägare,  
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A report has been issued in Stockholm about the alleged role of certain companies, including 
Lundin Petroleum, in Sudan from 1997 to 2003. There is no new evidence in this report; it es-
sentially reiterates inferences, insinuations and false allegations based on partisan and mislead-
ing information which were refuted at the time in a document entitled »Lundin Oil in Sudan, 
May 2001«. We again categorically refute all the allegations and inferences of wrongdoing at-
tributed to Lundin Petroleum in the report. We strongly feel that our activities contributed to 
peace and development in Sudan. (Lundin Petroleum, 2010a)  

Här kombineras kategorisk förnekelse med fördömande av kritikerna. De hän-
visar även till de samhälleliga fördelarna som kunde förknippas med företagets 
affärsverksamhet i Sudan, det vill säga en extern form av hänvisning till en högre 
lojalitet. 
 Tolv dagar efter offentliggörandet av ECOS rapport inledde åklagaren i 
Stockholm en brottsutredning angående misstankar om folkrättsbrott med anled-
ning av Lundin Oils verksamhet i Sudan mellan 1997 och 2003. I ett pressmedde-
lande från åklagarmyndigheten framkom att de skulle utreda om »det finns en-
skilda personer med anknytning till Sverige som kan misstänkas för inblandning i 
brott« (Expressen, 2013). I ett yttrande från företagets chefsjurist ett par dagar 
senare förnekades återigen att Lundin Petroleum på minsta sätt var inblandat i 
detta. »Åklagarens pressmeddelande talar om en förundersökning om påstådda 
folkrättsbrott som ska försöka utröna vilka individer som kan ha kopplingar till 
Sverige. Lundin Petroleum är inte inblandat i det« (Expressen, 2010). Detta totala 
förnekande fortsätter sedan under hela tiden som förundersökningen pågår. 

Förnekande av kännedom 

Förnekande av kännedom är ett av de begrepp som Cohen (2009: 79) adderar till 
Sykes och Matzas neutraliseringstekniker för att förstå förnekande av en »open 
secret« och är ett återkommande inslag i Lundins försvar. I ett uttalande i sam-
band med Christian Aids rapport, skriver Ian Lundin att företaget ser mycket all-
varligt på anklagelserna om att brott mot mänskliga rättigheterna skett i samband 
med deras vägbygge i Sudan, men »företaget har inte bevittnat övergreppen« 
(TT, 2001a). Lundin petroleums vice VD Alexander Schneiter, som bott i Sudan 
under de tio år som företaget fanns i landet, hade inte sett något av de övergrepp 
som olika hjälp- och människorättsorganisationer hade vittnat om. »Jag har i stäl-
let sett motsatsen. Hur det växer upp byar utmed vägen och hur människor har 
fått det bättre genom att de fått bättre kommunikationer. Vår närvaro innebär en 
trygghet för befolkningen« (TT, 2001b). Företagets VD, Ian Lundin, uttalade på 
liknande sätt att han »inte sett några brända byar, bara stammar som slåss med 
varandra« (Aftonbladet, 2001b).  
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Fördömande av kritiker 

Att företag attackerar NGOs och media som fördömt deras agerande har noterats 
av flera forskare som studerats företags försvarsmekanismer (se Huisman, 2010; 
Whyte, 2016; Hearit, 2006). För Telias del lyser ett explicit fördömande av kriti-
kerna med sin frånvaro. En bidragande förklaring kan vara att anklagelserna inte 
huvudsakligen framförts av olika NGO eller andra organisationer. Förutom TV-
programmet Uppdrag granskning, så har de huvudsakliga anklagelserna fram-
förts av åklagarmyndigheten. Åklagarnas hantering av den långa förundersöknin-
gen och beslutet att väcka åtal kritiseras förvisso som en del av de åtalades 
försvar under rättegången men det står inte alls i jämförelse med Lundins konti-
nuerliga fördömande av de som fördömer. Kritiken har tagit sig lite olika uttryck, 
bland annat genom att ifrågasätta trovärdigheten i framkomna uppgifter och där-
med misstänkliggöra kritikerna. Ett exempel är när Lundins presschef Maria Ha-
milton framhåller att det visserligen är enormt tragiska och tråkiga anklagelser, 
men tillägger att »ord står mot ord, men vi ska gå till botten med det här« 
(Dagens Industri, 2001). Hon menar vidare att uppgifterna om vad som hänt »är 
väldigt motstridiga« (Aftonbladet, 2001a). Att på detta sätt ifrågasätta framkomna 
uppgifter – utgör exempel på förnekande av bevis (se Fooks et al., 2013) men 
implicerar också ett misstänkliggörande av kritikerna. Oljeindustrins särskilda ut-
satthet för kritik delar den med andra utvinningsindustrier då dessa så gott som 
uteslutande befinner sig i weak states, stater med svaga sociala strukturer där de 
styrande inte kan eller inte vill upprätthålla medborgerliga fri- och rättigheter. 
Därmed är risken överhängande att företagen blir involverade i kränkningar av 
mänskliga rättigheter (Simons 2014,16). Sådana stater lider av vad som brukar 
benämnas »the resource curse« (Macklin 2014,31).  
 I samband med Amnesty Internationals rapport Sudan. The Human price of oil 
beskrev Ian Lundin de som hade kritiserat företagets aktiviteter i Sudan på 
följande sätt. 

De lever på att måla upp negativa bilder av situationen i den här typen av länder för att få så mycket 
bidrag som möjligt. De är merchants of misery. De här organisationerna arbetar med bidrags-
verksamhet som snarare stjälper än hjälper. Befolkningen blir beroende av bidrag, medan de i 
stället är mer betjänta av utbyggd infrastruktur. Något vi ju bidrar med våra investeringar 
(Veckans Affärer, 2008). 

Här framkommer såväl diskreditering av de personer som står bakom anklagel-
serna mot företaget, som det återkommande argumentet att företaget bidragit till 
välstånd och fred. I början av februari 2010 publicerade journalisten Kerstin Lun-
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dell sin bok Affärer i blod och olja. En månad senare svarade företagets ord-
förande, Ian Lundin, i ett brev till aktieägarna på de uppgifter som framkommit i 
Lundells bok. 

We strongly refute the inferences, insinuations and false allegations made in the book, which are 
based on incorrect and purposely misleading information. The intent of the book is clearly to 
tarnish the reputation not only of the Company, but of the Lundin family as well, and reflects a 
lack of professional integrity on the part of the author. (Lundin Petroleum, 2010b) 

Enligt Audrey Macklin (2014: 76) är ett sådant avvisande av kritiker en vanlig 
strategi när företag anklagas. »NGOs are dismissed as biased, ill-informed or 
even malicious«. Lundins försvar riktade sig efterhand inte enbart mot de NGOs 
som hade anklagat dem, utan även mot vissa fondförvaltare som av etiska skäl 
hade valt att stoppa sina investeringar i Lundin Petroleum. »De försöker väl visa 
att de sitter på någon slags moral high ground och vet bättre än alla andra, men 
egentligen förstår de ingenting av verkligheten i Sudan. De har aldrig varit där, 
utan bildat sig en uppfattning genom att se på tv hemma« (Ian Lundin i Dagens 
Industri, 2006). Den här formen av försvar, att påstå att de vet bättre än sina kriti-
ker, kom att bli ett återkommande tema i företagets försvar. 
 Även Sveriges dåvarande utrikesminister Carl Bildt deltar i misstänkliggöran-
det av Lundins kritiker. Han var statsminister 1991-1994 och ingick i Lundins 
styrelse från 2000 fram tills han blev utrikesminister 2006. »Den här organisatio-
nen (ECOS, vår anm.) har ju varit emot varje form av oljeutvinning i Sudan och 
det tror jag vore förödande för landets ekonomi, inte minst för södra Sudan. 90 
procent av inkomsterna kommer från oljan« (Sveriges Television 2010). Denna 
form av kritik av kritikerna kombinerat med hänvisning till att företagen bidrar 
till välstånd på de platser där de är aktiva, förekommer vid flera tillfällen. 
 Lundins ton gentemot de NGOs som framhärdat med sin kritik hårdnade un-
der åren. Främst handlar det om påståenden att dessa NGOs är desinformerade 
och naiva, att SPLA (Sudan People’s Liberation Army) har matat dem med pro-
paganda och att lokalbefolkningen blivit mutad. Detta framgår också i ett uttalan-
de av Lukas Lundin, som var ordförande i Lundin Mining och även med i Lundin 
Petroleums styrelse. »Inte för att vara elak, men om du berättar för en människa 
att om du gör en intervju och säger detta så får du massa pengar ...« (Dagens Ny-
heter, 2015). 
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Hänvisning till en högre loyalitet – välstånd och fred 

Hänvisning till en högre lojalitet (appeal to higher loyalties) (se Cohen, 2009: 
98), har använts flitigt av de båda företagen. TeliaSonera har hävdat att deras om-
fattande investeringar spelat en viktig roll i moderniseringen av länderna i Cen-
tralasien, där inräknat Uzbekistan (TeliaSonera, 2013). När deras engagemang i 
totalitära länder ifrågasattes, så framhöll de att ett tillbakadragande skulle få nega-
tiva konsekvenser för mänskliga rättigheter. Det bästa de kunde göra vara att 
stanna kvar (TT, 2013). Visserligen var deras första och viktigaste syfte att skapa 
tillväxt och avkastning till sina aktieägare, men de ville också göra gott: 

Det är ett obestridligt faktum att modern telekommunikation spelar en viktig roll när ett land på-
börjar den långa resan mot demokrati. Det är också ett faktum att telekommunikation i hög grad 
underlättar kampen mot brott mot mänskliga rättigheter. Vi tror att vår närvaro i Centralasien 
långsiktigt bidrar till främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter (TeliaSonera, 2012). 

Även företrädare för Lundin påtalade upprepade gånger deras positiva betydelse 
för de länder där de varit verksamma i. Företagets grundare Adolf Lundin var 
»fullständigt övertygad om att vår närvaro är positiv för folket och att vi bidrar till 
fred och välstånd, och demokrati så småningom«. Han är noga med att påpeka att 
Lundin Oil inte gör någon skada i Sudan, utan bidrar till landets utveckling och 
välfärd. »I vårt område bistår vi med mediciner, hälsovård, vatten och vi bidrar 
med sysselsättning« (Dagens Nyheter 2001). Här används således denna specifi-
ka form av hänvisning till högre lojaliteter i kombination med förnekande av ska-
da.  
 I samband med publiceringen av Amnestys rapport 2000, framför Lundins då-
varande VD, Magnus Nordin, ytterligare ett argument för att legitimera bolagets 
närvaro i Sudan. »För ett par år sedan var inbördeskriget i Sudan bara ett i raden 
av glömda krig i Afrika. De internationella oljebolagens närvaro har faktiskt bi-
dragit till att konflikten har uppmärksammats på ett bättre sätt« (Finanstidningen, 
2000). Detta resonemang att Lundin Petroleum skulle vara en bidra till fred åter-
kommer vid ett flertal tillfällen, bland annat i deras årsredovisning för 2002. Un-
der rubriken Looking to the future, uttrycker Ian Lundin det på följande sätt. 
»[C]ompanies have been accused of exacerbating conflicts in places like Sudan. 
What is not said is that the ongoing conflict in that country was largely over-
looked by the media until western companies got caught in the middle« (Lundin 
Petroleum, 2003: 5). Förutom att beskriva företagets aktiviteter i Sudan som en 
positiv faktor för att skapa opinion angående situationen i Sudan, framhålls bety-
delsen av att det är just västerländska företag som bidragit till uppmärksamman-
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det av konflikten. Det kanadensiska oljebolaget Talisman argumenterade på 
samma sätt när de kritiserades för sin verksamhet i Sudan (Macklin, 2014). När 
företagen på detta vis ramar in sin verksamhet som bidragande till, eller till och 
med skapar, utveckling, demokrati och fred i de länder där de arbetar, utnyttjar de 
etablerade diskurser om svensk eller nordisk generositet, hjälpsamhet och anstän-
dighet. En sådan inramning som ett vänligt sinnat företag (underförstått motsatt 
till exploaterande) ligger i linje med en post-kolonial diskurs och bilden av de 
nordiska länderna som »the good helper« (Palmberg, 2009: 76). Denna form av 
försvar, precis som andra, används för att de antas vara social accepterade inom 
den sociala kontexten. Föreställningen om svenska företag som särskild goda, 
förekommer även inom den politiska diskursen. »Svenska företag tar med sig 
svenska värderingar när de etablerar sig i andra länder. (--) Många svenska före-
tag är ledande på sina områden när det gäller att ta ett sådant ansvar och har där-
med en klar konkurrensfördel«. Så uttryckte sig den tidigare svenska handelsmi-
nistern Ewa Björling i interpellationsdebatt i svenska riksdagen (RD:s protokoll 
2011/12:122). Implicit i detta ligger att det således skulle vara mindre sannolikt 
att just svenska företag kränker mänskliga rättigheter eller begår andra typer av 
brott. 
 I Amnestys rapport från 2000, sägs att det finns ett klart samband mellan Su-
dans oljerikedom och regeringens vapenköp. Oljan drar in omkring en miljon 
dollar om dagen, vilket motsvarar vad kriget kostar regeringen. Något som Ian 
Lundin inte tror på: 

Vi kan inte kontrollera var pengarna hamnar, men min uppfattning är att 99 procent går till att 
betala utlandsskulder och bygga upp infrastrukturen. Sudans regim är inte särskilt förtryckande, 
det finns yttrandefrihet i landet. (Dagens Nyheter, 2000)  

Trots bristen på kontroll, förnekar han att intäkter från oljan går till regimens 
vapenköp och menar att så gott som allt kommer Sudans befolkning till godo i 
form av ökat välstånd. 
 I analysen av de två svenska företagens försvar vid anklagelser om brott fram-
står kategoriskt förnekande, förnekande av kännedom, fördömande av de som 
fördömer och åberopande av en högre lojalitet som de mest framträdande former-
na av neutraliseringar. Andra klassiska former av neutraliseringstekniker före-
kommer också såsom förnekande av skada, förnekande av ansvar, och förnekan-
de av offer. Här vill vi dock också framhålla en annan form av teknik för att neu-
tralisera brotten företagen anklagas för, vad vi benämner rättfärdigande genom 
relativisering. 
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Nordiska värden – rättfärdigande genom relativisering 

Såväl Telia som Lundin Petroleum har i olika sammanhang tryckt på att de i sin 
verksamhet representerar och står för nordiska värden, Lundin dock i betydligt 
större utsträckning och med större emfas. De båda företagen framhåller här bety-
delsen av att de härstammar från en västerländsk demokrati, och då med särskild 
tonvikt på Skandinavien. Implicit i detta ligger en garanti att de åsamkar mindre 
skada än vad företag från andra delar av världen skulle göra. I vissa fall med di-
rekta misskrediterande av företag som inte omfattas av nordiska värderingar. 
 Bill Rand, jurist som jobbat med Lundin sedan 1976, gav exempel på detta i 
en intervju med Veckans affärer. Inledningsvis konstaterar Rand krasst att etik 
och olja inte riktigt går ihop, och fortsätter: 

Om oljeindustrin bara skulle göra affärer med demokratier skulle du cykla till jobbet. Tänk dig 
att vara utan olja från Saudiarabien, Qatar, Iran eller Venezuela. I fallet Sudan tror jag vi har 
hjälpt landet att få stabilitet. Vi resonerade att om vi inte är där kommer någon annan att vara 
där. Är det då bättre att det är kineser? Jag tror inte man ska låta länderna hamna i händerna på 
hänsynslösa människor – och kineserna är hänsynslösa. (Veckans Affärer, 2011)  

Ian Lundin hävdade i en intervju 2004, att då oljan blivit dyrare och branschen 
hetare så har konkurrensen skärpts. Han menar att branschen till och med har fått 
en helt ny aggressivitet i och med inträdet av »de stora nya spelarna i industrin i 
Kina, Indien, Malaysia« (Affärsvärlden 2004). 
 Vid Lundin Oils bolagsstämma 1999 gav Adolf Lundin exempel på hur de 
som inte omfattade dessa värderingar kunde agera i Sudan. 

Kineserna skickade dit 7000 »ingenjörer«; som skulle bygga pipelinen till kusten. Det visade sig 
istället vara 7000 kinesiska straffångar. De fick en varsin spade i handen och sedan grävde de på 
eftersom de blivit lovade att bli frisläppta när de var klara. (Dagens Industri 1999) 

Några år senare utvecklade han detta misstänkliggörande i en intervju genom att 
påtala att ett företag som deras, med rötter i ett demokratiskt land, förorsakar 
mindre skada än företag som står för andra värden. 

Utvecklingsvärldens hunger efter olja kommer att vara mycket stor. Och oljan måste letas där 
oljan finns – tyvärr har den inte valt att bildas främst där dagens värld har lyckats att utveckla 
demokratier. Men just därför är det viktigt att ansvarskännande företag från demokratiska länder 
kan vara med. (Vision, 2001) 
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En sådan distansering, kontrastering, mot de som är »ännu värre«, är att betrakta 
som en form av rättfärdigande genom relativisering.  
 Representanter för Lundin lyfter också flera gånger fram betydelsen av Carl 
Bildt som garant för dessa Nordiska värden, han får vid flera tillfällen personifie-
ra det goda västerlandets företagare som värnar mänskliga rättigheter. Ian Lundin 
ger exempel på det i samband med att företaget var skakat av de anklagelser som 
framkom i Christian Aids rapport »men Carl Bildt står bakom oss. Vi har inte fått 
några signaler på att han är beredd att avgå« (Aftonbladet, 2001a). Betydelsen av 
att ha Carl Bildt med sin i många kretsar höga politiska trovärdighet i sådana 
krissituationer framhålls även av Lundins pressansvarige, Maria Hamilton. »Carl 
Bildt betyder otroligt mycket för Lundin Oil. Hans internationella kompetens, po-
litiska kunnande och syn på mänskliga rättigheter bidrar till vårt arbete. Bildt är 
aktivt involverad och engagerad i Lundin Oil« (Svenska Dagbladet 2001). 
 Även Telia har påtalat betydelsen av att stå för nordiska värden i verksamhe-
ten, vilket inte är förvånande eftersom TeliaSonera tillsammans med Volvo histo-
riskt sett varit »placerad i kärnan i den svenska nationaliteten« (Mulinari and 
Räthzel, 2009: 138). I samband med en intervju i Sveriges radio angående att »en 
tredjedel av befolkningen i Uzbekistan använder TeliaSoneras nätverk för att sur-
fa och läsa och ha möjlighet att ta del av vad som händer i världen«, framhöll Te-
liaSoneras VD att han kände stolthet över att representera »ett nordiskt bolag med 
de värderingar vi har« (Sveriges Radio, 2012a). Lundin Petroleum har haft mer 
problem med sin »nordiska identitet«. Till exempel har det hänvisats till företa-
gets hantering av anklagelser om brott som »osvenskt«. En journalist använde 
följande beskrivning av hur företagets ordförande hade försökt att tysta en av sina 
kritiker under bolagets årsstämma: »årsstämman visar tydligt att Ian Lundin inte 
har förmåga att uppträda som ett normalt börsnoterat svenskt företags ordföran-
de« (Expressen, 2012). Medan TeliaSonera i stor utsträckning skrev pressmed-
delanden avsedda för allmänheten i sitt försvar mot anklagelserna, riktade Lundin 
Petroleum främst sin kommunikation till aktieägarna. 

Avslutande diskussion 

Trots att de två svenska företagen anklagats för helt olika brott finns det flera lik-
heter i deras försvar. Båda företagen har flitigt hänvisat till att deras verksamhet 
bidragit till utveckling av välstånd, mänskliga rättigheter, demokrati och fred, vad 
vi tolkat som en form av hänvisning till en högre lojalitet. Detta gäller såväl Lun-
din Petroleums verksamhet i Sudan, som Telias i Uzbekistan. En annan likhet är 
det inledningsvis kategoriska förnekandet. Men det finns en stor skillnad i och 
med att Telia med tiden förflyttade sig från ett totalt förnekande till erkännande, 
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medan Lundin Petroleum hela tiden stått fast vid sitt kategoriska förnekande. En 
annan olikhet rör fördömande av kritikerna. För Telias del förekommer inte något 
sådant försvar, det vill säga misstänkliggörande eller fördömande av de som 
framfört anklagelserna. För Lundin däremot är det ett stående inslag. Var efter 
tiden gått har också tonläget skruvats upp mot företagets kritiker. Vid ett tillfälle, 
november 2008, i samband med den första versionen av ECOS rapport, hotade 
Lundin till och med att vidta rättsliga åtgärder om rapporten skulle publiceras. Av 
rädsla för omfattande kostnader i samband med en rättslig process, backade 
ECOS för hotet och rapporten drogs tillbaks. Den kunde publiceras först 2010 
och det är bland annat denna rapport som låg till grund för åklagarens beslut om 
att inleda förundersökning (ECOS 2010). Ett bolag som Telia, där majoritetsäga-
ren är svenska staten, har rimligtvis andra krav på sig vad gäller att vara öppen 
för kritik som riktas mot företaget än privatägda Lundin Petroleum. 
 Till diskussionen om neutraliseringsstrategier bidrar denna artikel med att på-
visa betydelsen av kontexten som försvaren förekommer i vid analyser av före-
tags försvarsmekanismer när de bemöter anklagelser om brott. Med utgångspunkt 
i Cohen (2009) menar vi att de försvarsmekanismer som används är situerade i en 
vidare kontext och använda just för att de uppfattas vara offentligt accepterade. 
Vissa typer av försvarsmekanismer är därmed förväntade, rutinmässiga och ac-
cepterade i ett visst kulturellt och socialt sammanhang (Scott & Lyman, 1968). I 
denna mening befinner sig de försvarsmekanismer som används av de här två 
svenska företagen inom en offentlig diskurs om företag, villkor för företagens 
verksamhet och deras ansvar. Vi kan då utgå från att den form av hänvisning till 
en högre lojalitet som vi sett här, används just för att den antas vara offentligt ac-
cepterad. Den här sortens neutraliseringar fungerar i en nordisk kontext där det 
redan finns en etablerad social självbild om social rättvisa och mänskliga rättighe-
ter (see Mulinari and Räthzel, 2009). Den här formen av neutralisering har vi tol-
kat utifrån ett post-kolonialt perspektiv där företagen framhåller sig som »hjälpa-
re« och företrädare för de goda västerländska demokratierna. Det bygger på en 
post-kolonial föreställning om att kunna »exportera civilisation« från globala 
nord till globala syd (McEwan, 2009; Mulinari et al., 2009). Företagen hänvisan-
de också flitigt till de västerländska och nordiska värden som utmärker den de-
mokratiska stat som företagen härstammar från. Det svenska, nordiska och vä-
sterländska används som en form av rättfärdigande genom relativisering, ett be-
grepp som vi utvecklat för att fånga hur företagens försvar är situerade in en nor-
disk kontext som möjliggör för att framhålla företaget som goda i jämförelse med 
andra (icke-nordiska) företag. Som stark kontrast framhålls de icke västerländska 
företagen som aggressiva och hänsynslösa. Argumentationen skulle kunna sam-
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manfattas med att företag som står för nordiska värden visserligen förorsakar 
skada, men då betydligt mindre skada än de hänsynslösa icke västerländska 
företagen.  
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Makten förnekar sig – alltid
Tala gärna sanning och var beredd att ingripa mot missförhållanden – men var försiktig
med att tala högt om västliga stormakters övervakning. Denna typ av sanningar har en
tendens att förnekas.
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En klassisk strategi när makthavare beskylls för missbruk av sina
befogenheter är tre-stegsförnekelsen.

”Nej det har aldrig hänt.” är det kategoriska första steget. Det framförs ofta i
förorättade ordalag och inte sällan kombinerat med misstänkliggörande av
de kritiska rösterna. Framkommer sedan belägg från grävande journalister
att det som blankt förnekats verkligen har skett inträder nästa steg.

”Ok, det har förekommit. Men inte alls i den omfattning som påstås.” I detta
läge intensifieras också sökandet efter läckor och visselblåsare jagas med
blåslampa. När det slutligen läggs fram bevis och det står bortom varje tvivel
att det som ständigt förnekats faktiskt har skett, kanske i klart större
omfattning än vad någon kunde tänka sig, följer steg tre:

”Ok, det har skett, men, det har varit för ett högre gott!” Detta kan till

Janne Flyghed är
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vid Stockholms
universitet.

Den brittiska ambassaden i Berlin uppges ha spelat en viktig roll i övervakningen av tyska
politiker. FABRIZIO BENSCH/REUTERS
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Tala gärna sanning och var beredd att ingripa mot missförhållanden – men var försiktig
med att tala högt om västliga stormakters övervakning. Denna typ av sanningar har en
tendens att förnekas.
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En klassisk strategi när makthavare beskylls för missbruk av sina
befogenheter är tre-stegsförnekelsen.

”Nej det har aldrig hänt.” är det kategoriska första steget. Det framförs ofta i
förorättade ordalag och inte sällan kombinerat med misstänkliggörande av
de kritiska rösterna. Framkommer sedan belägg från grävande journalister
att det som blankt förnekats verkligen har skett inträder nästa steg.

”Ok, det har förekommit. Men inte alls i den omfattning som påstås.” I detta
läge intensifieras också sökandet efter läckor och visselblåsare jagas med
blåslampa. När det slutligen läggs fram bevis och det står bortom varje tvivel
att det som ständigt förnekats faktiskt har skett, kanske i klart större
omfattning än vad någon kunde tänka sig, följer steg tre:

”Ok, det har skett, men, det har varit för ett högre gott!” Detta kan till
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Den brittiska ambassaden i Berlin uppges ha spelat en viktig roll i övervakningen av tyska
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exempel vara rikets säkerhet eller kampen mot terrorismen. Där befinner vi
oss nu efter Edward Snowdens avslöjanden om NSA:s spionverksamhet.

För att spåra upphovet till NSA:s övervakningssystem får man backa till
strax efter andra världskriget. Då initierade Storbritannien (UK) och USA ett
hemligt samarbete om signalspaning. Vid kalla krigets utbrott 1948 anslöt
sig Australien, Nya Zeeland och Kanada till det som kommit att kallas UK-
USA-gruppen. NSA har hela tiden haft en ledande roll i samarbetet. I takt
med den snabba utvecklingen inom tele- och datatekniken krävdes efter
hand allt effektivare resurser. Det räckte inte längre med att direkt avlyssna
telefonsamtal eller annan trafik utan nu krävdes automatisk filtrering av den
ständigt växande informationsmängden.

UK-USA-parterna etablerade därför ett gemensamt informationssystem med
en programvara som fick namnet Echelon. Huvudsakligen handlade det om
luftburen kommunikation via satellit. En fördel för USA med detta
femstatssamarbete var att det gjorde det möjligt att kringgå förbudet för
deras säkerhetstjänster att avlyssna det egna landets medborgare. De kunde
nämligen be någon av sina samarbetspartners att göra det för att sedan i god
samarbetsanda förmedlade den insamlade informationen till NSA.

Echelonsystemet kunde utifrån de sökord som matades in, selektera och
skicka vidare till analys all information som sändes via telefoner, faxar, telex
och sedermera datatrafik. Till exempel all information som skickas till och
från en viss person eller organisation. Namnet knappas in varefter
uppgifterna sammanställs i den mycket stora datorparken och lämnas sedan
vidare för ingående analys.

Trots att NSA:s hemliga massövervakning av den globala kommunikationen
har pågått länge, har förekomsten och främst omfattningen varit okänd för
de flesta. Vid de tillfällen under åren då information sipprat ut har det
ihärdigt förnekats. Redan 1980 skrev Duncan Campbell och Linda Melvern
en artikel i New Statesman (America’s big ear on Europe) om NSA och
övervakningssystemet Echelon. Men till stor del avfärdades avslöjandet som
fantasier och konspirationsteorier. Någon omfattande övervakning hade inte
förekommit.

Under de följande åren kom spridda skurar av information. Journalisten
Nicky Hager publicerade ”Secret powers” 1996 och beskrev där Nya Zeelands
delaktighet i samarbetet. Men framförallt var det James Bamfords ”Body of
secrets. Anatomy of the ultra-secret National Security Agency” från 2001 (en
uppdatering av hans ”The Puzzle Palace” från 1983) som kom att betyda ett
genombrott i diskussionen.

Bamford fastslog att systemet faktiskt fanns och att det pågick en
omfattande NSA-baserad avlyssningsverksamhet. Han var mycket oroad
över att verksamheten pågick utan vederbörlig insyn och kontroll. ”Utan
kontroll kan UKUSA:s världsomspännande avlyssningsnätverk bli ett slags
hemlig cyberpolis, utan domstol, jury eller rätt till försvar.” Historiskt har
den politiska makten ständigt misslyckats med att ha full koll på sina
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säkerhets- och under-rättelsetjänster. När det avslöjats att det förekommit
oegentligheter har de delarna av verksamheten flyttat till annan plats eller
tagit annan form, ett ständigt undanglidande till nya insynsskyddade rum.

Strax innan Bamfords bok kom ut brände det till lite extra i debatten då det
uppstod rykten om att information från Echelon använts för
industrispionage för att gynna amerikanska affärsintressen på EU-
medlemmarnas bekostnad. Inom EU tillsattes en utredning och i den
rapport som avlämnades 1998 bekräftades det som tidigare hade förnekats:
Echelon existerade och hade kapacitet att globalt tappa all satelitburen
kommunikation.

Enligt den tidigare NSA-chefen William Studeman rörde det sig redan under
1990-talet om flera miljoner meddelanden per timme som kördes genom
systemet. (Numera handlar det om betydligt större volymer.) Det visade sig
att en del av denna information hade använts för att missgynna europeiska
affärs- intressen. Men efter en mindre turbulens i relationerna mellan EU
och USA lade sig diskussionen och konklusionen blev att det förekom global
avlyssning men de uppgifter som florerat överdrev omfattningen av
verksamheten.

Bamfords bok publicerades före den 11 september 2001 och bomberna i
Madrid och London. Efter den 11 september skedde en scenförändring. Man
kan nästan tala om ett paradigmskifte. NSA fick möjligheter att spionera
även på det egna landets medborgare, men framförallt legitimerades
möjligheterna att slå till på ett tidigt stadium och även mot icke konkret
misstänkta personer. Dörren slogs upp för generell befolkningskontroll.
Excep- tionella åtgärder motiverade av exceptionella händelser har sedan
efter hand normaliserats.

Den information som Snowden hittills har lagt fram har fullkomligt
massakrerat alla försök att förneka att en massiv NSA-styrd övervakning
förekommer. Dessutom har steg tre, hänvisandet till ett högre gott, blivit
mer komplicerat då det visat sig att även USA:s politiskt allierade är
avlyssnade. Vilket ”högre gott” är det nu som gäller? Finns det egentligen
något gemensamt högre gott som övertrumfar den nationella egoismen?
Obama utgår dock uppenbarligen från samma kategoriska imperativ som
tidigare presidenter: USA först. För den som kan sin underrättelsehistoria
kommer sådana inslag av krass nationell egoism inte som någon större
överraskning.

Går EU:s politiker för hårt fram gentemot sin mäktiga allierade i väst
riskerar de också att få svar på tal. I James Bamfords bok uttalade sig den
tidigare CIA-chefen James Woolsey på följande vis angående EU:s
synpunkter på att NSA avlyssnade europeiska företag: ”Ja, mina europeiska
vänner, vi har spionerat på er. Och det är sant att vi använder datorer för att
med hjälp av kodord leta igenom data. Det stämmer att vi spionerat på er,
för ni mutar. Era företags produkter är ofta dyrare, mindre tekniskt
avancerade, eller både och, än era amerikanska konkurrenter. Därför mutar
ni mycket. Era regeringar är så pass delaktiga i detta att i flera europeiska
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länder kan den kostnaden dras av i företagens deklarationer. /…/ Detta gör
er upprörda, och skapar ibland beskyllningar mellan de hos er som mutar
och det andra landets mottagare av mutor, och ibland resulterar det i
offentlig skandal. Vi älskar det.”

Möjligen kan man nu lägga till ett fjärde steg till förnekelsespiralen. Det
gäller den förföljelse som drabbat Snowden i egenskap av sanningssägare
och även i viss mån de medier som publicerat uppgifterna. Vi uppmanas
ständigt att tala sanning, att visa civil- kurage om vi bevittnar brott. Men
uppenbarligen gäller inte det om vi får nys om de mäktigas brottslighet. Då
står inte sanningar lika högt på dagordningen. Åtminstone ska vi ha vett nog
att hålla tyst. Den amerikanske juristen Richard Falk ställde strax efter
Snowdens avslöjanden den relevanta frågan om hur reaktionerna hade blivit
om det hade handlat om en avhoppad rysk medborgare som avslöjat något
liknande i Putinland. Hur hade den sanningen betraktats?

I stora delar av världen har en övervakningskultur spridit sig, en kultur som
när den bedrevs av det forna auktoritära blocket i öst med all rätt
skoningslöst kritiserades. Till stor del var detta totalitära samhälle baserat
på en misstänksamhetskultur. Ingen visste vem som kunde vara statens öra
eller öga. I och med existensen av tekniskt avancerade globala
övervakningssystem har behovet av mänskliga ögon och öron dramatiskt
minskat. Tekniken har gått framåt med stormsteg och varit starkt
bidragande till att vi gått från övervakning av enskilda individer konkret
misstänkta för brott, till dagens generella befolkningskontroll.

En återkommande fråga har varit om de personer man säger sig vilja komma
åt med övervakningen verkligen upptäcks. Har inte de resurser och
kompetens att kringgå kontrollsystemen? Till exempel lyckades de som
utförde dådet 11 september 2001 under sin planeringsfas med en enkel
manöver slinka igenom NSA:s kontrollnät. De inrättade ett gemensamt
gmail-konto och där lät de all sin kommunikation ligga kvar för läsning i
mappen Utgående, och då den aldrig skickades i väg upptäcktes den inte.

Om vi, trots bristen på belägg, skulle lita på NSA-chefen Keith Alexanders
påstående att NSA:s övervakningssystem har avvärjt ett 50-tal
terroristattacker i USA sedan 2001, så blir följdfrågan: Hur många helt
oskyldigas integritet drabbades på vägen? Eller med andra ord: hur mycket
demokrati och rättssäkerhet är vi beredda att ge upp för att försvara just
demokratin?

Den historiska erfarenheten lär oss att det åtminstone är en sak vi kan vara
helt säkra på: Kontrollerande politiker kommer aldrig att ha tillräcklig insyn
i säkerhetstjänsternas verksamhet för att kunna förhindra övertramp. Därtill
har de mycket små möjligheter att retroaktivt på egen hand ta reda på om
säkerhetstjänsten faktiskt har missbrukat sina befogenheter. Kanske står
hoppet främst till fler visselblåsare och fortsatt aktiva medier. Med största
sannolikhet kommer framöver ytterligare avslöjanden nå offentlighetens
ljus, exempelvis mer om Sveriges långvariga signalspaningssamarbete med
USA. Uppgifter som givetvis kommer att förnekas.





Janne Flyghed
- inte bara kriminolog
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Björn Larsson

 
Den fjärde januari 1977 satte jag mig på tåget från Lund för vidarebefordran till 
Norrköping och Skenäs fångvårdsanstalt där jag skulle göra min tredje och sista ”volta”, 
det vill säga avtjäna mitt fängelsestraff för min tredje värnpliktsvägran. Eftersom jag 
redan hade låsts in på Skenäs året dessförinnan visste jag vad som väntade: två månader 
i ett klassrum, åtta timmar om dagen, utmätt med stämpelklocka, vars funktion var att 
underlätta återanpassningen till samhället när det blev dags för frigivning.

Den här gången hade jag bestämt mig för att läsa in den i särklass tråkigaste delkursen 
på doktorandutbildningen i franska, den i forn- och medelfransk fonetik och grammatik, 
en kurs på dåvarande 15 poäng, knappt en termins studier.

Efter tre veckor återvände jag till Lund med permission från anstalten för att göra 
en tentamen, av den fiktiva sorten, som jag för övrigt klarade med glans. När jag kom 
tillbaka hade gruppen av studerande fångar utökats med en värnpliktsvägrare som jag 
själv, en ”tomhylsa” som vi allmänt blev kallade. Den nytillkomne hade blivit förflyttad 
från Lärbro fångvårdsanstalt på Gotland till Skenäs sedan han hade arbetsvägrat. Janne 
hette han, Janne Flyghed, även om det förmodligen var senare som jag fick veta hans 
efternamn.

Jag minns inte om vi hälsade på varandra redan på morgonen när vi stämplade in, 
men jag minns vår första kafferast. Vi, en polismördare, en tjyv, en pundare och två 
tomhylsor satt på några bänkar utanför klassrummet, drack kaffe och pratade till intet 
förpliktigande om ditt och datt. På kåken var det viktigt att man var öppen med vad man 
hade gjort och varför man satt inne. Däremot höll man normalt sitt personliga liv och 
sina erfarenheter tätt intill kroppen.

Just därför kom det som en överraskning att märka att Janne och jag så att säga pratade 
med varandra samtidigt som vi pratade med de andra. Senare förstod jag att Janne var 
mer förvånad än jag: när han hade anlänt hade han frågat vem som brukade sitta i det 
för ögonblicket tomma båset och fått svaret att det var en kuf från Lund som studerade 
fornfranska. Därmed hade Janne väl snarast slagit mig ur hågen som en kommande 
bekantskap.

Men under de veckor som var kvar av våra respektive voltar påbörjade vi ett samtal 
och inledde en vänskap som i skrivande stund har varat i över fyrtio år, utan tecken 
på avmattning. Tillsammans har vi vridit och vänt på livet, lyft på alla stenar för att se 
vad som gömde sig under. Vi har rest, ätit, seglat, druckit, gått på konserter och fester, 
utväxlat tusentals brev och mejl, träffat våra respektive flickvänner, glatts åt varandras 
kärlekslycka eller tröstat när det strulat, sparkat fotbollar och kastat frisbee, läst och 
diskuterat böcker, lämnat synpunkter på varandras manus och fungerat som varandras 
bollplank. Och då har vi ändå aldrig bott i samma stad. I stället har vi träffats, ibland 
veckovis, på alla möjliga platser: Lund, Stockholm, Köpenhamn, Gilleleje, Helsingborg, 
Mantova, Paris, La Rochelle, på Fuertaventura, i Västmanland, London och Harrisburg, 
i Reykavijk, Milano, Nordjylland och Lomma. Samt i Vetlanda och Tranås, två platser 
utan förmildrande omständigheter, där vi tagit in på hotell en helg för att reda ut världen 
och livstrådarna.

Janne Flyghed – inte bara kriminolog
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Det som förenade oss till att börja med var väl ett slags livs- och kunskapshunger och 
en önskan om att vara frifräsare i livets marginal. Vad vi var ute efter var att leva så 
innehållsrikt, meningsfullt och underhållande som möjligt, inte att ”bli någonting”, än 
mindre ”göra karriär”, vare sig inom akademin eller någon annanstans. Om någon skulle 
ha förutskickat att vi båda skulle bli professorer vid universitetet så skulle vi bara ha skakat 
på huvudet. Fantasi led vi knappast brist på, men att föreställa oss att vi en dag skulle sitta 
på varsin professorsstol var alltför långsökt.

Viktigare än karriär och framtidsutsikter var att vi delade livs- och människosyn, att 
vi hade samma grundläggande värderingar och övertygelser och var beredda att sätta 
dem på prov och i verket. Janne var exempelvis den förste jag träffat som hade vägrat 
värnplikt av samma skäl som jag. Ideologiskt och politiskt stod vi anarkosyndikalismen 
nära, som i Jannes fall också hade tagit sig uttryck i ett mer konkret engagemang inom 
syndikalisterna och som medredaktör för en numera avsomnad tidskrift vid namn Praxis. 
Båda var vi uppmärksamma på orättvisor och maktmissbruk, inte bara när det gällde 
stater, samhällen och politik, utan också i personliga relationer. Två av våra deviser var 
att ”vi var bäst, men ingen var sämre” och, med poeten René Chars ord, ”böj dig bara för 
att älska.” Själv- och livsförtroende var ingen bristvara, även om vi inte hade mycket att 
hänga upp den på.

Skillnader fanns förstås också, utöver att Janne hejade på Hammarby och att jag var 
ganska ointresserad av fotboll. Musik spelade också en mycket större roll i hans liv än 
i mitt: hans skivsamling och kunskaper om musik är imponerande, i synnerhet musik 
utanför allfartsvägarna som han nyfiket letade upp i olika skivaffärer och köpte för en 
spottstyver. Däremot hade jag väl aldrig trott att han skulle köpa sig en saxofon och lära 
sig spela tillräckligt för att våga ställa sig på scen och spela i ett band, men det gjorde 
han. Janne tecknade också, skrev dikter och byggde allehanda skulpturer av uttjänta 
dammsugare och spraymålade stövlar. Hans respektlösa – och aparta – kreativitet felade 
ingenting.

När vi träffades hade Janne lagt sina gymnasiestudier på tekniskt gymnasium till 
handlingarna, för gott, på samma sätt som min tidigare passion för geologi, sportdykning 
och naturvetenskap hade ersatts av språk, filosofi och författardrömmar. Jag hade vid 
det laget kommit en bit på väg på forskarutbildningen i franska, medan Janne, efter 
att ha prövat sig fram genom att läsa olika fristående kurser på universitet, bland annat 
sociologi, hade fastnat för kriminologi. Samtidigt läste han glupskt, alltifrån filosofi till 
romaner och dikter. Försörjde sig gjorde han på diverse ströjobb, bland annat som vikarie 
i olika skolor, men också, vilket han stolt påminde mig om för inte så länge sedan, som 
statist i en film med Gösta Ekman. Tjugo sekunder på en tågperrong räckte dock inte till 
förnyat engagemang.

Några anekdoter om Janne från den här tiden och senare säger nog mer om honom 
som person än långa beskrivningar av hans personlighet och karaktär.

Den första var då Janne undervisade en klass på mellanstadiet i teckning. Några av 
killarna skulle göra sig till och ritade i smyg manliga könsorgan till allmänt fnissande. 
Janne tog pedagogiskt tillfället i akt för att stämma i bäcken, visade upp teckningarna för 
klassen och kritiserade dem för deras brist på verklighetsanknytning. För att understryka 
vad han menade tog han upp en krita och ritade en naturtrogen penis på svarta tavlan.
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Nästa dag kallades Janne in till rektor. Det hade kommit klagomål från flera av föräldrarna 
som hade fått höra historien från sina barn om ”majen som ritade kukar på svarta tavlan”. 
I dag skulle Janne säkert ha varit försiktigare med valet av exempel, men den pedagogiska 
poängen gick hem.

Med en annan klass litet äldre elever hade Janne ordnat ett studiebesök på tingsrätten. 
Vid ankomsten förklarade Janne var eleverna skulle sitta och sa några ord om hur 
rättegången skulle gå till. Själv försvann han ut genom en sidodörr. Vad han inte hade 
förklarat var att den som skulle dömas var han själv, för sin värnpliktsvägran! ”Nä men 
kolla, det är ju majen!” Under ”debriefingen” i klassrummet efteråt fick emellertid Janne 
klart för sig att den juridiska retoriken hade gått elevernas näsor förbi; de hade inte ens 
förstått om Janne verkligen hade dömts eller till vad. Vilket i sin tur gav tillfälle till en 
diskussion som eleverna inte lär ha glömt i första taget.

En tredje anekdot handlar om våra sista dagar på kåken. Jag hade bara några dagar 
kvar av min volta och höll på att packa ihop mina få persedlar och ägodelar. Det var då 
det kom besked från regeringen att man skulle se över lagstiftningen för värnpliktsvägran 
och att de som redan satt inne kunde begära nåd och bli frigivna, men utan garantier för 
att inte återigen inkallas och dömas ännu ännu en gång. I flera dagar övervägde Janne hur 
han skulle göra. Det bar honom emot att be om nåd, vilket skulle kunna uppfattas som 
om han ångrade sig eller än värre som om han var en hycklare. Samtidigt längtade han 
intensivt efter sin flickvän och dotter. Det blev längtan som till slut fällde utslaget, vilket 
fick till följd att vi frigavs med några dagars mellanrum.

Ganska många år senare då jag och min ogifta hustru Helle var på väg till Asturien 
över Biscayabukten i segelbåten Rustica började hon och jag lufta tanken på att försöka 
skaffa barn. Jag kände mig inte riktigt redo för ett så stort beslut och skrev till Janne, som 
då redan hade trehövdad erfarenhet på området, och bad honom bidra med några bra 
argument till varför jag och vi skulle skaffa barn. Tillbaka fick jag tre sidor med skäl till 
varför man inte skulle sätta barn till världen så som den såg ut. Brevet avslutades med en 
entydig uppmaning: ”Skaffa barn!”

Ett år därefter föddes min dotter Kathrine. När jag ringde till Janne från Spanien och 
meddelade den glada nyheten blev hans första kommentar: ”Men hur blir det med mitt 
arv då?” Innan vi seglade ut på haven hade jag skrivit ett testamente där jag lämnade en 
del av mina få ägodelar till Janne!

Ytterligare några år senare kom Janne på besök i vårt hus i Gilleleje. De som haft 
med Janne att göra vet att han ibland kan se ganska trumpet respektingivande ut. Ett 
av hans systers barn bröt exempelvis ut i gråt första gången hon fick närkontakt med sin 
morbror. Nu skulle Janne alltså träffa min dotter Kathrine, inte för första gången, men 
för första gången sedan hon hade lärt sig båda gå och tala, i tre-årsåldern. Döm om min 
och Kathrines mors förvåning när Kathrine på kvällskvisten tog sin madrass, baxade ner 
den från sitt rum på första våningen, la den bredvid Jannes gästsäng på bottenplanet och 
bäddade till sig själv! Vi väntade förstås på att hon skulle komma upp igen och lägga sig 
i vår säng som hon brukade, men tji fick vi. Hon sov hela natten bredvid Janne, något 
som han är mäkta stolt över, men som han förstås hävdar bara var fullt förtjänt och 
normalt. Enligt honom har Kathrine en särskilt föredömlig förmåga att avläsa människors 
företräden och goda egenskaper.
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Jag kommer inte ihåg exakt vilket år eller termin Janne började läsa kriminologi. 
Men att ämnet intresserade honom på allvar märkte jag när vi började prata om hans 
kandidatuppsats som skulle handla om hur lagstiftningen om värnpliktsvägran hade 
förändrats i takt med att antalet totalvägrare hade ökat, vilket utredningen som hade 
lett till hans benådning var ett bevis på. Jannes hypotes var att stat och riksdag inte 
stillatigande kunde acceptera att antalet totalvägrare ökade eftersom totalvägran kunde 
jämställas med högförräderi; det var att utmana själva grunden för varje stats makt, det vill 
säga våldsmonopolet, och därmed också makten att tvinga medborgarna att riskera sina 
liv för staten, om en majoritet i riksdagen så bestämde. Om hypotesen var riktig borde 
därför riksdagen ha gjort det lättare att vapenvägra – pacifism kunde till och med bidra till 
att ge en liberal-demokratisk stat ett ”mänskligare ansikte” – samtidigt som man skärpte 
straffen för totalvägran, som underminerade statens auktoritet. Jannes handledare, Knut 
Sveri, var tydligen inte riktigt övertygad om att resonemanget höll. Det var däremot en 
representant från försvarsdepartementet som oanmäld dök upp på slutseminariet. Han 
bekräftade att man hade resonerat precis så som Janne beskrev det i uppsatsen.

Jag blev därför inte förvånad när Janne meddelade att han tänkte söka in på 
forskarutbildningen, än mindre att han blev antagen med tanke på uppsatsens kvaliteter. 
En skärva av äran över att han gav sig in på äventyret att utbilda sig till forskare och skriva 
en avhandling tar jag åt mig. Jag hade så att säga visat vägen. Både Janne och jag var de 
första i våra respektive familjer och nära släkt som hade satt våra fötter på universitetet.

Under de år som följde kom många av våra samtal att kretsa kring forskarutbildningen 
och den kommande avhandlingen, samtidigt som vi fortsatte att utforska och utmana 
livet, litteraturen, idéerna och kärleken. Eftersom vi bodde långt från varandra – jag i 
Lund, Paris och Köpenhamn; Janne i Stockholm – skedde mycket brevledes, mestadels 
handskrivna. Men avståndet var inget överstigligt hinder. I varje fall ett par gånger 
om året besökte vi varandra; jag hos Jannes vid Gullmarsplan först, sedan Sundbyberg 
och slutligen Spånga, Janne hos mig i en minimal pigkammare i Paris, en vindstvåa i 
Köpenhamn och en lägenhet på en innergård i Lund, ”Fördärvet” kallat eftersom huset 
tydligen hade använts som bordell.

Medan Janne funderade över ett avhandlingsämne fortsatte han att läsa vitt och brett 
för att skapa sig en grund att stå på, inte minst politisk filosofi, alltifrån Platon och 
Hobbes till Weber och Kropotkin. Det han i grund och botten var ute efter, tror jag, var 
att förstå – och indirekt ifrågasätta – statens maktutövning, vilket i sin tur ledde honom att 
intressera sig både för statens maktapparater, som polis och underrättelsetjänst, liksom för 
dem som bedrev ”statsfientlig verksamhet”, med Jannes egna ord, exempelvis terrorism, 
spioneri och just värnpliktsvägran.

Varför ämnet för avhandlingen slutligen blev spioneri och sabotage i Sverige under 
andra världskriget vet jag inte. Däremot råder det ingen tvekan om att det var ett så 
kallat ”tacksamt ämne” i den meningen att det hade forskats förhållandevis litet om 
frågan tidigare. Men det var också väl valt i så måtto att det hade hög relevans inte 
bara för kriminologi utan också för den historiska forskningen. Just därför mötte 
avhandlingsprojektet initialt visst motstånd eller skepsis bland somliga kolleger som 
menade att ämnet och metodiken låg för långt ifrån den traditionella kriminologin där 
exempelvis statistisk spelade en stor roll.
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Just på den punkten, det vill säga beträffande statistiken, blev Janne dock inte svaret 
skyldigt. I det material han med stor möda sammanställde under år av detektivarbete 
fanns nämligen i stort sett alla som hade arresterats och dömts för spioneri under andra 
världskriget. Därför behövde han inte ägna sig åt långa metodiska utläggningar om 
statistisk signifikans eller representativitet.

Att Janne valde ett ämne efter eget huvud kom inte som någon överraskning för mig. 
Tvärtom. Däremot blev jag förvånad över att han närmast lustfyllt la ner så mycket tid 
och energi i arkiv på olika platser i Sverige för att leta fram alla de handlingar han behövde 
i form av rättegångsprotokoll och domar. På den punkten skiljer vi oss helt klart: jag går 
mest på UB för att dricka kaffe, medan Janne utan vidare kan tillbringa timmar och 
dagar i bibliotekens och arkivens magasin i jakten på en handling eller en memoarbok 
han saknar.

Även om jag läst det mesta av det Janne har skrivit och publicerat forskningsmässigt så 
finns det andra som är bättre skickade att beskriva hans särdrag som forskare, i synnerhet 
metodiskt. Men jag tycker mig ändå kunna säga att en av hans stora styrkor är att han 
alltid har sett till att ha gedigen empiri på fötterna, oberoende vilket området han tagit itu 
med, om det så är spioneri, övervakning eller vräkningar. Som forskare är Janne noga och 
han är försedd med ett tålamod och en envishet som få andra jag mött.

Janne är alls inte ointresserad av eller okunnig om teori, men han är kritisk till teorier, 
i synnerhet de mer ikonoklastiska, som typiskt består av grova och ibland ideologiskt 
motiverade generaliseringar. Att prioritera empiri över teori är också ett sätt att hålla 
sina egna förutfattade åsikter i schack, det vill säga att inte lockas att tillskriva hypoteser 
sanningsvärde innan de har vidimerats.

Ett exempel på det fruktbara i Jannes angreppssätt på den här punkten kan man hämta 
från avhandlingen. Den gängse uppfattningen efter kriget var att Sverige vände kappan 
efter krigsvindarna för att undvika att Sverige ockuperades av tyskarna. Den så kallade 
Sandlerkommissionen, med Tage Erlander i spetsen, som skulle undersöka Sveriges 
neutralitetspolitik under kriget, placerade ansvaret för avstegen från neutralitetspolitiken 
hos domstolar och säkerhetstjänsten. Janne kunde emellertid visa, med empiri i 
hand, att dåvarande SÄPO höll sig inom lagens råmärken. I stället var det politikerna 
i samlingsregeringen som utövade påtryckningar på rättsväsendet för att det skulle ta 
hänsyn till hotbilden mot Sverige. Mot vad Janne kanske själv förväntade sig, så kunde 
han frikänna underrättelsetjänsten från anklagelserna, vilket för övrigt resulterade i att 
han bjöds in till SÄPO för att föreläsa.

Däremot fick han inte den tjänst som analytiker som SÄPO hade utlyst och som 
han sökte, i första hand för att se hur hans ansökan skulle bli bedömd; som docent 
och specialist på spioneri och terrorism hade Janne i övermått alla de kvalifikationer och 
meriter som efterfrågades. Men han var samtidigt ganska säker på att han på grund av 
värnpliktsvägran och sina politiska engagemang också förekom i SÄPOs register över 
statsfientliga element som man behövde hålla ett öga på.

Jannes allergi mot generaliseringar och snabba slutsatser på lösa grunder är för övrigt 
också ett av skälen till att han allt oftare har tackat nej till att uppträda i teve eller på radio, 
i all synnerhet för att kommentera dagsaktuella händelser. 
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När media har frågat honom vem som mördade Palme eller vem som stod bakom 
terroristattentat den elfte september 2001 har svaret osvikligen blivit att ”det vet vi inte”; 
men det är förstås inte vad media vill höra.

En fråga man kan ställa är hur Janne har kunnat förena sitt samhällsengagemang 
och politiska värderingar med en forskning som är så konsekvent empirisk och stringent 
vetenskaplig till sin natur. Ett svar är att Janne har valt att i första hand fullgöra sin 
kritiska uppgift som forskare genom att välja frågeställningar som behöver utredas och 
belysas för att kunna råda bot på missförhållanden i samhället, snarare än att som somliga 
forskare stryka sin egen ideologi medhårs. Utan att göra avkall på sin vetenskaplighet har 
han exempelvis valt att företrädesvis undersöka och granska de maktfullas kriminalitet, 
om det så är stater eller multinationella företag, snarare än de utstöttas och maktlösas.

Jag vill inte generalisera i min tur, men att döma av min erfarenhet från fyrtio år 
inom akademien så vill jag påstå att Jannes integritet som forskare ligger betydligt över 
genomsnittet. Ett exempel på detta är det forskningsprojekt om IB:s och säkerhetspolisens 
arbete som Janne hade enrollerats till, med deltagande av flera framträdande forskare och 
finansiering beviljad av regeringen i storleksordningen 20 miljoner, varav en och en halv 
miljon skulle tillfalla Janne själv. Det var bara en hake: myndigheterna meddelade att de 
skulle förhandsgranska materialet och censurera de delar som de bedömde som särskilt 
känsliga. Janne var beredd att föra en dialog med myndigheterna om vad som kunde 
offentliggöras och citeras i en kommande forskningsrapport, men vidhöll att han måste 
kunna granska allt relevant material i ocensurerad form. Det sa regeringen nej till, vilket 
gjorde att Janne hoppade av projektet och skickade tillbaka den halvannan miljon han 
hade beviljats, något som väckte berättigad uppmärksamhet i DN, Svenska Dagbladet 
och Expressen, bland andra.

Janne disputerade den 15 maj 1992. Det är inte mycket jag ångrar här i livet, men en 
av de få ting jag skulle ha velat göra annorlunda är att jag hade velat varit på plats under 
Jannes disputation och än mer på festen efteråt. Min ursäkt var det inget fel på: vid den 
här tiden seglade jag längs Irlands sydkust och kan se i mina loggböcker att jag just den 
dagen låg för ankar i skydd av Sherkin Island i sydvästa Irland medan en hård kuling ven 
i riggen. Men jag borde ändå ha tagit en paus och flugit hem.

Det är inte min uppgift att här redogöra för Jannes fortsatta verksamhet som forskare; 
de många forskningsprojekt han lyckades få finansiering till i hård konkurrens, hans 
administrativa uppdrag, bland annat som prefekt, eller de tjänster han hade innan han 
blev utnämnd till professor. Men så mycket stod klart för mig, om än på avstånd, att 
kriminologin, i form av undervisning, handledning, forskning och konferensdeltagande, 
kom att ta en allt större plats i Jannes liv allteftersom åren gick. Ibland när han engagerat 
la ut texten om sin pågående forskning glömde han nog att jag och andra kanske inte 
alltid var lika intresserade som han själv av de projekt och ämnen han höll på med.

Jag lyssnade emellertid beredvilligt och kom med inpass här och där, om jag hade 
något att bidra med. Men på en punkt talade jag, om inte för döva öron, så i alla fall 
förgäves. Särskilt under senare år försökte jag nämligen övertala Janne att skriva något 
mer syntetiskt och essäistiskt utifrån alla de projekt han hade genomfört och de artiklar 
han hade publicerat.
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Som jag såg det hade hans forskning och hans speciella utsiktspunkt relevans för många 
av de kontroversiella frågor som politiker och media försökte ta billiga poänger på. 
Utgångspunkten kunde exempelvis vara det projekt om lydnad – och olydnad – som han 
hade samlat material till under många år.

Jag kom dock ingen vart med mina övertalningsförsök, trots att jag uppriktigt framhöll 
att jag hade ganska höga tankar om vad han kunde bidra med till samhällsdebatten; och 
inte bara till den. I ett ”svagt ögonblick” erkände dock Janne att han var mer intresserad 
av att samarbeta med kollegor och doktorander än att ägna ett år eller två att sitta 
ensam på sin kammare och skriva; det var liksom ”inte hans grej”. Och så är det nog. 
Visserligen har Janne skrivit ett antal artiklar på egen hand, men av de utvalda skrifter 
som han listat på institutionens hemsida är det slående många som har medförfattare eller 
medredaktörer. Med andra ord är Janne ingen enstöring som forskare, även om han är 
både okonventionell och djärv i sina val av ämnen och frågeställningar.

Även på den punkten skiljer vi oss åt. Både som skönlitterär författare och forskare i 
språk och litteratur är jag en ensamvarg. Att jag inte skrivit romaner på tu man hand är 
naturligt; det är det få som gör. Men inte heller som forskare har jag känt något behov 
av att ingå en grupp eller ett kollektiv. Jag har bara undantagsvis deltagit i vetenskapliga 
konferenser, knappt en handfull strängt taget, och bara vid sällsynta tillfällen lämnat 
bidrag till antologier. Jag har aldrig sökt medel för forskningsprojekt från Riksbanken, 
Vetenskapsrådet eller någon annan fond, vare sig själv eller tillsammans med kolleger.

I första hand är väl detta en fråga om läggning och utsyn. Men att Janne och jag 
representerar olika vetenskapliga discipliner och traditioner spelar också in. För ganska 
länge sedan fick Janne en idé – sådana lider han inte brist på – att söka pengar till ett 
projekt som skulle handla om bilden av brottslighet och brottslingar i media och litteratur. 
Jag och en av mina doktorander blev tillfrågade om vi kunde tänka oss att delta med en 
analys av hur brottslingar gestaltades i litteraturen, inte minst i den svenska deckaren, som 
ju blivit ett svenskt varumärke utomlands, lika starkt och nästan lika inkomstbringande 
som Absolut vodka, ABBA eller IKEA.

När vi träffades i Stockholm för att diskutera projektet och mer specifikt vad de 
olika deltagarna kunde bidra med stod det snart klart att vi litteraturvetare hade andra 
prioriteringar än samhällsvetarna och kriminologerna. Vad de sistnämnda, Janne inklusive, 
förväntade sig av oss var en bild av tendenser och stereotyper i den litterära gestaltningen 
av brottslingar, utan att ta hänsyn till skillnaden i litterär kvalitet mellan olika verk och 
författare, det vill säga en form av litteratursociologi. Vi däremot var mer intresserade av 
att försöka identifiera och beskriva varje författares och varje verks särdrag, i synnerhet de 
som på det ena eller det andra sättet kunde sägas vara betydande eller ”bra” litteratur, såväl 
innehållsligt som stilistiskt och narratologiskt.

Det är kanske också ett av skälen till att Janne har varit förhållandevis ointresserad 
av min egen forskning i språk och litteratur, utöver förstås att det mesta har skrivits på 
franska. Det är inte många gånger, särskilt på senare år då kriminologin upptagit Janne 
allt mer, då han har frågat ut mig om vad jag forskade om, vilka författare jag skrev om 
eller vilka ämnen mina doktorander behandlade. Detta skulle möjligen kunna uppfattas 
som en brist på ömsesidig nyfikenhet och därför också som en brist i vänskapen.
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I själva verket är det ett uttryck för Jannes konsekventa och i somligas ögon kanske 
irriterande uppriktighet: är det något man inte kan anklaga Janne för så är det att spela 
teater eller låtsas vara någon annan än den han är. Jag kan för övrigt ha förståelse för att 
han i stort sett har varit likgiltig inför ett av de mest omskrivna och komplexa problemen 
i fransk syntax och grammatik om vilket jag skrev en monografi på dryga två hundra 
sidor: adjektivepitetets placering och betydelse i modern franska, med tyngdpunkten på 
värderande adjektiv!

Dessutom, och inte minst, så har Janne läst och kommenterat alla mina skönlitterära 
manus innan de skickades till förlag. Det har han gjort med sin sedvanliga noggrannhet 
och uppriktighet, trots att det är ett både otacksamt – och obetalt – jobb. För det första har 
han tvingats lusläsa tidiga och halvfärdiga versioner av romaner och essäer som just därför 
knappast varit särskilt underhållande eller spännande. För det andra har vissa av titlarna 
inte fallit honom helt på läppen, vilket inte har hindrat honom från att i sin kritik varit lojal 
mot bokens intentioner. Det är många inkonsekvenser, onödiga utvikningar och fulord 
som fallit för Jannes litterära Occams rakkniv. Med litet mer litteraturhistorisk bildning 
och berättartekniska kunskaper skulle Janne ha blivit en utmärkt litteraturkritiker, en 
sådan som kan läsa med både huvud och hjärta, både för läsarens och författarens skull.

Utöver min tacksamhet, som är stor, för Jannes insatser till min skönlitteraturs 
fromma är det därför inte mer än rätt att han då och då har dykt upp i böckerna. Long 
John Silver är tillägnad honom, inte bara på grund av vår vänskap, utan också för att 
rebellen Silver har en hel del gemensamt med Janne. I boken Min frihet skriver jag rakt av 
om vår vänskap och vad den betytt för mig. I Den sanna berättelsen om Inga Andersson, ett 
slags thriller med hemlighetsmakeri och övervakning som fond, uppträder till och med 
en kriminolog vid namn Janne Flyghed. Det var väl det minsta jag kunde göra eftersom 
Janne inte bara hjälpte mig med bakgrundsmaterial till boken, utan också följde med mig 
på ett ”studiebesök” som vi gjorde på Menwith Hill utanför Harrisburg, en avlyssningsbas 
som ingick i det globala övervakningssystemet Echelon. Även den episka resan, med tio 
kilometers fotvandring tillbaka från basen i hällande regn för att inte bli upplockade av 
militärpolisen, tog plats i romanen. Som kriminolog har Janne många kvaliteter, men 
efter erfarenheterna från Menwith Hill skulle jag inte ge mycket för hans – eller mina – 
utsikter som spioner.

Vad blir slutomdömet? Det blir att det inte blir något slutomdöme. I vänskap – eller i 
kärlek för den delen – delar man inte ut poäng till varandra. Man betraktar inte varandra 
utifrån, analyserar inte varandra som om man var varandras studieobjekt. I den mån man 
kommer med synpunkter på hur den andre ska leva sitt liv så är det alltid för vännens 
skull, inte för sin egen. Eventuella tvetydigheter tolkas välvilligt, aldrig misstänksamt. 
Om exempelvis Janne förklarar sina bevekelsegrunder, känslor eller intentioner utgår jag 
självklart ifrån att han verkligen tror att det förhåller sig så som han säger. Som alla 
andra kan han missta sig, men utgångspunkten är alltid att han menar vad han säger. 
Undantaget förstås när han driver med mig; han har ett utvecklat sinne för ironi och jag 
är ett tacksamt offer.
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Nu går alltså professorn Janne Flyghed i pension. Men bara från Kriminologiska 
institutionen vid Stockholms universitet; inte som människa eller från livet. Jag gissar 
att hans röst och tankar kommer att lämna ett hål efter sig i institutionens korridorer, 
sammanträdesrum och undervisningslokaler, men jag och hans vänner, bland dem 
hädanefter även före detta kolleger, kan nog glädja oss åt att få tillbaka en mer eklektisk, 
mer improviserande och mer oförutsägbar Janne.

Janne har aldrig varit ”bara” kriminolog, men som en av hans medbrottslingar i livet 
ser jag fram emot att se vad han nu kommer att ägna sig åt och hitta på. Jag är säker på 
att jag inte blir besviken.



Det här är en vänbok till, av och om Janne Flyghed, professor 
i kriminologi vid Stockholms universitet. Vi har samlat ett 
urval av hans texter, tematiserade efter forskningsområde och 
med introduktioner av bokens redaktörer. Att det är en vänbok 
i bokstavlig mening understryks av bokens inledande och 
avlutande kapitel, skrivna av Jannes barn respektive vännen och 
författaren Björn Larsson. 

I ett försök att sammanfatta Jannes vetenskapliga bidrag har 
boken fått namnet I rättsstatens sprickor. Under sin karriär har 
han forskat om spioneri, terrorism och organiserad brottslighet, 
hela tiden synat rättsstaten i sömmarna och blottlagt dess 
sprickor; sprickor som uppstod då politisk effektivitet ställdes 
mot medborgarnas integritet.

I rättsstatens sprickor
En vänbok till Janne Flyghed


