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Förord 
 
 
Vid Uppsala universitets institution för östeuropastudier pågår för närvarande uppbyggnad av 
ett mångvetenskapligt forskningsprogram med inriktning på gränsöverskridande 
människohandel i Östersjöregionen. I begreppet ”människohandel” innefattas här grov 
organiserad kriminell verksamhet som syftar till att transportera människor över gränser för 
en rad olika syften, alltifrån trafficking för sexuella ändamål till smuggling av människor mot 
ekonomisk ersättning, och förmedling av svart arbetskraft. I de projekt som hittills har 
startats, med stöd från främst Krisberedskapsmyndigheten och Migrationsverket, studeras 
bland annat hur den organiserade brottsligheten uppfattas av svenska myndigheter, media och 
politiska aktörer, vilka åtgärder som har vidtagits, samt vilka effekter den organiserade 
brottsligheten kan tänkas få på det öppna samhället och dess vitala funktioner. Särskilt 
intresse har också ägnats migrationsströmmarna i Östersjöområdet och tänkbara implikationer 
för svensk migrationspolitik. De perspektiv som anläggs är juridiska, statsvetenskapliga och 
ekonomiska. 
 
Föreliggande rapport är den första av ett antal som kommer att publiceras under hösten 2005. 
Den behandlar principiella problem i anslutning till organiserad brottslighet med rötter i det f 
d sovjetsystemet, och har rubricerats ”Öststatsbrottslighet”. Följande rapporter kommer, som 
framgår av utgivningslista nedan, att behandla illegal migration i Östersjöregionen, 
människohandel, organiserade stöldligor, människosmuggling, och en analys av svensk 
människohandelslagstiftning. 
 
 

# Öststatsbrottslighet: ett kontroversiellt fenomen (av Stefan Hedlund) 
 
# Från asylsökande till illegal invandring: implikationer för svensk migrationspolitik 
(av Dominika Borg och Robert Nilsson) 
 
# 2000-talets slaveri: människohandel och dess implikationer för svensk krishantering 
(av Dominika Borg) 
 
# Sverige: en öppen spelplan för östeuropeiska stöldligor? (av Robert Nilsson) 
 
# Människosmuggling: om offer, förövare och allmän begreppsförvirring (av 
Dominika Borg och Robert Nilsson) 
 
# Lagföring av människohandel i Sverige: en rättsfallsstudie (av Anna Jonsson). 

 
 
För ytterligare information om pågående projekt, eller beställning av rapporter, kontakta Anna 
Jonsson (anna.jonsson@east.uu.se). 
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ÖSTSTATSBROTTSLIGHET 

Ett kontroversiellt fenomen 
 

 

 

 

Grov organiserad brottslighet är i sig ingenting nytt. Rättsvårdande myndigheter världen över 

har både lång och dyster erfarenhet av vad det kan innebära att ställas mot väl organiserade 

brottssyndikat, som förfogar över betydande ekonomiska resurser, och som ger prov på minst 

lika betydande hänsynslöshet. Grov organiserad brottslighet är inte heller något som utmärker 

en speciell region eller nationalitet. Italien har sin mafia, Kina har sina triader, Japan sina 

yakuza, Colombia sina kokainkarteller, och Nigeria sina Internetbedrägerier. Även Sverige 

har under senare år fått uppleva ett stadigt växande hot från allt mer välorganiserade 

kriminella syndikat.1  

Det som framför allt är nytt i sammanhanget är att den organiserade brottsligheten får 

en allt mer internationell karaktär. Droghandel, vapenhandel och människohandel är alla 

exempel på genuint globaliserade verksamheter, vilande på ett mycket framgångsrikt 

internationellt samarbete. Kärnan i detta samarbete är lika enkel att förstå som den är svår att 

åtgärda. Den internationella brottsligheten genererar enorma vinster, som i sin tur ger upphov 

till betydande internationella kapitalflöden. I takt med att internationella kapitalmarknader 

avregleras, gynnas också den internationella brottsligheten.  

Betraktad ur detta perspektiv framstår organiserad brottslighet som ett genuint 

internationellt problem, som bara kan bekämpas med genuint internationellt samarbete. 

Samtidigt som det är viktigt att behålla detta globala perspektiv, får vi dock inte glömma att 

olika nationer faktiskt har sinsemellan skiljaktiga brottskulturer. Det är viktigt att här dra en 

principiell skiljelinje mellan att hävda att vissa nationer skulle vara mera fallna för brottslig 

verksamhet än andra, och att söka förklara varför organiserad brottslighet i olika kulturella 

kontexter tenderar att utveckla egna särdrag och egna intresseområden.  

Siciliens världsberömda mafia är ett utmärkt exempel. Det finns en rad olika historiska 

förklaringar till att just denna organisation kom att inte en så speciell plats i det sicilianska 

                                                 
1 Ett smakprov på nya tongångar gavs i Ekot, 050623: ”Den organiserade brottsligheten ökar i omfattning och 
blir både råare och mer aggressiv. För att kunna möta utvecklingen behöver Sverige en central 
underrättelsetjänst, konstaterar Rikskriminalpolisen i en ny rapport som Ekot tagit del av.” Den refererade 
rapporten är RKP KUT Rapport 2005:7a. 
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samhället, med en distinkt intern hederskodex och med en speciell inriktning på den egna 

verksamheten.2 Att söka förstå dessa socio-kulturella samband är, liksom i fallen med yakuza, 

triader och coca-karteller, milsvitt skilt från att söka hävda att det skulle finnas något slags 

etnisk förklaringsgrund. 

Det är ur just detta perspektiv vi också måste se och söka förstå det massmedier i både 

öst och väst – grovt felaktigt – har kommit att kalla ”rysk maffia”. Att Ryska Federationen, 

liksom många andra f d sovjetrepubliker, plågas av grov organiserad brottslighet torde vara 

obestridligt. Att utmåla den som etniskt ”rysk” är dock lika felaktigt som att använda epitetet 

”maffia”. Syftet med att här i stället använda begreppet ”öststatsbrottslighet” ligger på två 

skilda plan.  

För det första är det väsentligt att framhålla organiserad brottslighet inom det f d 

östblocket som ett i väsentliga delar nytt och därmed för omvärldens myndigheter obekant 

fenomen. Poängen med att undvika begrepp som ”rysk maffia” ligger i att det här rör sig om 

brottslighet som kan förknippas och förklaras inte med etnicitet utan med ett mycket speciellt 

samhällssystem, och som därmed även kommer att utmärkas av en uppsättning lika speciella 

normer och värderingar, främst beträffande statens roll i samhället. Om inte dessa särdrag kan 

förstås, kommer inte heller brottsbekämpningen att bli särskilt framgångsrik. 

Den andra anledningen till att tala om ”öststatsbrottslighet” ligger i den internationella 

dimensionen, och rör framför allt östutvidgningen av Europeiska Unionen. För svenska 

rättsvårdande myndigheter har det senare inneburit att vi nu inom unionens gränser har att 

möta kriminella syndikat vars verksamhet vi tidigare åtminstone delvis kunnat möta via yttre 

gränskontroll. Illegala fabriker för tillverkning av syntetiskt amfetamin är bara ett av flera 

exempel. Samtidigt som verksamheter av detta slag nu finns inom unionen, uppstår också 

frågan om effektiv kontroll av den nya yttre gräns som går mellan exempelvis Baltikum och 

Ryssland. I båda dessa senare avseenden uppstår väsentliga frågor rörande samverkan med 

myndigheter vars egna rötter, liksom den organiserade brottslighetens, står att finna i ett 

mycket annorlunda samhällssystem. Vi skall strax återkomma till detta. 

Då mycket av den följande framställningen kommer att inriktas på att förklara 

sambandet mellan samhällssystem och organiserad brottslighet måste vi först säga några ord 

även om just detta samhällssystem, som var det sovjetiska. Så länge Sovjetunionen var intakt, 

och så länge den sovjetiska staten förfogade över en omfattande och effektiv apparat för 

                                                 
2 Se vidare Falcone, Giovanni och Marcelle Padovani (1991), Cosa Nostra: Domarens kamp mot maffian, 
Stockholm: Forum; Lappalainen, Tomas (1993), Maffia, Stockholm: Fischer, Sterling, Claire (1991), The Mafia: 
The Long Reach of the International Sicilian Mafia, London: Grafton. 
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intern repression, så länge förekom det inga skildringar av organiserade sovjetiska 

brottssyndikat. Även om Sovjetunionen i sig förvisso må ha upplevts som ett hot, så var det 

till följd av militär och politisk styrka, inte till följd av kriminella gäng.  

Med berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott kom denna världsbild att 

ändras i grunden. I ett slag kom det invanda militära hotet att ersättas av ett helt nytt och 

kanske än mer skrämmande hot från organiserad brottslighet. I USA i synnerhet kom 

upplevda hot från ”Russian Organized Crime” (ROC) snart nog att överskugga både den 

tidigare stormaktskonfrontationen och invanda hot från mer traditionella former av 

organiserad brottslighet. 

I takt med att företrädare för Rysslands undre värld började etablera sig i USA, fann 

amerikanska myndigheter växande anledning till oro över vart utvecklingen var på väg. Vid 

mitten av 1990-talet hade denna oro antagit sådana proportioner att den dåvarande chefen för 

den federala polisen FBI, Louis Freeh, offentligen förklarade att rysk organiserad brottslighet 

representerade ”det största långsiktiga hotet mot USA:s säkerhet.”3 Andra bedrev samtidigt 

intensiv lobbyverksamhet för att förmå president Bill Clinton att karakterisera ROC som en 

”clear and present danger” mot Amerikas säkerhet.4

Det man upplevde som särskilt oroväckande med denna nya typ av brottslighet var 

inte bara att den hotade att destabilisera den f d Sovjetunionen, med allt vad det kunde tänkas 

innebära i termer av exempelvis kärnvapenspridning och smuggling av klyvbart material. Det 

fanns också tydliga samband mellan de nya brottssyndikaten och gamla våldsstrukturer inom 

exempelvis KGB och militären. 

I en sedermera klassisk historia lyckades FBI avslöja och förhindra en affär mellan ett 

colombianskt drogsyndikat och personer inom den ryska marinen, som skulle gått ut på att 

colombianerna fick hyra en rysk ubåt, med besättning, som skulle använts för att frakta 

kokain till Miami.5 I en mindre uppmärksammad historia avslöjades några år senare i den 

colombianska djungeln en verkstad där man var i full färd med att montera en ubåt med stort 

lastutrymme. De ritningar man återfann på platsen hade rysk text.  

Den amerikanska oron över denna nya form av samverkan inom internationell 

organiserad brottslighet skall vi strax få anledning att återkomma till. Först bör dock 
                                                 
3 CSIS (1997), Russian Organized Crime, Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, s 17. 
4 Ett sådant beslut hade möjliggjort en mera kraftfull federal samordning av insatser mot de nya syndikaten, men 
det upplevdes uppenbarligen som alltför provokativt. För ytterligare bakgrund kring hur de nya hoten upplevdes, 
se ibid, passim. Det bör kanske understrykas att detta skedde i en tid då vi alla ännu var lyckligt omedvetna om 
de nya hot som snart skulle komma från internationell terrorism. 
5 Affären gällde en 30 meter lång attackubåt, som man räknade med skulle kunna transportera 40 ton kokain. Se 
vidare Friedman, Robert I. (2002), Red Mafiya: How the Russian Mob has Invaded America, Boston: Little, 
Brown, s 140. 
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konstateras att Sverige av uppenbara skäl inte har varit lika högt prioriterat, och därmed inte 

heller har blivit föremål för samma omfattande penetration av organiserad brottslighet från det 

tidigare östblocket. Detta tillstånd av delvis fredad zon har haft en mycket säregen inverkan 

på opinionsbildningen kring öststatsbrottsligheten, och därmed även på utformningen av en 

officiell svensk policy för bekämpning av sådan brottslighet. 

I den mer populära delen av massmedia förekommer från tid till annan braskande 

skildringar av hur den ”ryska maffian” breder ut sig, och ondsinta ryska gangsters har blivit 

tacksamma stereotyper i både filmer och agentromaner. Här finns uppenbarligen något som 

kittlar och väcker uppmärksamhet. Samtidigt finns här också något som lika uppenbart väcker 

stor indignation. I andra delar av massmedia, främst kanske bland undersökande journalister, 

förekommer från tid till annan minst lika braskande skildringar av hur hotet från den ”ryska 

maffian” överdrivs.  

Dramaturgin påminner i båda fallen mycket om hur det tidigare militära hotet från 

Sovjetunionen skildrades. Medan säkerhetspolitiska experter talade om hotbilder, och 

skönlitterära författare skildrade det tredje världskrigets utbrott, värjde sig många 

”samhällsdebattörer” (denna bisarra svenska titel på åsiktsproducenter) mot att just Moskva 

och Sovjetunionen skulle målas ut som aggressivt och hotfullt. Då som nu fanns i debatten 

irrationella inslag av anklagelser om russofobi, och om att myndigheter skapade konstlade hot 

för att vinna ökad medelstilldelning. 

Det finns mycket här som har karaktär av ren pseudodebatt, av att kritisera åsikter och 

skildringar man själv har konstruerat. På samma vis som ingen seriöst kan bestrida att många 

f d öststater har omfattande problem med organiserad brottslighet, som i vissa fall har ätit sig 

långt in i statens egna kärnverksamheter, på samma vis finns det ingen som seriöst har hävdat 

att vårt eget land skulle vara i klorna på någon ”rysk maffia”, eller ens att något sådant 

fenomen skulle existera. Vad saken gäller är att det inom ett antal identifierbara områden 

finns en identifierbar brottsutveckling, med rötter i det forna ”östblocket”, där svenska 

rättsvårdande myndigheter ligger på efterkälken och där detta måste uppfattas som ett 

problem. 

Låt oss, som exempel, notera att svenska tullen anser att man varje år lyckas stoppa 

mellan fem och tio procent av all den narkotika som flödar in i vårt land. Om detta ses mot 

bakgrund av att Sveriges regering har ställt upp som mål att vi skall nå ett narkotikafritt 

samhälle, torde det vara uppenbart att vi här har ett problem. Om vi dessutom konstaterar att 

en betydande del av droginförseln kommer från öster – alltifrån polskt syntetiskt amfetamin 
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till afghanskt heroin som transporteras via Ryssland – torde det vara lika uppenbart att vi har 

ett problem som i hög grad har med gamla öststater att göra. 

Låt oss på samma vis konstatera att det enligt länskriminalen i Stockholm årligen 

förekommer mellan 400 och 600 fall av flickor från öst som faller offer för trafficking i 

Sverige. Samtidigt finns bara enstaka fall av åtal och fällande dom, och i inget fall har någon 

dömts för det grövre brottet människohandel. Om vi till detta lägger att merparten av dessa 

flickor kommer från f d öststater – alltifrån Moldova till Estland – torde det återigen vara klart 

att problemet har en tydlig öststatsdimension. 

En tredje illustration är de stöldligor som under senare år har härjat i en del svenska 

kommuner. Bland dem som arresterats och lagförts har litauiska medborgare varit särskilt 

framträdande. Utpekandet av just litauer, eller av balter i största allmänhet, har på en del håll 

väckt stor indignation, som till dels förvisso är berättigad. Dock måste man fråga sig vilket 

som är värst – de kränkningar det innebär för de familjer som får sina hem plundrade, eller de 

utpekanden som sker då medier skildrar varifrån förövare kommer? 

Det säregna med mycket av mediediskussionen kring öststatsbrottsligheten ligger i 

just denna känslomässiga dimension, i den indignation som ofelbart resulterar då själva 

begreppet ”öststat”, eller för den delen ”Ryssland”, omnämns. Om vi håller oss till frågan om 

stöldligor så har det även förkommit att gäng från Latinamerika har avslöjats och dömts, men 

utpekanden av detta slag har inte lett till någon motsvarande etnisk indignation. 

Det finns dessutom inslag i debatten där journalister och debattörer handskas med 

statistik ungefär som den Onde läser Bibeln. Det är förvisso sant att antalet bilstölder under 

senare år har minskat, men det är samtidigt minst lika sant att antalet stulna lyxbilar som 

aldrig kommer till rätta ligger konstant. I det förra fallet visar den sjunkande siffran på att 

elektroniska tändningslås avskräcker tillfällighetsbrottslingar; i det senare visar den konstanta 

siffran på att de organiserade brottslingarna blir allt mer teknologiskt avancerade. Vilken 

slutsats bör vi dra? 

På samma vis är det förvisso sant att antalet bostadsinbrott över landet som helhet har 

minskat under senare år, men samtidigt är det minst lika sant att antalet inbrott i ett litet antal 

hårt drabbade kommuner har ökat starkt. Stöldligor opererar lokalt och koncentrerat, och för 

dem som drabbas är det närmast ett hån att få höra experter på kriminologi förklara att 

bostadsinbrotten utgör ett allt mindre problem.  

Avslutningsvis är det också sant att en mycket liten del av alla dömda som sitter i 

svenskt fängelse har ursprung i tidigare öststater, men att använda detta som en tydlig 

indikator på brottslighetens omfattning är inte särskilt begåvat. Det lilla antalet dömda kan ju 
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minst lika gärna innebära att polisen i sina ambitioner att fånga brottslingar från öst har 

mycket ringa framgång, ungefär som tullen då det gäller att stoppa narkotikan.  

Ju mer man studerar debatten kring graden av hot från öststatsbrottsligheten, desto 

starkare blir intrycket av att statistik ibland används som den druckne använder lyktstolpen –

till stöd snarare än till upplysning. Det enda rimliga i detta sammanhang måste vara att 

konstatera att vi har problem som måste åtgärdas, och att avstå från att debattera med hur 

stora versaler dessa problem skall beskrivas. Framför allt måste det vara tydligt att en del 

svenska regelverk helt enkelt inte är anpassade till den verklighet som idag råder.  

Om vi exempelvis betraktar det betydande antal kinesiska barn som kommer till 

Sverige för att söka asyl, och sedan försvinner från Migrationsverkets förvar, troligtvis till en 

tillvaro som sexarbetare eller slavarbetare, kan vi konstatera att detta är en stor skam för vårt 

land. Samtidigt måste vi också konstatera att det inte finns några regelverk som gör det 

möjligt för polis eller andra myndigheter att skydda de troligtvis intet ont anande barnen från 

att falla offer för människohandlare. Detta måste självfallet åtgärdas. 

I det följande skall vi översiktligt beröra fyra problemområden. Vi skall börja med att 

skildra den organiserade brottslighet som förekom inom det gamla sovjetiska systemet, detta i 

syfte att lägga grunden för en principiell definition av vad vi här avser med 

”öststatsbrottslighet”, och vi skall därefter visa hur den postsovjetiska brottslighetens 

utveckling tydligt kan kopplas till och förklaras av just sådana strukturella drag. Mot denna 

bakgrund skall vi sedan övergå till att skildra på vilka vis och i vilken omfattning denna typ 

av brottslighet kan utgöra hot, både mot Sverige och mot Europeiska Unionen, och vi skall 

avsluta med att antyda en del policyimplikationer.  

Då vår framställning i hög grad kommer att kretsa kring ett antal särdrag i det 

sovjetiska ekonomiska systemet, är det naturligt att vi börjar med att närmare granska just 

Sovjetunionen och den sovjetiska verkligheten. 

 

 

Sovjetmaffian 
 

En viktig anledning till att det under den sovjetiska tiden inte i de egna medierna förekom 

några skildringar av omfattande organiserad brottslighet, eller för den delen av brottslighet 

överhuvudtaget, var att kriminalitet uppfattades som en konsekvens av ett kapitalistiskt 

produktionssätt. Då det sovjetiska systemet således enligt den ideologiska självbilden var fritt 
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från kriminalitet, blev det viktigt för rättsvårdande myndigheter att presentera en bild av 

stadigt fallande brottslighet.6 Verkligheten bakom denna fasad var självfallet en helt annan. 

Under den sovjetiska tiden förekom det både i Sovjetunionen och i övriga ”öststater” 

en utbredd brottslighet som inte på något väsentligt vis skilde sig från brottslighet i 

västvärlden. Det förekom stölder, inbrott och bedrägerier, liksom även mord, dråp och 

misshandel. Dessa olika slag av mera ”konventionell” brottslighet beivrades på sätt som inte 

heller skilde sig särskilt mycket från praxis i väst. Därom finns därför inte mycket mer att 

säga.  

Samtidigt fanns inom det dåvarande östblocket också en mycket specifik typ av 

politisk brottslighet, i form av regimkritik och försök att skapa oppositionella grupper av olika 

slag. Denna typ av ”brott” beivrades enligt särskilda lagar, på vis man i väst inte upplevde 

som legitimt. Om detta finns emellertid i vårt sammanhang inte heller mycket mer att säga. 

Det vi i det följande skall uppehålla oss vid rör den mycket speciella form av 

brottslighet som uppstod som direkt konsekvens av det sovjetiska samhällssystemet, och som 

i hög grad kom att utgöra en väsentlig del av systemet. Det är bara genom att närmare granska 

denna systemrelaterade ”sovjetiska” brottslighet som vi också rätt kan förstå uppkomsten av 

en distinkt postsovjetisk ”öststatsbrottslighet”.  

Roten till det onda låg i det planekonomiska systemet, och dess manifestationer rörde 

variabler som synen på äganderätt, på marknadsbaserade transaktioner, på lagens utformning 

och på statens legitimitet. För att skapa en översiktlig bild av dessa systemrelaterade 

förklaringsvariabler skall vi börja med att se på några viktiga pusselbitar, som redan före 

murens fall hade presenterats av i väst sedermera välkända sovjetiska författare.  

Den som först lyckades föra ut en längre sammanhållen skildring av verkligheten 

bakom den ideologiska fasaden var den sovjetiske advokaten Konstantin Simis. Under 

sjuttiotalet arbetade han i Moskva på ett stort manuskript, som han inte trodde var känt 

utanför en liten krets av förtrogna. Han hade lyckats smuggla ut en första version till väst, och 

arbetade med att revidera den när KGB slog till. Simis erbjöds att emigrera, vilket i praktiken 

var detsamma som att bli deporterad. I början av åttiotalet publicerade han i USA boken 

USSR: The Corrupt Society.7  

                                                 
6 Sista gången man i Sovjetunionen gav absoluta tal över brottsutvecklingen var 1928. Därefter rapporterades, 
liksom för delar av samhällsutvecklingen i övrigt, bara löst definierade procenttal. Dessa procenttal visade dock 
en stadig reduktion i antalet begångna brott. (Neznanskij, Friedrich (1985), Brott och straff i Sovjet, Stockholm: 
Askild och Kärnekull, s 300.) 
7 Simis, Konstantin (1982), USSR: The Corrupt Society, New York: Simon and Schuster. 
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Simis bok innehåller en mängd information om just korruption och maktmissbruk i 

den dåvarande Sovjetunionen, uppgifter han företrädesvis hade samlat under sin karriär som 

advokat. Här finns förvisso inte hela sanningen om den sovjetiska kriminaliteten, men ett 

antal mycket intressanta mönster träder fram. Vi får väsentliga inblickar i rättssystemets 

funktion, i korruptionens utbredning, i den undre världens egna lagar och – inte minst viktigt 

– i de normer och värderingar som fanns hos den sovjetiska allmänheten. 

I förordet till sin bok berättar Simis om en uppseendeväckande affär som inträffade på 

Chrusjtjovs tid. Trots sin extrema natur är den symtomatisk för det sovjetiska rättssystemets 

funktion. Bakgrunden var att myndigheterna vid slutet av 1950-talet fick i uppdrag att slå till 

mot en växande härva av spekulation i ädla stenar och utländsk valuta. Affärerna var mycket 

lukrativa, och de kunde enligt gällande sovjetisk lag rendera långa fängelsestraff. De kunde 

dock inte rendera dödsstraff. 

Att det blev stor skandal kring dessa rättsprocesser var en konsekvens av att 

Chrusjtjovs svärson, Alexej Adzjubej, som var chefredaktör på Izvestija, gav stor publicitet åt 

alla de avslöjanden om ”spekulanternas” liv i lyx och synd som där framkom. Resultatet blev 

en massiv folkstorm, manifesterad i en flod av upprörda brev till redaktionen. Många av 

brevskrivarna krävde dödsstraff för de skyldiga.  

När Adzjubej informerade sin svärfar om denna folkstorm blev Chrusjtjov upprörd 

och kallade till sig Sovjetunionens allmänne åklagare, Roman Rudenko. När denne försökte 

förklara för partichefen att det inte fanns några lagliga möjligheter att utdöma dödsstraff, 

påstås Chrusjtjov ha reagerat våldsamt: ”Vem är det som bestämmer – vi eller lagen? Vi är 

herrar över lagen, inte lagen över oss, alltså måste vi ändra lagen. Vi måste se till att det blir 

möjligt att avrätta dessa spekulanter.”8  

När Rudenko försökte förklara att det inte skulle hjälpa, att man inte retroaktivt kunde 

ändra lagen, förklarade Chrusjtjov att en sådan invändning möjligen kunde gälla i borgerliga 

stater men inte i Sovjetunionen. Den 1 juli 1961 infördes därför, på direkt beställning av 

partichefen, dödsstraff för spekulation i stora summor utländsk valuta. Med den nya lagen 

kunde de redan tidigare dömda spekulanterna dömas en gång till för samma brott, denna gång 

till döden. Enligt ryktet lär domaren ha haft svårt att kontrollera rösten när han läste upp dessa 

fullständigt rättsvidriga retroaktiva domar. 

                                                 
8 Ibid., s 30-31. 
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Även om historien om de avrättade spekulanterna är extrem, är den representativ för 

den totala rättsröta som präglade det sovjetiska samhället, från topp till botten.9 Det officiella 

rättssystemet var visserligen i stora drag uppbyggt på samma sätt som i väst, men dess 

funktion styrdes inte av de överordnade principer som normalt anses karakteristiska för en 

rättsstat. I kapitel efter kapitel skildrar Simis hur rättsskipningen i stället präglades av 

godtycke, där den skrivna lagens anda och bokstav trängdes undan av de oskrivna lagar som 

styrde maktapparaten. 

I den ”officiella” rättsskipningen styrdes både förundersökningar och processer av 

funktionärer inom partiet. I triviala mål förekom ingen inblandning, men i mål med någon 

form av ”politisk” relevans, där någon part i förväg hade lyckats ”smörja” en lämplig 

beslutsfattare, eller där någon part hade lämpliga kontakter på högre nivå, fick åklagaren på 

förhand instruktioner om hur processen lämpligen bör utfalla. Detta brukade ibland kallas 

”telefonrätt”. 

Simis hävdar att det fanns ”en oskriven men allmänt respekterad lag i Sovjetunionen: 

att domare, åklagare och undersökningsledare, oavsett om de är partimedlemmar eller ej, 

måste följa partiets instruktioner även i individuella fall.”10 Samma uppfattning hyser den 

likaledes utvandrade sovjetiske juristen Friedrich Neznanskij: ”Den sorgliga sanningen är att 

det inte är lagen som avgör den enskildes öde i mitt land. Det avgörs av partiet, dess 

omedelbara intressen och behov för vilka den enskilda människan saknar allt värde.”11  

Den slutsats Simis drar av sina resonemang utgör samtidigt ett entydigt fördömande av 

hela det sovjetiska systemet, som han ser som ett stort enhetligt brottssyndikat:  

 

Massiv och framträdande korruption inom de lägre nivåerna av parti- och 

statsapparaten har utvecklats i så intim samverkan med den undre världen, att man på 

mycket goda grunder kan hävda att det i Sovjetunionen har skapats ett system av 

organiserad brottslighet, ett system som genomsyrar politiska maktcentra på 

distriktsnivå, såväl som den administrativa apparaten, det juridiska systemet och 

ekonomiska nyckelpositioner. [...] Organiserad brottslighet i Sovjetunionen präglas av 

                                                 
9 Om man skulle välja att jämföra med stalinterrorns värsta år, då säkerhetsorganen tilldelades planmål för hur 
många som skulle arresteras och dömas, framstår historien om spekulanterna kanske inte längre som fullt lika 
extrem. Det centrala i sammanhanget är dock att notera hur lagen fullständigt godtyckligt utnyttjas som ett 
instrument i maktens händer. I det ryska fallet finns här djupa historiska rötter. 
10 Simis, op cit, s 101.  
11 Neznanskij, op cit, s 12. 
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det sovjetiska politiska systemet, den sovjetiska ekonomin, och, allmänt sett, av allt 

det som kan klumpas samman som den sovjetiska regimen.12

 

Trots att Simis bok, mot bakgrund av allt det vi senare skulle få veta om hur det sovjetiska 

samhället faktiskt fungerade, måste uppfattas som en träffsäker skildring av makt och rätt i 

detta samhälle, passerade den tämligen obemärkt förbi. Den publicerades under en tid när 

västvärlden var helt upptagen av att följa maktkampen i Kreml, manifesterad i successiva 

maktskiften – från Brezjnev till Andropov, från Andropov till Tjernenko, och från Tjernenko 

till Gorbatjov.  

Mindre än ett decennium senare publicerades dock ännu ett verk, som i alla väsentliga 

delar bekräftade de teser Simis fört fram. Författare var denna gång Arkadij Vaksberg, under 

lång tid verksam som journalist vid den ansedda tidningen Literaturnaja Gazeta. Hans bok, 

som på svenska kort och gott heter Sovjetmaffian, skiljer sig från Simis verk främst såtillvida 

att Vaksberg har en rikare fatabur att ösa ur.13  

Trovärdigheten i det Vaksberg skriver förstärks av att många delar tidigare varit 

publicerade på ryska, i den Sovjetunion som aldrig erkände någon omfattande förekomst av 

brottslighet i det egna samhället. Hans egna artiklar inleddes genomgående med ideologiska 

brasklappar, som förklarade hur fullständigt otypiska och främmande de beskrivna brotten var 

för den sovjetiska verkligheten, men som därmed också underströk att det var desto viktigare 

att brottslingarna straffades.14 (Denna typ av journalistik var en viktig källa till information 

om hur det sovjetiska samhället verkligen fungerade, under tiden före Gorbatjovs öppenhet – 

glasnost.)  

I sin bok konstaterar Vaksberg att man i Sovjetunionen inte kunde urskilja någon 

narkotikamaffia, hotellmaffia eller transportmaffia – helt enkelt därför att de alla tillsammans 

utgjorde en stor enhetlig maffia. Hans enkla slutsats är att staten – eller rättare sagt partiet – 

och maffian var oskiljaktiga! Tillsammans bildade de en ”korruptionens hydra, som sög 

musten ur det plågade landet.”15  

                                                 
12 Simis, op cit, s 94. 
13 Vaksberg, Arkadij (1991), Sovjetmaffian, Stockholm: Norstedts. För en svensk läsekrets har Vaksberg också 
blivit känd som flitig kolumnist i Svenska Dagbladet. 
14 Vaksberg förklarar själv logiken: ”Vi avslöjade enstaka tjuvar, enstaka mutkolvar och enstaka usurpatorer. 
Redaktionsledningen och censuren krävde att varje avslöjande artikel skulle inledas med en speciell 
varningsruta: ”Redaktionen publicerar nedan en artikel av vår utsände. Den berör en otypisk händelse, som har 
inträffat på den och den platsen. Trots att denna historia är helt otypisk torde den vara av visst intresse …” (ibid., 
s 50). 
15 Ibid., s 46. 
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Kärnan i argumentet ansluter till vår inledande definition av öststatsbrottslighet, 

nämligen att ”den politiska regim, som har funnits i landet i olika former i över sjuttio år, i sig 

är en maffia, som inte kan tillåta en annan despotisk och totalitär regim. De strukturer och 

fenomen, som idag kallas maffia och betecknas som olagliga, kriminella och statsfientliga, är 

därför i själva verket enkla och naturliga yttringar av ett samhällssystem.”16  

I det panorama som målas upp av Vaksberg illustreras tydligt hur korruption inom 

partiapparaten utvecklas i nära symbios med kriminalitet i den undre världen, just så som det 

beskrevs av Simis ovan. Den förenande länken går via beskydd och tribut. Genom att 

partiapparatens ledare blir beroende av andelar i de vinster som skapas via stöld, förskingring 

och/eller missbruk av statlig egendom, får de också ett eget intresse av att den undre världens 

ledare inte avslöjas – man sågar inte gärna av den gren man själv sitter på. 

Polis och domstolar reduceras därmed till att fylla två funktioner: att å ena sidan 

upprätthålla en illusion av lag och ordning genom att selektivt gripa enstaka brottslingar, 

samtidigt som man å den andra står redo att användas i stor skala då förändringar i 

maktbalansen i centrum gör det möjligt för vissa grupper att tränga in på andra gruppers revir. 

Lagen förvandlas därmed till ett instrument i maktens händer, att användas mot 

konkurrerande maffiagrupper.  

Den verkliga, och väsentliga, skillnaden gentemot italiensk och amerikansk maffia 

ligger i just denna dimension, i att stats- och partiapparaten ingår som aktör i spelet. Det 

avgörande var, enligt Vaksberg, att aldrig stöta sig med den verkliga makten, med politbyråns 

Gudfäder och deras skyddslingar:  

 

Under dessa förhållanden kunde varje medlem av partiapparaten tillåta sig vad som 

helst. Och var och en som fikade efter rikedom garderade sig mot nederlag genom att 

söka beskydd hos dem som kunde ge ett sådant. Det vill säga: hos partiapparaten i 

form av dess högsta företrädare. På detta sätt banade man väg för samgåendet mellan 

politikerna och förbrytarna: de förstnämnda förvandlades snabbt till förbrytare och de 

sistnämnda till politiker och det gick inte längre att avgöra vem som var vad.17

 

I en recension av Vaksbergs bok, publicerad i The New York Review of Books på sommaren 

1992, inledde den amerikanske Rysslandskännaren David Remnick med att göra direkta 

jämförelser mellan den amerikanska maffian och det sovjetiska kommunistpartiet. Som 

                                                 
16 Ibid., s 24. 
17 Ibid., s 84. 
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exempel lyfte han fram Gejdar Aliev, som fram till 1989 var partichef i Azerbaijan: ”Aliev 

styrde republiken lika säkert som familjen Gambino kontrollerade hamnarna i New York.”18 

För alla potentater på lägre nivåer var partichefen den oomstridde Guden. Systemets logik 

krävde att man ”smorde” den högste bossen, som i sin tur kunde ägna sig åt storslagna 

uppvisningar av altruism.  

Liksom den amerikanska jazzen inte hade varit möjlig utan den amerikanska maffians 

pengar och illegala klubbar, fyllde även sovjetiska partibossar en funktion som mecenater. De 

ägde i praktiken allt och alla, och kunde välja att beskydda vem de så behagade. Varje boss 

hade emellertid i sin tur en högre boss, ända upp till partiets generalsekreterare: ”När 

Gorbatjov kom till makten 1985, blev han bossarnas boss, ledaren för kommunistpartiets 

politbyrå, vars medlemmar var hämningslösa sultaner.”19

Remnick väljer, liksom Vaksberg, att koncentrera mycket av sitt intresse på 

sovjetrepubliken Azerbaijan, men det är underförstått att exemplet är representativt snarare än 

avvikande: 

 

Statsapparaten i Azerbaijan – och överallt annars i Sovjetunionen – kunde i sig själv 

kallas för en maffia. Kommunistpartiet var aldrig ett parti i västerländsk bemärkelse, 

utan snarare en styrande elit som använde terror och påtryckningar för att expropriera 

hela det väldiga imperiets ekonomiska tillgångar. Dess ledare brydde sig inte mer om 

den politiska legitimitetens principer än västra Siciliens gudfäder.20

 

I de bilder som målas upp av Simis och Vaksberg är det framför allt ett genomkorrumperat 

rättssystem som placeras i fokus. Det blir tydligt hur landets styrande elit, eller eliter, helt 

ostraffat kunde manövrera långt bortom lagens formella råmärken, och hur syftet med dessa 

operationer genomgående var att ta för sig av den gemensamma kakan. I modern 

samhällsvetenskaplig terminologi skalle man kunna säga att de ägnade sig åt ”rent seeking”, 

eller ”privilegiejakt”, alltså åt att missbruka positioner inom maktapparaten till att på andras 

bekostnad fylla sina egna fickor. 

I en tredje väsentlig pusselbit, Michail Voslenskys bok Nomenklatura: om den 

härskande klassen i Sovjetunionen, skildras i mera konsekvent detalj hur denna maktelit 

systematiskt verkade för att tillskansa sig privilegier och hur denna jakt på privilegier med 

                                                 
18 Remnick, David (1992), “The Russian Mafia”, The New York Review of Books, 16 juli, s 45. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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tiden kom att genomsyra och på sitt sätt definiera hela systemet.21 Från butiksbiträdet ända 

upp till partiets generalsekreterare var den allt överskuggande ambitionen att trygga den egna 

välfärden genom att operera ”till vänster” eller na levo. 

Det som mer än något annat utlöste – och möjliggjorde – denna form av beteende var 

att Sovjetunionen saknade ett i ordets rätta bemärkelse ekonomiskt system. Logiken bakom 

kommandoekonomin var att alla beslut skulle fattas i centrum och implementeras i periferin. 

Av detta följde att man inte hade något behov av de instrument som i en marknadsekonomi 

gör det möjligt för den ”osynliga handen” att styra resursallokeringen, alltså fria byten av 

äganderätter vilande på fritt förhandlade priser.  

Då det i ytterligare konsekvens av denna logik inte heller fanns några pengar, i ordets 

marknadsekonomiska betydelse, reducerades sovjetekonomin de facto till ett 

produktionssystem vilande på ordergivning uppifrån utan utrymme för – legala – horisontella 

transaktioner mellan olika aktörer.  

Arbetare fick visserligen lön i sovjetiska rubler, som de sedan i egenskap av 

konsumenter eller sparare kunde gå med till butik eller sparkassa, men detta kvasimoneträra 

system påminde mera om ett slags rikskuponger än om riktiga pengar. Huvuddelen av 

sovjetmedborgarens försörjning skedde via administrativ fördelning av konsumtionsutrymme. 

Det var via arbetsplatsen, via partiet och via en rad inofficiella kontakter man kunde komma i 

åtnjutande av begärliga varor, främst då varaktiga konsumtionsvaror. 

Då det inte fanns några möjligheter till alternativ försörjning, kom beroendet av den 

officiella sfären att bli totalt, vilket självfallet också var en del av systemets logik. De som 

valde att bli oppositionella skulle ha klart för sig att detta inte bara var förenat med risker i 

form av sanktioner från partiet eller från KGB; de skulle också vara medvetna om att det 

kunde få konsekvenser för den materiella försörjningen. 

Inom detta system av beroendeförhållanden kom allt att handla om just kontakter och 

nätverk, om det som på ryska kallas blat.22 I en ekonomi där pengar inte tjänar sin primära 

funktion att understödja fria byten mellan individer, kommer det monetära systemet i stället 

att tjäna till att smörja en godtycklig administrativ fördelning, via korruption, mutor och 

bestickning. Ur ett ekonomiskt-teoretiskt perspektiv finns här en hel del att säga om 

effektivitetsförluster, men det faller något vid sidan av vårt argument. Det centrala är snarare 

de konsekvenser som uppstår för synen på avtal, kontrakt och rättigheter i största allmänhet. 
                                                 
21 Voslensky, Michail (1982), Nomenklatura: om den härskande klassen i Sovjetunionen, Stockholm: Tiden. 
22 Även efter Sovjetunionens sönderfall och övergången till marknadsekonomi har dessa icke-marknadsbaserade 
sociala mönster förblivit häpnadsväckande robusta. Se vidare Ledeneva, Alena V. (1998), Russia’s Economy of 
Favors: Blat, Networking and Informal Exchange, Cambridge: Cambridge University Press. 
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Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att det verkliga offret för dessa olika typer av 

korruption och kriminalitet var den ryska staten. Till det yttre fanns det förvisso en mycket 

stark stat, med en stark repressiv förmåga, men bakom fasaden doldes en oändlig härva av 

kontakter och beroendeförhållanden vilande på korruption och syftande till att berika parterna 

på det allmännas bekostnad. Om vi uppfattar statens viktigaste uppgift som att agera garant 

för rättsordningen, och att fungera som tredje part vid transaktioner mellan medborgare, kan 

vi säga att dessa roller i den sovjetiska verkligheten löstes upp likt en sockerbit i kaffet.  

De olika slag av korruption och kriminalitet som pågick inom och i anslutning till den 

officiella sfären var emellertid bara en del av den större bilden. I en parallell värld fanns ett 

helt annat slag av organiserad brottslighet, som på ryska kallades ”tjuvarnas värld”, eller 

vorovskoi mir. De som opererade i denna värld kallades ”tjuvar inom lagen”, eller vory v 

zakone, och de representerade ett mycket speciellt fenomen, utan egentlig motsvarighet i 

något annat samhällssystem.23  

I skarp kontrast till dem som på olika vis utnyttjade det officiella systemet för egen 

vinning, utmärktes den undre världen i Sovjetunionen av att man vägrade att på något vis ha 

något som helst att göra med staten. I ”tjuvarnas värld” fanns en mycket stark 

sammanhållning, och en mycket stark egen hederskodex. Samtidigt som man tog noga hand 

om de egna, var straffet för att svika hedern lika snabbt som det var brutalt. Förrädare som 

valde att samarbeta med myndigheterna kunde inte räkna med något långt liv. 

Då ”tjuvarna” av dessa skäl befann sig i konstant konfrontation med staten kom de 

också att tillbringa större delen av sin tillvaro i fångenskap, och det var främst i denna 

fångenskap man utvecklade den egna hedern och de egna lagarna. Att bli korad till ”tjuv”, 

eller vor, innebar att få övriga kriminellas erkänsla som ledargestalt. Med detta följde också 

närmast oinskränkt makt över den egna gruppen. Liksom mellan ”brottsfamiljer” i andra 

länder fanns det självfallet även mellan de sovjetiska ”tjuvarna” ett organiserat samarbete, 

som reglerade inbördes transaktioner.  

Det som verkligen skilde organiserad brottslighet i det sovjetiska systemet från 

organiserad brottslighet i andra samhällssystem kan, som ovan antytts, i grunden härledas till 

det planekonomiska systemet, vars egentliga kärna var att partiet genomgående insisterade på 

att förbjuda marknadsbaserade transaktioner. Det var inte nog med att statliga företag förbjöds 

att köpa och sälja sinsemellan; även i sina roller som privatpersoner var de sovjetiska 

                                                 
23 För en mer detaljerad skildring av “tjuvarnas värld”, och av “tjuvarna inom lagen”, se Handelman, Stephen 
(1994), Comrade Criminal: The Theft of the Second Russian Revolution, London: Michael Joseph, kap 1-2. 

 



16   Working Papers, 90, Dept. of East European Studies 
    

undersåtarna förbjudna att inlåta sig på marknadsbaserade transaktioner. De som bröt mot 

detta förbud kunde dömas enligt strafflagens paragraf mot ”spekulation”. 

Det fanns givetvis en god och i sig rationell anledning till detta förbud. Då det 

sovjetiska systemet i grunden var uppbyggt för att uppfylla ett överordnat syfte, nämligen 

maximal extraktion av resurser till det militär-industriella komplexet, var det inte möjligt att 

tillåta marknadsbaserade byten mellan företag eller mellan individer. Sådan frihet skulle 

ofelbart ha lett till en ökad prioritet för civil och privat konsumtion, och därmed till en 

urholkning av statens förmåga att extrahera upplevt nödvändiga resurser. 

Givet denna överordnade prioritet, och givet de effektivitetsförluster som måste 

resultera av att man undertryckte samtliga marknadsmekanismer, måste man säga att det 

sovjetiska systemet var häpnadsväckande framgångsrikt. Under knappa sju decennier 

lyckades man omvandla ett efterblivet agrarsamhälle till en global supermakt som på höjden 

av sin bana var militärt jämbördig med USA.24

Denna framgång hade dock sitt pris, i form just av att man offrade alla de 

grundläggande byggstenar som möjliggör fungerande marknadsekonomi. Bolsjevikernas val 

av ekonomiskt system innebar därmed att man – medvetet eller omedvetet – accepterade lägre 

effektivitet i resursanvändningen som ett nödvändigt pris för högre extraktion.  

De som kom att få betala detta pris var de sovjetiska undersåtarna, som tvangs att 

acceptera en radikalt sämre levnadsstandard än vad som kunde ha varit möjligt under ett annat 

system. Just därför var det också helt nödvändigt att undertrycka valfrihet och 

marknadsbaserade transaktioner. 

Det som ur vårt perspektiv framstår som helt centralt är att förbudet mot 

marknadsbaserade transaktioner mellan undersåtarna med nödvändighet måste få omfattande 

konsekvenser för deras syn på statens roll som garant för rättsordningen.  

Även i liberala demokratier med i övrigt väl fungerande marknadsekonomier 

förekommer det att lagstiftaren väljer att förbjuda vissa typer av transaktioner, exempelvis 

droghandel eller sexköp. Problemet med förbud av detta slag är att staten intervenerar i en 

transaktion båda parter upplever som gynnsam, och det kan självfallet ifrågasättas med vilken 

rätt sådan intervention vidtas. Från nyliberala ideologer hävdas med stor bestämdhet att staten 

inte har denna rätt, och att det måste vara upp till den enskilde att avgöra vilka transaktioner 

                                                 
24 Se vidare Rosefielde, Steven (2004), Prodigal Superpower: Russia’s Re-Emerging Future, Cambridge: 
Cambridge University Press, som på grundval av senare tillgängliga ryska källor hävdar att västvärldens 
underrättelsetjänster kraftigt underskattade den sovjetiska supermaktens militära förmåga. 
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han eller hon vill inlåta sig på. Då det här i grunden rör sig om moralfrågor, skall vi låta denna 

del av frågan bero. 

Det principiellt viktiga med exemplet är att staten genom att förbjuda en frivillig och 

ömsesidigt gynnsam transaktion samtidigt avhänder sig en väsentlig förutsättning för att lagen 

skall kunna upprätthållas, nämligen möjligheten att få den förbjudna transaktionens ena part 

att ställa upp som vittne mot den andra. Om båda parter anser att staten inte har någon rätt att 

lägga sig i deras affärer, återstår bara övervakning och/eller angiveri. Just dessa aktiviteter 

kom logiskt nog också att bli framträdande drag i det sovjetiska systemet som helhet. 

I en fungerande rättsstat kommer den helt avgörande parten av allt brottsförebyggande 

arbete att åvila inte staten utan medborgarna själva. Det är medborgare som låser, bevakar och 

skyddar egendom, och som i eget intresse anmäler lagöverträdelser. Staten träder in bara när 

medborgarnas egen kraft inte längre förslår, men då skall de senare å andra sidan kunna räkna 

med både effektivitet och oväld.  

I det sovjetiska systemet fanns inga förutsättningar för undersåtarna att ikläda sig en 

sådan roll som grundstomme i rättssystemet. En direkt följdeffekt av att man förbjöd 

marknadsbaserade transaktioner var att även den privata äganderätten måste undertryckas. Då 

en marknadsbaserad transaktion i grunden innebär ett utbyte av äganderätter, kan ju det ena 

inte existera utan det andra. Berövade all känsla av ägande till produktionsmedel kunde 

sovjetmedborgarna därmed knappast heller förväntas utveckla någon känsla av ansvar för att 

dessa produktionsmedel måste skyddas och bevaras. 

Det har i rysk historieskrivning ofta inskärpts att Ryssland skiljer sig från andra länder 

genom att aldrig ha erkänt någon privat äganderätt.25 Detta är en sanning med betydande 

modifikation. Genom sin långa historia har ryssar självfallet alltid haft samma respekt och 

förståelse för grannens hushållsrelaterade egendom, och stöld av sådan egendom har alltid 

beivrats av staten. Det är rätten att äga produktionsmedel som genomgående har varit 

komplicerad, och som därmed har gjort det ekonomiska systemet så annorlunda. 

Oavsett vad man väljer att tro om betydelsen av privat ägande före bolsjevikernas 

statskupp, måste det förbli ett faktum att denna så centrala ekonomiska institution helt 

upphörde att finnas till efter 1917. Det är viktigt att här slå fast att bolsjevikerna inte 

förstatligade privat egendom. Ett förstatligande innebär ju att tydligt definierade äganderätter 

med eller utan kompensation överförs från privata till statliga händer, vilket definitivt inte var 

fallet. Vad bolsjevikerna gjorde var att utplåna själva äganderätten som ekonomisk och 

                                                 
25 Detta är kärnan i Richard Pipes skildring av det “patrimoniala” samhället i Ryssland (Pipes, Richard (1974), 
Russia under the Old Regime, New York: Charles Scribner’s Sons.) 
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juridisk institution. Principen om ”folkets ägande” saknar helt innebörd. Det som ägs av alla 

ägs ju av ingen, vilket i praktiken innebär att inga resurser har några identifierbara ägare.26

Det var just denna frånvaro av ägande och därmed även av ägare som på ett 

fundamentalt vis definierade relationen mellan stat och undersåtar. Som den amerikanske 

forskaren Mancur Olson tydligt har slagit fast, utgör sambandet mellan stat och ägande en av 

samhällets kanske mest fundamentala byggstenar:  

 

Även om individer kan ha tillhörigheter utan en stat, ungefär som en hund har ett ben, 

kan det inte finnas något privat ägande utan en stat. Ägande innebär en samhälleligt 

garanterad rätt till egendom – en uppsättning rättigheter som kan försvaras i domstol 

med stöd av statens tvångsmakt.27  

 

Med dessa konstateranden har vi också fullbordat definitionen av det sovjetiska systemets 

grundvalar. Upphävandet av själva ägandet innebar att det inte fanns någon annan aktör än 

staten själv som hade intresse av att vårda och skydda kapitaltillgångar, och kriminaliseringen 

av marknadsbaserade byten innebar att aktörer som för sin dagliga överlevnad tvingades till 

svarta affärer samtidigt kom att utveckla normer som framhöll staten som en fientlig kraft. Ett 

allt mer utbrett system av angiveri förstärkte ytterligare dessa normer, som i stället för ett 

civilt samhälle resulterade i ett omfattande nätverk av beroende- och beskyddsförhållanden, 

vilande på mutor och bestickning. I de fall där den undre världen var inblandad, kom 

transaktioner dessutom att präglas av extremt våld, som bara undantagsvis kom att beivras av 

myndigheterna. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det som definierar bakgrunden till senare års 

”öststatsbrottslighet” är ett samhällssystem där statens primära intresse låg i att tvångsvis 

extrahera resurser från undersåtar som i konsekvens därav inte kunde tillåtas några rättigheter. 

Då samtliga marknadsekonomins grundläggande byggstenar är förknippade med fria byten 

mellan individer måste andra mekanismer utvecklas i deras ställe.  

I stället för att garantera medborgarnas rätt till egendom, valde staten att godtyckligt 

fördela betingade privilegier. I stället för att låta löner och priser tjäna som instrument för 

fördelning av produktionsresultatet, valde man att administrativt bestämma vem som skulle få 
                                                 
26 Just denna insikt är också av central betydelse för att rätt kunna förstå alla de problem som skulle kringgärda 
Rysslands postsovjetiska försök att privatisera statlig egendom. Vad mycket få vid tiden var beredda att inse var 
att uppgiften inte gällde att privatisera, utan att först upprätta själva principen om rätt till ägande, vilket skulle 
visa sig vara oändligt mycket mera komplicerat. 
27 Olson, Mancur (1995), ”Why the Transition from Communism is so Difficult,” Eastern Economic Journal, vol 
21, nr 4, s 458. 
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vad. I stället för att använda pengar som bytesmedel, reducerades penningen till smörjmedel 

för korruption och bestickning. I stället för att låta lagen definiera relationen mellan stat och 

medborgare, kom den att bli ett instrument i maktens händer. De sociala och legala normer 

som växte fram i anslutning till denna verklighet kunde svårligen komma att innebära annat 

än en total externalisering av staten, en total brist på respekt för statens ”egendom”, och en 

allt överskuggande prioritet för tillit och solidaritet inom egna till sin omfattning mycket 

begränsade nätverk. 

Allt det Simis, Vaksberg och Voslensky skildrar, i så färgstarka detaljer, är inget annat 

än logiska konsekvenser av ett system där samtliga undersåtar tvangs att leva på statens nåder, 

och där verklig framgång bestämdes av vilka kontakter man lyckades skaffa sig. Oavsett om 

man som Vaksberg vill kalla det ”maffia”, eller som Voslensky föredrar ”nomenklatura”, 

förblir det centrala draget att staten varken vill eller kan fungera som garant för en 

rättsordning, och att någon marknadsekonomi därmed inte heller blir varken möjlig eller ens 

önskvärd.  

Det som under sju decennier höll samman systemet, och som därmed också gjorde det 

möjligt att upprätthålla den prioriterade resurstilldelningen till rymd- och militärindustrin, var 

att olika säkerhetsstrukturer var framgångsrika i att hålla korruption och kriminalitet inom 

acceptabla gränser. Svarta aktiviteter av olika slag var nödvändiga att tillåta i viss omfattning, 

men de fick inte ta sig sådana proportioner att de hotade systemet som sådant. Det är just 

denna insikt om ett övergripande statsintresse som vilade på resursextraktion som gör det 

möjligt att förstå hur och varför upplösningen av systemet kunde bli så dramatisk. 

Då statens repressiva kraft började eroderas placerades personer som innehade 

centrala positioner inom systemet i tydligt definierade beslutssituationer. Om systemet 

kollapsade skulle det bli fritt fram för samtliga att ta för sig av sovjetstatens ”egendom”, och 

de som kom först skulle få de bästa bitarna. Då skildringar av Rysslands postsovjetiska 

utveckling genomgående har tenderat att förknippa plundringen av landet med Boris Jeltsins 

missriktade ekonomiska politik kan det vara på sin plats här att slå fast att processen inleddes 

redan under Michail Gorbatjov, och att Sovjetunionen när han slutligen tvingades att avgå var 

tekniskt bankrutt. 

Enligt en del källor hade en utvald grupp av politbyråmedlemmar och högre 

tjänstemän inom KGB:s första huvuddirektorat faktiskt påbörjat sina förberedelser redan före 

Gorbatjovs maktövertagande. Under 1986 var de i full färd med att bygga upp den nya 

infrastruktur av banker och handelsföretag, av aktie- och råvarubörser, samt av skal till nya 

företag som skulle behövas för att locka utländsk handel och utländska investeringar. I deras 
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ambition att etablera kontakter med utländska affärsmän och investerare var bildandet av 

samriskföretag en särskilt viktig komponent; när Ryssland inledde sin postsovjetiska 

reformpolitik uppgavs fyra av fem samriskföretag inkludera tjänstemän från KGB.28

Den drivande kraften i denna utveckling var en allt djupare övertygelse om att 

Gorbatjovs reformpolitik skulle misslyckas, och att han inte längre skulle ha kraft att 

upprätthålla den repression som tidigare hade garanterat systemets övergripande prioriteter. 

Mot slutet av 1980-talet kunde man tydligt se framväxten av de maktintressen som sedermera 

skulle bli kända som Rysslands ”oligarker”. Det var fråga om ministrar som lyckades ta över 

och plundra sina ministerier, och det var fråga om operatörer i den tidigare undre världen som 

visste att rätt utnyttja ett stadigt värre kaos.29

Det var också logiskt att det i hög grad var just representanter för KGB och för partiets 

internationella avdelning som gick i bräschen för den tilltagande plundringsvågen. I sina 

ambitioner att förbereda sig för en postsovjetisk tillvaro var det främst dessa kretsar som 

kunde använda tidigare upparbetade kanaler för att föra kapital ut ur landet. Omfattningen på 

denna kapitalflykt var klart imponerande: ”Under åren 1989 till 1991 lyckades KGB:s första 

huvuddirektorat föra ut minst 60 ton guld, 150 ton silver, 8 ton platina, och mellan $15 och 

$50 miljarder i hårdvaluta.”30  

Krisen nådde sin höjdpunkt under vintern 1991-92, då fruktan för svält i Ryssland fick 

utländska regeringar att börja sända livsmedelsbistånd, som till stor del skulle komma att 

stjälas och/eller försvinna ut på den svarta marknaden. Detta var i hög grad en artificiell kris. 

Kriminell påverkan på transport- och marknadsföringsled resulterade i ett sammanbrott för 

det officiella försörjningssystemet, som i sin tur ledde till en boom på den svarta marknaden:  

 

Med en allt svagare statlig kontroll, och med ett arv av en aktiv underjordisk ekonomi, 

ledde växande brister till en explosiv utveckling av den svarta marknaden. Via 

plundring från både företagsledares och anställdas sida avleddes produktion till svarta 

börsen, samtidigt som den ryska maffian både konspirerade och skapade ytterligare 

brister av egen kraft.31

 

                                                 
28 ”Russia 2000,” Stratfor.com, November 2, 1999. Citerad från Johnson’s Russia List, 3 november 1999, s 13. 
29 Se vidare Goldman, Marshall (2003), Piratizing Russia: Russian Reform Goes Awry, London: Routledge. 
30 ”Russia 2000,” op cit, s 13.  
31 Pomer, Marshall (2001), ”Demise of the Command Economy,” i: Lawrence R. Klein och Marshall Pomer 
(red), The New Russia: Transition Gone Awry, Stanford, Ca.: Stanford University Press, s 153. 
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Det var djupt symtomatiskt att denna process i hög grad påminde om den allmänna 

plundringsvåg som drabbade Ryssland under hösten och vintern 1917-18. Vid båda tillfällena 

kunde man se hur arbetare plundrade ”sina” fabriker, och hur soldater försåg sig ur militära 

förråd. Det fanns förvisso en betydande skillnad i våldsanvändning, och det förekom inte 

under vintern 1991-92 att bönder mördade godsherrar och plundrade och brände storgods. De 

systemrelaterade principerna förblev dock desamma.  

Den centrala parallellen skall ses ur ett institutionellt perspektiv, i form av att, som 

Richard Pipes uttrycker det, ”Föreställningen om nationell eller statlig egendom försvann 

tillsammans med den privata egendomen, och att det skedde med aktiv uppmuntran från den 

nya regeringen.”32 Det är i just denna parallell vi skall finna nyckeln till en djupare förståelse 

av den postsovjetiska brottslighet vi här har valt att kalla ”öststatsbrottslighet”. 

Under den sovjetiska eran hade samtliga undersåtar, på samtliga nivåer, lärt sig att det 

bara var via korruption och kriminalitet av olika slag som man kunde säkra ett rimligt (eller 

för den delen överdådigt) materiellt välstånd, och man hade naturligt nog utvecklat normer 

som sade att detta så länge det riktades mot staten var ett acceptabelt kanske även berömligt 

beteende. I avsaknad av egen legitimitet kunde staten på sin sida bara upprätthålla sina 

intressen via repression, som ytterligare förstärkte den negativa normbildningen. Så snart 

denna repression upphörde, var det liktydigt med att slussportarna hade öppnats. 

I sin skildring av hur en mångfacetterad uppsättning av brottslingar lyckades ”stjäla” 

vad han kallar Rysslands ”andra revolution”, väljer Stephen Handelman att jämföra med den 

amerikanska västern under 1800-talet.  

 

I stället för ett sökande efter ny mark utbryter en vild rush för att komma över den 

gamla regimens egendom och kvarlåtenskap. I denna process utformas en unik post-

kommunistisk variant av brottsling. Han (hittills är det alltid en ”han”) utgör en 

förunderlig blandning av det sovjetiska etablissemanget och Rysslands klassiska undre 

värld. Jag tror att han kommer att utgöra en kraft i Ryssland och dess grannar under 

många år framöver. Jag har valt att kalla honom Kamrat Brottsling.33

 

Låt oss nu övergå till att se hur denne ”Kamrat” och hans många fränder lyckades utnyttja ett 

postsovjetiskt kaos till att bygga upp ansenliga privata förmögenheter, allt på bekostnad av 

den ryska staten, och därmed i slutänden av den ryska befolkningen. 

                                                 
32 Pipes, Richard (1990), The Russian Revolution, New York: Vintage Books, s 512-13. 
33 Handelman, op cit, s xx. 
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Postsovjetisk brottslighet 
 

Det är på något vis symtomatiskt att det var italienska undersökningsåklagare som först 

uppmärksammade framväxten av omfattande organiserad brottslighet i det dåvarande 

östblocket. Via telefonavlyssning av italienska brottslingar började man se konturerna till en 

helt ny världsbild, en bild där det sovjetiska sammanbrottet öppnade gränser inte bara för 

människor utan också för kapital att röra sig fritt.  

I sin studie av hur Rysslands undre värld plötsligt gjorde sitt intåg på den 

internationella scenen, visar Claire Sterling att det sovjetiska sammanbrottet kom att innebära 

en veritabel bonanza inte bara för ryska aktörer. Så snart berlinmuren hade fallit valde en rad 

internationella brottssyndikat att inleda en veritabel kapplöpning mot öst, för att utnyttja vad 

de såg som oanade möjligheter: ”Medan regeringar i väst tenderade att uppfatta Ryssland som 

ett hopplöst fall, såg de stora syndikaten en privilegierad fristad och en bottenlös källa till 

omedelbar rikedom.”34

Den kanske främsta anledningen till att internationella kriminella kretsar plötsligt 

visade ett så påtagligt intresse inte bara för Ryssland utan för snart sagt alla områden öster om 

Brandenburger Tor var att det här öppnades oanade möjligheter att tvätta pengar, och då i 

synnerhet drogpengar. Som Sterling uttrycker det, hade ”hela sovjetblocket förvandlats till en 

gigantisk tvättmaskin för svarta pengar, som snabbt ersatte liknande inrättningar på andra håll, 

på goda grunder att uppfatta som den största, säkraste och mest lönsamma någonsin.”35  

Särskilt oroväckande var att dessa tvättinrättningar samtidigt etablerade en direkt 

förbindelse mellan företrädare för organiserad brottslighet i öst och deras kolleger på den 

globala kriminella arenan. För rättsvårdande myndigheter i väst, och då särskilt i USA, skulle 

kontakten med ”tjuvarnas värld” komma att innebära ett i hösta grad ovälkommet tillskott till 

en redan tidigare oroväckande bild av internationell organiserad brottslighet. 

Det verkliga avgörandet kom i december 1991, då ett trettiotal ledande företrädare för 

Rysslands undre värld samlades till ett möte i Vedentsevo, strax utanför Moskva. Vid detta 

möte drog man inte bara upp riktlinjerna för hur den undre världen skulle anpassas till en 

postsovjetisk tillvaro på hemmaplan. Än viktigare var att man enades om att sända en av de 

                                                 
34 Sterling Claire (1994), Thieves’ World: The Threat of the New Global Network of Organized Crime, New 
York: Simon and Schuster, s 14. 
35 Ibid., p. 33. 
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egna till USA för att organisera verksamheten där. Dennes namn var Vjatjeslav Ivankov, men 

han var mest känd som japonets, eller “den lille japanen”.36  

Vid tiden för Sovjetunionens upplösning fanns det redan en betydande sovjetisk 

diaspora i USA, bestående främst av judiska emigranter som hade skapat egna små enklaver. 

Den mest berömda av dessa var stadsdelen Brighton Beach i New York. Inom denna diaspora 

hade sedan länge förekommit en omfattande brottslighet, men den hade varit tämligen 

oorganiserad och inte av särskilt grov kaliber. Efter bara några år av medvetet organisatoriskt 

arbete hade Ivankov lyckats förvandla denna tidigare oorganiserade undre värld till den grad 

att chefen för FBI, som ovan nämnts, kunde utmåla honom och hans medbrottslingar som ett 

allvarligt hot mot USA:s säkerhet. 

Ett decennium senare kunde amerikanska myndigheter presentera en detaljerad bild av 

hur rysk organiserad brottslighet hade invaderat den egna kontinenten.37 Man hade 

identifierat och kartlagt ett trettiotal olika syndikat. Man visste var de hade sina baser och vad 

deras främsta intressen var. Man hade dock inte haft någon särskild framgång i att lagföra och 

döma dess ledande gestalter. Det enda egentliga undantaget är Ivankov själv, som kunde 

dömas till ett långt straff.  

Hans kolleger har med framgång byggt en brottsorganisation som ännu inte är lika 

omfattande som exempelvis Cosa Nostra, men som anses vara betydligt mera vinstgivande, 

och i synnerhet långt mera brutal. Personer som kan ha tillbringat ett eller ett par decennier i 

sovjetiska Gulag låter sig inte skrämmas så lätt, inte ens av amerikanska FBI. I skarp kontrast 

till mer traditionella brottssyndikat, som brukar gå ur vägen för den federala polisen, har de 

ryska syndikaten inte dragit sig ens för att utfärda mordkontrakt mot FBI-agenter.  

Även om det finns mycket mer att säga om den globala dimensionen av denna form av 

organiserad brottslighet, skall vi för ögonblicket bibehålla fokus på den interna dimensionen 

av anpassning till en postsovjetisk tillvaro, och då i synnerhet på den ryska statens roll.  

De mönster av plundring och ”rent seeking” som vid tiden för Sovjetunionens 

upplösning hade blivit väl etablerade skulle naturligt nog komma att prägla även den följande 

ekonomiska utvecklingen. Särskilt framträdande skulle detta bli i samband med försöken att 

privatisera de statliga företagen. Det var många som hade fått blodad tand, och det fanns inte 

längre några krafter som varken ville eller förmådde upprätthålla några effektiva restriktioner. 

Under 1992 skedde, enligt Sterling, en illegal utförsel av råvaror från Ryssland till ett 

samlat värde av $20 miljarder. Det rörde sig om olja, timmer, titan, cesium, strontium, uran 

                                                 
36 Handelman, o. cit, s 243-45. 
37 Friedman, op cit. 
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och plutonium, och det var många som var med och delade: ”Tusentals skurkar och bedragare 

var inblandade, inhemska och utländska, många verkande på egen hand. Men de stora 

spelarna var den ryska maffian och dess utländska partners.”38

Hennes poäng hänför sig främst till sammansmältningen av intressen. Samtidigt som 

representanter för det officiella systemet hade fullt upp på sin kant, började nämligen även 

den undre världens ledare muta in sina revir, där deras speciella kunskaper och färdigheter 

kunde komma till sin rätt: ”Även om inte varje lagbrytare är en mafioso, så är det klart att 

maffian simmar bland dem som en stor rovgirig haj; en del rekryteras, andra får betala tribut, 

och potentiella rivaler skräms bort från det egna territoriet.”39

Det var också just denna sammansmältning mellan företrädare från den undre och den 

övre världen som Handelman sökte fånga i sin ovan citerade bild av en ”Comrade Criminal”, 

en ”Kamrat Brottsling”.  

Den i särklass viktigaste komponenten i denna utveckling var att statens monopol på 

våldsanvändning kom att både privatiseras och decentraliseras. Den som hade trott att 

Sovjetunionens upplösning samtidigt skulle innebära en upplösning av den tidigare så 

fruktade säkerhetstjänsten KGB hade här missat något mycket väsentligt. Även om den 

sovjetiska repressiva apparaten genomgick betydande organisatoriska förändringar, skulle 

dess kärnverksamheter inte komma att ändras lika mycket.  

Sovjetunionens upplösning innebar att många av dem som varit anställda inom 

våldsstrukturer som tidigare hade kontrollerats av relevanta myndigheter antingen kom att 

anställas av privata företag, som behövde skydd mot varandra, eller att direkt gå över till 

fienden och börja arbeta för rent kriminella organisationer. Då det här till stora delar rörde sig 

om starkt våldsbenägna strukturer, med lång erfarenhet av både övervakning och diverse 

”våta” affärer, var detta särskilt allvarligt. 

Det fanns också redan på ett tidigt stadium tydliga tecken på att man från dessa 

strukturers sida var på väg att bygga upp en målmedveten organisation. Exempelvis har 

Michael Waller visat hur man inom det gamla KGB lät avskeda stora skaror av framför allt 

yngre officerare, som därefter obehindrat kunde infiltrera den nya ”marknadsekonomin”,40 

och Handelman har visat hur det inom både partiet och KGB genomfördes omfattande 

                                                 
38 Sterling, op cit, p. 15. 
39 Ibid, s 94. 
40 Waller, Michael J. (1994), Secret Empire: The KGB in Russia Today, Boulder, CO: Westview Press. 
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finansiella transaktioner, i syfte att frigöra kapital som efter planekonomins upphörande 

kunde investeras i nya ”privata” företag.41

Vad dessa skildringar i grunden visar på är att den nya marknadsekonomi som växte 

fram efter den sovjetiska planekonomins sammanbrott redan från start var utsatt för en 

omfattande penetration från kriminella kretsar av vitt skilda slag. För utländska företag som 

plötsligt trodde sig se möjligheter till stora vinster på den ryska marknaden skulle denna 

verklighet komma att bjuda på en hel del obehagliga överraskningar. Centralt i sammanhanget 

är återigen den ryska statens roll. 

I en mycket uppmärksammad undersökning av vad man valde att kalla ”state capture” 

visade en grupp ekonomer med knytning till Världsbanken hur starka intressen inte bara i 

Ryssland utan i samtliga ”transitionsekonomier” hade lyckats ”kapa” staten och använda den 

för egna intressen.42 Det viktiga med denna undersökning var att man gjorde en fundamental 

distinktion mellan två olika slag av korruption.  

I sin traditionella och mindre allvarliga skepnad kan företag och medborgare betala 

tjänstemän för att slippa undan tillämpning av rådande lagar och bestämmelser. Alternativt 

kan man erbjuda mutor för att komma före i turordning, eller för att få eftertraktade tillstånd. 

Om detta finns inte särskilt mycket övrigt att säga. 

Den betydligt allvarligare variant som döljer sig bakom termen ”state capture” innebär 

att starka intressen via otillbörliga betalningar eller på annat vis lyckas påverka hur viktiga 

delar av statsapparaten fungerar. Exempel kan vara att ”köpa” dekret från presidentämbetet, 

regelverk från centralbanken eller utslag från högsta domstolen. Det allvarliga med sådan 

verksamhet är att det inte bara gynnar vissa aktörer direkt, utan att det också påverkar hur 

staten och därmed även ekonomin som helhet fortsätter att utvecklas. Som utmärkta exempel 

kan vi nämna privatisering av statliga företag och reglering av finansmarknadstransaktioner. 

Det verkligt bekymmersamma med denna undersökning var att den så tydligt visade 

på att röta av detta slag fanns i samtliga ”transitionsekonomier”, alltså även i de mer 

framgångsrika stater som nu är medlemmar av Europeiska Unionen. Samtidigt som en del av 

förklaringen måste föras tillbaka på ett långt historiskt ryskt arv av snedvriden institutionell 

utveckling, måste vi således också sluta oss till att några decennier av verksamhet inom den 

centralplanerade systemet uppenbarligen hade satt djupa spår även i icke-ryska miljöer. 

                                                 
41 Handelman, op cit, kap 4. 
42 Hellman, Joel S., Geraint Jones och Daniel Kaufman (2000), ”Seize the State, Seize the Day: State Capture, 
Corruption, and Influence in Transition,” Policy Research Working Paper, no. 2444, september: The World 
Bank, s 1-37. 
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Den systemrelaterade förklaringen måste föras tillbaka på det som ovan sades om 

staten under central planering, alltså att det bakom en stark repressiv fasad fanns en mycket 

”mjuk” verklighet där samtidliga statliga funktioner de facto löstes upp i omfattande härvor 

av beskydd och korruption. Med det sovjetiska systemets upplösning försvann den hårda 

fasaden, och kvar blev bara det ”mjuka” innehållet.  

Det man möjligen skulle kunna invända mot Världsbanksstudien är dess terminologi. I 

begreppet ”state capture” ligger en underförstådd föreställning om att nya aktörer träder in på 

scenen och framgångsrikt tar över delar av staten. Verkligheten skildras nog bättre som att 

tidigare verksamhet helt enkelt fortsatte, om än i delvis ny skrud. Den verkliga skillnaden låg 

i att det sovjetiska sammanbrottet också innebar att det tidigare sovjetiska statsintresset 

försvann. Det fanns inte längre någon som upprätthöll prioritet för rymd- och militärindustrin. 

Allt som tidigare hade tillhört staten var nu lovligt byte. Det var detta frisläppande av en så 

enorm resursbas som gav upphov till den verkligt stora plundringsvågen. 

Egentligen var det inte särskilt märkligt att det gick på detta vis. En framgångsrik 

övergång från repressiv planekonomi till liberal demokrati och fungerande marknadsekonomi 

förutsatte ju att individer som plötsligt gavs oanade möjligheter att plundra, eller att tillåta 

plundring, av något slags inneboende kraft frivilligt skulle avstå från socialt skadlig 

verksamhet. Då många av statens högsta företrädare själva föregick med dåligt exempel, och 

via dubiösa metoder på kort tid lyckades bygga upp enorma förmögenheter, framstod det som 

extremt naivt att tro att personer på lägre nivåer skulle välja att uppträda hederligt. 

Det som ytterligare förstärker uppfattningen av omfattande plundring som en naturlig 

följd av det sovjetiska sammanbrottet ligger inte bara i att de former av korruption och 

kriminalitet vi här rör oss med utgör rationella reaktioner på givna incitament. Det är 

samtidigt en verksamhet individerna under lång tid inför sig själv och andra hade 

rationaliserat som rättfärdig. För personer som under lång tid hade investerat i att förfina sin 

skicklighet i att spela ett spel som vilade på inflytande och korruption skulle en övergång till 

hederlig marknadsekonomi inte bara innebära en omfattande förstörelse av humankapital. Det 

skulle samtidigt strida mot egna normer, enligt vilka det gamla spelet faktiskt var rättfärdigt. 

Det var av samtliga dessa skäl tämligen förutsebart att det planekonomiska systemets 

kollaps skulle leda till en omfattande våg av just ”rent seeking”, innefattande aktiviteter som 

sträckte sig från att rigga kvoter och licenser för export och import, till att rigga regelverk för 

finansmarknadsoperationer och att rigga privatisering av statliga företag. De enorma vinster 

som på detta vis kanaliserades ned i utvalda privata fickor skall ses mot bakgrund av den 

hyperdepression som resulterade för den ryska ekonomin. 
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För de utländska företag som haft ambitioner att etablera sig på den ryska marknaden 

har denna utveckling inneburit två olika slag av problem. Det ena ligger i att inslaget av våld 

och hot om våld har varit så extremt att kontraktmord närmast har kommit att bli en 

accepterad affärsmetod. Mot detta har man tvingats att skydda sig genom att sluta kontrakt 

med säkerhetsföretag av olika slag, eller genom att söka ”beskydd” (krysha) på hög nivå inom 

exempelvis militär eller säkerhetstjänst. Det torde inte vara många utländska affärsmän som 

är redo att erkänna att de via detta agerande aktivt medverkar till att förstärka 

kriminaliseringen av den ryska ekonomin, men någon annan slutsats än denna torde vara svår 

att dra. 

Det andra problemet har legat i att relationerna med ryska myndigheter har präglats 

inte bara av omfattande korruption, vilket i sig inte är nytt, utan också av omfattande 

oförutsägbarhet. I grunden kan detta ledas tillbaka till det gamla ryska arvet av bristfälliga 

äganderätter. Om korrumperade byråkrater inte kan känna trygghet i att de har en åtminstone 

implicit rätt att under förutsebar tid fortsätta att kräva mutor från exempelvis ett utländskt 

färjerederi kommer det att bli rationellt för dem att söka ta så mycket som möjligt så snabbt 

som möjligt. Även om detta leder till att det inte är möjligt att upprätthålla färjetrafik mellan 

Stockholm och S:t Petersburg, vilket kan tyckas kortsynt och irrationellt, måste vi sluta oss till 

att de korrumperade byråkraterna, givet rationella förväntningar om hur andra kommer att 

uppträda, faktiskt uppträder helt rationellt. 

Innan vi avslutar denna skildring av den postsovjetiska verkligheten, och övergår till 

att betrakta i vilka avseenden här kan finnas tydliga hot mot svensk säkerhet, skall vi också 

kort kommentera utvecklingen i de baltiska och centraleuropeiska stater som tidigare ingick i 

den sovjetiska sfären men som nu i stället har blivit (nästan) fullvärdiga medlemmar av 

Europeiska Unionen. 

I föreställningen om en snabb och radikal postkommunistisk transition låg en 

underförstådd förväntan om att det sovjetiska systemets haveri skulle leda till en snabb 

övergång till demokrati, marknadsekonomi och rättsstatlighet. I det ryska fallet har samtliga 

sådana förväntningar kommit på skam, och prognosen för den fortsatta utvecklingen är inte 

god.  

I Baltikum och Centraleuropa är dock situationen väsentligen annorlunda. Här finns 

demokratiska system som är på väg att konsolideras, och marknadsekonomier som är stadda i 

stark tillväxt. Gränsen mellan exempelvis Ryssland och Baltikum, eller mellan Ukraina och 

Polen, är idag på väg att utvecklas inte bara till en rejäl fattigdomsgräns utan också till en 

systemskiljande gräns. 
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Det kan mot denna bakgrund förvisso vara frestande att falla för lockelsen att uppfatta 

”transitionen” i dessa stater som både lyckad och avslutad, men det vore inte bara att ta ut 

segern i förskott. Än värre skulle en sådan attityd innebära att andra länder inom EU avstår 

från att uppmärksamma och söka åtgärder de brister som fortfarande finns i de nya 

medlemsländernas utveckling. Främst gäller detta att komma till rätta med en fortsatt 

omfattande korruption, som drabbar de finansiella systemen särskilt hårt.43 Men det gäller 

också nödvändig samverkan för att säkra EU:s nya yttre gräns i öster, och att söka motverka 

penetration från organiserad brottslighet med rötter i exempelvis Ryssland och Ukraina. 

I sig lovvärda ambitioner om att upprätthålla goda grannrelationer får inte leda till att 

vi gör oss blinda för att de nya medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter fortsatt dras med 

stora brister i tillförlitlighet, och att myndigheter som är satta att exempelvis övervaka 

finansiella transaktioner likaledes behöver stärkas. När balter och polacker förfasas över 

penetration av organiserad brottslighet, i folkmun känd som ”maffia”, från Ryssland och 

Ukraina, pekar de samtidigt på brister i de egna systemen som möjliggör penetration av detta 

slag. Ur ett policyperspektiv finns här ett antal tydliga slutsatser att dra, som vi strax skall 

återkomma till. Låt oss dock först närmare granska i vilka avseenden ovan skildrade problem 

kan uppfattas som hot även mot vårt eget land. 

 

 

Hot mot Sverige 
 

Under den tid som nu har förflutit sedan det sovjetiska systemets upplösning har den svenska 

mediebilden av utvecklingen i det tidigare ”östblocket” genomgått ett flertal förändringar, 

markerade av betydande svängningar mellan optimism och pessimism. Frågan om 

organiserad brottslighet har i dessa sammanhang utgjort en särskilt kontroversiell dimension. 

Försök att skildra kriminalitet och korruption både i Ryssland och i andra f d ”öststater” har 

tidvis varit kringgärdad av ett upphetsat stämningsläge, och användning av begreppet 

”öststatsbrottslighet” har på en del håll uppfattas som särskilt provokativt. 

Den stora fråga som nu återstår att besvara gäller hur man skall välja att förhålla sig 

till detta känsliga ämne. Som ovan nämnts, förefaller den enda rimliga vägen vara att söka 

identifiera tydliga problemområden, och att avstå från försök att gradera grad av allvar. En 

                                                 
43 Att korruption har förblivit ett omfattande problem över hela det post-kommunistiska territoriet framgår 
tydligt i Karklins, Rasma (2005), The System Made Me Do It: Corruption in Post-Communist Societies, Armonk, 
NY: M.E. Sharpe. 
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genomgående röd tråd måste dock vara att framhäva just den systemrelaterade dimension som 

gör att organiserad brottslighet med rötter i öst bara kan förstås och förklaras som 

konsekvenser av det tidigare sovjetiska samhällssystemet. 

Den första och enklaste frågan i sammanhanget gäller huruvida det är motiverat att 

tala om förekomst av organiserad brottslighet i Ryssland, och här måste svaret vara entydigt 

jakande. Det kan inte längre råda någon som helst tvekan om att den ryska staten för en ojämn 

och delvis förlorande kamp mot diverse brottssyndikat, och att detta har konsekvenser för den 

ryska ekonomins utveckling. Lika klart är det att den ryska staten trots mycket tal om kamp 

mot korruption förblir i klorna på en byråkrati som i hög grad förblir till salu. 

För svensk del innebär detta att vi har god anledning att hysa oro både för den ryska 

statens fortsatta utveckling, och för svenska företag som är verksamma på den ryska 

marknaden. I det förra fallet gäller den helt centrala frågan om det kommer att vara möjligt att 

med demokratiska medel återupprätta statens monopol på våldsanvändning. I det senare kan 

vi undra om utländska företags möjligheter att exempelvis vinna ryska rättstvister kommer att 

förbättras. I båda fallen måste prognosen sägas vara dyster. Samtidigt finns det här inte 

mycket någon utomstående kan göra, varken från EU:s eller ens från USA:s sida. Vi skall 

därför låta dessa frågor bero. 

En mera policyrelevant fråga gäller utbredningen av motsvarande former av 

korruption och kriminalitet i de baltiska och centraleuropeiska länder som nu har blivit 

medlemmar av Europeiska Unionen. De problem vi här möter kan uppfattas både som hot och 

som möjligheter. Hoten ligger i att organiserad brottslighet i dessa länder i varierande 

omfattning kommer att inverka även på den svenska ”marknaden”, och därmed måste 

uppmärksammas. Möjligheterna ligger i att förutsättningarna för effektivt 

myndighetssamarbete efter östutvidgningen måste antas vara betydligt bättre. Vi skall, som 

ovan nämnts, återkomma till detta i vår avslutande diskussion av policyrekommendationer. 

En tredje och i vårt sammanhang särskilt relevant dimension gäller direkt påverkan på 

Sverige. Vi skall här avstå från att ens kommentera frågan om det i Sverige finns någon ”rysk 

maffia” och i stället konstatera att det i ett flertal dimensioner finns tydliga hot i form av nya 

slag av gränsöverskridande brottslighet, vars bekämpande kräver internationellt samarbete.  

I det forskningsprojekt som ligger till grund för denna rapport har vi valt att närmare 

granska fyra distinkta kategorier av problem. Den första och i särklass mest 

uppmärksammade av dessa är människohandel, eller ”trafficking”, alltså den moderna form 

av slavhandel som inkluderar såväl sexuella tjänster som tvångsarbete och handel med 

mänskliga organ. Ett andra, minst lika välkänt problem gäller flyktingsmuggling. Ett tredje 
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och mera sentillkommet sådant rör de ligor som under senare år har genomfört omfattande 

stöldräder, och ett fjärde förknippas med förmedling svart arbetskraft från EU:s nya 

medlemsländer. 

Dessa fyra typer av icke önskvärda aktiviteter är till sin natur sinsemellan mycket 

annorlunda. De representerar också olika typer av hot mot olika delar av den demokratiska 

staten. Människohandel för sexuella syften är en kriminell verksamhet som hela Europa är på 

väg att mobiliseras för att bekämpa. Stora problem kvarstår dock, både när det gäller 

lagstiftning och i frågor som rör stöd för potentiella vittnen. Flyktingsmuggling innebär en 

extra börda på asyl- och integrationspolitiken, som i Medelhavsområdet redan har antagit 

djupt oroväckande proportioner. Stöldräder placerar polis och andra rättsvårdande 

myndigheter i en dålig dager, och faran för ett omfattande utbud av svart arbetskraft skapar 

problem på arbetsmarknaden och i förlängningen för ekonomin i stort.  

I samtliga fall finns det tydliga kortsiktiga risker för att främlingsfientliga opinioner 

skall tillta i styrka, och att relevanta svenska och europeiska myndigheter skall förlora i 

legitimitet. Den enskilda individens säkerhet och välfärd riskerar också att påverkas negativt. 

På lång sikt kan en fortsatt utveckling i samma riktning komma att utgöra hot mot det öppna 

samhället och därmed mot det demokratiska systemets grundvalar.  

Det som härvidlag ur ett samhälls- och rättsvetenskapligt perspektiv framstår som 

särskilt oroväckande är att negativa förskjutningar i norm- och värderingssystem visserligen 

kan ta tid innan de börjar märkas. I denna tröghet ligger dock samtidigt att det när skadan väl 

är skedd kan visa sig svårt på gränsen till omöjligt att reparera skadan. I varje diskussion av 

organiserad brottslighet är det av detta skäl viktigt att skilja mellan kort- och långsiktiga 

effekter, och att vara klar över att långsiktig skada kan vara på väg att uppstå utan att det ännu 

är synligt. 

Den gemensamma faktor som förenar samtliga här nämnda problemkategorier ligger i 

dimensionen av gränsöverskridande organiserad brottslighet. I de fall som rör 

människohandel och flyktingsmuggling torde sambandet vara uppenbart. Även i de senare två 

fallen finns dock en oroväckande dimension av organiserad brottslighet, av ligor och andra 

slags strukturer som underlättar gränspassager och som därefter erbjuder nödvändig 

infrastruktur. Den betydande kraft Tyskland exempelvis har valt att lägga ner på att motverka 

den illegala förmedlingen av svart arbetskraft visar att man åtminstone där upplever detta som 

ett i högsta grad betydande och oroväckande problem.44

                                                 
44 En helt ny myndighet, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, har bildats, med extraordinära befogenheter och en väl 
tilltagen finansiering. 

 



Öststatsbrottslighet. Ett kontroversiellt fenomen   31 

Ett mycket stort kvarstående problem är att ge en tydlig bild av vilken omfattning 

dessa former av delvis ny brottslighet kan antas ha. Mörkertalen är stora och regionala 

variationer omfattande. Det är mot denna bakgrund inte särskilt underligt att försök att 

presentera en kvantitativ bild lätt resulterar i upprörda debatter, som ibland kan kretsa kring 

konstruerade konflikter. Betydligt viktigare än att komma fram till någon form av exakthet i 

den kvantitativa dimensionen blir därmed att fokusera den kvalitativa dimensionen, alltså att 

se hur verksamheten ändras till karaktär snarare än till omfattning. 

Här finns tre i högsta grad väsentliga komponenter. Den första säger att graden av 

organisation är tilltagande. De ligor som ligger bakom olika former av mot Sverige riktad 

gränsöverskridande kriminalitet blir med tiden allt mer sofistikerade, och blir därmed också 

allt svårare att penetrera. Den andra och delvis överlappande komponenten säger att det sker 

en betydande taktikanpassning. Det blir allt tydligare att försök till underrättelseinhämtning 

möts av aktiva motåtgärder, i form av att man kartlägger hur rättsvårdande myndigheter 

opererar och var de kan ha svaga punkter. Den tredje och kanske allvarligaste komponenten 

säger att det rör sig om mycket betydande kapitalströmmar, som kanaliseras genom 

finansiella system där det inte finns ens rudimentära förutsättningar för effektiv bekämpning 

av penningtvätt.  

Det ligger i sakens natur att dessa komponenter inte kan ledas i någon form av 

mätbara ”bevis”. Det förblir därmed möjligt att helt förneka att det här rör sig om problem, 

genom att exempelvis peka på att det knappast finns några personer i svenska fängelser som 

har dömts för brott av dessa slag, eller att hävda att det inte förekommer penningtvätt via 

Sverige av det enkla skälet att ingen sådan penningtvätt har avslöjats. I grunden måste det här 

bli fråga om en politisk bedömning, som måste vila på ett kalkylerat risktagande. Om det som 

ovan skildrats faktiskt är en korrekt bild, och den inte uppfattas som sådan, måste vi kallt 

räkna med att situationen om tio år kommer att vara radikalt förvärrad och därmed även 

avsevärt svårare att åtgärda. Låt oss därmed övergå till att se vad som kan och bör göras. 

 

 

Policyimplikationer 
 

Det finns en hel uppsättning slutsatser att dra av det som presenterats ovan. Kanske viktigast i 

sammanhanget är insikten om att det rör sig om både grov och gränsöverskridande 

brottslighet. Denna insikt ger klart vid handen att en effektiv policy för brottsbekämpning 
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likaledes måste vara gränsöverskridande, alltså att den måste vila på effektivt samarbete över 

gränserna, både politiskt och mellan myndigheter. Huvudproblemet ligger här, något 

paradoxalt, i att denna insikt redan är en accepterad politisk sanning. 

Om vi betraktar hur den politiska sfären har reagerat på framväxten av grov 

organiserad brottslighet som ett nytt säkerhetshot, vanligen känt som ”lågnivåhot”, är det inte 

brist på samarbete som i första hand slår betraktaren. Snarare torde det vara så, att både 

regeringar och myndigheter runt Östersjön i sökandet efter samarbeten har varit minst lika 

aktiva som sina brottsliga motparter. Just brottsbekämpning har varit en särskilt framträdande 

del av det nya Östersjösamarbetet, i form av exempelvis Task Force on Organized Crime in 

the Baltic Sea Region. 

Den stora frågan är dock vad det egentliga syftet med alla dessa samarbeten är. Det 

finns här en betydande risk att medlet under resan förvandlas till ett mål i sig, alltså att 

samarbetet blir till ett självändamål och att det egentliga syftet tappas bort. I det intervjuarbete 

som har legat till grund för denna rapport har vi ofta fått höra, främst från kolleger i Baltikum, 

att ”svenskarna bara pratar”. Om detta är en korrekt uppfattning av verkligheten är det 

givetvis mycket olyckligt. 

En första och mycket tydlig policyrekommendation måste därför vara att den fortsatta 

brottsbekämpningen inom Östersjösamarbetet ges ett tydligt och mätbart mål. Detta mål kan 

inte vara att arrestera fotfolk och kurirer, som är lätta att ersätta. Om det skall finnas 

förutsättningar att långsiktigt vinna kampen mot den organiserade brottsligheten måste målet 

vara att lagföra och döma personer som finns på hög nivå inom syndikaten. Dessa personer är 

inte bara svårare att ersätta. De sitter också inne med viktig information, som kan leda 

brottsbekämpningen vidare, kanske i form av att man även kan komma till rätta med 

korrumperade personer inom olika myndigheter som erbjuder de kriminella beskydd och 

olovligt underrättelseutbyte. 

Det framstår mot denna bakgrund som angeläget att det i samband med regelbundna 

möten i olika former av samarbetsgrupper görs en öppen redovisning av verkliga framsteg. 

Även om detta säkert redan sker internt, är det viktigt att här tillföra stor öppenhet. En sådan 

öppenhet skulle möjligen leda till att samarbetet förlorar en del av sin glans, med det skulle 

samtidigt bidra till att verkligen fokusera ansträngningarna på att nå reella resultat. 

Vår andra policyrekommendation gäller synen på den fortsatta samhällsutvecklingen i 

vårt närområde, i synnerhet då i de baltiska och centraleuropeiska stater som nu har blivit 

medlemmar i EU. Det finns på en del håll en klockartro på att östutvidgningen av Europeiska 

Unionen i sig skall vara tillräcklig för att problemen med tiden om inte skall upphöra helt så 
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åtminstone reduceras väsentligt. Huvudkomponent i detta tämligen naiva argument är att 

ökande välstånd skall eliminera grogrunden för rekrytering till brottslighet. 

Det finns tre väsentliga invändningar som talar emot en sådan tolkning. Till att börja 

med är det vanskligt att använda statistiska mått av typen BNP per capita som indikatorer på 

ekonomisk framgång. Även om det är klart att de nya medlemsstaterna i EU redan åtnjuter 

och sannolikt kommer att fortsätta att åtnjuta hög ekonomisk tillväxt är detta inte liktydigt 

med ett växande allmänt välstånd. All erfarenhet säger att hög tillväxt av detta slag, som utgår 

från en mycket låg nivå, också kommer att leda till ökande inkomstskillnader. Även om det 

skulle vara så att alla vinner något, kommer vissa att vinna oändligt mycket mer. Då 

fattigdom uppfattat som politiskt problem alltid kommer att vara en relativ upplevelse, måste 

vi därför räkna med att marginaliserade grupper med tiden kommer att uppleva att de blir 

fattigare snarare än rikare. Grogrunden för missnöje och för rekrytering till brottslighet kan 

därmed, paradoxalt nog, snarare tillta snarare än avta. 

Vidare måste det vara klart att både offer och förövare rekryteras ur samhällsgrupper 

som är marginaliserade av andra skäl än strikt ekonomiska, med rysktalande minoriteter i 

Estland och Lettland som utmärkta exempel. I grupper av detta slag kommer potentialen för 

missnöje och för rekrytering till brottslighet därmed att förbli stor, även om möjligheter till 

hederlig ekonomisk välståndsökning förbättras. 

Avslutningsvis kan ökande fiskal styrka visserligen göra det möjligt att erbjuda viktiga 

grupper av statstjänstemän bättre ekonomiska villkor, men detta är inte något som per 

automatik också kommer att innebära minskad korruption. I en långsiktig strategi för att 

komma till rätta med utbredd korruption måste förbättrade löner till poliser, tulltjänstemän 

och andra nyckelgrupper ingå som en väsentlig komponent, men det kan aldrig leda till 

mycket mer än en begränsad nyrekrytering. Vad det i grunden gäller är att åstadkomma en 

normförskjutning i positiv riktning, vilket bara kan ske långsamt och långsiktigt. Bättre lön 

och högre status kan här bidra till stärkt yrkesstolthet, men det krävs självfallet mer än så. 

Vår tredje policyrekommendation rör problemuppfattningen inom i sammanhanget 

centrala svenska organisationer som polis och tull. I ovan refererade intervjuarbete har det 

framkommit tydliga skillnader mellan tjänstemän som befinner sig på ”fältet” och sådana som 

sitter högre upp i organisationerna. Detta kan förvisso bero på att analytiker på högre nivåer 

har bättre överblick och analysförmåga, men det kan lika gärna beror på att information 

underifrån medvetet eller omedvetet filtreras. Oavsett vilket som är fallet framstår det som 

synnerligen angeläget att myndigheterna ifråga söker uppnå intern konsistens i uppfattningen 

av de problem de är satta att hantera. Om tjänstemän på lägre nivåer under utdragen tid 
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upplever att deras problembeskrivningar inte tas på allvar, kommer resultatet ofelbart att bli 

en känsla av demoralisering som reducerar organisationens effektivitet. 

Vår fjärde och avslutande rekommendation gäller kapitalströmmarna. Det är 

synnerligen viktigt att här medvetandegöra inte bara myndigheter utan också den politiska 

sfären om vilken ekonomisk kraft det finns inom den organiserade brottsligheten. Om vi 

exempelvis, mycket konservativt, räknar med att den europeiska drogmarknaden årligen 

omsätter mer än $40 miljarder får vi inte bara ett svindlande mått på vilka ekonomiska 

muskler dessa syndikat förfogar över. Vi får också en tydlig bild av hur mycket svart kapital 

de är tvingade att årligen kanalisera via olika ”tvättinrättningar”. 

Det framstår i detta sammanhang som viktigt att understryka var den organiserade 

brottsligheten är verkligt sårbar. När exempelvis tullen gör beslag av narkotika, presenteras 

detta i massmedierna ofta som stora kap värderade till pris på gatan. Därmed förmedlas en 

bild av att brottslingarna skulle ha lidit stor skada, vilket är mycket långt från verkligheten. 

Skillnaden mellan pris på gatan i Stockholm och pris på basaren i Peshawar är utomordentligt 

stor, och det är inte på Sergels Torg som den organiserade brottsligheten gör sina inköp. 

På samma sätt som syndikaten lätt kan ersätta arresterade kurirer och torpeder, kan 

man lätt och till en låg kostnad ersätta konfiskerade drogbeslag. Detta innebär förvisso inte att 

tullen skall upphöra att söka störa verksamheten, bara att vi återigen måste vara noga med hur 

framgång definieras. Om tullen lyckas fånga kanske 5-10 procent av all narkotika som förs in 

i Sverige, samtidigt som landets regering har ett narkotikafritt samhälle som mål, är det svårt 

att uppfatta dagens strategi som en långsiktigt vinnande strategi. 

Om brottsbekämpningen däremot skulle inriktas på att störa kapitalflödena, då har vi 

också skapat möjligheter att åstadkomma verkliga störningar i den kriminella verksamheten. 

Om svenska myndigheter i samarbete med andra myndigheter runt Östersjön framgångsrikt 

skulle lyckas frysa och beslagta delar av den organiserade brottslighetens kapitalförsörjning, 

då har vi inte bara åstadkommit reell och kännbar skada. Troligtvis kan vi också ha bidragit 

till interna konflikter inom och mellan syndikaten, kring hur förlusterna skall förklaras och 

absorberas. 

Tyvärr har en färsk studie av hur svenska myndigheter upprätthåller kontroll över 

penningtvätt i och via Sverige visat på så stora brister att det knappast ens går att säga om 

sådan verksamhet pågår. En möjlig slutsats blir därmed att avfärda problemet som icke 

existerande, och fortsätta med busisness as usual. Detta skulle emellertid inte bara innebära 

att vi lämnar öppet för ligor som har stora kapital att tvätta. Det innebär också att vi negligerar 

ett betydande egenintresse i att sopa rent framför egen dörr. 
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Ponera bara vad som skulle hända om det avslöjas att en svensk affärsbank har varit 

delaktig i illegal finansiering av omfattande terrorverksamhet i Irak. Det torde då knappast 

räcka särskilt långt att hävda att man varit helt omedveten om detta, eller ens att svensk lag 

har gjort det omöjligt för banken att spåra och förhindra dylika penningflöden. Amerikanska 

myndigheter skulle med stor sannolikhet och med än större handlingskraft vägra att befatta 

sig med denna bank, som därmed troligen skulle få svårt att överleva. Då Sverige inte har 

särskilt många affärsbanker skulle en sådan utveckling innebära ett dråpslag mot det svenska 

finansiella systemet i dess helhet. Det kan därmed knappast finnas något annat val än att 

genast och med kraft börja åtgärda identifierade brister. 

Sammanfattningsvis återstår bara att säga att denna rapport, som framgår av det 

inledande förordet, utgör början av en serie rapporter där olika dimensioner av organiserad 

brottslighet med rötter i öst kommer att behandlas. De policyrekommendationer som lämnats 

ovan kommer i vissa delar att återkomma, om än med andra vinklingar.  

 

 

 

 


