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Förord 
Det är nu nästan trettio år sedan Brottsförebyggande rådet (Brå) senast gav 
ut ett arbete om häleri (Sakhäleri m.m., PM 1978:1). Det skedde inom ra-
men för den omfattande översyn av lagstiftningen mot organiserad och 
ekonomisk brottslighet som då ägde rum.1 Bakgrunden till den nu föreva-
rande rapporten är det arbete som bedrivs inom Brå:s Sekretariat för forsk-
ning om ekonomisk och organiserad brottslighet, där olika aspekter av 
denna brottslighet undersöks. Det finns således tydliga paralleller mellan 
sjuttiotalets översyn och sekretariatets inriktning. 
 Häleri är sannolikt en av de äldsta formerna av organiserad brottslighet. 
Tjuvar är sällan organiserade utan arbetar som ensamvargar eller i mindre 
konstellationer. Med hälarna är det annorlunda. De måste ha ett stort kon-
taktnät med tjuvar som levererar stöldgods, med olika medhjälpare som 
kan bistå med transporter eller på annat sätt förbereda stöldgodset för för-
säljning, med andra hälare som kan ta emot gods som inte passar i den egna 
verksamheten samt sist men inte minst köpare i form av näringsidkare eller 
konsumenter. Det krävs mycket organisation för att få dessa hjul att snurra. 
Syftet med rapporten är att utifrån en analys av hur brottsligheten är orga-
niserad och fungerar försöka sätta lite käppar i stöld- och häleribrottslighe-
tens hjul.  
 Rapporten vänder sig i första hand till polis- och åklagarväsendet, som i 
högre grad kan fokusera häleribrottsligheten – en motor för stölder, var-
dagsbrott som minskar människors trygghet. I andra hand vänder den sig 
till näringsliv och allmänhet – de företag och privatpersoner som dels drab-
bas av denna brottslighet, dels bidrar till den med eller utan kunskap om sin 
roll som bland annat köpare av stöldgods. 
 Rapporten har tagits fram genom ett samarbete med Stockholms univer-
sitet, Arbetslivsinstitutet och samverkande myndigheter och organisationer. 
Rapporten består av tre delar. 
 Den första delen är ett allmänt teoriavsnitt för ett större projekt som 
handlar om varans och pengarnas väg i kriminella och legala ekonomier. 
Det avsnittet är inte enbart relevant för häleribrottsligheten utan även för 
andra arbeten som senare kommer att ges ut. Den första delen är författad 
av docent Bill Sund, Institutet för social forskning vid Stockholms universi-
tet, professor Göran Ahrne, Sociologiska institutionen vid Stockholms uni-
versitet, jur. dr Lars Korsell, Brå, fil. dr Fredrik Augustsson, Arbetslivsinsti-
tutet och doktorand Anita Heber, Kriminologiska institutionen vid Stock-
holms universitet. Arbetet är finansierat av Vetenskapsrådet med Bill Sund 
som projektledare.2 

                                                      
1
 Den styrgrupp som ledde översynen leddes av förre rikspolischefen Holger Romander, som 

beskrivit arbetet i antologin Perspektiv på ekobrottsligheten. Korsell, red. Brå-rapport 2000:19, 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Fritzes. 
2
 Projektnummer: 2004-5900-20544-83; projektnamn: ”Organisationsmönster hos illegala 

företag, entreprenörer och uppdragstagare”; avtals-ID: 40184401 och diarienummer 421-2004-
1844, Brå:s diarienummer B 3.2-0038/2004. 
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 Den andra delen är en studie av den organiserade häleribrottsligheten 
som tagits fram av utredaren Linda Källman, doktorand Sofia Elwér och 
Lars Korsell vid Brå i samarbete med de nyss nämnda personerna och med 
Bill Sund som projektledare. Del två är också finansierad av Vetenskapsrå-
det. 
 Del tre är en brottförebyggande strategi mot häleri som Brå, baserat på 
de tidigare delarna, utformat i samarbete med samverkande myndigheter 
och organisationer. Det brottsförebyggande avsnittet har författats av Linda 
Källman i samarbete med utredarna Johanna Skinnari och Karolin Wall-
ström under ledning av Lars Korsell.  
 Vi vill rikta ett varmt tack till följande personer som har medverkat i 
arbetet med att ta fram den brottsförebyggande strategin och formulera 
åtgärder: Kriminalinspektörerna Juno Svensson, Håkan Carlson, Benny 
Strömqvist, Monika Lind och Jan-Åke Törnhage, City polismästardistrikt, 
Gods- och registerroteln, Polismyndigheten i Stockholm, kriminalkommis-
sarien Nils Ekegerd och kriminalinspektören Eva Österman, Rikskriminal-
polisen, kammaråklagarna Elisabeth Brandt och Elisabet Kindblom, Åkla-
garmyndighetens Utvecklingscentrum i Stockholm, verksamhetsutvecklarna 
Ingela Langenskiöld och Lars Lundh, Skatteverket, ställföreträdande en-
hetschefen Stefan Spendrup, Larmtjänst AB, utredningschefen Arvid Carls-
son Trygg Hansa Försäkrings AB, utredningschefen Göran Kellner, IF och 
säkerhetskonsulten Olle Fjordgren, Fjordgren Konsult AB. 
 Givetvis vill vi också tacka dem som ställt upp på intervjuer i projektet, 
deras bidrag har varit mycket värdefullt. 
 Vi vill slutligen tacka fil. dr Lottie Wahlin vid Brå, författare till avhand-
lingen Den rationella inbrottstjuven, som lämnat synpunkter på arbetet. 
 
Stockholm i november 2006 
 
 
Jan Andersson Bill Sund 
Generaldirektör Docent 
Brottsförebyggande rådet Stockholms universitet 
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Sammanfattning 
Minska stölderna på ett nytt sätt 
Mycket uppmärksamhet riktas mot stölder, mot att förebygga stöldbrott 
och att försöka gripa dem som begår stölderna, det vill säga tjuvarna. Där-
emot är det inte många som ställer sig frågan vad som händer efter stölden, 
och vart stöldgodset tar vägen. De flesta stölder sker inte för att tjuven själv 
ska använda stöldgodset, utan i vinstsyfte. Stöldgodset säljs helt enkelt vi-
dare. 
 För en tjuv är det knappast lönsamt att enbart sälja stöldgods till be-
kantskapskretsen. En mer eller mindre yrkesmässig stöldverksamhet ger 
ofta upphov till stora volymer av stöldgods och ibland till särskilda föremål 
med en specifik efterfrågan. Vad som krävs är en effektiv kanal för att 
stöldgodset ska nå ut till marknaderna. Det finns en kriminell yrkesgrupp 
som kan ta hand om stora volymer av stöldgods och som kan hitta rätt 
kunder till olika föremål. Vi tänker på hälarna. Deras funktion är att sälja 
stöldgodset vidare, och många gånger hamnar stöldgodset slutligen hos 
”vanliga” företag och konsumenter. 
 Tanken bakom detta arbete om hälaren är att lansera en kompletterande 
strategi mot stöldbrottsligheten. Genom att i högre grad rikta insatserna 
mot hälaren och de kriminella marknaderna för stöldgods kan stöldbrotts-
ligheten bekämpas från ytterligare ett håll. Tjuvar finns det tretton på dus-
sinet, medan antalet hälare är betydligt färre. Syftet med en sådan komplet-
terande strategi är att minska stölderna genom att försvåra avsättningen av 
stöldgods. 
 För att kunna motverka häleri och kriminella marknader för stöldgods 
är det nödvändigt att närmare undersöka hälarens funktion i den produk-
tions- och marknadsprocess som utgörs av stölder och omsättning av stöld-
gods. På det sättet går det att identifiera ställen i processen och andra fakto-
rer som gör det möjligt att formulera och vidta brottsbekämpande och 
brottsförebyggande åtgärder. I detta arbete beskrivs denna produktions- 
och marknadsprocess utifrån hälarens roll. 
 Produktions- och marknadsprocessen kan delas in i tre faser, som när-
mare kommer att beskrivas nedan. Produktionsfasen går ut på att ”tillver-
ka” varor för marknaden, och det sker främst genom stölder. I nästa led 
köper hälaren in stöldgods till sin rörelse. Vissa varor behöver sedan ”för-
ädlas” – det vill säga manipuleras – för att anpassas till den tilltänkta 
marknaden. Det sista skedet innebär att hälaren marknadsför och säljer 
varan till en slutlig brukare eller konsument.  
 

Produktionen av stöldgods 
Det finns olika typer av tjuvar som producerar stöldgods till hälarna. Vi har 
missbrukare, anställda som utnyttjar sin insiderposition och yrkesmässiga 
tjuvar. Vissa är skickliga och kan leverera exklusiva varor eller sådant 
stöldgods som är svårt att få tillgång till. Andra stjäl vad de kommer över. 
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Stölderna kan vara beställningsarbeten från hälarna, och mer organiserade 
genom att hälaren tillhandahåller särskild utrustning. En tjuv måste ha 
kunskap om efterfrågan på olika typer av stöldgods, och oavsett om det är 
ett beställningsarbete eller inte är det marknaden som styr. Det finns en 
marknad för allt, från stulen kexchoklad till entreprenadmaskiner. 
 

Häleri som affärsidé 
Liksom tjuvarna har olika förmågor och resurser, har också hälaren varie-
rande möjligheter att hantera olika typer av varor. Hälaren kan också välja 
en mer eller mindre uttalad strategi, till exempel att specialisera sig på en 
viss typ av varor, att bedriva häleriverksamheten nära eller helt avskiljt från 
ett eget företag, eller att begränsa sig till vissa leverantörer. Eget företag 
innebär tillgång till olika resurser – transport, förvaring, utrustning – och 
inte minst kontakter. I vår undersökning av domar och förundersöknings-
protokoll gällande grova hälerier, fanns kopplingar till företag eller företa-
gare i 17 av 60 fall. 
 Häleri kan också vara en sidoverksamhet till annan kriminalitet, i syn-
nerhet narkotikabrottslighet, då stöldgods kan användas som betalnings-
medel. Det finns dessutom tecken på häleri med koppling till kriminella 
MC-gäng och vissa antaganden om samband mellan häleri och finansiering 
av terrorism, i fall som rör internationella hälerikedjor och mycket värde-
fullt gods, som exklusiva bilar. 
 En del varor kräver förädling för att dölja deras ursprung som stöld-
gods, dels för att hemlighålla befattningen med stöldgods, dels för att varan 
ska bli försäljningsbar på den legala marknaden. Legala tjänster kan ibland 
komma ifråga för att genomföra förädlingen. Det kan röra sig om exempel-
vis registreringsbesiktning av fordon, försäkring av stulet gods, inlämning 
på auktion, anlitande av budfirma eller hyra av lagerlokal. Det kan också 
handla om yrkeskunskaper som används vid sidan av legala anställningar, 
till exempel när en bilmekaniker vid sidan av arbetet byter identitet på eller 
demonterar en stulen bil. 
 

Stöldgods till salu 
De varor hälaren handlar med är sådana som förekommer på den legala 
marknaden, och det är på den marknaden köparna betalar bäst och hälaren 
får ut den största vinsten. Samtidigt döljs hälarens kriminella verksamhet 
genom att den kan likna en helt legal affärsverksamhet. 
 Olika legala marknadskanaler står till buds beroende på vilken typ av 
vara det är fråga om. Att sälja något som en begagnad vara på andrahands-
marknaden är legitimt för nästan alla typer av produkter. Det kan ske ge-
nom ett företag som handlar med begagnade varor eller privat genom an-
nonser på Internet eller i någon tidning. För mindre dyrbart gods som hem-
elektronik är kanalerna många. Däremot kräver entreprenadmaskiner som 
regel att hälaren har tillgång till ett företag som maskinerna kan säljas ge-
nom, och det naturliga är också att det är företagare som köper dem. 
 Livsmedel kan enkelt presenteras som icke-stulna genom att placeras i 
hyllan tillsammans med legalt inköpta varor. När stulna livsmedel säljs i en 
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jourlivsbutik eller tillagas på en restaurang har kunden mycket liten möjlig-
het att avgöra varornas ursprung. 
 Ett alltför lågt pris kan väcka köparens misstänksamhet, men samtidigt 
sjunker benägenheten att ställa frågor om varans ursprung. Köparen kan 
också ha varit inblandad från början, och därigenom vara införstådd med 
att det låga priset beror på att varan är stulen.  
 

Konsekvenser för samhället 
Häleriernas negativa konsekvenser är inte alltid uppenbara – köparen gör 
ett fynd och föreställer sig kanske att den bestulne ändå blir ersatt av för-
säkringsbolaget, som i sin tur höjer premierna och säljer fler försäkringar. 
Men riktigt så enkelt är det inte. Häleribrottsligheten är till stor del en inte-
grerad del av samhällsekonomin, och det är också samhällsekonomin som 
är den stora förloraren. Dels går skatteinkomster förlorade när affärer 
genomförs svart eller illegalt, dels – och kanske än viktigare – medför häle-
ribrott en illojal konkurrens där ärliga företagare missgynnas. Det i sin tur 
kan leda till ett minskat förtroende för marknadens spelregler och samhäl-
lets förmåga att upprätthålla lagen. 
 Eftersom hälerier utnyttjar de legala marknaderna riskerar var och en att 
frivilligt eller ofrivilligt bli en del av häleribrottsligheten. Gränsen mellan 
den legala och illegala ekonomin suddas därmed ut, vilket är negativt för 
samhällsmoralen.  
 När ett häleribrott genomförs är sällan det direkta offret synligt, men 
likafullt finns ofta en individ som utsatts för den kränkning och ekonomis-
ka förlust en stöld kan innebära. Stöldbrottsligheten utgör en stor del av 
den mängdbrottslighet som ökar människors känsla av otrygghet och ut-
satthet i vardagen – och stölderna drivs på av hälerierna. 
 Hälerier har ena benet i mängdbrottsligheten och det andra i den organi-
serade brottsligheten. Systematiska hälerier kan ofta räknas till den organi-
serade brottsligheten genom den höga organisationsgrad som kännetecknar 
verksamheten och de kopplingar som finns till annan kriminalitet, särskilt 
narkotika.  
 

Hur kommer man åt häleribrotten? 
Vi har identifierat tre centrala faktorer som underlättar fortsatt häleri-
brottslighet och som därför bör tas som utgångspunkt för den brottsbe-
kämpande och brottsförebyggande strategin. Jämfört med mycken annan 
brottslighet, i synnerhet den mer uppmärksammade stöldbrottsligheten, kan 
den särskilda problematiken med häleribrott beskrivas på följande sätt: 
 

1. Hälerier är en del av den legala ekonomin, vilket beskrivits ovan. 
2. Hälerier uppfattas som en relativt sett accepterad handling till följd 

av att stöldgodset tappat sin kriminella laddning genom olika över-
låtelser, där köpet uppfattas som vilken affärshändelse som helst. 
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3. Hälerier är en förhållandevis riskfri brottslighet eftersom det krävs 
stora ansträngningar från polis, försäkringsbolag och andra intres-
senter för att upptäcka stöldgods i sammanhang som verkar legala, 
till exempel i en etablerad affärsrörelse. 

 
Kortfattat bör alltså det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet 
rikta in sig på dessa tre problematiska punkter och syfta till följande: 
 

1. Försvåra att den legala ekonomin utnyttjas för att hantera och om-
sätta stöldgods. 

2. Ändra attityden till att köpa stöldgods och på annat sätt medverka 
till häleribrott. 

3. Öka möjligheterna att upptäcka häleribrott och utdöma straff. 
 
Alla tre problem har till viss del att göra med bristande kunskap och med-
vetenhet. För att försvåra att den legala ekonomin utnyttjas krävs ökad 
kunskap och medvetenhet – både hos dem som omedvetet underlättar häle-
ribrotten genom olika typer av tjänster och hos potentiella köpare. 
 Attityden till häleribrottet bör kunna påverkas genom att visa att det 
inte är fråga om ett offerlöst brott och att det inte sällan hänger ihop med 
annan grövre brottslighet. Var och en bör också informeras om vilka hand-
lingar som utgör brott. 
 Acceptansen kan också hänga ihop med den upplevt låga upptäcktsris-
ken. För att öka risken för upptäckt är det nödvändigt att se över priorite-
ringar, rutiner och arbetssätt hos de brottsbekämpande myndigheterna. I 
högre grad bör myndigheterna slå mot hälarna. 
 Upptäcktsrisken kan också ökas genom höjd medvetenhet och uppmärk-
samhet hos andra aktörer som kan tänkas i kontakt med häleribrott, exem-
pelvis verksamma inom utsatta branscher. Till de utsatta branscherna räk-
nas i denna studie transport- och grossistföretag, entreprenadföretag samt 
bil- och båthandlare. 
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Illegal verksamhet och illegala 
transaktioner hos företag, entre-
prenörer och uppdragstagare 
Denna första del handlar inte om häleri, men berör själva förutsättningarna 
för häleribrottsligheten, nämligen hur illegala och legala verksamheter möts 
och samverkar. Organiserad brottslighet kännetecknas av detta möte, till 
exempel när legala företag används för att underlätta narkotikasmuggling 
eller när stöldgods kanaliseras till vanliga butiker. Som angetts i förordet 
utgör del 1 en ram inte enbart för undersökningen om häleri i denna bok 
utan även för andra studier inom ramen för forskningsprogrammet Varans 
och pengarnas väg. Läsare som primärt är intresserade av häleri och åtgär-
der mot denna brottslighet kan gå vidare till del 2 och 3. 
 

Inledning 
Organiserad brottslighet betecknar den mest strukturerade formen av kri-
minalitet. Det är en kriminell verksamhet som påminner om legal närings-
verksamhet, med makt, resurser, arbetsdelning, roller och positioner. Syftet 
med forskningsprogrammet Varans och pengarnas väg, som häleristudien i 
del 2 ingår i, är att undersöka den organiserade brottsligheten med fokus på 
dess organisationsmönster. I detta ligger också en analys av den illegala 
arbetsmarknaden, som förser den organiserade brottsligheten med arbets-
kraft och tjänster. Organiserad brottslighet kan ske i många former, till 
exempel i nätverk eller som projekt, men en stor del av den organiserade 
brottsligheten sker faktiskt också i anslutning till helt legala företag eller i 
MC-klubbar och liknande organisationer bestående av flera olika samver-
kande skikt. 
 Enskilda brott ses som mer eller mindre isolerade fenomen. Ofta betrak-
tas de som utslag av utanförskap och andra faktorer som hör till individens 
personlighet och miljö. Brott kan också ses som ett led i en ekonomisk 
verksamhet eller som en del i ett ekonomiskt system. Kunskapen om den 
illegala ekonomin är emellertid mycket begränsad. Det saknas egentlig 
forskning om hur kriminella organisationer, nätverk och projekt samt den 
kriminella arbetsmarknaden ser ut och fungerar. Det saknas kunskap om 
hur brottsligheten hänger ihop som ekonomisk verksamhet och hur den 
samverkar och interagerar med den legala ekonomin. Forskningsprogram-
met går följaktligen ut på att studera detta kriminella näringsliv med omgi-
vande arbetsmarknad på organisationsnivå. Att studera organisering av ille-
gal verksamhet har inte bara ett värde i sig. Det kan också säga något vik-
tigt om förutsättningar och begränsningar för organisering av legal verk-
samhet, och ifrågasätta förgivet tagna föreställningar om legala organisa-
tioner och arbetsmarknader. Studierna inom forskningsprogrammet har en 
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komparativ ansats där den illegala och legala organiseringen förstås i rela-
tion till varandra och som förutsättning och begränsning för varandra.  
 Näringslivet och arbetsmarknaden, eller den reguljära ekonomin, känne-
tecknas av konkurrens, samverkan, transaktioner, regler och avtal. Ett an-
nat tydligt kännetecken är strävan efter vinstmaximering. Eftersom verk-
samheten är legal fungerar den mer öppet och med större insyn än den svar-
ta ekonomin. Legala verksamheter bedrivs i allmänhet i och från synliga 
lokaler och måste på olika sätt exponera sig för att kunna sluta avtal och 
göra affärer. Myndigheter har vissa möjligheter till tillsyn och kontroll; 
fackföreningen har vidsträckt och betydande förhandlingsmakt och avtals-
möjligheter samt medbestämmanderätt, och allmänheten har möjlighet att 
få en viss inblick i verksamheten genom att kunna ta del av årsredovisning-
ar och bokslut. Informationsrättigheter och insynsmöjligheter är en del av 
det öppna samhället, för att tala med Karl Popper (Popper, 1981). Rekryte-
ring och avlöning av arbetstagare sker förhållandevis öppet. Företagare och 
arbetsmarknader tryggas av ett regelsystem som omfattar bland annat soci-
alförsäkringar och ålderspension.  
 Det finns också andra skyddsnät i form av bland annat arbetslöshetser-
sättning. Internationellt sett är den fackliga anslutningsgraden mycket hög i 
Sverige liksom kollektivavtalens täckningsgrad (Kjellberg, 2001). Den sven-
ska arbetsmarknaden är genomorganiserad. I princip alla stora svenska 
arbetsplatser, oberoende av bransch, är reglerade och täckta av kollektivav-
tal. Det svenska arbetsmarknadssystemet är robust, med en hög grad av 
kalkylerbarhet, och vilar på en lång tradition av konflikt och samverkan 
(Lundh, 2002; Nycander, 2002). De svenska arbetsmarknadsorganisatio-
nerna har aldrig infiltrerats av den organiserade brottsligheten, vilket skett i 
vissa andra länder utanför Norden, särskilt USA, där maffian under långa 
tider opererat på arbetsmarknaden och kunnat profitera genom belöningar, 
hot och bestraffningar (Jacobs, 1999 och 2006; Sund 1999).  
 Den organiserade brottsligheten finns ofta integrerad i eller bedrivs pa-
rallellt med en legal verksamhet. När vi ska tala om brottslighet som är 
integrerad i legala organisationer kan det vara viktigt att skilja mellan ille-
gala transaktioner och illegal verksamhet. Illegala transaktioner kan till stor 
del likställas med det som brukar betecknas som den svarta ekonomin. Den 
kännetecknas av att verksamheten är legal, medan det svarta, brottslighe-
ten, består i att reglerna inte följs till fullo, exempelvis att skatt inte betalas 
eller att arbetstillstånd saknas (jfr Henry, 1978). Eftersom den svarta eko-
nomin är direkt kopplad till den reguljära ekonomin behöver den inte 
nämnvärt hemlighållas utan kan bedrivas relativt öppet. Köp och försälj-
ning av svarta tjänster möts därför förhållandevis enkelt på den reguljära 
marknaden. Den svarta ekonomin drar alltså nytta av den legala ekonomins 
organisation och arbetsdelning (Skinnari & Korsell 2006). Det gör den 
mycket effektiv mätt i ekonomiska termer.  
 Den svarta ekonomin utgör en viktig del av den ekonomiska brottslighe-
ten. Vid en internationell jämförelse ligger den svarta ekonomin i Sverige på 
en relativt låg nivå, omkring fem procent av BNP (Pedersen, 1997; RSV, 
2004). Det finns två förklaringar till detta, den ena är att arbetsrätten och 
de fackliga organisationerna har en starkt förankrad ställning (arbetsmark-
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naden täcks som nämnts av avtal, och de flesta företagare och anställda är 
anslutna till en intresseorganisation), den andra är utbyggnaden av väl-
färdssystemet och kvinnornas höga förvärvsintensitet (Hjarno, 2003).  
 Till den svarta ekonomin kan också räknas vissa traditionella brott som 
sker inom ramen för reguljära arbeten. Det handlar om arbetstagare som 
utnyttjar sin ställning för egen vinning genom exempelvis förskingring av 
arbetsgivarens medel (Henry, 1978; Mars, 1982). Sådana arbetsrelaterade 
brott, som även kan röra sig om statuspersoners brottslighet, brukar också 
räknas till den ekonomiska brottsligheten under förutsättning att brotten 
innebär att arbetstagaren brutit ett förtroende (Clinard & Quinney, 1973). 
I andra situationer, när exempelvis en lagerarbetare stjäl en vara i lagret, 
betraktas det som en regelrätt stöld, det vill säga traditionell brottslighet. 
Hur en handling tolkas beror således på vem som utför den, vilken status 
personen ifråga har, och vilken position denne har i samhälls- och yrkeshi-
erarkin. Vi har relativt goda kunskaper om hur den svarta ekonomin funge-
rar. Det gäller särskilt skattebrottsligheten som undersökts i flera studier 
(RRV, 1998).  
 Till skillnad mot den svarta ekonomin kännetecknas den illegala eko-
nomin av att verksamheten är olaglig, exempelvis smuggling av illegala 
varor, illegala spel och beskyddarverksamhet (utpressning). Den illegala 
verksamheten och dess arbetsmarknad måste därför ske i lönndom, genom 
nätverk, oskrivna regelsystem, genom löften om stora belöningar och hot 
om stränga bestraffningar (Zaitch, 2002; Steffensmeier & Ulmer, 2005). 
Tystnad och lojalitet är nyckelbegrepp (Dickie, 2004). Verksamheten måste 
skyddas och kunna påverka genom illegala metoder, som hot och korrup-
tion. Naket och brutalt utfört våld är viktiga maktresurser, som dessa per-
soner och organisationer förfogar över. Illegal ekonomisk verksamhet sker 
inte sällan dolt inom ramen för ett legalt företag, där den legala rörelsen 
fungerar som täckmantel. Inte minst de resurser som står till den kriminella 
verksamhetens förfogande styr graden av organisation. Resurserna sätter 
också gränser för möjligheterna att tillgripa våld eller använda korruption 
för att uppnå kriminella mål, skydda verksamheten, statuera exempel eller 
utkräva hämnd. 
 

Utgångspunkter  
I de följande avsnitten belyses för det första några punkter om förhållandet 
mellan organisation och omgivning mer generellt. Dessa kan även tillämpas 
för att beskriva illegal verksamhet eller företag och andra organisationer 
som bedriver en mer eller mindre legal verksamhet. För det andra analyse-
ras förhållandet mellan organisation och nätverk, delvis i anslutning till en 
föregångare till projektet, Narkotikabrottslighetens organisationsmönster 

(Brå 2005:11). Organisationens och nätverkets tidsdimension diskuteras ock-
så. Med ett avstamp i teorier om sociala fält följs sedan en varas väg genom 
legala och illegala strukturer i form av organisationer och nätverk mellan 
enskilda. Här diskuteras också kopplingen mellan legala och illegala struk-
turer och hur en vara i omlopp förvandlas från att vara legal till att bli ille-
gal, och till att bli legal igen.  
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 Denna allmänna teori har applicerats på olika undersökningar inom 
forskningsprogrammet. Det gäller projektet om häleri i denna boks del 2 
och kommande undersökningar om brottslighet inom olika branscher. Det 
gäller två pågående studier, av dels IT-branschen (olika segment: hård- och 
mjukvara), dels båtbranschen (båtar och båtmotorer). I dessa bägge studier 
kan mer branschspecifika teorier knyta an till huvudteorin och utvecklas i 
de empiriska undersökningarna. En allmän teori är väsentlig för att hålla 
ihop de olika delstudierna och göra det möjligt att efter de empiriska under-
sökningarna formulera en teori om det kriminella näringslivet och den kri-
minella arbetsmarknaden. 
 Inom brottsforskningen fokuseras av naturliga skäl själva brottsligheten 
och gärningspersonerna. Brottslighetens orsaker och vad som gör att män-
niskor begår brott förklaras, liksom även motsatsen – varför människor är 
laglydiga. Brottsoffer, liksom åtgärder mot och reaktioner på brott, betonas 
också. En vanlig utgångspunkt är att brott är ett avvikande beteende. Här 
betonas däremot kopplingen mellan det legala samhället och de illegala 
aktörerna och strukturerna. Legala organisationer, illegala organisationer 
och nätverk opererar i det ekonomiska livet och motarbetar varandra, för 
att i andra situationer och vid andra tillfällen samarbeta, eller i vart fall dra 
nytta av varandra (Johansen, 1996). Den legala och den kriminella arbets-
marknaden går in i varandra, trots de genomsyrande legitima regelsyste-
men, eftersom personer i legala rörelser också är verksamma i kriminella 
aktiviteter. Kompetens och resurser som utvecklats på den legala sidan an-
vänds för kriminalitet, och de färdigheter som de kriminella verksamheter-
na ger används också i de legala.  
 Den återkommande förekomsten av insiderbrottslighet vid exempelvis 
värdetransportrån och stölder visar tydligt hur tätt sammanflätade de två 
verksamheterna kan vara och hur kunskap som införskaffats legalt kan 
utnyttjas illegalt. Inte minst kriminella vinster investeras i den legala eko-
nomin. Den legala och den illegala ekonomin formas av varandra i ett stän-
digt pågående samspel. Det är som i Steffensmeiers (1986; Steffensmeier & 
Ulmer, 2005) klassiska skildring av hälaren ”Sam”. Varor och tjänster by-
ter skepnad från att vara legala till att bli illegala för att återigen förvandlas 
till legala. Det är ett ständigt flöde och samspel. Vi vill analysera hur detta 
omlopp ser ut och framför allt förklara vilka faktorer som styr förekomsten 
av och utseendet på kriminella projekt, nätverk och organisationer. Följd-
frågor är hur den kriminella arbetsmarknaden ser ut och vilka faktorer som 
påverkar den.  
 Genom att tillstå att den kriminella världen är en del av den legala och 
att både brottsliga och legala verksamheter ingår i det ekonomiska livet 
fullföljer vi en viktig tradition från bland andra Sutherland (1949) och 
Woodiwiss (2001). Låt oss börja med att undersöka det för denna studie 
viktiga begreppet organisation.  
 

Organisation och omgivning 
En central utgångspunkt är att det alltid finns en gräns mellan en organisa-
tion och dess omgivning. I denna mening skulle man kunna säga att alla 
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organisationer i viss mån försöker ställa sig utanför ”samhället” samtidigt 
som organisationen måste ha kontakt med omgivningen, ofta marknaden. 
Det är det som är själva idén med att skapa en organisation, att avskärma 
sig från omgivningen: att skapa en viss säkerhet i en osäker värld, något att 
komma tillbaka till, att iscensätta en ”egen” ordning (jfr Weber 1978:63 ff. 
339 ff.). I organisationsteorin talas det ofta om att utvecklingen av organi-
sationer har gått från slutna till öppna system. Detta är dock en sanning 
med modifikationer. Det finns inga helt öppna organisationer. Poängen 
med alla organisationer är att de i någon mening är slutna. Alla organisa-
tioner är kombinationer av öppenhet och slutenhet, och det handlar alltid 
om att kontrollera flöden in och ut: av människor, pengar, varor, kunskap 
eller andra resurser. I grunden är alltså alla organisationer avskiljda och har 
ett eget liv som man försöker skydda. Därmed finns ett naturligt utrymme 
för illegitima handlingar. 
 Ett sätt att beskriva förhållandet mellan organisation och omgivning är 
att skilja mellan en organisations så kallade tekniska kärna och dess perife-
ri. Den tekniska kärnan, vilket avser den process genom vilken organisatio-
nens ”input” omvandlas till ”output”, där resurser för organisationens fort-
levnad skapas, är själva motorn i organisationen. Den är svårast att ändra 
och måste därför skyddas mot omgivningen extra noga (jfr Thompson, 
1967). Däremot kan det vara lättare att ändra en organisations periferi, yta 
eller presentation. Ett användbart begrepp för att beskriva en situation där 
en organisation ändrar sin periferi för att efterleva olika idéer om hur orga-
nisationer bör se ut utan att ändra sin kärnverksamhet är ”löskoppling” 
(”decoupling” eller ”loose coupling”), se nedan. 
 Ett uttryck för behovet av att skydda kärnan kan vara att många organi-
sationer har affärshemligheter, bedriver forskning och utveckling (FoU) 
eller innehar hemliga recept och utför tillverkningsprocesser etc. som gör 
dem unika. Inom ekonomisk forskning har detta diskuterats som företagets 
kärnkompetens, och den bör vara svår att imitera. Det beror huvudsakligen 
på att den baseras på tyst kunskap och därmed kan sägas vara dold i me-
ningen att den inte har formaliserats, vilket ger organisationer komparativa 
fördelar. Organisationer kan också ibland sägas ha unika organisationskul-
turer som är delvis dolda eller oåtkomliga för utomstående (jfr Frimuraror-
den, MC-gäng etc.). Poängen med att framhålla detta är att visa på det 
”naturliga” i att organisationer har något som är dolt för utanförstående. 
Nästan alla organisationer har något att dölja (slakterier, vårdhem, fängel-
ser, politiska partier etc.). Men av det som sagts ovan framgår att det inte 
behöver innebära att det handlar om illegala transaktioner eller verksamhe-
ter. Samtidigt är det helt klart att denna vanliga och nödvändiga slutenhet 
hos de flesta organisationer ger utrymme för en integration av legala och 
illegala verksamheter. 
 Organisationer är också i behov av legitimitet och erkännande från om-
världen, vilket man tar fasta på i den nyinstitutionella teorin (jfr Meyer & 
Rowan, 1977). Legitimitet kan definieras som uppfattningen eller antagan-
det att en aktörs handlande är önskvärt, korrekt och passande utifrån soci-
alt konstruerade system av normer, värderingar, uppfattningar och defini-
tioner (Suchman, 1995:574). I åtminstone en del av den nyinstitutionella 
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teorin använder man sig också av begreppen kärna och periferi och ”de-
coupling”. För att anpassa sig till krav och förväntningar i omgivningen, till 
exempel från lagstiftning eller investerare, kan en organisation mer eller 
mindre strategiskt anpassa sin periferi till sådana krav, medan organisatio-
nen fortsätter sin kärnverksamhet som tidigare. Det finns idag en hel del 
forskning om hur organisationer anpassar sig genom att säga att den för-
ändras, tillämpar nya ledningsmodeller eller anpassar sig till ny lagstiftning, 
medan organisationen ändå i stort sett fortsätter som förut. Klassiskt är 
detta inom skolan, där nya läroplaner inte nämnvärt påverkar vad som 
händer i klassrummen (John Meyer, se ovan, var från början utbildnings-
sociolog). Det finns många exempel både från offentlig sektor och privata 
företag. Det kan gälla jämställdhetsplaner eller arbetsmiljölagstiftning som 
inte följs, eller nya organisationsmodeller som stannar på pappret. Utifrån 
detta synsätt blir nästan alltid steget mellan det legitima och det illegitima 
högst relativt. 
 Det finns ett stort antal verksamheter och organisationer där steget mel-
lan vad som är legalt och illegalt i kärnverksamheten inte är långt: börs-
mäklare (insideraffärer), IT-tunga företag (piratkopierad programvara), 
försäljning av bilar, båtar och båtmotorer (häleri), vapenindustri (korrup-
tion, smuggling), transportverksamhet (smuggling), träningsinstitut (dop-
ning) och massageinstitut (prostitution). Den nödvändiga kunskapen för 
legal och illegal verksamhet är ofta snarlik, och det betyder att samma per-
soner kan utföra verksamheter både legalt och illegalt. I vissa fall, till ex-
empel för låssmeder, är själva handlingen att öppna låsta dörrar identisk. 
Avgörande för om det är legalt eller illegalt ligger inte i själva handlaget 
utan bestäms utifrån en rad samhälleliga faktorer. Det handlar exempelvis 
om hur regler och normer utvecklats och styr ägande- och tillträdesrätt 
(Searle, 1969). 
  Även många frivilligorganisationer finns på gränsen mellan det legala 
och det illegala: till exempel idrottsorganisationer och insamlingsorganisa-
tioner, för att inte tala om idrottens supportersammanslutningar (Sund, 
2005). De senare kan närmast betraktas som en form av outsourcing. Illegal 
verksamhet kan få särskilda organisationsformer, jämför terroristorganisa-
tioner med politiska förtecken, som ofta också har en legal sida och verk-
samhet (Napeloni, 2006; Kumm, 2002). 
 Ett annat fruktbart sätt att tala om öppenhet respektive slutenhet i orga-
nisationer, än genom begreppen kärna och periferi, är att se till olika ”regi-
oner” i en organisation. Erving Goffman (1959) talar om en ”front region” 
och en ”back region” eller ”front stage” och ”backstage”. ”Front stage” är 
den mest öppna delen av en organisation, dit kunder eller publik kommer 
för att ta del av organisationens utbud av varor eller tjänster. I denna öppna 
del av sin verksamhet måste en organisation se till att den framstår som helt 
legal. De bakre regionerna däremot är mer slutna, och där finns således 
också möjligheter för mindre legala eller helt illegala verksamheter. Efter-
som illegala transaktioner, till exempel sådant som att utnyttja svart arbets-
kraft, är ett mindre synligt brott kan det även förekomma i de främre regi-
onerna, medan en illegal verksamhet som försäljning av narkotika måste 
förekomma i dolda regioner eller ”under disk”. I och för sig kan man också 
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tänka sig fler regioner än två och att det finns olika grader av tillträde även 
till ”backstage”, vilket svarar mot att olika grupper av anställda har olika 
insyn i organisationen. Detta är alltså helt normalt i alla organisationer, 
men ger samtidigt utrymme för det illegala agerandet. 
 Även om det finns likheter mellan begreppen kärna och periferi respek-
tive ”backstage” och ”front stage” kan de inte likställas. De senare begrep-
pen har mer uppenbart med kontroll och synlighet att göra. En organisa-
tions kärnverksamhet sker oftast ”backstage” eftersom den behöver skyd-
das, men allt som sker ”backstage” behöver inte vara kärnverksamhet. Och 
illegal verksamhet kan, men behöver inte, vara en kärnverksamhet. En ille-
gal spelverksamhet som sker i de bakre regionerna av en restaurang kan 
antagligen förstås som ”spelhålans” kärnverksamhet. Men illegal narkoti-
kaförsäljning ”under disk” i en restaurang är antagligen inte en del av 
kärnverksamheten utan snarare en sidoverksamhet. 
 I de flesta organisationer finns medlemmar eller andra intressenter som 
har olika intressen och olika insyn (aktieägare, anställda, prenumeranter 
etc.). Detta gör att det också finns en intern kontroll i organisationen som 
kan göra det svårare att hålla illegala delar av verksamheten dolda för om-
världen. Företagsledningen kan försöka hålla olagligheter hemliga för an-
ställda, och delar av ett företags verksamhet kan vilja hemlighålla brottslig-
het gentemot ledningen. Men i den utsträckning som alla är beroende av 
organisationens överlevnad (till exempel för sin försörjning), kan alla med 
insyn i grunden styras av ett intresse av att oegentligheter inte ”kommer 
ut”. Här kan man jämföra diskussionen om det som kallas ”whistle-
blowing”, när en enskild person av någon anledning ”slår larm” (jfr Bo-
forsaffären och rymdfärjan Challenger). Det typiska här är att den som slår 
larm kritiseras och stöts ut ur gemenskapen av alla insiders för att de är 
angelägna om organisationens överlevnad. 
 Men det finns andra sätt att kontrollera organisationer, exempelvis med 
hjälp av revisorer (Brå 2004:4). Inspektioner är en annan kontrollform. Det 
finns en risk för att kontroller och inspektioner sker ganska ytligt, genom 
översiktliga kontroller av dokumentation och liknande (Korsell, 2003; Ska-
gerö & Korsell, 2006). Certifieringssystem är en vanlig form av kvalitets-
kontroll. Standardiseringssystem är också viktiga för att kunna kontrollera 
att organisationer hanterar varor och tjänster på ett överenskommet legi-
timt sätt, inte minst när det gäller arbetsmiljöfrågor. Återigen är det som 
inspekteras och kontrolleras ofta periferin eller ”front stage”. 
 

Organisation och nätverk 
När det gäller frågan om organisation och nätverk finns det kombinationer 
av organisationer och nätverk (Brå 2005:11). Det innebär att nätverk kan 
vara mer eller mindre organiserade (Ahrne & Brunsson, 2006). Samtidigt 
kan en organisation ta sig nätverksliknande former. Endast en fullständig 
kombination av organisationselement är egentligen en riktig organisation. 
Organisationselement är medlemmar, kollektiva resurser, beslut, regler, 
auktoritet, ledning, hierarki, information och sanktioner. Vissa av organisa-
tionselementen överlappar varandra. Vad som gör dessa till element i en 
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organisation är att det är fråga om något explicit uttalat och formellt. Med-
lemskap är explicit och formellt fastställt (man vet vem som är medlem); 
regler är beslutade (till skillnad mot informella normer) och kända. Kollek-
tiva resurser kan vara explicitgjorda och allmänt kända innebärande exem-
pelvis att samtliga medlemmar har tillgång till förhandlingsmakt gentemot 
andra aktörer, vilket i sin tur kräver kapacitet och resurser hos organisatio-
nen. En viss kunskap (innovation) kan dessutom bli en explicit resurs ge-
nom att ett företag får patent på den etc.  
 Ett nätverk kan vara en kombination av ett mindre antal organisations-
element (jfr Ahrne & Brunsson, 2006). Ett slutet nätverk kan till exempel 
ha bestämda medlemmar, men kanske ingen hierarki och inga gemensamma 
kollektiva resurser, utan varje medlem bidrar med sina resurser (även om 
medlemmarna själva kan förstås som en kollektiv resurs för nätverket eller 
organisationen). Mycket talar för att de organisationer som uppkommer 
genom de kriminella nätverken ser ut på detta sätt utan en ”full” och enty-
dig uppsättning organisationselement enligt ovan (Brå 2005:11).  
 En synnerligen viktig aspekt när det gäller medlemskap och relationer i 
samarbetsprojekt – organisationer och nätverk – är tidsaspekten. Det vill 
säga den tidshorisont som finns för samarbetet. Vilka tidshorisonter och 
omloppstider ryms i olika typer av samarbeten, och vilka förväntningar har 
individerna? Hur länge gäller överenskommelsen man träffat? Går ”alla” 
och väntar på det stora klippet och tror att varje brott är det sista? Om 
någon betalar månadslön för en viss tjänst, till exempel övervakning, för 
hur lång tid tänks detta gälla? Detta hänger också samman med en fråga 
om beroendet. Vad händer om någon i ett brottsligt nätverk eller en organi-
sation blir ”arbetslös”? Finns det några arbetslöshetsarrangemang?  
 Vilket kommer först i relationen mellan legal och illegal verksamhet i 
organisationer? Det vanliga är säkerligen att personer startar ett företag och 
sedan dras in i illegala transaktioner (kanske på grund av en ekonomisk kris 
eller genom spelskulder) (Korsell, 2003). I andra fall kan etablering av ett 
företag vara ett led i ett kriminellt projekt. Alla mönster för en organisation 
finns, men olika tidsordningar kan vara ett sätt att skilja mellan olika 
mönster för brottslighet inom företag. 
 Frågan om och i vilken utsträckning verksamheter är illegala eller ej kan 
också ha en historisk tidsdimension genom att lagstiftning ändras. Vad som 
är legalt respektive illegalt är inte för alltid givet utan varierar. Ibland kan 
vissa verksamheter legaliseras, till exempel kontorsbyråer som blev privata 
arbetsförmedlingar eller personaluthyrningsföretag. På motsvarande sätt 
kan legala verksamheter bli illegala. Det mest kända och förskräckande 
exemplet är alkoholutskänkningens kriminalisering i förbudstidens USA 
efter första världskriget. Institutionella förändringar kan således ändra be-
teckning och legitimitet för aktiviteter. Flera verksamheter är för övrigt 
endast legala då de organiseras i särskilda former. Centralstimulerande 
preparat och andra former av narkotika ska till exempel säljas på recept på 
apotek och inte illegalt av langare, även om själva drogen kan vara identisk 
och legalt framställd (Augustsson, 2003). 
 I Sverige tog den organiserade brottsligheten fart genom spritsmuggling-
en under mellankrigstiden då motboken infördes (Andersson, 2001). Efter 
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förbudstiden fann den organiserade brottsligheten en ny marknad; det var 
narkotikan, som på allvar började etablera sig under sextiotalet (Korsell & 
Hansen, 2002; Johansen, 1994). Därefter har den organiserade brottslighe-
ten utvecklats på fler områden. I länder som Norge och Sverige drev de 
yrkesmässiga smugglarna en form av tjänsteproducerande organiserad 
brottslighet som skiljer sig från de former av parasitär organiserad brotts-
lighet – genom utpressning och beskydd – som fanns och fortfarande finns i 
länder som Italien och USA. Precis som legal verksamhet kan illegal sådan 
således ha olika inriktning och organiseras olika i olika länder och under 
olika tider beroende på vilka historiska, kulturella och institutionella för-
hållanden som är för handen (jfr North, 1981; Brinton & Nee, 1998).  
 

Överlappande fält  
Det går att betrakta olika verksamheter, såväl legala som illegala, som 
praktiker, tillvägagångssätt, sammansatta av en rad relaterade aktiviteter 
vilka kan utföras av olika aktörer – både organisationer och individer 
(Augustsson, 2005). Den produktionslinje som redovisas nedan, där vi får 
följa en varas förflyttning mellan olika legala och illegala organisationer 
och aktörer, kan sägas utgöra en praktik (jfr Wenger, 1998). Denna praktik 
kan delas upp i kluster av aktiviteter: anskaffning, förädling, transport och 
distribution samt övrig service. Vart och ett av dessa kluster kan i sin tur 
delas upp i mindre aktiviteter. Aktörer och organisationer kan antingen ut-
föra alla aktiviteter själva, eller så kan det finnas en arbetsdelning mellan 
olika aktörer och organisationer. Det här skapar olika positioner och en ar-
betsdelning mellan relaterade aktörer samt behov av integration och sam-
ordning.  
 Utifrån det ovanstående och bland andra Bourdieu (1990, 1993) och 
White (2002) skulle vi kunna karakterisera illegala verksamheter – precis 
som legala – som olika delvis överlappande marknader eller sociala fält. Det 
ger mer fokus på struktur och enskilda aktörers positioner än en renodlad 
nätverksanalys (jfr Brå 2005:11). Inom fältet mobiliserar aktörerna sina 
resurser i kampen mot de andra konkurrerande aktörerna. Konkurrensen 
mellan de illegala kan vara knivskarp. Dock är aktörer och organisationer 
inom dessa sociala fält i slutändan givetvis även beroende av resurser som 
finns utanför själva fältet. Å ena sidan måste ”råvaror”, som materiella till-
gångar och komponenter, eller immateriella tillgångar som programvara till 
datorer, föras in i fältet (anskaffning). Å andra sidan måste man hitta sätt 
att föra ut de förädlade varorna till ”kunder” (försäljning). 
 Det är således, som vi kommer att se, en produktions- och distributions-
process, där varor går från att vara legala till att bli illegala och sedan görs 
(till synes) legala igen. Som vi kommer att se är den här processen av illega-
lisering och legalisering den största och i princip enda uppenbara skillnaden 
mellan legal och illegal verksamhet. Ur denna synvinkel innehar exempelvis 
tjuvar och hälare gränsöverskridande roller. En viktig förutsättning för att 
de själva ska kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet och upprätthålla 
relationer inom det sociala fältet är att de kan dölja sin gränsöverskridande 
verksamhet på ett framgångsrikt sätt. 
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 Från det här perspektivet, och i stor utsträckning för organisationsteori i 
allmänhet, blir frågan huruvida den illegala verksamheten är organiserad 
eller inte oväsentlig, nästintill otänkbar. I princip all verksamhet är i någon 
mån organiserad, även den som inte domineras av formella organisationer. 
Frågan är hur den är organiserad och varför den är organiserad på ett visst 
sätt. För att anknyta till diskussionen om organisationselement gäller frågan 
vilka element som ingår och varför. Det handlar om nätverk som har vissa 
likheter med, men på väsentliga punkter skiljer sig från organisationer (jfr 
Powell 1990). 
 Inom forskningen råder det delade meningar om hur den organiserade 
brottsligheten organiserar sig. Begreppet organiserad brottslighet används 
ofta för att beskriva en mer avancerad och samhällsfarlig brottslighet (Jo-
hansen, 1996). Bortsett från att det begreppet är tämligen tvetydigt och har 
många definitioner, är det av grundläggande betydelse att försöka få klarhet 
i begreppet organisation. Med andra ord är det termen organiserad i be-
greppet organiserad brottslighet som behöver undersökas teoretiskt (jfr 
Ahrne, 1994). Den centrala frågan är hur denna organisering ser ut och 
vilka faktorer som påverkar dess utseende.  
 Det finns många likheter mellan att driva en legal eller en illegal affärs-
rörelse (Steffensmeier, 1986). Båda verksamheternas inkomster är beroende 
av omfattningen av verksamheten, skickligheten att marknadsföra varorna, 
kontakter som inte avslöjar affärshemligheter utan är lojala och som dess-
utom kommer i tid till arbetet. Skillnaden blir därför inte stor mellan orga-
niserad brottslighet och legal affärsverksamhet, även om såväl form som 
grad av organisering kan variera dem emellan. Alla organisationer följer 
normer och regler, men illegala organisationer följer inte lagstiftning och 
etablerade normer i samma utsträckning. Samtidigt är det viktigt att kom-
ma ihåg att den organiserade kriminaliteten huvudsakligen inte är ett mål i 
sig utan ett medel för att nå målet att tjäna pengar och maximera de insatta 
resurserna i en konkurrenssituation.  
 Brottslighet kan som sagt integreras med vanlig näringsverksamhet med 
följden att ”kriminell verksamhet inte bara formar, utan formas också av 
det legitima sammanhang i vilket den bedrivs” (Walsh, 1977:87). Den or-
ganiserade brottsligheten är således något mer än en brottslighet i samhäl-
lets utkanter. Den är i själva verket en del av samhället och möter andra 
grupper och personer för ett ömsesidigt utbyte av tjänster (Johansen, 1996; 
Woodiwiss, 2001). Det är dessa gråzoner som är karaktäristiska för den 
organiserade brottsligheten; mötet mellan brottsligheten, det reguljära nä-
ringslivet, myndigheter, kunder och, i vissa länder, även politiker. Ju större 
gråzon, desto mindre är skillnaden mellan den organiserade brottsligheten 
och det reguljära samhället (ibid.).  
 Organiserad brottslighet är definitivt en fråga om brottslig affärsverk-
samhet (Arlacchi, 1986). En betydande skillnad mellan organiserad brotts-
lighet och legal affärsverksamhet är naturligtvis vilka tjänster och varor 
som bjuds ut. Det finns forskare som menar att det också förekommer att 
det legitima näringslivet låter sig involveras i den organiserade brottslighe-
tens verksamhet och till och med delvis övertar den organiserade brottslig-
hetens metoder (Ruggiero, 1996).  
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 Till skillnad mot en legal affärsverksamhet måste den illegala hålla sig 
undan lagens långa arm, och det ställer särskilda krav på den illegala verk-
samheten (Brå 2005:11). Det gäller för det första att undgå att bli gripen av 
polisen. För det andra har den illegala verksamheten inte något skydd av 
rättssamhället utan kan falla offer för brott som utpressning, stölder, för-
skingring och bedrägerier, ofta från kriminella personer. För exempelvis en 
hälare kan det vara tjuvar som denne gör affärer med, för att inte tala om 
de tjuvar som hälaren inte köper stöldgods av (Steffensmeier, 1986). Till 
detta kommer att rättssamhället inte kan avgöra civil- och arbetsrättsliga 
tvister inom den kriminella affärsverksamheten.  
 De illegala organisationerna måste hitta andra former för att lösa kon-
flikter som bygger på mer eller mindre överenskomna normer för vad som 
är ”rätt” och ”rimligt”. Man kan tänka sig att ”kriminella amatörer” för 
att göra karriär och bli professionella på den illegala arbetsmarknaden mås-
te lära sig och socialiseras in i dessa normsystem för konfliktlösning, precis 
som de måste lära sig mer generellt agerande i relationer med kriminella. 
Det är flera ”läxor” av tekniker och förhållningssätt i olika situationer som 
måste inläras (jfr Berger & Luckmann, 1967; Klockars 1974; Steffensmeier 
& Ulmer, 2005). 
 För att hantera dessa för den kriminella verksamheten särskilda risker 
och hot måste individer inom den illegala verksamheten förvärva de färdig-
heter som krävs för att driva en kriminell affärsverksamhet (Steffensmeier, 
1986). Här finns inga konventionella kanaler med skolor och böcker utan 
erfarenheten kommer av den kriminella praktiken och det man lär sig av 
andra gärningspersoner. Till detta måste personer i den illegala miljön kun-
na lita på varandra, vilket kan vara svårt i en riskfylld miljö. Svårigheterna 
neutraliseras genom att de affärsmässiga relationerna begränsas till perso-
ner som det går att lita på (Steffensmeier, 1986). Detta hämmar naturligtvis 
den kriminella aktiviteten. I den kriminella miljön är därför förtroende av 
stor betydelse, som kompensation för bristen på rättsväsendets stöd (Brå 
2005:11).  
 Individerna i den kriminella miljön måste också ekonomiskt dra nytta av 
den brottsliga verksamheten, för att det ska vara värt att ägna sig åt brott 
trots risker och en fientlig miljö (Steffensmeier, 1986). I likhet med den 
legala verksamheten gäller att hänsyn måste tas till vilka alternativ som 
föreligger (March & Simon, 1958; March & Olsen, 1976). Tjuvar av olika 
slag, knarklangare, hälare, försäljare av illegala vapen, förfalskare och kor-
rupta poliser formar ett ”loosely coupled system” i den meningen att de 
faktiska och potentiella kontakterna och relationerna är av annat slag än 
mellan personer som inte befinner sig inom ”den undre världen” (Steffens-
meier, 1986:4).  
 Det som möjliggör exempelvis en omfattande häleribransch är att det 
finns en legitim marknad som stöldgodset kan säljas på. Det sker när stöld-
godset kan säljas på ett sådant sätt att det inte uppfattas som stöldgods eller 
förutsättningarna vid försäljningen är tillräckligt legitima så att köparen 
inte tar för stora risker och kan ertappas med att ha agerat oseriöst. Efter-
som det är legitimt med begagnade varor i second hand-butiker, i antikhan-
deln, på auktioner, genom annonser i tidningar eller på nätet, är förutsätt-
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ningarna mycket goda att handla med stöldgods utan att köparen behöver 
uppfatta sig som en del i en kriminell marknad, framför allt när man till-
lämpar tekniken att inga frågor ställs (Steffensmeier, 1986:34). Här utgör 
framväxten av en massproduktion och masskonsumtion (fordism) en avgö-
rande förutsättning för vissa typer av häleri, eftersom den skapar identiska 
varor vilket i princip endast gör det möjligt att spåra rättmätiga ägare ut-
ifrån defekter i den aktuella varan.  
 Det sociala fältets struktur, där övergången mellan det legala och illegala 
sker, begränsas och möjliggörs av olika materiella förutsättningar och idéer 
(normer, institutioner, m.m.). Arbetsdelning, liksom skillnader i status mel-
lan olika aktörer bidrar till den här strukturen. Exempelvis är IT-relaterad 
illegal verksamhet beroende av vissa tekniska förutsättningar och mer om-
fattande tekniska system, vilket ger olika möjligheter att organisera verk-
samheten. (Augustsson, 2005). Anskaffning och distribution av mjukvara 
underlättas till exempel av Internet, vilket gör att fysisk distribution (till 
exempel via CD-ROM och DVD) blir onödig. 
 

Varans väg 
EKONOMISK BROTTSLIGHET  

För åskådliggöra hur varor kan färdas i den ekonomiska miljön, både i den 
illegala och legala, hur de byter skepnad och är föremål för olika former av 
byten och transaktioner – vissa brottsliga – följer vi nedan en varas väg och 
aktörernas motiv och transaktioner. Vi väljer ett kylskåp eftersom det inne-
håller tillräckligt mycket bruks- och bytesvärde för att vara intressant för 
människor, organisationer och företag, och följer det genom de olika leden i 
produktions-, distributions- och försäljningsprocessen.  
 Kylskåpet tillverkas och monteras av ett företag utomlands. Eftersom 
det är en legitim sysselsättning att framställa kylskåp, befinner vi oss på den 
legala sidan av ekonomin. Näringsverksamheten är legal, och detsamma 
gäller för arbetskraften som svarar för själva produktionen. 
 Som nämnts ovan kan även legala organisationer med legala verksamhe-
ter bryta mot och överskrida reglerna (för en översikt, se Korsell & Nilsson, 
2003). För att minska kostnaderna kan det vara lönsamt att bryta mot de 
bestämmelser som gäller för verksamheten. Konkurrenstryck kan vara en 
orsak, tidsbrist en annan. Vissa bestämmelser bryter man mot på grund av 
inkompetens. Det är många regler att leva upp till och särskilt små företag 
kan sakna resurser att sätta sig in i allt. Inom större företag kan olika kultu-
rer finnas, och på vissa enheter eller avdelningar kan det innebära att per-
sonerna där bryter mot regler för att framstå som självständiga och fram-
gångsrika gentemot ledningen. Informella ledare kan således driva verk-
samheten delvis i motsättning till det formella ledarskapet. Här kan man 
med Goffman (1959) tala om olika ”regioner” eller om ”front stage” och 
”backstage” när det gäller att driva och genomföra olika projekt.  
 För många organisationer, till och med statliga myndigheter, finns mot-
stridiga krav och regler vilket tvingar fram regel- och lagbrott – eller snara-
re negligerande av regler och lagar – om verksamheten ska kunna bedrivas 
någorlunda effektivt. Sådana exempel är brott mot offentlighetsprincipen, 
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offentlig upphandling och tillsättande av tjänster. Att brott lärs ut i före-
tagsmiljön är en gammal sanning (Sutherland, 1949). En företagare kan 
också försöka hemlighålla för de anställda att exempelvis stöldgods köps in 
(jfr Sutton, 1998). Modern ekobrottsforskning betonar organisatoriska aspek-
ter för att förklara regelöverträdelser inom företag (jfr Lindgren & Thean-
dersson, 2000).  
 Det går att skilja mellan små och stora företags regelöverträdelser. En 
liten rörelse, exempelvis en restaurang, har mindre möjligheter till exempel-
vis avancerad skatteplanering än ett stort företag inom en koncern med 
bolag som verkar i flera olika länder. Det mindre företaget har därför en 
mer begränsad repertoar av åtgärder, och det innebär att de metoder som 
står till buds ofta är direkt brottsliga, till exempel svarta oredovisade in-
komster. Något som är vanligare än brott i större företag är att de sätter 
press på reglerna och försöker hamna i ett förhandlingsläge med myndighe-
terna, och till och med politiker, genom branschorganisationer. Det gäller 
att helst inte bryta mot reglerna, framför allt inte mot regler med sanktio-
ner, men ändå utmana bestämmelserna genom att befinna sig i en gråzon 
mellan det legala och illegala (Braithwaite, 2003). I denna gråzon kan det 
förekomma diskussioner om den rätta tolkningen av regler och förarbeten 
och om den korrekta bedömningen av företagets åtgärder. Denna gråzons-
problematik är sannolikt vanlig hos företag som aldrig vill riskera att bli 
ertappade med att bryta mot straffrättsliga regler. Det gäller då att minime-
ra det svarta eller kriminella fältet och i stället göra det gråa så stort som 
möjligt. En annan metod är att slå vakt om kärnverksamheten och se till att 
brott begås där, eller att lägga ut de kriminella aktiviteterna till kretsar 
utanför företaget.  
 För att återvända till det företag som tillverkar kylskåp. Det visar sig att 
denne fabrikör bryter mot regler som gäller för verksamheten. Exempelvis 
kan företaget överträda de regler som gäller för arbetarskydd och den yttre 
miljön, och därigenom få lägre kostnader. Företaget kan också bryta mot 
skattereglerna för att minska kostnaderna. Det handlar därför om ekono-
misk brottslighet eftersom en laglig näringsverksamhet begår brott mot de 
regler som gäller för verksamheten (Korsell, 2002).  
 Företaget och dess ledning kan se många goda skäl till att trotsa lagstift-
ningen. Exempelvis vill de värna om sysselsättningen och bygga upp en 
solid bas för investeringar och bedöma detta som viktigare än de anställdas 
arbetsmiljö. De anser också att de redan betalar tillräckligt höga skatter, 
och eftersom skattemoralen är låg i produktionslandet kan de med gott 
samvete hävda att ”alla andra gör det”, det vill säga bryter mot skattereg-
lerna. Lagöverträdarna betraktar sig därför knappast som brottslingar. 
Kriminella är i stället tjuvar som bryter sig in i fabrikens färdiglager för att 
stjäla kylskåp och andra gärningspersoner som tydligare överensstämmer 
med vår bild av hur en brottsling ska se ut och vad denne ska göra. 
 
ORGANISERAD BROTTSLIGHET 

Några personer som kan knytas till den organiserade brottsligheten, har 
emellertid lyckats rekrytera en anställd på företaget som ska gömma narko-
tika i ett kylskåp och sedan paketera detta i originalförpackning med plast 
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och skumplast. Meningen är att narkotikan tryggt och säkert i kylskåpets 
innandöme ska transporteras med olika transportslag för att så småningom 
hamna på en lastkaj i Sverige. Det är ingen annan på företaget som känner 
till att den anställde utför denna enstaka ”tjänst” för den organiserade 
brottslighetens räkning. Företagsledningen skulle i stället bli mycket upp-
rörd om de visste att företaget genom denne illojale medarbetares agerande 
medverkar till grov kriminalitet. Skälet till att medarbetaren inlåter sig på 
avancerade narkotikaaffärer är privata skulder till följd av spel, och han ser 
därför en möjlighet att sanera sin dåliga ekonomi (Brå 2005:11). Han blev 
kontaktad och rekryterad av en person som tillhörde de bekantas bekanta. 
Gärningspersonen, som tillhör den legala ekonomin och dess legala arbets-
tagare, kan betraktas ingå i den organiserade brottslighetens nätverk, visser-
ligen bara i dess perifera delar (Brå 2005:11). Denne medarbetare kan vara 
ostraffad och ha en livsföring som ligger långt ifrån en kriminell livsstil. 
Personer inne i verksamheten (insiders) utgör emellertid en central del av 
kriminaliteten genom att med råd och dåd underlätta utförandet av olika 
brott.  
 För att verksamheten ska bli framgångsrik krävs, som detta exempel 
visar, planläggning, koordinering av komplexa aktiviteter och organisation 
på samma sätt som i vilken legal affärsverksamhet som helst. Det är också 
dessa egenskaper och metoder, snarare än gärningspersonernas profil, som 
vissa forskare betonar är utmärkande för både den organiserade brottslig-
heten och vanlig affärsverksamhet (Ruggiero, 1996).  
 Till skillnad från kylskåpstillverkaren bedriver den kriminella gruppe-
ringen med inriktning på storskalig narkotikasmuggling en alltigenom kri-
minell verksamhet eftersom all befattning med narkotika är brottslig. Verk-
samheten är dessutom en sysselsättning som enbart bedrivs vid sidan av 
några andra kriminella småjobb. Även om narkotikasmugglingen är stor-
skalig är den inte hierarkiskt uppbyggd. Smugglarna organiserar sig inte 
mer än vad som behövs. Varför öka upptäcktsrisken genom stora och iögon-
fallande organisationer (Zaitch, 2002)? Den klassiska litteraturen om orga-
niserad brottslighet analyserar olika organ på toppnivå. Under dessa finns 
familjer som leds av en ”boss” och en ”underboss” (Cressey, 1969). Vid 
sidan av familjeöverhuvudet finns en rad underordnade yrkesgrupper, som 
”rådgivaren” som sköter kontakten med myndigheterna och med olika be-
fälspersoner eller förmän med olika interna och externa arbetsuppgifter. 
Denna beskrivning har utsatts för kritik eftersom den kan ge upphov till en 
felaktig bild av organisationsstrukturen (Ryan & Rush, 1997). Inte heller 
själva ikonen för det organiserade gangsterväldet, Al Capone, styrde och 
ställde i Chicago genom en hierarkisk organisation (Haller, 1995). 
 En norsk studie om vilka personer som under perioden 1968–1980 straf-
fades för narkotikabrott ger mindre bilden av ”proffsen, bankmännen och 
penningfurstarna” och mer av ”splittrade familjer” och ”alkoholiserade 
uppfostrare” (Christie & Bruun, 1985:103). En svensk studie menar att den 
ekonomiska utdelningen från Stockholms narkotikamarknad är alltför liten 
för att ge föreställningar om en ”mycket avancerad och välorganiserad 
kriminalitet” (Enroth & Lenke, 1980). I själva verket skulle de uppskatt-
ningar i ”mångmiljardklassen” som förs fram i media vara helt grundlösa. 
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Narkotikahandeln kräver inte större resurser än vad som redan finns när 
det gäller den begagnade bilhandeln, antikvitetsverksamheten, lägenhets-
skojandet och porrklubbsverksamheten. Från forskarhåll menade man såle-
des att bilden av den organiserade brottsligheten har blåsts upp av myndig-
heter och media (Enroth & Lenke, 1980). I studien Narkotikabrottslighe-
tens organisationsmönster beskrivs hur personer i nätverk går samman för 
smugglingsoperationer. Det är både kostnadseffektivt och ger ett skydd mot 
exponering från myndigheterna. När personer i nätverk går samman i pro-
jekt tar sig verksamheten organisationsliknande former med arbetsdelning 
och andra typiska organisationselement (Brå 2005:11). När sedan projektet 
är genomfört går organisationen ner i aktivitetsgrad eller i viloläge. 
 Den kriminella grupperingen som vår kylskåpstillverkare har kontakter 
med består av en kärna av yrkeskriminella med ett brokigt kriminellt förflu-
tet. Dessa yrkeskriminella anlitar frilansare för olika uppdrag, till exempel 
att tillverka lönnutrymmen i bilar, agera som kurir eller hjälpa till med att 
tvätta pengarna. De anlitade personerna kan beskrivas som kriminella ar-
betstagare.  
 Den organiserade brottsligheten drar således till sig en rad yrkespersoner 
och specialister. Det kan vara odlare, fabrikörer, entreprenörer, kurirer, 
chaufförer, piloter, ekonomer, jurister, experter på penningtvätt etc. Vissa 
särskilda yrken utvecklas också, exempelvis vid förädling av narkotika 
(Zaitch, 2002). Verksamheten hålls samman och reproduceras genom orga-
nisationer av typen förtätade eller mer lösa nätverk. Organisationen är kär-
nan; utan organisation, samverkan och ledarskap skulle verksamheten inte 
kunna bestå någon längre tid (Sund, 2002). Som nämnts är kärnan i alla 
organisationer en uppsättning av kollektiva resurser som framställs, under-
hålls och används av organisationens medlemmar eller medarbetare. Skälet 
till att dessa personer kommer tillbaka till organisationen är att de har ett 
intresse i resurserna, de behöver och vill ha dessa (Ahrne, 1994). 
 I exemplet med kylskåpet utför de kriminella arbetstagarna ett kriminellt 
arbete och befinner sig då helt utanför den reguljära arbetsmarknaden och 
dess lagstiftning och trygghetssystem. Däremot är kopplingen till den legala 
ekonomin stark eftersom skälet till att de anlitats för brottslig verksamhet 
är att de har civila och lagliga yrken som ger en kompetens som den organi-
serade brottsligheten behöver. 
 Rekryteringen av personen i kylskåpsfabriken betraktar grupperingen 
som något av ett fynd eftersom det nya smugglingssättet kommer att vara i 
det närmaste riskfritt och kräver mindre resurser än att smuggla med per-
sonbilar. Vad medarbetaren på kylskåpsfabriken inte vet är att han kommer 
att anlitas många gånger till, och på kuppen bli en tämligen välbärgad man 
som så småningom investerar narkotikapengarna i en egen verkstadsrörelse. 
En av dem som ingår i den kriminella grupperingen har dessutom en fru 
som bedriver en framgångsrik bordellverksamhet. Hon passar på att kon-
takta medarbetaren på kylskåpsfabriken för att se om han, eller någon av 
hans kollegor, är intresserad av de tjänster som hennes verksamhet kan 
tillhandahålla. En av hans kollegor nappar på erbjudandet, men vår medar-
betare är mer intresserad av att tjäna pengar illegalt än att spendera dem 
illegalt.  
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 Inom den organiserade brottsligheten framstår kvinnorna som klart 
underordnade männen. Kvinnan målas upp som offer för prostitution och 
trafficking, och den gängse bilden av organiserad brottslighet är att det är 
en ”machokultur”. En kultur som innefattar traditionellt manliga, hierar-
kiska strukturer byggda på makt, hot och våld (Arlacchi, 1979; Sund, 
1999). Organiserad brottslighet har därför ansetts vara männens domän 
och kvinnornas inblandning har ignorerats inom forskningen. Emellertid 
har Kleemans och Van de Bunt (1999) i en nederländsk undersökning fun-
nit att elva procent av individerna med en framskjuten position inom orga-
niserad brottslighet är kvinnor. Kvinnorna var inblandade eftersom de hade 
ett förhållande med en organiserad brottsling, men många gånger spelade 
de också en aktiv roll inom organisationen. Deras vanligaste funktioner var 
att dölja förekomsten av illegala aktiviteter, till exempel genom att förvara 
pengar eller varor. En annan ofta förekommande roll för kvinnorna var att 
etablera och upprätthålla kontakter. Dessutom fann forskarna exempel på 
kvinnor som var ledare för kriminella organisationer, ofta inom sexhan-
deln. En karriärväg för prostituerade är att själva söka bli entreprenörer 
med egna anställda. 
 Det visar sig att den kriminella grupperingen har ytterligare ett engage-
mang hos kylskåpstillverkaren. Överraskande nog är det med företagets 
verkställande direktör. Företaget har problem med att få betalt för en fak-
tura från en större leverans av kylskåp och alla rättsliga åtgärder har inte 
lett någonstans. Skälet är att den egentlige köparen laborerar med olika 
bolag, och det finns aldrig något att hämta när väl kronofogden knackar på 
dörren. Bedragaren hade helt enkelt köpt ett större detaljistföretag inom 
vitvarubranschen, beställt så många produkter som möjligt, realiserat ut 
hela lagret och stuckit med pengarna. Kylskåpstillverkaren hade blivit utsatt 
för det som kallas för ”long firm fraud” (Levi, 1987).  
 Det är inte enbart den rekryterade personen på kylskåpstillverkarens 
paketering som har skumma bekantas bekanta. Även kylskåpsdirektören 
har fått kontakt med den kriminella grupperingen och vill ha hjälp med en 
lite mer aktiv och övertygande indrivning än det legala samhället kan ställa 
upp med. Kylskåpstillverkaren tycker att det inte är mer än rätt att bedra-
garen får smaka på sin egen medicin. Det som sker är att det legala närings-
livet anlitar den organiserade brottsligheten för att utföra kriminella tjäns-
ter (Johansen, 1996). Ett samarbete sker mellan den legala och den illegala 
ekonomin. Det som ännu inte finns i kylskåpsdirektörens tankar är att den 
framgångsrika indrivningen kommer att följas av fler specialiserade upp-
drag, som kräver både finess, diskretion och styrka. 
 
ANSTÄLLDAS FIFFEL  

Kylskåpet exporteras till en försäljare i Sverige, som bedriver en laglig verk-
samhet med lagliga medarbetare. En medarbetare till den organiserade 
brottsligheten tar sig in på lastkajen och avlägsnar narkotikan från kylskå-
pet. Denne person är klädd som en lagerarbetare för att smälta in i miljön. 
Narkotikan distribueras sedan vidare, delas upp på mindre partier och 
hamnar hos olika lägre grossister. Dessa säljer varan vidare till detaljister 
innan den når missbrukarledet. 
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 Det på narkotika tomma kylskåpet står nu med emballaget öppnat på 
lastkajen och plasten fladdrar i vinden. En anställd får syn på kylskåpet och 
får en idé. Han låtsas att skåpet har skadats under transporten, vilket på 
sätt och vis också är fallet. Innan man hinner flytta kylskåpet in i försälj-
ningslokalen ställer den anställde undan det i ett sidoutrymme till lastkajen. 
Den anställde ingår nämligen i ett kamratgäng, där man försöker ”hjälpa” 
varandra på olika sätt. Förra veckan fick han några nya dubbdäck från en 
bekant som råkar arbeta på en däckfirma och nu vill denne ha ett nytt kyl-
skåp till bostaden. Den anställde i vitvarubutiken vill gärna återgälda dubb-
däcken och på kvällen kör han iväg med kylskåpet till sin kamrat. Detta är 
ren stöld och kan beskrivas som en intern stöld. Både medarbetaren på 
däckfirman och vitvarubutiken vet att det de gör är olagligt, men de uppfat-
tar ändå att de har ledningens stöd för lite småfiffel så länge det håller sig 
på en rimlig nivå. Det är till och med så att arbetsgivaren utnyttjar situatio-
nen genom att hålla nere lönerna. De anställda anser också att brotten är 
tämligen oskyldiga eftersom de inte säljer godset vidare utan det snarare är 
ett sätt att ”stötta” varandra inom bekantskapskretsen. Alla inblandade vet 
att denna form av interna brott är mer vanligt förekommande än vad den 
allmänna debatten anger (Henry, 1978; Mars, 1994). 
 
YRKESRELATERAD BROTTSLIGHET 

Trots att kamraten på däckfirman får hjälp med både det ena och det 
andra, inte minst ett nytt kylskåp, är ekonomin dålig, och han har börjat 
låna ur handkassan vid försäljningsdisken. Snart börjar de här lånen ske 
ganska ofta och eftersom han är något av kamrer på firman, har förtroende 
och är ansvarig för kassan har han rika tillfällen att sköta dessa ”lån” 
snyggt och diskret (Cressey, 1953). Eftersom han missbrukar sin förtroen-
deställning med medel som han har redovisningsansvar för är det fråga om 
förskingring och inte stöld. Detta är ett brott som inte tillhör de traditionel-
la, som stöld, utan sker som en följd av att den anställde utnyttjar sin ställ-
ning (Clinard & Quinney, 1973). Sådan brottslighet räknas som en del av 
den ekonomiska brottsligheten och brukar benämnas yrkesrelaterad brotts-
lighet (”occupational crime”). Det finns således två typer av ekonomisk 
brottslighet, dels ”corporate crime” som sker i företagets och ägarnas in-
tresse som med kylskåpsföretaget ovan som bröt mot miljölagstiftningen 
och skattereglerna, dels ”occupational crime” som begås av medarbetare 
som missbrukar sin ställning, ofta till skada för arbetsgivaren (Clinard & 
Quinney, 1973). 
 
TRADITIONELL BROTTSLIGHET 

De dåliga affärerna leder emellertid till att den anställde på däckfirman 
säljer stöldgodset, det vill säga kylskåpet, till en hälare som han råkar kän-
na. Det är en second hand-butik med inriktning på lite grövre varor. Ett i 
det närmaste nytt kylskåp smälter väl in i butiken, där de flesta föremål 
införskaffas legitimt (Walsh, 1977). Butiksinnehavaren förstår ungefär hur 
det har gått till eftersom han känner sin säljare. Dessutom saknas garantier 
och annan dokumentation trots att kylskåpet inte alls är gammalt. Hälaren 
kombinerar en legal affärsverksamhet med en illegal. Eftersom en del av 
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affärsrörelsen är helt illegal, häleri med stöldgods, handlar det om en regel-
rätt kriminell verksamhet. Hälaren kan inte anses bryta mot de regler som 
gäller för näringsverksamheten, som vid ekonomisk brottslighet, utan det är 
traditionell brottslighet. Däremot finns det många fördelar att dölja den 
kriminella verksamheten i en laglig verksamhet. 
 Hälaren ringer runt och anlitar en rad tjuvar som genomför regelrätta 
beställningsuppdrag. De arbetar och får betalt per uppdrag. När det hand-
lar om tunga varor brukar tjuvarna hjälpa till med att förmedla kontakt 
med personer som kan bistå med lastning och andra sysslor som behövs vid 
större stölder (Steffensmeier, 1986). Tjuvarna och deras hjälpredor kan 
anses tillhöra den kriminella arbetsmarknaden. 
 Hälaren kommunicerar med tjuvarna via mobiltelefoner med kontant-
kort för att undvika att bli spårad av polisen vid en eventuell upptäckt (jfr 
Brå 2005:11). Precis som i legala delar av ekonomin skapar utveckling 
inom informationsteknik möjligheter till nya former för organisering av 
illegal verksamhet (Augustsson & Sandberg, 2003). Framför allt mobiltele-
foner, men också Internet, fungerar som ett sätt att kommunicera och orga-
nisera kriminell verksamhet. Det underlättar koordineringen av aktiviteter 
bland medlemmar som är geografiskt utspridda, vilket möjliggör en ökad 
rörlighet och dynamik bland brottsliga organisationer (jfr Bloomfield, m.fl., 
1997). Med tiden kommer hälarens brottsliga nätverk att utvidgas till 
främst Norge och Danmark, men enstaka kontakter sker även med aktörer 
i andra länder. 
 Hälaren kan sammanfattningsvis anses bedriva en allvarlig, gränsöver-
skridande brottslighet med kontinuitet och i samarbete med en rad perso-
ner. Denne är en spindel i nätet som dirigerar en rad stöldoperationer och 
kan därför anses bedriva organiserad brottslighet. Sannolikt är häleri en av 
de äldsta formerna av organiserad brottslighet (jfr Hall, 1935), som ofta 
underskattas till följd av sin stillsamma och odramatiska karaktär jämfört 
med exempelvis narkotikasmuggling, illegala spel eller prostitution.  
 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE BROTTSLIGHET 

Många kriminella aktiviteter är av gränsöverskridande karaktär (Ruggiero, 
1996). Brottslingarna agerar på samma gång lokalt, nationellt och globalt 
(Jung, 2003). Gränsöverskridande brottslighet liksom lagliga kontakter över 
gränserna har visserligen alltid funnits, men idag är kontakterna annorlun-
da än förr i och med globaliseringen. Held och McGrew (2000) menar att 
globaliseringen medför att det inte längre är någon avgörande skillnad mel-
lan det internationella och det nationella, inte heller mellan inrikespolitik 
och utrikespolitik. Gärningar som utförs på en plats kan få ekonomisk och 
social betydelse för människor på andra, mer avlägsna platser. Tid och plats 
pressas således samman genom globaliseringen. Enligt Giddens (2000) kan 
globalisering beskrivas som en ökning av relationer mellan alla världens 
hörn som gör att lokala platser påverkas av vad som händer långt därifrån 
och tvärtom. Vissa typer av IT-relaterade brott, särskilt de Internetbasera-
de, är exempel på detta. Nationella gränser saknar i stort, men inte helt, 
betydelse. Om en digital vara, som en film, finns tillgänglig på ett ställe är 
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den i princip tillgänglig överallt på jordklotet med undantag för vissa länder 
som Kina.  
 I själva verket följer brottsligheten med i det legala samhällets utveckling 
eftersom brottslighet och kriminalitet är en del av samhället. Brottsligheten 
anpassar sig till de legala marknaderna. Det är emellertid inte bara de kri-
minella som utnyttjar de möjligheter som globaliseringen ger upphov till. 
Det reguljära arbetslivet och den reguljära arbetsmarknaden anpassar sig 
också till globaliseringen och försöker exempelvis maximera vinsterna ge-
nom att dra nytta av att olika länder har olika lagar och regleringar. Före-
tag som har möjlighet flyttar ofta delar av produktionen utomlands, där 
arbetstiderna och lönerna inte är samma som i Sverige. I vissa länder är det 
dessutom lägre miljö- och hälsokrav än i Sverige, vilket företag kan utnytt-
ja. Det som är brottsligt i Sverige kan vara legalt i andra länder. En slags 
export av kriminalitet sker således genom att förlägga kriminella aktiviteter 
till andra länder. 
 
ORGANISERAD BROTTSLIGHET MÖTER NÄRINGSLIVET 

Hälaren gör också en del större inköp som inte går att placera i second 
hand-butiken eftersom det skulle innebära en för hög upptäcktsrisk. Därför 
brukar han samarbeta med andra näringsidkare på andra orter som också 
bedriver häleriverksamhet vid sidan av. Det är en framgångsrik riskminime-
ringstaktik att det ”heta” godset avyttras på en annan ort än där det togs 
(Steffensmeier, 1986). Nu har en kollega i en annan stad kommit över ett 
parti helt nya kylskåp och skickat en förfrågan om dessa kan placeras ut på 
något lämpligt ställe. Hälaren anser att dessa passar dåligt in i second hand-
butikens sortiment, men erinrar sig då att han känner en person som känner 
en annan person som arbetar på en firma som säljer vitvaror.  
 Faktum är att hälaren nyligen av en person köpte ett bättre begagnat 
kylskåp, som efter några avvägar hade hamnat i second hand-butiken. Han 
kontaktar sin bekant som i sin tur har kontakt med den anställde på vitva-
rubutiken. Denne talar med ägaren, en respekterad äldre man, som sitter i 
ekonomisk knipa till följd av den hårda konkurrensen på vitvarumarkna-
den, och han kan tänka sig att köpa hela partiet och slumpa bort kylskåpen 
i en filial på en annan ort, som svärsonen driver. Svärsonen är skyldig sin 
svärfar många tjänster och skulle det ”gå snett” är det svärsonen som får 
förklara varornas ursprung för polisen. Detta är början på ett omfattande 
samarbete mellan hälaren i second hand-butiken, som nu börjar köpa upp 
nya, stulna vitvaror över hela landet. Dessa hamnar så småningom i vitva-
rubutikens filial. Vitvarubutiken som från början var en helt laglig verk-
samhet förvandlas successivt till en hälericentral. Den respekterade vitvaru-
butiken med dess filial är således både offer för brott, när kylskåpet för-
svann från lastkajen, och en hälericentral.  
 Detta är ett typexempel på hur en massmarknad med identiska varor 
möjliggör häleri och andra brottsliga handlingar. Givetvis har det historiskt 
funnits liknande former av häleri med föremål som inte går att identifiera, 
exempelvis metaller och smycken som smälts ned. Bilbranschen, som gjort 
mycket för att utveckla massproduktionen, har tidigt verkat för registrering 
och märkning av sina produkter med hjälp av skyltar och chassinummer. 
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Exemplet med kylskåpets väg och vad den yppade för möjligheter för 
brottslighetens olika former och aktörer är självfallet konstruerat. Men 
denna konstruktion vilar på fasta empiriska utgångspunkter, vilket innebär 
att en varas väg och de transaktioner detta ger upphov till kan tjäna som en 
hypotesgenererande grundval för studier av hur de legala och illegala mark-
nadskrafterna möts.  
 

Förklaringsmodell 
I detta avsnitt sammanfattas den hittills förda diskussionen i ett antal struk-
turer eller områden där också antaganden och frågor formuleras. Dessa 
kommer att i olika utsträckning belysas i de olika delstudierna, beroende på 
respektive undersöknings inriktning. Exempelvis har undersökningen om 
hälerier i del 2 fokuserat på resurser, koordination, arbetsdelning, organisa-
tionens kärna och periferi, flöden av varor samt möten och marknader. 
 
RESURSER, KOORDINATION OCH ARBETSDELNING 

Kriminella aktiviteter i större skala förutsätter resurser, koordination och 
arbetsdelning. Därför fungerar organisationen som struktur för den krimi-
nella verksamheten. Legala organisationer grundas utifrån samma motiv. 
Skillnaderna mellan legala och kriminella organisationer framstår i ett teo-
retiskt ljus som påfallande små. Det är därför värdefullt att identifiera skill-
nader och likheter och försöka förklara vilka faktorer som styr detta. 
 
GLOBALISERING 

Globala, gränsöverskridande brott är svåra att kontrollera. Det kräver en 
samordning av både resurser och kunskap mellan rättsväsendets myndighe-
ter i de olika länderna. Att en del förfaranden är illegala i ett land och lega-
la i ett annat försvårar samverkan. Gränsöverskridningen sker således både 
mellan det legala och illegala samtidigt som brottet begås över de geografis-
ka eller virtuella gränserna (Internet). Hur illegala organisationer, entrepre-
nörer och uppdragstagare påverkas av globaliseringen är därför en central 
frågeställning.  
 
ORGANISATIONENS KÄRNA OCH PERIFERI 

Det är inte enbart illegala organisationer som har hemligheter. Även legala 
organisationer, som företag, skyddar sin kärna. Den utgörs av företagets 
spetskompetens och innesluter de allra mest betydelsebärande relationerna i 
organisationen. Kärnan är organisationens centrala del och är motsatsen till 
de perifera, kortvariga och ytliga relationerna i organisationen. Sedan visar 
organisationen upp en bild, en fasad, som framstår som legitim och anpass-
lig efter tidens krav. Även legala organisationer kan dölja omoraliska, illegi-
tima eller kriminella handlingar, och handlingar som på annat sätt inte 
följer uppsatta regler. Det finns slutna strukturer där insynen utifrån hind-
ras och som, till följd av bristande formella kontrollsystem, i praktiken 
enbart kan avslöjas av ”whistle blowers”. Dessa betraktas emellertid som 
förrädare eftersom ”alla” i organisationen kan sägas ha ett intresse av att 
hemligheterna inte läcker ut. Det är tydligt att legala organisationer på ett 
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teoretiskt plan kan härbärgera kriminella verksamheter och samarbeta med 
andra, kriminella organisationer. Vilka organisatoriska faktorer underlättar 
eller medverkar till att legala organisationer ger sig in på kriminella gär-
ningar? 

ORGANISATION, NÄTVERK OCH TID 

För att en organisation definitionsmässigt ska föreligga förutsätts att ett 
antal kriterier eller organisationselement uppfylls, som arbetsdelning och 
hierarki. Det visar sig emellertid att åtskilliga legala organisationer saknar 
vissa element. Det gäller i ännu högre grad kriminella organisationer. 
Forskning om organiserad brottslighet pekar på att brottsligheten bedrivs i 
projekt, där personer från det kriminella nätverket rekryteras (Brå 
2005:11). När väl projektet genomförs tar det sig organisationsliknande 
former. Det är tydligt att även tidsaspekten har betydelse för organisatio-
nens och projektens struktur. Hur ser flödet ut mellan projekten och orga-
nisationerna och vad har de för varaktighet? Hur ser den ekonomiska för-
sörjningen och de eventuella ”trygghetssystemen” ut, som den kriminella 
miljön möjligen kan tillhandahålla när medarbetare blir sjuka, skadade, 
måste gå under jorden eller blir ”permitterade” till följd av fängelsestraff?  
Vilka organisationselement finns? Under vilka villkor verkar personer i 
kriminella nätverk och organisationer?  
 
KOMPETENS, ARBETSLIV, KONTAKTER OCH LOJALITET  

Både legala och illegala organisationer behöver kompetenta och lojala ar-
betstagare; arbetsmarknaden tillgodoser detta behov mer eller mindre bra. 
Det finns en illegal arbetsmarknad som överlappar den legala eftersom den 
kompetens som det legala samhället bygger upp används för kriminell verk-
samhet. Kontakter och information är viktiga för att marknaden ska funge-
ra tillfredsställande och det gäller särskilt den kriminella delen som saknar 
arbetsförmedlingar och platsannonser. I den kriminella miljön är förtroende 
och lojalitet särskilt viktigt eftersom aktörerna saknar samhällets rättsliga 
skydd. Dessutom motarbetar myndigheterna verksamheten mer eller mindre 
aktivt. Förtroende är också mycket viktigt inom den legala ekonomin. Kun-
skapen om ett företag kan nämligen utnyttjas på olika sätt, till exempel vid 
så kallade insideraffärer vid utpressning. På såväl den legala som den illega-
la arbetsmarknaden finns olika yrken och karriärer. Det är tydligt att beho-
ven av arbetskraft liknar varandra i den legala och den illegala ekonomin, 
men att den brottsliga verksamheten måste kompensera för de nackdelar 
som brottsligheten medför. Hur förs kunskapen vidare på den illegala ar-
betsmarknaden? Hur ser kompetensutvecklingen ut när den är illegal? Vilka 
motiv har personer med denna kompetens att föra sin kunskap vidare till 
andra personer?   
 
PENGAR 

Ekonomisk vinning är det främsta och huvudsakliga motivet både för att 
bedriva en legal och illegal affärsverksamhet. Även om brottsligheten med-
för nackdelar jämfört med legala verksamheter måste det ändå finnas förde-
lar eftersom brott lönar sig – i högre eller lägre grad. Den kriminella hante-
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ringen av pengar försvåras emellertid av att den ofta är omodernt kontant-
baserad, och överskottet kan vara svårt att placera till följd av myndighe-
ternas intresse för att motverka penningtvätt. Trots dessa nackdelar kan de 
brottsliga vinsterna vara snabba och skattefria. 
 
FLÖDEN AV VAROR  

Varor och tjänster flödar genom ekonomin och ändrar skepnad från legala 
till illegala för att återigen bli legala. Olika typer av brott ligger bakom 
denna förvandling. För de enskilda och organisationer som står för detta 
flöde gäller det att dölja övergångarna från legalt till illegalt och tvärtom. 
Flödets utseende påverkas sannolikt av varans eller tjänstens karaktär, till 
exempel om det är materiella eller immateriella tillgångar (till exempel da-
torprogram). Som exemplet med kylskåpet illustrerar handlar det ekono-
miska livet, där legala och illegala verksamheter möter varandra, i grund 
och botten om flöden av varor och pengar mellan legala och illegala struk-
turer. Det är högst troligt att dessa övergångar mellan det legala och illegala 
följer vissa bestämda mönster och regelbundenheter; det finns en påtaglig 
lagbundenhet. Detta gäller även om det handlar om olika typer av varor 
eller om pengar från skiftande verksamheter. Det är också sannolikt att 
dessa övergångar sker på olika sätt eller med en viss variation över tid. En 
av projektets uppgifter är därför att identifiera dessa övergångar, beskriva 
dem och göra en typologisering. Till detta kommer uppgiften att analysera 
och förklara orsakerna till dessa olika varianter. Vilken typ av övergångar 
finns det för varor respektive pengar? Hur ser processen ut och hur ska den 
förklaras? 
 
GEOGRAFI, MARKNAD OCH MÖTEN 

Såväl legala som illegala varor och tjänster befinner sig på en marknad, och 
de geografiska och marknadsmässiga förutsättningarna förklarar flödet av 
varor och tjänster, men bör även påverka strukturen på organisationerna. 
Precis som för legala varor och tjänster behöver den kriminella miljön mö-
tes- och marknadsplatser, där inte minst de nyss nämnda transaktionerna 
mellan det legala och illegala kan ske. Vi har ovan följt en varas väg mellan 
legala och illegala strukturer. Mötes- och marknadsplatser för varors och 
tjänsters illegalisering och legalisering framstår som synnerligen viktiga för 
att förstå hur den legala och illegala ekonomin går in i varandra. Hur ser 
mötesplatserna ut? 
 
MODELLEN 

Sammanfattningsvis växlar näringslivets och arbetsmarknadens organisa-
tionsmönster mellan det illegala och det legala samtidigt som de antar olika 
former: projekt, nätverk eller organisationer. Vilka former den illegala eko-
nomin antar bestäms av olika faktorer som kommer att utforskas i detta 
projekt. Organisationsmönstret kan teoretiskt struktureras enligt en förklar-
ingsmodell i tre dimensioner, där den första dimensionen innehåller tre 
idealtyper: strukturerad hierarki, projektorganisation och nätverk. I den 
andra dimensionen återfinns kategorierna legal respektive illegal. I den tred-
je dimensionen ryms tiden: de illegala aktiviteternas omloppstid etc. Model-
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len vilar i en inbäddning av normerande regler (skrivna och oskrivna), la-
gar, politik, ekonomi och teknik samt geografi (platser, transporter, knut-
punkter, mötes- och marknadsplatser).  
 
FRÅGESTÄLLNINGARNA 

Utifrån vad som hittills sagts kan diskussionen konkretiseras genom ett 
antal övergripande frågeställningar för forskningsprogrammet. Dessa har 
använts som vägledning i den följande häleristudien (del 2 i denna bok) och 
i de pågående undersökningarna. 
 
1. Vilka olika typer av organisationer, projekt och nätverk finns inom 

den illegala ekonomin?   
 
2. Vilka faktorer, till exempel tiden eller globaliseringen, styr utseendet 

på dessa organisationer, projekt och nätverk? 
 
3. Vilka omloppstider har de kriminella organisationerna, projekten och 

nätverken? 
 
4. Hur är den illegala arbetsmarknaden strukturerad? (”Yrken”, rekryte-

ring, arbetsdelning, oskrivna regelsystem, maktstrukturer, maktresur-
ser och genusordning.) 

 
5. Vilka faktorer styr utseendet på denna illegala arbetsmarknad? 
 
6. Vilka sociala skyddsnät finns för de kriminella arbetstagarna och vilka 

sociala skillnader och likheter finns med det legala samhällets system? 
 
7. Hur ser kompetensutvecklingen ut och hur reproduceras kompetensen 

inom den kriminella sektorn?  
 
8. Vilka organisatoriska faktorer underlättar eller medverkar till att lega-

la organisationer ger sig in på kriminella gärningar? 
 
9. På vilka marknader och mötesplatser sker en illegalisering och legalise-

ring av varor och tjänster? 
 
10. Vilka typer av övergångar finns för varor och pengar där dessa byter 

skepnad mellan att vara legala eller illegala? 
 
11. På vilka marknader och andra mötesplatser sker dessa övergångar? 
 
12. Hur är organisationer, projekt och nätverk inom den illegala ekono-

min knutna till den legala ekonomins organisationer och arbetsmark-
nad? 
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Del 2 

Hälerier – ett möte mellan 
legal och illegal ekonomi 
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Inledning 
”Fencing, the crime of buying and reselling stolen goods, is one of 
the links that bind theft into the larger social system. Without some-
one to dispose of stolen goods, thieves would have to rely on their 
own connections, and the costs and risks of crime would increase 
substantially. For the rest of society, the fence provides an opportu-
nity for interested people to buy something at less than market 
price.” 
(Steffensmeier & Ulmer, 2005:87) 

 

Långt till stöldgodset men nära till ”fyndet” 
De flesta anser att det är moraliskt förkastligt att stjäla, men det blir mer 
komplicerat när det handlar om att köpa något som eventuellt skulle kunna 
vara stulet. Enligt brottsbalken innebär visserligen befattning med stöldgods 
att man gör sig skyldig till häleribrott, men i praktiken är det sällan lika 
svart eller vitt. För att göra sig skyldig till ett sådant brott måste köparen 
kunna överbevisas om att den känner till eller har skälig anledning att anta 
att varan var stulen.3  
 Detta kompliceras av att det för många olika typer av gods finns en helt 
legal andrahandsmarknad – privatpersoner som byter upp sig, får andra 
intressen, ändrade levnadsförhållanden etc., kan vilja bli av med fullt funk-
tionsdugliga föremål och bjuder därför ut dem till försäljning via någon av 
de många kanaler som finns tillgängliga. Det kan vara annonser i tidningen 
eller på Internet, inlämning till auktion eller specialiserade second hand-
butiker, inbyte till firman vid köp av ny kapitalvara – eller kanske genom 
ett muntligt erbjudande till grannen på andra sidan gatan. Försäljning av 
begagnade varor är knappast något som väcker misstanke när det sker ge-
nom legitima kanaler, och det går sällan att se på ett föremål att det är stu-
let.  
 Stöldgods är emellertid inte alltid begagnat, det kan också komma från 
till exempel inbrott i lagerlokaler eller stölder från transporter. Sådana va-
ror har ännu inte hunnit ut i butiks- och försäljningslokalerna och stöld-
godset kan därför säljas vidare vid sidan av andra nya liknande eller iden-
tiska varor. För konsumenten blir det i detta fall näst intill omöjligt att 
misstänka att några av kartongerna på hyllan är stulna och andra helt lega-
la. Kanske har inte ens handlaren själv full kunskap om att det som har 
köpts in är stöldgods. Olika mellanhänder – diverse hälare – från tjuv till 
handlare har i olika steg fört varan längre och längre från stölden. Stöld-
gods har också ofta ett lägre inköpspris än legala varor vilket sedan tillåter 
handlaren att sälja det vidare till ”fyndpris”. Är priset ”rätt” sjunker benä-
genheten att ifrågasätta godsets ursprung (Steffensmeier & Ulmer, 2005). 
”Stulet” har förvandlats till ”fynd”. 

                                                      
3 BrB 9:6 häleri och BrB 9:7 häleriförseelse. 
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 Detta arbete handlar om hälaren, en person som köper stöldgods och 
säljer det vidare, inte sällan via en legitim affärsrörelse, till ”vanliga” kun-
der. En hälare har därför förbindelser med människor från både ”upper-
world” och ”underworld” (Klockars, 1974:136), det vill säga med såväl 
den legala marknadens köpare och näringsidkare som med mer ljusskygga 
kriminella figurer. En hälare som också vänder sig till ”vanliga” köpare 
befinner sig på båda sidor om gränsen mellan den legala och illegala sidan 
av samhället. Hälarens framgång går ut på att skapa detta gränsöverskri-
dande och att de legitima kunderna inte tycker att det han gör är ”really 
bad” (Klockars, 1974:126). Klockars förklarar vidare: 
 

”This trade requires, at least in part, the knowing participation of 
otherwise law-abiding citizens. I venture to suggest that a good many 
of those who would buy stolen property would be outraged at the 
thought of committing robbery, burglary, or larceny themselves.”  
(s. 136–137)  
 

Små brott på en stor marknad 
Det finns således flera tänkbara möjligheter eller risker för den ”helt vanlige 
konsumenten” att komma i kontakt med stöldgods. Bakom de enskilda 
omedvetna eller medvetna köp av stöldgods som äger rum ligger en kortare 
eller längre kedja av hälerier. Mellan stölden och slutkundens köp finns 
hälaren, även om den kortaste hälerikedjan endast består av att tjuven säljer 
stöldgodset direkt till slutkunden (eller till och med behåller det själv). Vid 
sidan av den legala ekonomin, där varor produceras och säljs, finns således 
en illegal ”produktion” av stöldgods, som tjuvarna svarar för. Via hälare 
når sedan stöldgodset marknaden. Hälaren arbetar därmed på två fronter, 
som köpare av föremål från ”stöldindustrin” och som säljare av dessa till 
handlare eller direkt till konsumenter (Klockars, 1974; Steffensmeier, 1986; 
Steffensmeier & Ulmer, 2005). 
 Dessa hälerikedjor utgör en marknad för stöldgods av betydande om-
fattning. Självfallet går det inte att få några exakta uppgifter, men några 
beräkningar kan nämnas. Exempelvis finns en uppskattning om att tjuvar-
nas inkomster av stölder år 1994 i Storbritannien uppgick till mellan 900 
miljoner och 1 680 miljoner pund, medan de brittiska hälarna år 1995 tjä-
nade mellan 480 miljoner och 670 miljoner pund – motsvarande samman-
lagt runt 20 miljarder kronor enligt en försiktig uppskattning (Sutton, 
1998). Dessa siffror ger kanske bilden av att tjuvarna tjänar mer än hälar-
na, men delar man vinsten på antalet tjuvar respektive hälare blir den en-
skilde hälarens vinst betydligt större än den enskilde tjuvens. I en något 
äldre studie från USA beräknades värdet på det som där årligen stjäls till 
100 miljarder dollar, motsvarande knappt 2 procent av BNP (Weiner & 
Harris, 1989, refererad av Johns & Haynes, 2001). 
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 I Sverige har stöldbrottsligheten beräknats uppgå till ett marknadsvärde 
av 7−8 miljarder kronor per år (Ds 1999:46)4, motsvarande i runda tal 
knappt en halv procent av BNP. Sådana beräkningar är dock mycket osäk-
ra. Mer säkra uppgifter går att få för avgränsade områden, som till exempel 
att värdet på de båtar som årligen stjäls i Sverige uppgår till 200 miljoner 
kronor (Wising, 2005). Uppgifterna kan jämföras med lite äldre beräkning-
ar. I den lagöversyn som Brå genomförde (Brå 1978:1) för trettio år sedan 
kunde man ”anta att 200−300 miljoner kronor årligen betalas i samband 
med överlåtelser som konstituerar sakhäleri”. Marknadsvärdet på det be-
rörda godset beräknades till en miljard kronor. Stölder av den omfattningen 
visar att det huvudsakliga syftet med dessa stölder knappast är privat kon-
sumtion, och det råder stor enighet om att pengar, det vill säga vidareför-
säljning av stöldgodset, är drivkraften bakom stölderna (se till exempel 
Thomassen, 2000:7; Lenke, 1980; Freiberg, 1997:4).  
 

Stöld och häleri 
Även om forskningen börjat ägna mer uppmärksamhet åt häleribrottslighe-
ten, måste den ändå ses som ett begränsat utforskat område. Rättsväsendets 
och de brottsförebyggande aktörernas uppmärksamhet har av tradition 
varit koncentrerad till själva stölden, och därmed till tjuven, något som 
kanske delvis speglar en allmän uppfattning om att det av många anses som 
moraliskt mer klandervärt att stjäla än att köpa eller sälja något som är 
stulet, för att återknyta till diskussionen tidigare.  
 Det är också svårare att upptäcka eller förstå hur häleri går till jämfört 
med en stöld eller annan traditionell brottslighet. Hälerier drar inte till sig 
uppmärksamhet från politiker, brottsbekämpande myndigheter eller forska-
re. En stöld anmäls av offret eftersom denne upptäckt brottet och lidit ska-
da, medan själva häleribrottet mera påminner om en diskret affärsuppgörel-
se där de inblandade parterna inte har något intresse av att något brott 
uppmärksammas (Steffensmeier & Ulmer, 2005). Hälerier liknar i det avse-
endet en överlåtelse av narkotika eller varför inte korruption. Häleribrottet 
saknar den tydliga dramatik som är förknippad med stöldens olovliga bort-
förande av egendom. Det kännetecknas i stället av ett tekniskt merkantilt 
hanterande av egendom som många gånger förlorat sin laddning som stöld-
gods eftersom det ofta säljs genom kanaler som uppfattas som legitima (jfr 
Klockars, 1974; Steffensmeier & Ulmer, 2005). Hälare vill också betrakta 
sig själva som affärsmän, som köper och säljer varor, och ser ogärna att de 
förknippas med tjuvarna som tar sig in hos andra och stjäl (Klockars, 1974; 
Steffensmeier, 1986; Steffensmeier & Ulmer, 2005). I en berättelse om en 
före detta tjuv som blivit hälare beskrev denne hur han lät andra ”krypa in” 
genom andra människors fönster, medan han själv bedrev en affärsrörelse 
(Steffensmeier, 1986). 

                                                      
4 Svensk Handel uppger att värdet på det butiker och varuhus förlorar på stölder och snatterier 
som inte täcks av försäkringar uppgår till 4-5 miljarder. Ersättningar till privatpersoner och företag 
för inbrott, cykelstölder, rån och överfall uppgick enligt Försäkringsförbundet till knappt 1,5 mil-
jarder år 1997, medan ersättningarna för stöld av och ur bil år 1998 uppgick till drygt 1,3 miljar-
der. 
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 Samtidigt är anmälda stölder i allmänhet svårare att klara upp än an-
mälda hälerier – år 2003 klarades till exempel 10 procent av bilstölderna 
upp, 11 procent av bostadsinbrotten och endast 2 procent av cykelstölder-
na, medan hela 81 procent av de anmälda hälerierna klarades upp (Brå 
2004:3)5. Detta beror givetvis på att det i de få fall där häleribrott misstänks 
som regel också finns ett identifierat stöldgods, och förekommer stöldgods 
är sannolikheten stor att det finns en mer eller mindre utpekad gärningsper-
son, vilket är en förutsättning för att brotten ska klaras upp. 
 Situationen kan också vara den omvända – först finns en person som är 
misstänkt för någon typ av brott. Om denne innehar egendom som senare 
visar sig vara stöldgods har polisen upptäckt ett misstänkt fall av häleri. Det 
är också vanligt att den som polisen tror är tjuven döms för häleri i stället 
för stöld, då inblandningen i stölden inte går att bevisa.6 Det är ändå tänk-
värt att hälerier är lättare att klara upp än stölderna. Utmärkande för tjuvar 
är att dessa snabbt gör sig av med stöldgodset, medan hälare typiskt sett 
finns nära stöldgodset, även om en metodik för hälare är att ha en snabb 
omsättning på ”lagret” (Klockars, 1974; Steffensmeier, 1986; Wahlin, 
1999; Steffensmeier & Ulmer, 2005). 
 Rättsväsendet koncentrerar sig på stölderna och missar därför den orga-
niserade sidan av stöldbrottsligheten – den för många stölder gemensamma 
nämnaren som utgörs av hälare som omsätter föremålen. Eftersom det finns 
väsentligt färre hälare än tjuvar (se figur 1) borde det vara intressant att rik-
ta åtgärder även mot hälarna. Från forskarhåll finns ett ökat intresse för hä-
lerimarknaden utifrån dess betydelse för stöldbrottsligheten (se till exempel 
Stevenson m.fl., 2001; Freiberg, 1997; Sutton, 1998). Thomassen (2000) 
menar att det är rimligt att anta att antalet inbrott skulle sjunka på sikt om 
lönsamheten och möjligheterna till avsättning för stöldgods minskade, det 
vill säga att effektiva åtgärder mot hälarna borde ha en reducerande effekt 
på stölderna (jfr Walsh, 1977; Brå 1978:1). Freiberg (1997:15, i fotnot) 
nämner dock indikationer på att lägre lönsamhet för tjuven endast leder till 
fler stölder. Vår hypotes är att det enbart är vissa kategorier av tjuvar som 
kommer att försöka stjäla mer om det blir svårare att hitta en hälare. Mins-
kar möjligheten till avsättning av stöldgods till hälare bör stölderna minska 
generellt. 
 

                                                      
5 Uppklaring behöver inte innebära att någon dömts för brottet. Personuppklaring, att en gär-
ningsman knutits till brottet, står för 59 procent av uppklaringen av anmälda hälerier, teknisk 
uppklaring står för 22 procent. Teknisk uppklaring innebär att brott ej kan styrkas, att gärningen ej 
bedöms som brott eller att gärningspersonen är under 15 år och därför inte straffmyndig. De 
uppklarade fallen avser inte enbart brott anmälda det aktuella året, utan även brott som är anmäl-
da tidigare år, och uppklaringstalen kan därför variera kraftigt mellan olika år. Trots detta kvarstår 
det faktum att det är stor skillnad i uppklaringstalen vad gäller stöld och häleri. 
6 En person kan inte dömas för både stöld och häleri avseende samma gods. 
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Stölder:  Tjuvar Transport Hälare Detaljist Köpare 

 

= Antal aktörer

Figur 1. Antal aktörer i de olika leden. Pilen markerar var insatserna vanligen fokuseras. 
 
Förändringar på hälerimarknaden kan också påverka andra kriminella om-
råden och marknader. Ett tydligt exempel är narkotikabrottsligheten, som i 
många fall har kopplingar till hälerier, via stölderna. Detta beroende på att 
många missbrukare, särskilt de tyngre, måste finansiera sitt missbruk ge-
nom stölder (Freiberg, 1997:10, som refererar till flera andra studier). I 
Sverige har uppskattats att de tunga missbrukarna måste stjäla till ett värde 
av tre miljarder kronor om året för att finansiera sitt missbruk (Ds 
1999:46). Beräkningar om hur mycket pengar missbrukare måste tjäna in 
varje dag har emellertid kritiserats för att hänsyn sällan tas till att missbru-
kares konsumtion varierar kraftigt och att de kan använda olika preparat 
som ett resultat av varierande inkomster och utbud (Christie & Bruun, 
1985). Att många missbrukare delvis finansierar sitt missbruk med stölder 
är dock tydligt. Killias och Rabasa (1998) beskriver till exempel en kraftig 
minskning av vissa typer av brottslighet som resultat av ett okonventionellt 
narkomanvårdsprogram i Schweiz, där särskilt tunga missbrukare fick möj-
lighet att få ut heroin på recept. 
 

Varans och pengarnas väg 
Häleribrottsligheten är ett tydligt exempel på en brottslighet där varor och 
pengar färdas genom legala och illegala strukturer. Som angavs i förordet är 
denna rapport en första delstudie i ett större projekt om organisationsmöns-
ter hos illegala företagare, entreprenörer och uppdragstagare, som i sin tur 
ingår som en del i ett större program om Varans och pengarnas väg. Detta 
projekt omfattar också den illegala arbetsmarknad som förser den organise-
rade brottsligheten med arbetskraft och tjänster.  
 Som utvecklats i del 1 är det av särskilt intresse att inte bara identifiera 
och analysera skillnader och likheter mellan den legala och illegala mark-
naden och dess aktörer, utan också att söka efter möjliga beröringspunkter, 
gränssnitt och mötesplatser samt förutsättningar för dessa. Utan en legal 
marknad skulle den illegala ha svårt att existera (för en utförligare diskus-
sion om detta förhållande, se till exempel van Duyne, 2003). Den legala 
ekonomin kan på motsatt sätt dra nytta av den illegala eftersom företag inte 
enbart är offer för exempelvis stölder utan också kan profitera på stölder 
från andra företag. Hälerier kan exempelvis hjälpa upp en legitim verksam-
het som går dåligt (Steffensmeier & Ulmer, 2005). Om tjuven förvandlar ett 
föremål till stöldgods och för in det på den kriminella marknaden kan häle-
ribrotten förstås som stöldgodsets organiserade väg tillbaka till den legala 
marknaden. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna delstudie är att för häleribrottsligheten identifiera och 
analysera de övergångar som finns mellan den illegala och den legala eko-
nomin och dess arbetsmarknad. Sammantaget kallar vi detta för häleriets 
produktions- och marknadsprocess, där typiskt sett ”produktionen” sker i 
den illegala ekonomin medan den legala svarar för en stor del av ”markna-
den”. Den teoretiska modell som kommer att presenteras nedan har funge-
rat som utgångspunkt och analysram för undersökningen.  
 
Frågeställningarna är följande: 
 
1) Hur rör sig varor och pengar mellan den illegala och legala ekonomin, 

det vill säga, hur ser häleriets produktions- och marknadsprocess ut? 
2) Vilka aktiviteter och aktörer är inblandade och hur rör sig dessa mellan 

den legala och illegala ekonomin?  
3) På vilka mötesplatser eller i vilka gränssnitt sker en illegalisering och 

legalisering av varor, pengar, aktiviteter och aktörer? 
4) Kan man tala om en illegal arbetsmarknad och hur är den i sådant fall 

strukturerad när det gäller hälerier? 
5) I vilken grad är aktiviteterna och aktörerna på marknaden för stöld-

gods organiserade – enligt mönstret nätverk, projekt och hierarki – och 
hur förhåller de sig till aktiviteter och aktörer på den legala markna-
den? 

 
Genom att besvara frågeställningarna är förhoppningen att kunna identifie-
ra svaga länkar i produktions- och marknadsprocessen och utifrån dessa 
formulera brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. De kommer 
att presenteras i denna rapports del 3. 
 Som framgått inledningsvis sker häleribrottsligheten på olika nivåer med 
hänsyn till organisationsgrad och yrkesmässighet: från enstaka överlåtelser 
av stöldgods till tjuvens bekantskapskrets till etablerade näringsidkare som 
säljer både legala och illegala varor till en stor kundkrets. I detta arbete om 
hälerier har vi valt att rikta intresset främst mot sådan brottslighet som sker 
i lite större skala – där det går att tala om någon sorts arbetsdelning och 
samordning mellan aktiviteter och aktörer – det kriminella entreprenörska-
pet (jfr begreppet ”criminal enterprise” hos Steffensmeier & Ulmer, 2005:37 
eller ”the professional fence” enligt Hall, 1935). Det är i linje med det över-
gripande projektet Varans och pengarnas väg som fokuserar den yrkesmäs-
siga eller organiserade brottsligheten. 
 

Begreppet häleri 
Häleri definieras i brottsbalkens 9 kap. 6 § (häleri) och 6 a § (penninghäle-
ri). Den vanligaste formen av häleri är sakhäleri, att ta ”befattning med 
något som är frånhänt annan genom brott på ett sätt som är ägnat att för-
svåra dess återställande”, men det finns också andra former av häleri. Vin-
ningshäleri innebär att någon ”bereder sig otillbörlig vinning av annans 
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brottsliga förvärv” och fordringshäleri innebär ”krav, överlåtelse eller an-
nat liknande hävdande av en genom brott tillkommen fordran”. Penninghä-
leri innebär i korthet att främja möjligheterna för annan att dra nytta av det 
brottsliga förvärvet.  
 För häleri krävs i allmänhet ett förbrott, men det finns ett undantag, så 
kallat näringshäleri, 9 kap. 6 § 2 st. Detta innebär att ett förbrott inte be-
höver vara styrkt om ”någon i näringsverksamhet eller såsom led i en verk-
samhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, förvärvar 
eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom 
brott, under förutsättning att det sker på ett sätt som är ägnat att försvåra 
ett återställande”. Den som dömts för förbrottet kan inte dömas för häleri, 
men det går däremot att döma en misstänkt tjuv för häleri utan att någon 
döms för själva stölden, så länge det är styrkt att det aktuella föremålet är 
stulet (se 9 kap. 6 § brottsbalken). 
 Straffsatsen för häleri av normalgraden är fängelse i högst två år och för 
grovt brott fängelse i lägst sex månader och högst sex år, vilket motsvarar 
straffskalan för stöld respektive grov stöld. 
 Det finns också ett ringa häleribrott – häleriförseelse (9:6a) – som även 
omfattar ett vårdslöshetsbrott, det vill säga att någon förvärvar egendom 
som skäligen är frånhänd annan genom brott. 
 En lång rad brott kan utgöra förbrott till häleri enligt de olika punkterna 
i 9 kap. 6 § och 6 a – det kan röra sig om allt från stöld, bedrägeri, utpress-
ning, förskingring, rån till olovlig jakt. Den hälare som den här studien 
fokuserar är i första hand en som i större eller mindre omfattning bereder 
sig själv vinning genom att köpa och sälja stöldgods, även om andra former 
av förbrott också kan komma i fråga i vissa fall, främst bedrägeri och rån. I 
detta arbete är hälaren enkelt uttryckt en person som köper stöldgods för 
att sälja det vidare med vinst. 
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Metod, material och disposition 
Undersökning av domar och förundersökningar 
Samtliga domar för grovt häleri under ett års tid7, omkring 60 stycken, har 
granskats avseende koppling till legal näringsverksamhet och organisering. 
Med koppling till legal verksamhet menas att det stulna godset, eller vinst 
från sådant gods, brukats, sålts eller på annat vis använts som en del av en i 
övrigt legal näringsverksamhet. Med tecken på organiserad brottslighet me-
nas att befattningen med det stulna godset har varit verksamhetsmässig eller 
att häleriet varit en del av en mer omfattande kriminalitet. 
 Några domar uppvisade inga kopplingar till legala verksamheter och 
inte heller några tecken på organiserad brottslighet. Vi har varit uppmärk-
samma på fall där endast en person varit inblandad och där häleriet i själva 
verket var en stöld som inte kunde bevisas. Dessa domar har bara delvis 
tagits med i undersökningen, till exempel i beskrivningen av vilka godstyper 
som hanteras. 
 Ca 50 domar bedömdes som mer relevanta för undersökningen genom 
att de visade tecken på koppling till legal verksamhet och/eller organisation. 
De fall som berördes av dessa domar granskades sedan närmare genom att 
vi även tog del av det till domarna bakomliggande förundersökningsmateri-
alet. 
 

Tidigare forskning och modell 
För att strukturera analysen av materialet skapades ett kodmanus med frå-
gor som belyser de aspekter vi ansåg vara relevanta för våra frågeställning-
ar8. Resultaten av analysen ställdes mot den modell över häleriets produk-
tions- och marknadsprocess som vi arbetade fram utifrån tidigare forskning 
på området. Resultaten gav upphov till vissa förändringar av modellen. 
Denna justerade modell presenteras övergripande i det följande teoriavsnit-
tet och mer i detalj i de olika kapitlen.9 
 

Intervjuundersökning 
En intervjuundersökning genomfördes efter det att domarna och förunder-
sökningarna hade gåtts igenom. Syftet var att genom intervjuer kunna bely-
sa aspekter som inte kunnat utläsas ur det övriga materialet. I intervjuerna 
var det möjligt att fokusera mer på relationerna mellan olika aktörer, hur 
kontakter skapas, hur tips och annan information förmedlas, hur arbets-
uppgifter fördelas och vilka hänsyn som tas med tanke på risker. Dessa 
intervjuer gjordes med två olika grupper av personer. Den första gruppen 

                                                      
7 Det undersökta året är mellan år 2000 och 2005. Det exakta året och antalet domar anges inte 
för att upprätthålla de dömdas anonymitet. 
8 Kodmanus finns bifogat i bilaga 1.  
9
 Den ursprungliga modellen finns i bilaga 2. 
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(åtta personer) utgjordes av personer som avtjänade fängelsestraff, men inte 
nödvändigtvis för häleri. Flera var dömda för narkotikabrott, någon för 
vapenbrott och någon för stöldbrott. Alla hade på något sätt insikt i hur 
hälerimarknaden eller delar av denna fungerar. Dessa intervjupersoner hit-
tade vi genom att kontakta att antal anstalter, där anställda sedan förmed-
lade information om projektet till de interner som bedömdes ha kunskap 
om stöld- och hälerimarknaden. Via kontaktpersoner på anstalterna fick 
internerna sedan anmäla intresse om att bli intervjuade. I viss mån kan vi 
tala om ett strategiskt urval, då vi sökt personer med egen erfarenhet av 
hälerirelaterade brott. Intervjuerna var kvalitativt inriktade och semistruk-
turerade. 
 Den andra gruppen som intervjuades (fem personer) utgjordes av perso-
ner som genom sin yrkesverksamhet har stor erfarenhet av och kunskap om 
stöld- och häleribrott. Bland dem fanns bland annat poliser som arbetade 
med godsspaning, utredare från försäkringsbranschen och företrädare för 
andra branscher. I dessa intervjuer belystes även möjligheterna att motverka 
och bekämpa hälerier. Urvalet gjordes genom informella förfrågningar om 
vilka personer som skulle kunna bidra med kunskap. 
 Vi har även tagit del av intervjumaterial från en tidigare genomförd 
studie (studien redovisas i Brå 2006:2) och har använt oss av två intervjuer 
från det projektet. 
 Vi genomförde även två internseminarier, där preliminära resultat re-
spektive förslag till brottsförebyggande åtgärder diskuterades. Till dessa 
seminarier inbjöds företrädare för Polisen, Åklagarmyndigheten, Skattever-
ket, försäkringsbranschen samt andra relevanta yrkeskategorier. 
 

Metodfrågor 
De undersökta domarna och förundersökningarna utgör ett selekterat ma-
terial eftersom det endast behandlar fall som upptäckts, där åtal väckts och 
där dom fallit för grovt häleri. Materialet kan därför inte sägas ge en kom-
plett beskrivning av häleriets struktur (jfr Korsell, 2003). Utifrån studien 
kan vi endast göra anspråk på att beskriva strukturen på de hälerier som 
fångats upp av vårt rättsliga system och som i domstol bedömts som grova. 
Vi kan heller inte säga något om de grova häleriernas andel av hälerimark-
naden. De brister som gäller för det selekterade materialet med domar och 
förundersökningar har i vart fall delvis kompenserats genom intervjuunder-
sökningen. I intervjuerna har det varit möjligt att utan begränsning få insikt 
i olika delar av hälerimarknaden. 
 Ett ytterligare problem med metoden att utgå från domar och förunder-
sökningar som grundmaterial för studier av hälerier, är att materialet 
kommit till i en situation där det ligger i de åtalades intresse att minska sin 
skuldbörda (jfr Brå, 2005:11). Materialet kan därmed antas innehålla rena 
lögner och även vinklade och anpassade ”sanningar”. Detta förhållande har 
vi uppmärksammat vid analysen av materialet och i bedömningarna av den 
verkliga situationen. Det har till exempel i många fall varit svårt att skilja 
mellan tjuv, hälare och köpare av stöldgods. Detta har hanterats på så sätt 
att fokus har lagts på de olika funktionerna i produktionsprocessen snarare 
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än på de olika personernas specifika göranden och låtanden. Genom inter-
vjuundersökningen har även det här problemet delvis kunnat kompenseras. 
 Vid intervjuer kan metodproblemet vara det motsatta jämfört med 
granskningar av domar och förundersökningar – när domen fallit finns inte 
längre någon anledning att tona ned inblandningen i brottet, kanske vill 
man i stället betona sin egen betydelse och skicklighet (jfr Brå, 2005:11). 
Cromwell och Olson (2006, ursprungligen publicerat 2004) upptäckte ett 
fenomen i en intervjustudie som de genomförde bland inbrottstjuvar. Under 
intervjun framställde respondenterna sitt val av måltavla som mycket ratio-
nellt, och inbrottet som noga planerat, medan det vid rekonstruktioner 
visade sig handla mer om instinkt grundad på erfarenhet. Kanhända är 
dylika fenomen ett tecken på att respondenter ibland försöker ge ”rätt” 
svar, något som måste beaktas i intervjustudier (Trost, 1997). Det här pro-
blemet hanterades så att vi inte frågade de dömda bland respondenterna om 
deras egen brottslighet i första hand, utan mer om deras kunskap och om 
deras erfarenhet av hur det kan gå till. 
 Undersökningen vilar således på tre ben – litteraturstudier, domar och 
förundersökningsprotokoll samt intervjuer med interner och yrkesverk-
samma som på olika sätt har kunskaper om hälerimarknaden. I den här 
delens avslutande kapitel behandlas metodfrågorna ytterligare i samband 

med att fortsatt forskning diskuteras. 
 

Disposition av texten 
Nedan följer ett kortfattat inledande teoriavsnitt. Avsnittet avslutas med en 
övergripande presentation av den analysmodell som använts i studien. Ana-
lysmodellen är indelad i tre led, i stort motsvarande stöld- och häleriproces-
sens kronologiska ordning: 
 

• Produktionsled (produktionen av stöldgods) 
• Anskaffningsled (hälarens anskaffning och förädling) 
• Marknadsled (marknadsföring, distribution och försäljning) 

 
De olika leden behandlas närmare i varsitt avsnitt där resultaten från un-
dersökningarna presenteras tillsammans med tidigare forskning på området. 
Härefter följer ett avslutande avsnitt, ”Mötet mellan det legala och det ille-
gala”, där resultaten sammanställs och diskuteras i förhållande till fråge-
ställningarna. Där lyfter vi fram olika typer av organisationsmönster och 
kopplingar mellan den legala och illegala ekonomin.  
 I bokens tredje del har Brå tagit fram en strategi för att förebygga och 
bekämpa hälerier. 
 
HANTERING AV MATERIALET 

För att undvika att uppgifter kan kopplas till intervjupersoner eller specifi-
ka domar och förundersökningar, anges inte vilken intervju, dom eller för-
undersökning som uppgiften eller citatet är hämtat från. När vi skriver om 
”antal fall” och dylikt, är det alltid domar och förundersökningsmaterial 
som avses. (Det totala antalet fall är detsamma som antalet domar som 
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ingår i undersökningen, det vill säga 60.) I texten refereras till tolv av de 13 
intervjuerna, och det anges alltid att det är fråga om intervjumaterial. I de 
flesta fall framgår det av det refererade vilken grupp intervjupersonen till-
hör (personer som avtjänar fängelsestraff eller personer som genom sin 
yrkesverksamhet har kunskap om häleribrott) eller så har grupptillhörighe-
ten bedömts som irrelevant. I några fall specificeras grupptillhörigheten. 
 Som nämnts tidigare, är hälaren vanligtvis en man. För enkelhetens skull 
refereras den anonyme hälaren ibland till som ”han”, utan att vi för den 
skull vill påskina att hälaren alltid är en man. 
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Teori 
”I learnt that crime is a business” 
(Hälaren Sam Goodman, i Steffensmeier, 1986:43) 

 

Legitimitet, organisation och marknad 
Det grundläggande antagandet för denna studie är att den illegala ekono-
min i stor utsträckning går in i den legala och att den också har likheter 
med den legala ekonomin. Detta innebär att vi, i motsats till ett synsätt där 
enskilda gärningspersoner och enskilda brott hamnar i centrum, riktar in-
tresset mot det sätt på vilket den kriminella verksamheten organiseras med 
avseende på arbetsdelning, positioner, samordning och fördelning av makt 
och resurser. Med organisering avses således inte att det finns en kriminell 
toppstyrd organisation utan att det finns ett mönster och en struktur även 
för den dolda ekonomin, där både legala och illegala aktiviteter sker. Det 
innebär vidare att vi lånar termer från den legala ekonomin för att beskriva 
strukturer och funktioner i den illegala ekonomin. I det följande presenteras 
en översiktlig teoretisk bakgrund tillsammans med en övergripande analys-
modell. 
 Utgångspunkten för denna studie av hälerier uttrycks mycket väl av 
Hall: ”The only adequate approach to the criminal receiver is that which 
deals with him as an established participant in the economic life of society” 
(1952:155). Eftersom hälaren är en etablerad aktör i samhällsekonomin 
måste hans verksamhet följa den tekniska, ekonomiska och politiska ut-
vecklingen i samhället. Det var en sådan anpassning som McIntosh (1971, 
refererad av Walsh, 1977:11 och 81) menar skedde då stölderna i och med 
industrialiseringen utvecklades från ett ”hantverk” till ett projektarbete – 
med behov av en funktionell arbetsdelning där hälaren fick en allt tydligare 
roll. Detta illustrerar två viktiga aspekter av häleribrottsligheten: att det rör 
sig om en verksamhet som har en relation till den reguljära ekonomin och 
att den i olika grad är organiserad. 
 För över 200 år sedan menade Colquhoun (1806, refererad av Walsh, 
1977) att hälarens betydelse var sådan att det utan hälare inte skulle finnas 
några tjuvar. I sin studie av brottsligheten kring floden Thames (Colqu-
houn, 1800:192), där en stor mängd gods försvann från skeppen som var 
lastade med varor för export och import, upptäckte han en systematisk och 
omfattande handel, där hälarna var en ”mischievous horde of delinquents, 
who thus propagate and nourish criminal offences”. Hall (1952:155–156) 
talar om den professionella hälaren, ”the dealer in stolen goods”, som en 
”reliable market, known in advance to be available” (originalets kursiv). 
Henry (1978) riktade dock skarp kritik mot fokuseringen på den professio-
nella hälaren och menade att dennes roll överdrevs av Hall och hans efter-
följare. I motsats till bilden av en ”Mr Big” som drar i trådarna och styr 
kriminaliteten, menar han att det inte går några vattentäta skott mellan den 
legala och den illegala ekonomin och att vi alla är mer eller mindre inblan-
dade i samhällets ”skuggekonomi”. Cromwell m.fl. (1993) ger flera bely-
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sande exempel på hur ”vanliga” människor utan känd kriminell belastning 
de facto begår hälerier på amatörnivå. Oavsett vilken roll den professionella 
hälaren ges, illustrerar detta ytterligare en viktig aspekt av häleribrottslighe-
ten, nämligen den att stöldbrottsligheten är beroende av en marknad och att 
hälaren utgör en viktig del av tjuvens marknad. Den professionella hälarens 
affärsidé är att sälja stöldgodset vidare med förtjänst på en legitim mark-
nad. Det behöver därför inte finnas någon motsättning mellan att det finns 
både stor- och småhälare som opererar både i den legala och illegala eko-
nomin och vänder sig till en marknad där vi alla finns med i bilden. 
 En illustration av det hittills sagda är Jonathan Wild (beskriven i Klock-
ars, 1974 och Walsh, 1977). Han var en notorisk hälare i det tidiga 1700-
talets London, men också länge en mycket respekterad samhällsmedborga-
re. Wild satte upp en hittegodsbyrå och specialiserade sig på att återfinna de 
dyrbara ägodelar den rika klassen hade ”tappat”. Till sin hjälp hade han en 
stor kår av tjuvar, som såg till att saker tappades bort så att Wild kunde 
återbörda dem mot en viss belöning. Hans tjuvar var välorganiserade och 
gavs också utbildning och rätt kläder för att kunna passa in i miljöer där de 
annars inte hade tillträde. Då och då offrade han någon tjuv som inte varit 
tillräckligt produktiv, och på så sätt kunde han också åtnjuta ett gott anse-
ende som ”thief-taker” i det allmännas ögon. Wilds karriär slutade i galgen 
men ryktet om honom lever vidare i John Gays The Beggars Opera och 
Bertold Brechts Tolvskillingsoperan. 
 

Hälaren som affärsman 
”The large-scale fence or all-around racketeer, for example, must possess 
or acquire a fuller complement of skills to effectively exploit his environ-
ment in large part because his activities blend together the underworld, 
the business community, and the society at large; and because he inter 
acts with a much wider range of people, from thieves to businessmen  
and from the police to the public.” 
(Steffensmeier & Ulmer, 2005:137) 

 
Wild är också ett exempel på hur hälaren ofta är en legitim del av samhället 
genom innehav av en legal rörelse. Hälaren söker ofta neutralisera och mo-
tivera sitt beteende, eftersom han samtidigt är en del av det konventionella 
samhället som förkastar hans gärningar. En av Klockars (1974) hälare, 
Vincent Swaggi, och Steffensmeiers (1986) Sam Goodman är goda exempel 
på hur hälare trots sina kriminella gärningar kan sträva efter att betraktas 
som respektabla, eller hyggligt respektabla, medborgare. Klockars hälare 
anser för det första inte att det finns likhetstecken mellan ”legalt” och ”mo-
raliskt riktigt” och ser sig själv som mer moraliskt högtstående än vissa 
legala näringsidkare. För det andra ser både Vincent Swaggi och Sam 
Goodman på sin verksamhet som något som bidrar till samhället – de har 
till exempel erbjudit arbetstillfällen, många gånger till sådana som inte hade 
haft en chans någon annanstans, skänkt pengar till välgörenhet, och över-
huvudtaget ”hjälpt folk”. Men med stigande ålder kan det vara åtråvärt att 
minska det illegala inslaget eftersom rörelsen förväntas gå i arv, samtidigt 
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som hälaren inte vill gå miste om spänningen att göra stora klipp och vill 
fortsätta vara någon att räkna med i den kriminella miljön (Steffensmeier & 
Ulmer, 2005).  
 Steffensmeier (1986) slår fast att det finns många likheter mellan att 
driva en legal och en illegal affärsrörelse. Båda verksamheternas inkomster 
är beroende av omfattningen av verksamheten, skickligheten att marknads-
föra varorna, kontakter som inte avslöjar affärshemligheter utan är lojala 
och som dessutom kommer i tid till arbetet. Jämfört med en legal verksam-
het kan häleriverksamheten vara mer lönsam genom låga inköpskostnader 
och avsaknad av beskattning. Steffensmeier och Ulmer (2005) ifrågasätter 
därför bilden av att kriminella personer utmärks av bristande självkontroll, 
oförmåga att planera och organisera, ovilja att lära sig ”yrket” och bristan-
de intresse för att nå sina belöningar i framtiden. Karaktäristiskt för etable-
rade tjuvar är att de lägger ned mer möda på planering av ”what to do 
afterwards” jämfört med planering av själva inbrottet, vilket också illustre-
rar betydelsen av hälarens roll för stöldindustrin (Steffensmeier & Ulmer, 
2005:61).  
 Eftersom hälaren är en affärsman måste han arbeta hårt och målmedve-
tet. Det är en disciplinerad livsstil som knappast utmärker många kriminella 
(Wahlin, 1999). När brottsligheten övergår till en rörelse kan den egentli-
gen enbart upprätthållas av en person som har många karaktärsdrag ge-
mensamma med vilken framgångsrik affärsman som helst (Ruggiero & 
South, 1995; Johnson m.fl., 2000; Klockars, 1974; Steffensmeier, 1986). 
Till skillnad mot en legal affärsverksamhet måste emellertid den illegala 
hålla sig undan lagens långa arm, och det ställer särskilda krav på den ille-
gala affärsverksamheten (Brå 2005:11). Det gäller för det första att undgå 
att bli gripen av polisen. För det andra har den illegala verksamheten inte 
något skydd av rättssamhället utan kan falla offer för brott som utpress-
ning, stölder, förskingring och bedrägerier, ofta från kriminella personer. 
För en hälare kan det vara tjuvar som denne gör affärer med, för att inte 
tala om de tjuvar som hälaren inte köper stöldgods av (Steffensmeier, 
1986). Skillnaden är att rättssamhället inte kan övervaka och avgöra civil-
rättsliga- och arbetsrättsliga tvister inom den kriminella affärsverksamhe-
ten. 
 För att hantera dessa för den kriminella verksamheten särskilda risker 
och hot måste hälaren förvärva de färdigheter som krävs för att driva en 
kriminell affärsverksamhet (Steffensmeier, 1986). Här finns inga konven-
tionella kanaler med skolor och böcker, utan erfarenheten kommer från den 
kriminella praktiken och det man lär sig av andra gärningspersoner. Klock-
ars (1974) hälare Vincent Swaggi inspirerades i unga år av några bekanta 
som ofta satt hemma i köket på nätterna och berättade om hur mycket de 
hade lurat till sig under dagens värv. Han tillbringade också några år på ett 
barnhem där han som åttaåring lärde sig att vara oberoende och lita på sig 
själv. Barnhemmet lärde honom att ”deal with strangers and make deci-
sions” (s. 33). Den historiske hälaren Wild satt en period i fängelse och blev 
där bekant med en rad tjuvar som han lärde sig mycket av i fråga om deras 
liv och yrkesverksamhet. I fängelse eller andra kriminella miljöer kan en 
blivande hälare genom att slå sig i lag med tjuvar och hälare lära sig mycket 
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om yrket. Både Sam Goodman och Vincent Swaggi var goda lyssnare till 
andras berättelser och samtal (Klockars, 1974; Steffensmeier & Ulmer, 
2005). Hälaren måste också kunna lita på de personer som han gör affärer 
med då de verkar i en riskfylld miljö. I den kriminella miljön är därför för-
troende av stor betydelse som kompensation för bristen på rättsväsendets 
stöd och som motvikt till dess aktiva motarbetande (Brå 2005:11).  
 Genom kontakter som förmedlas via referenser och rekommendationer 
ökar inslaget av förtroende och pålitlighet mellan de involverade personer-
na (Steffensmeier & Ulmer, 2005). Sådana kontakter ger en helt annan 
informationskvalitet än det skvaller som kanaliseras genom kriminella sub-
kulturer. 
 För att bli framgångsrik krävs att personen bygger upp ett kriminellt 
kapital. Steffensmeier och Ulmer (2005:57–58) beskriver det på följande 
sätt: 
 

”To be a successful criminal, different forms of capital are required: 
physical capital (tools like guns and wire cutters, physical strength), hu-
man capital (resourcefulness, criminal insight, physical strength), social 
capital (reputation, networks of useful people), and cultural capital 
(knowledge of underworld culture, argot, meanings, etc.).” 
 

Ytterligare en likhet mellan legal och illegal affärsverksamhet är kvinnore-
presentationen. Kvinnor är underrepresenterade såväl bland brottsmisstänk-
ta och lagförda som bland egenföretagare (Brå 2004:3, s. 18 respektive s. 
227). 
 

Den legala ekonomin och dess gråzoner 
Det som möjliggör en omfattande häleribransch – och bakom denna hela 
stöldbrottsligheten – är att det finns en legitim marknad som stöldgodset 
kan säljas på. Även om verksamheten på hälerimarknaden är illegal kan 
den bäst karaktäriseras som en gråzon till den legala ekonomin, som den 
också har en plats i, eftersom den inte sällan bedrivs i legala företag eller i 
andra legitima strukturer som gör att köparen inte förstår att varan är ille-
gal. Köparen kan också nöja sig med att köpet sker i en legal inramning, 
som en butik eller annan rörelse, och inte vilja närmare fundera över om 
det kan vara stöldgods eller följa regeln om att det man inte vet har man 
heller inte ont av. Köparen vill som regel inte ta för stora risker, därför sker 
försäljningen på ett sådant sätt att varan inte uppfattas som stöldgods. Då 
det är legitimt med begagnade varor i second hand-butiker, i antikhandeln, 
på auktioner, genom annonser i media och på nätet, är förutsättningarna 
mycket stora att skapa en legitim situation där köparen inte behöver upp-
fatta sig som en del av en kriminell marknad, framför allt när tekniken ”no 
questions asked” tillämpas (Steffensmeier, 1986:34). 
 Det är denna förvandling av stöldgods i en legitim inramning som ska-
par de gråzoner som gör det möjligt för säljare och köpare att mötas utan 
att transaktionen framstår som besvärande, stigmatiserande eller förbjuden. 
Genom alla dessa mötesplatser och gränssnitt mellan det illegala och legala 
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tvättas stöldgodset från illegitimt till legitimt, och varken säljare eller köpa-
re behöver således uppleva att de är inblandade i något skuldbelagt beteen-
de, som att bryta sig in i en annans bostad. Vår legitima ekonomi tillhanda-
håller således dessa mötesplatser och gråzoner som är en förutsättning för 
kriminaliteten.  
 Walsh (1977) pekar på att den legala marknaden är viktig för hälaren 
även indirekt. Den legala marknaden lägger ned stora pengar på marknads-
föring, vilket besparar hälaren sådana kostnader. Dessutom präglas sälj-
funktionen i det moderna konsumtionssamhället av en anonymitet som gör 
det lättare för inte helt legala rörelser att verka på marknaden. 
 Vad gör då den köpare som vet om att ett föremål som bjuds ut till för-
säljning är stulet? I British Crime Survey (Sutton, 1998) uppgav elva pro-
cent av befolkningen att de hade köpt stöldgods de senaste fem åren. I en 
motsvarande självrapporteringsstudie i Texas, USA, angav tretton procent 
av de tillfrågade att de någon gång hade köpt stöldgods (Cromwell & 
McElrath, 1994). Fler än var tionde person har alltså medvetet bidragit till 
stöldbrottsligheten genom att köpa stöldgods, även om de kanske inte ser 
sin egen roll på det sättet. Bara dessa personer utgör en stor marknad, men 
den stora majoriteten som uppgivit att de inte köpt stöldgods, det vill säga 
som åtminstone inte gjort det medvetet, utgör en ännu större marknad. 
 Frågan är också vem som har intresse av att stoppa stölderna. Här finns 
kritiska röster och både Thomassen (2000) och Lenke (1980) menar att 
stölderna helt enkelt utvidgar producenternas marknad. Det som stjäls blir 
ofta ersatt av nya produkter, och hamnar i stället hos konsumenter som 
annars kanske hade avstått från köp. Lenke menar dessutom att försäk-
ringsbolagen har en viktig roll som mellanhand i denna process, och att 
även de tjänar pengar genom att höja premierna och sälja fler försäkringar. 
Med de krav försäkringsbolagen idag ställer på märkning och säker förva-
ring av stöldbegärlig egendom är Lenkes uttalande måhända mindre aktu-
ellt. Lenke menar vidare att vi accepterar en viss nivå av brottslighet för att 
inte sätta käppar i hjulet på den ekonomiska ruljansen – i vårt överflöds-
samhälle är det helt enkelt inte privat- och företagsekonomiskt lönsamt att 
motverka stölderna i högre utsträckning än vad som är fallet. 
 

Analysmodell: Häleriets produktions-  
och marknadsprocess 
En gemensam nämnare för alla hälerier är det ekonomiska motivet, vilket 
gör att häleri med fördel kan studeras i termer av produktions- och mark-
nadsprocesser där vi följer varans och pengarnas väg på i stort sett samma 
sätt som i den legala ekonomin. Målet med verksamheten är ekonomisk 
vinst, och produktionen utgörs av stulet eller på annat vis olagligt förvärvat 
gods. Modellen i figur 2 beskriver häleriets produktions- och marknadspro-
cess i tre huvudsakliga steg: produktion, hälarens anskaffning (och föräd-
ling) samt (marknadsföring och) försäljning. Den illustrerar också flödet av 
varor och pengar mellan den legala och den illegala ekonomin. Vidare 
framgår att de aktiviteter och aktörer som är inblandade i denna process 
kan återfinnas i både den legala och den illegala ekonomin – eller i gråzo-
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nerna. Modellen har tagits fram med hjälp av tidigare forskning och utifrån 
innehållet i det studerade materialet, samt utvecklats och kompletterats i 
analysen av materialet. Här presenteras endast en översikt, de olika stegen 
presenteras närmare i detalj i anslutning till de olika avsnitten som behand-
lar respektive steg. 

Den enskilde hälaren kan vara mer eller mindre inblandad i både pro-
duktionen och marknadsföringen mot slutkund (som nämnts utgörs den 
kortaste hälerikedjan av en tjuvs direktförsäljning till konsument), men det 
är länkfunktionen och de speciella kunskaper och resurser denna kräver 
som vi vill belysa eftersom vi utgår från att hälarfunktionen möjliggör en 
mer omfattande och organiserad brottslighet, där marknaden utgörs av 
ovetande eller mindre medvetna kunder. 
 

Legal ekonomi 

 

 
Tillgång 

Illegal ekonomi samt gråzoner Legal ekonomi 

 

 
Efterfrågan 

Produktion Anskaffning Försäljning 

Förädling 

 
Figur 2. Översiktlig modell över häleriets produktions- och marknadsprocess. 
 
I det första steget, produktionen, flyttas gods från sitt legala sammanhang 
till ett illegalt, genom det förbrott som häleri per definition kräver. De varor 
eller material som en hälare handlar med produceras genom ett förbrott 
som till exempel stöld, rån eller bedrägeri. Precis som en industri är beroen-
de av råvaruframställning eller en livsmedelshandlare måste ha en livsme-
delsproduktion är också hälarverksamheten beroende av produktion, skill-
naden är att denna sker genom brott. I typfallet är leverantören en tjuv som 
producerar varor genom stöld. 
 Det som producerats ska nu hitta till en hälare som bestämmer sig för 
anskaffning. Om produktionen har följt på en beställning är det endast 
fråga om leverans och betalning, men inköp kan också följa på ett erbju-
dande från ”leverantören” (tjuven, bedragaren, insidertjuven etc.). Hur 
beställningar och erbjudanden går till varierar. Olika faktorer avgör vilken 
hälare som köper vad från vem – aktörernas relationer och förtroendet dem 
emellan, vilka resurser hälaren förfogar över, hur marknaden ser ut etc. 
Beroende på resurser kan hälaren hantera olika typer av gods. Visst gods 
kan kräva omfattande förädling och/eller lagringsresurser och då måste 
hälaren förfoga över dessa eller ha rätt kontakter för att anlita andra till att 
utföra olika moment. 
 Efter produktion och förädling är varan redo för försäljning och, som 
regel, återintroduktion i ett legalt sammanhang. En intressant aspekt av 
denna transaktion är att försäljningen kan vara illegal medan köpet vanli-
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gen är legalt – såvida inte köparen är medveten om varans ursprung.10 Det 
centrala är att hitta rätt kund. Återigen är det en fråga om hälarens resurser 
– en resursstark hälare har goda möjligheter att sälja godset i en optimal 
kontext och därigenom få ut ett bra pris, medan en resurssvag hälare, som 
till exempel saknar rätt kontakter eller branschkunskap, har färre valmöj-
ligheter och kanske enbart klarar att sälja till en annan hälare. För många 
hälare är innehav av ett legalt företag en mycket viktig tillgång. Kontakter 
är en annan central resurs, och det legala företaget kan vara ett led i att 
skapa och underhålla kontakter. 
 Det teoretiska ramverket utgörs således av ett marknadsperspektiv där 
brottsligheten granskas utifrån sina egna förutsättningar då målet är eko-
nomisk vinning. Några studier bör nämnas då de har varit av särskild bety-
delse för vårt teoretiska perspektiv: Carl B. Klockars’ The Professional Fen-
ce (1974), och Darrell J. Steffensmeiers The Fence: In the Shadow of Two 
Worlds (1986) och Marilyn E. Walshs The Fence: A New Look at the 
World of Property Theft. Klockars och Steffensmeier beskriver i sina etno-
grafiska studier varsin hälares liv och gärningar på nära håll. Steffensmeier, 
tillsammans med Ulmer (2005), följde tjugo år senare upp studien om häla-
rens liv i Confessions of a Dying Thief. Studierna har bidragit med kunska-
per om vem hälaren är och om hans ställning i samhället, hur han ser på sin 
verksamhet och hur han driver den. Marilyn E. Walsh använde sig i stället 
av polisens spaningsanteckningar samt intervjuer med ett antal individer 
som vid tiden för studien stod åtalade för häleri i den amerikanska stad där 
studien genomfördes. Hon fokuserade på att identifiera och beskriva struk-
turer och funktioner som är relevanta för handeln med stöldgods. Då hon 
fann att majoriteten av de misstänkta hälarna även bedrev legal affärsverk-
samhet analyserade hon olika kopplingar till legala företag närmare. 

                                                      
10 En hälerikedja kan visserligen ha flera länkar, och gods kan gå via flera hälare innan det når en 
legal kontext. När en hälare säljer till en annan är förstås även köpet illegalt, men vi koncentrerar 
oss här på slutförsäljningen där det illegala möter det legala. 
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Produktionen av stöldgods 
”In my eye, a good thief is trustworthy, has heart, awareness, and luck.” 
(Hälaren Sam Goodman, i Steffensmeier & Ulmer, 2005:74) 

 

Stöldindustrin  
Hälaren är en mellanhand som köper och säljer stöldgods. En grundläggan-
de funktion är därför att stöldgods ”produceras”.  Det är i första hand 
stöldindustrin som producerar varor till hälerimarknaden och vi ska därför 
titta närmare på vad som stjäls och under vilka omständigheter samt vilka 
faktorer som påverkar stölderna. Syftet är långtifrån att ge någon fullstän-
dig beskrivning av stöldbrottsligheten, fokus ligger på stölder som ett pro-
duktionsled till hälerimarknaden.  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Figur 3. Produktionen av stöldgods. 
 
Olika beräkningar har uppskattat att mellan 50 och 95 procent av det som 
stjäls säljs vidare (Freiberg, 1997:16). Stölder är således inte något hantverk 
för självhushållning utan en produktion – via hälarna – till en legal mark-
nad där, i jämförelse med den illegala marknaden, efterfrågan på varor är 
större och priserna högre. Det är denna marknadslogik som gör att tjuvar 
får sitt levebröd, hälare sina vinster och konsumenter sina varor till fördel-
aktiga priser.  
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Godstyp: Vad är det som stjäls? 
 Stöldgods kan lämpligen delas in i tre breda kategorier: konsumtionsvaror, 
kapitalvaror och andra varor (till exempel kontanter, konst, smycken och 
samlarföremål). Det är svårt att exakt ange hur stölderna fördelar sig på 
olika typer av gods, men det går att säga en del om vad som påverkar stöld-
frekvens och inriktning.  
 Stölder har för det första mycket gemensamt med vanliga inköp efter-
som de styrs av lagen om tillgång och efterfrågan. Den tjuv som vill kunna 
avyttra sitt stöldgods bör därför vara förvissad om att någon vill köpa 
(Wahlin, 1999). Stöldtrenderna varierar därför med samhällsekonomin och 
den tekniska utvecklingen (Sutton, 1995). När tiderna är knappa minskar 
stölderna av mer värdefullt gods eftersom få har pengar att lägga på lyx-
konsumtion. I stället ökar stölderna av konsumtionsvaror (Hall, 1952). 
Stöld- och hälerimarknaden för kapitalvaror som tv-apparater har på sena-
re år minskat eftersom dessa kraftigt har sjunkit i pris och finns tillgängliga 
i lågprisbutiker (Steffensmeier & Ulmer, 2005). Freiberg (1997) noterar 
emellertid att exporten utgör en växande marknad för stöldgods, och på 
detta sätt kan produktionen av visst stöldgods hållas uppe trots att den 
lokala marknaden är mättad. Det som inte kan stjälas och säljas fördelak-
tigt i det egna landet kan således stjälas för att sedan exporteras. 
 För hälare som är inriktade på att hålla en hög omsättningstakt för att 
minska riskerna för upptäckt styrs inköpen av vilken säsong det är (Klock-
ars, 1974). Grossister ligger ofta flera månader före butikerna och transpor-
terar kläder och varor innan det är säsong för detaljisterna att sälja dessa 
till kund. Försiktiga hälare kan därför underlåta att köpa varor som inte 
hunnit i kapp säsongen, eller erbjuda ett lågt pris med tanke på riskerna 
med lagerhållning. 
 Den tekniska utvecklingen av nya produkter kan vara drivande för efter-
frågan, men den kan också vara ett sätt att minska stölderna. I Sverige har 
bilstölderna minskat då nyare bilar blivit allt svårare att stjäla (Brå 2004:3). 
Bilstölderna är ändå omfattande – i hela EU försvinner varje år 1 200 000 
bilar (Vägverket, 2006). 
 De kanaler som finns för handeln har också betydelse. Förekomsten av 
en marknad för begagnade varor påverkar stöldfrekvensen av olika före-
mål, då den underlättar försäljningen av stöldgods (Felson, 2002, med hän-
visning till Klockars, 1974; Steffensmeier, 1986; Sutton, 1995). Felson 
(2002) argumenterar dessutom för att en sådan marknad bidrar till brotts-
ligheten i fattigare områden, då olika typer av budgetmarknader ofta ligger 
i sådana områden och riktar sig till mindre bemedlade kunder. I ett land 
som Japan exporteras begagnade bilar och det finns därför ingen andra-
handsmarknad där stöldgods kan blandas med legitima begagnade varor 
(Felson, 2002). Japan har internationellt sett en låg nivå av bilstölder, men 
de bilar som ändå stjäls återfinns sällan, vilket antyder att stölderna är mer 
planerade och professionellt utförda (Kesteren m.fl., 2000).  
 I en intervjustudie med tjuvar om stölder i en region i England (Schnei-
der, 2005) framgick att vid butiksstölder stjäls kläder, elektronik, matvaror, 
hushållsartiklar och verktyg; vid inbrott stjäls elektronik, verktyg, träd-
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gårdsredskap och -maskiner, smycken och datorer. Vid bostadsinbrott i 
Stockholm år 1977 låg smycken och kontanter i topp, följt av radioappara-
ter. I Oslo i slutet av 1990-talet toppades listan av smycken och kontanter, 
följt av silverföremål och videoapparater, och i England och Wales vid 
samma tid låg kontanter högst, följt av videoapparater och smycken (Tho-
massen, 2000). Kontanter ger tjuven pengar direkt, medan smycken och 
silverföremål är lätta att sälja vidare till en hälare (Wahlin, 1999; Steffens-
meier, 1986). Mindre elektronikprodukter är lätta att bära med sig och är 
sällan unika genom märkning eller andra kännetecken, vilket är en fördel 
när det gäller vidareförsäljning. Den tekniska utvecklingen fyller hela tiden 
på marknaden med nya modeller och bidrar till en stor andrahandsmark-
nad och stark efterfrågan, även om produkterna växlar. 
 Vad som gör ett föremål lämpligt kan enligt Cohen och Felson (1979) 
sammanfattas i dess värde, flyttbarhet, synlighet och tjuvens möjligheter att 
komma nära inpå föremålet. Bilar och motorcyklar är exempel på gods som 
trots sin storlek kan vara lämpliga då de inte kräver annat transportmedel 
för att få med sig det stulna (Felson, 2002). Enligt vad som kommer att 
utvecklas ytterligare nedan varierar vad som stjäls mellan olika typer av 
tjuvar beroende på vilka platser de rör sig på, vilka marknader de har till-
gång till och vilka resurser de förfogar över. 
 
GODSTYP – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

I vårt förundersökningsmaterial ligger tyngdpunkten bland det stulna god-
set på värdefullt gods, vilket kan förklaras av att undersökningen utgått 
från domar för grova hälerier, det vill säga domar där godset har ett högt 
värde eller där omfattningen av verksamheten är vanemässig. Bilar finns 
med i en tredjedel av fallen och är den mest frekventa godstypen följt av 
båtar, dyrare verktyg och olika typer av elektronik. Lastbilar, entreprenad- 
och jordbruksmaskiner, rånbyten i form av pengar och rikskuponger, va-
pen, bildelar, cyklar, mopeder, motorcyklar och sport- och musikutrustning 
samt kulturföremål förekommer i några fall. Minst frekvent är vitvaror, 
kläder, skor, livsmedel, smycken och möbler. De godstyper som förekom-
mer i förundersökningsmaterialet redovisas i tabell 1 nedan. 
 En intervjuperson med god inblick i hälerimarknaden bekräftar att for-
don av olika slag och lantbruksmaskiner är intressanta som stöldgods. In-
tervjupersonen nämnde också maskiner och dyrare utrustning till exempel 
till byggen, som en skylift; till restaurangkök, som fritöser, frysar, kylar och 
spisar i rostfritt stål eller till sjukvårdsföretag, som apparater för tandtek-
nik, sterilisering och laser. Gemensamt för alla dessa maskiner och utrust-
ningar är det höga värdet och att det finns en efterfrågan bland näringsid-
kare som kan betala för sig. Det höga värdet gör också att det lönar sig med 
export. 
 I den mån lastbilar förekommer i materialet är de i fem av sex fall stulna 
på grund av sin last. Lastbilen utgör i dessa fall en biprodukt vid produk-
tionen av andra varor. 
 I en intervju nämndes en godstyp som inte alls förekommer i förunder-
sökningsmaterialet – metallskrot. För denna intervjuperson var kopparka-
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bel ”som guld som glimmar” då den internationella efterfrågan på metall-
skrot är stor. 
 Stölder av registreringsskyltar har ofta syftet att temporärt dölja identi-
teten på stulna bilar. Som sådana kan de, tillsammans med andra typer av 
identitetshandlingar bli ett eftertraktat gods och betinga ett eget värde. Re-
gistreringsskyltar återfinns oftast tillsammans med stulna bilar. (Förädling 
av stöldgods för att anpassa varor till den legala marknaden beskrivs när-
mare i avsnittet om hälarens anskaffning och förädling.)  
 
Tabell 1. Förekomsten av olika typer av stöldgods i domar och förundersökningsprotokoll 
angående grova häleribrott. 

Typ av gods   Antal fall 

Bilar 20 
Hälericentraler med diverse stöldgods 17 
Verktyg  12 
Båtar 12 
Elektronik: datorer, stereoapparater, kameror, mobiler  8 
Pengar och rikskuponger från rån 7 
Lastbilar 6 
Traktorer, byggmaskiner 6 
Sportutrustning, musikinstrument 6 
Bildelar: däck, stereoapparater, motordelar, registreringsskyltar, fälgar 5 
Vapen 5 
Cyklar, mopeder  5 
Motorcyklar 4 
Kulturföremål 4 
Vitvaror 3 
Kläder, skor  3 
Färskvaror, livsmedel 2 
Smycken 2 
Möbler 1 

 
Resultaten stämmer till stor del överens med tidigare forskning om vad som 
stjäls11, men skiljer sig genom att smycken hamnar långt ned på listan. Det 
kan dels bero på att endast grova häleridomar studerats och att smycken 
sällan är inblandade i grova häleribrott, dels på att de fall där smycken 
förekommer i mer vanemässig (grövre) häleriverksamhet inte har upptäckts. 
Det är också troligt att ”vardagssmycken” från bostadsinbrott sprids på 
många hälarhänder och att det är få hälare som handlar med särskilt värde-
fulla smycken. Det kan då förekomma specialiserade hälare som sannolikt 
via internationella kontakter kan avsätta ovanligare objekt. 
 Att vitvaror och möbler hamnar långt ner är mer i linje med Cohen och 
Felsons (1979) tes om vad som gör ett föremål lämpligt för stöld – i relation 
till sitt värde är de besvärliga att hantera. Däremot kan de vara intressanta 
om de kan stjälas som hela partier, till exempel som en lastbilslast. 
 

                                                      
11 Stöldfrekvens för olika föremål anges i huvudsak i studier som behandlar bostadsinbrott; det är 
svårt att fastställa stöldfrekvensen för olika föremål för samtliga typer av stölder. 



 

 61 

Val av objekt: Hur avgörs vad som ska stjälas? 
Stölder kan vara mer eller mindre planerade. Det kan röra sig om allt från 
en direkt beställning från en hälare av ett specifikt objekt eller typ av ob-
jekt, till att en tjuv råkar upptäcka ett lättillgängligt objekt och tar tillfället i 
akt. Felson och Clarke (1998:27) betonar brottstillfällets roll för stölden, 
men menar också att “some products offer more tempting crime opportuni-
ties”. Uttryckt på ett annat sätt är brottstillfälle en förutsättning för att en 
stöld ska kunna äga rum, men efterfrågan på ett visst objekt avgör i hur 
hög grad brottstillfället också inbjuder till brott. Steffensmeier och Ulmer 
(2005) betonar att personer som yrkesmässigt ägnar sig åt kriminalitet ser 
till att de hamnar i situationer där tillfälle ges till brott. Det stämmer väl 
med en beskrivning av ekobrottslingar, som har delats in i ”tillfällestagare” 
och ”tillfällessökare” (Weisburd m.fl., 2001).12  
 Förhållandet mellan tillfällesbaserade respektive efterfrågebaserade stöl-
der uttrycks i Schneiders (2005) studie, där ”lätt att sälja” uppgavs som den 
vanligaste orsaken till att ett föremål stals, med ”lätt att stjäla” på andra 
plats. Hälften av tjuvarna i den studien uppgav att de visste vad de skulle 
stjäla när de påbörjade ett inbrott och närmare hälften visste på förhand till 
vem de skulle sälja sitt stöldgods. Det behöver inte betyda att det handlar 
om beställningar, tjuven kan ändå ha en god uppfattning om hur häleri-
marknaden ser ut och vad som går att sälja till vem. 
 Tillfällesbaserade stölder avser ofta mindre värdefullt gods eftersom 
nivån på övervakning och skydd normalt står i proportion till värdet på 
föremålet (Brå 2006:2). Mer värdefullt gods är därför regelmässigt svårare 
att stjäla och ställer därför större krav på tjuvarna i fråga om resurser. Det 
är emellertid en bättre ekonomi i mer värdefulla objekt; därför är sådana 
stölder ofta efterfrågebaserade, och på sådana ”skickliga” tjuvar finns ock-
så i allmänhet en stor efterfrågan hos hälarna (Walsh, 1977). Det finns 
dock tecken på att majoriteten av bilstölderna i Sverige ändå är mer eller 
mindre tillfällesbaserade, då så många som 80 procent av de stulna bilarna 
återfinns (Kesteren m.fl., 2000). Många bilar verkar således bli stulna för 
nöjesåkning eller för att användas tillfälligt i annan brottslighet, stölder som 
alltså inte har något med hälerier att göra. 
 Hälarens beställning av en viss typ av gods eller av ett specifikt objekt 
uttrycker en konkret efterfrågan, som för tjuvens del kan kräva viss plane-
ring för att skapa ett brottstillfälle. Ett tips om ett visst objekt eller en viss 
plats kan betyda att ett ”färdigt” brottstillfälle serveras tjuven. Ett sådant 
tips kan komma från en hälare, som sedan är beredd att köpa stöldgodset. 
När vi talar om efterfrågebaserade respektive tillfällesbaserade stölder är 
det således mer en fråga om huruvida tjuven sökt upp tillfället eller om 
tillfället kommit till tjuven. 

                                                      
12 Ytterligare kategorier var de ”krispåverkade” och personer med en kriminell livsstil som liknar 
sådana personer som ägnar sig åt traditionell brottslighet. Det är inte irrelevant att även använda 
teorier om ekobrott på traditionella brott som stölder eftersom en viktig kategori av tjuvar är de 
extraknäckande gärningspersoner som lever konventionellt och gör insiderstölder (jfr 
Steffensmeier, 1986; Henry, 1978). 
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VAL AV OBJEKT – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

I majoriteten av de undersökta domarna och förundersökningsprotokollen 
verkar efterfrågan och planering ha varit av stor vikt för att förklara stöl-
derna. Detta hänger troligtvis samman med att värdet på godset i det stude-
rade materialet oftast är högt då det rör sig om grova hälerier. 
 Dussingods som är mindre värdefullt och lättare att stjäla, som mobilte-
lefoner, bilstereoapparater och cyklar, stjäls oftare i mer tillfällesbaserade 
stölder där tjuvarna stjäl gods som de kommer över för att sedan sälja det 
till en hälare13. En intervjuperson beskrev sin strategi för stölder av datorer, 
mindre elektronik och mopeder – att alltid hålla ögonen öppna och slå till 
när tillfällen dök upp. ”Om det är larmat tar det ändå minst tio minuter 
innan väktarna är där, och längre tid innan polisen dyker upp.” Ett undan-
tag från denna struktur är stölder med hjälp av insiders (förundersöknings-
materialet innehåller åtminstone fyra sådana fall), som är mer planerade. I 
dessa fall rör det sig dock om större kvantiteter av dussingods än i de fall 
där stölderna är tillfällesbaserade. 
 I de fall som rör mer värdefullt gods är stölden ofta tydligare efterfrå-
gansbaserad och resultat av högre grad av planering, ofta på beställning14. I 
ett fall förses tjuven med nyckel och registreringsnummer till den bil som 
ska stjälas, i ett annat följer beställaren med och pekar ut det hus där in-
brottet ska göras. I sådana fall har produktionsprocessen tydligt initierats 
av hälaren genom de efterforskningar denne gjort. 
 En intervjuperson beskriver ett fall där ägaren till en privatklinik utanför 
Sverige, via en bekant i ”periferin”, vände sig till en inhemsk hälare för att 
beställa en apparat som på den legala marknaden betingar ett nypris på 
omkring en halv miljon kronor. Genom flera led av kontakter stjäls sedan 
apparaten i Sverige och ”exporteras”. 
 När det gäller bedrägerier, i synnerhet de som beskrevs utförligt i en av 
de intervjuer som gjordes, är det tydligt att de baseras på en direkt efterfrå-
gan, då en stor del av framgången i dessa bedrägerier ligger i att gärnings-
personen inte behöver befatta sig med godset någon längre stund. Bedräge-
rierna gällde exempelvis högtryckstvättar, svetsar, andra större eller mindre 
maskiner och avancerade verktyg som beställdes nya i falskt namn och 
levererades direkt till köparen. Den här typen av saker skulle kräva stora 
utrymmen och resurser om de skulle behöva förvaras innan de kan säljas 
vidare, men om köparen redan finns kan ”vem som helst” genomföra dessa 
brott, ”det är så enkelt”. 
 

Plats: Var begås stölderna och vilka drabbas? 
Många tjuvar begår sina brott ganska nära där de bor eftersom de känner 
till sin närmiljö (Wahlin, 1999). Genom att ha tillgång till bil kan det om-
rådet utvidgas och tjuvar kan ägna mycket tid åt att leta efter och rekogno-
sera olika måltavlor (Steffensmeier, 1986). Många tjuvar reser en bra bit för 
att begå stölderna, men vissa stölder, som inbrott i bilar, sker närmare 

                                                      
13

 Detta rör nio fall. 
14

 Detta rör 22 fall. 
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hemmet (Kock m.fl., 1996). Gärningspersoner som redan finns på samma 
plats som stöldgodset är insiders, som butiksanställda, chaufförer och la-
gerarbetare (Mars, 1982; Steffensmeier, 1986). Dessa personer har särskilda 
möjligheter att under lång tid bedriva stölder och leverera till hälare. 
 Olika typer av gods finns på olika platser. Entreprenadmaskiner och 
konsthantverk finns inte på samma plats. Ett beställningsuppdrag innebär 
oftast att platsen är given, medan andra platser kan bli måltavla vid mindre 
planerade tillgrepp. En missbrukare kanske gör inbrott i en bostad, till sy-
nes på måfå, i jakten på något som är ”mödan värt” (Cromwell & Olson, 
2006:48). 
 Avgörande är också att förövaren kan skaffa sig tillträde till platsen. 
Olika typer av förövare rör sig på olika platser och får därigenom möjlighet 
att upptäcka olika brottstillfällen (jfr rutinaktivitetsteorin i till exempel 
Felson, 1998). Platsen för en stöld är således den punkt där tjuven, brotts-
tillfället och ett lämpligt föremål sammanstrålar. Olika egenskaper, som 
geografiskt läge och om platsen är avsides belägen eller tätbefolkad, kan 
vara avgörande för olika platsers sårbarhet. För vissa typer av stölder är det 
en fördel att mycket folk rör sig i närheten, medan andra utförs där det är 
folktomt. Det som bedöms som olämpligt att stjäla på en plats kan bedö-
mas som lämpligt på en annan. Felson (2002) menar till exempel att ju 
tyngre gods, desto längre från ett tättbebyggt område utförs stölden. Den 
tjuv som rör sig inne i staden kan oftast inte få med sig mer än det han eller 
hon kan bära, medan den som befinner sig på landsbygden ofta har någon 
typ av transportmedel som kan användas för att frakta godset. I glesbygd 
finns också färre ögon som kan lägga märke till när godset lastas.  
 När det gäller bostadsinbrott visar Cromwell och Olson (2006) att tju-
varna ofta beskriver valet av måltavla som i högsta grad rationellt och 
övervägt, medan det i verkligheten snarare handlar om instinkt (jfr Wahlin, 
1999). Genom tidigare erfarenhet skapar tjuven en mental mall över bra 
och dåliga måltavlor som gör det möjligt att snabbt bedöma både för-
tjänstmöjligheter och risker för olika måltavlor. 
 Schneider (2005) intresserade sig i sin studie bland annat för i vilken 
utsträckning inbrotten riktades mot olika typer av måltavlor. Studien base-
rades på djupintervjuer med 50 aktiva tjuvar. 74 procent av tjuvarna hade 
ingen särskild urskiljning i val av måltavla, medan 30 procent gjorde in-
brott både i privata hem, förråd och kommersiella lokaler. Inriktningen på 
endast förråd och kommersiella lokaler var sedan aningen mer vanligt 
(22 %) än inskränkningen till inbrott i privata hem och kommersiella loka-
ler (14 %) Endast några få procent riktade in sig på endast en typ av mål-
tavla. Siffrorna tyder på en viss, om än liten, preferens för kommersiella 
måltavlor i urvalet. 
 De många platser och sammanhang som kan komma i fråga för en stöld 
illustreras i en studie om stölder av elektronik (Kock m.fl., 1996). Stölderna 
kan ske 1) under transport från fabrik till lager, 2) från lager, 3) vid rån av 
transport från lager till butik, 4) från butik, 5) under transport från butik 
till användningsställe och 6) från användningsstället (bostad, arbetsplats 
och annat).  
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PLATS – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

Majoriteten av bilarna i materialet är stulna från biluthyrningsföretag och 
bilfirmor och rör nya, dyra bilar, men bilar har också stulits från uppställ-
ningsplatser (till exempel i en hamn) och från gatan där de har stått parke-
rade. I flera fall har bilarna stulits utomlands och transporterats till eller 
genom Sverige. Flera bilar som stulits i Sverige var på väg att exporteras för 
försäljning utomlands. Båtarna stals antingen då de låg i vattnet eller var 
uppställda på land, det finns inga exempel på stölder från försäljningsloka-
ler eller transporter. 
 En intervjuperson berättar att stölder för hälare kan ske på en rad olika 
sätt: genom inbrott eller att maskiner och utrustning stjäls på uppställ-
ningsplatser och byggarbetsplatser. Det förekommer också stölder från 
lantbruk. En annan intervjuperson beskriver en ambition att göra stölden så 
lite synlig som möjligt, genom att söka av områden där rätt gods (koppar-
kabel och annat som kan säljas som metallskrot) kan ligga obevakat. Bland 
annat nämndes oinhägnade platser för vägarbeten och andra byggarbeten 
som ställen där gods enkelt kan stjälas när arbetsdagen är slut.  
 Bedrägerier i syfte att få ut värdefulla varor riktas i allmänhet mot före-
tag eftersom det är dessa som besitter nya och dyrare varor, men även 
kommunala förvaltningsbolag uppgavs som enkla måltavlor av en intervju-
person. Bedrägerier mot kommunen kunde vara lämpligt när gärningsper-
sonen ville få tag på en bil, genom att med förfalskade rekvisitioner hämta 
ut hyrbilar. Genom att känna till kommunen och dess olika bolag är det 
möjligt att veta till exempel vilka hyrbilsföretag som brukar anlitas. Förla-
gor och uppgifter till falska rekvisitioner kan man hitta på den post man 
själv får från kommunen, till exempel hyresavier. Av det följer att den här 
typen av bedrägerier lämpligen riktas mot hemkommunen. 
 Det som kan utläsas ur materialet är att småskaliga tillfällesstölder i 
högre grad riktas mot privata måltavlor som bostäder, garage, parkerings-
platser och att mer avancerade efterfrågestölder och bedrägerier i högre 
utsträckning riktas mot företag. Detta är inte konstigt då privatpersoner 
sällan har möjlighet eller intresse av att hålla någon sträng övervakning av 
sin egendom, samtidigt som de sällan har så stort och dyrbart gods som till 
exempel grävmaskiner och dieselaggregat i sin ägo. Undantaget är bilar och 
båtar, som stjäls från olika platser i olika sammanhang, både från privat-
personer och från företag. Insiderstölderna och snatterierna riktas båda mot 
företag – skillnaden ligger i godsvärdet och tjuvens resurser. I materialet 
finns flera exempel på småhälare (som också kan ha utfört en del av stöl-
derna) som har stöldgods från olika typer av tillgrepp och måltavlor. 
 

Metod: Hur genomförs stölderna 
och bedrägerierna? 
Freiberg (1997) pekar på det faktum att den huvudsakliga leverantören till 
stöldgodsmarknaden enligt den konventionella bilden är inbrottstjuven, och 
att forskarnas uppmärksamhet därför fokuserats på inbrottsstölder.  Henry 
(1977) betonar dock arbetsplatsstölderna och Hall (1952) försäkringsbe-
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drägerierna. Freiberg (1997) pekar också på att storskaliga snatterier och 
stölder av partivaror är viktiga bidrag till marknaden. 
 Nyare bilar är exempel på en godstyp som kräver ett visst tillvägagångs-
sätt, då flertalet av dessa inte kan stjälas utan tillgång till nyckel (Larm-
tjänst, 2004). Detta problem löser tjuvarna på flera sätt. I flertalet fall i 
Larmtjänsts studie hade nyckeln kunnat stjälas utan inbrott, ofta från ut-
hyrningsfirmor, men vanligt är också att kläder länsas på nycklar i miljöer 
som restauranger, omklädningsrum och liknande. Bilen finns då oftast inte 
långt ifrån. Hälften så vanligt var att nyckeln stals i samband med inbrott 
på företag eller i bostad. Minst vanligt var att bilar stals vid rån, car-
jacking. Det var också vanligt att nyckeln inte behövde stjälas alls, som i 
fall där ägaren lämnat nyckeln i tändningslåset vid exempelvis lastning, eller 
då en hyrbil inte återlämnas. Stulna körkort kan användas för att hyra bilar 
som sedan inte återlämnas. 
 
METOD – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

I de flesta fall av bilstöld är tillvägagångssätten raffinerade och kräver såväl 
planering som andra typer av produktionsresurser i form av nyckeltillverk-
ning, falska handlingar, insiders med mera. I ett fall beställs från tillverka-
rens huvudkontor en nyckel som sedan används vid stölden. I två fall hyrs 
bilar med hjälp av falska handlingar för att sedan inte återlämnas, ett tillvä-
gagångssätt som också nämns i flera intervjuer. Ofta stjäls först bilnycklar-
na, vilket som tidigare nämnts beror på att nya bilar i princip inte går att 
tjuvkoppla utan kräver nycklar för att starta (Brå, 2002). 
 De båtar som stjäls när de ligger i vattnet hämtas vanligen sjövägen, 
kättingar kapas med hjälp av till exempel vinkelslip. Vid stölder från upp-
ställningsplatser stjäls båtar uppställda på trailrar. Ibland klipps staketet till 
uppställningsplatsen sönder och trailern kopplas till en bil och körs bort. 
 Materialet ger intryck av att nästan vad som helst går att stjäla. I ett fall 
stals dieselaggregat med en vikt på 3 ton styck vid ett inbrott i ett garage på 
en industritomt. För att genomföra stölden krävdes att en plåtdörr bröts 
upp, att två stora lastbilar flyttades för att dieselaggregaten skulle kunna 
släpas ut ur garaget med hjälp av en kraftig kranbil som stulits vid ett annat 
tillfälle. 
 Insiderstölder är en systematisk form av produktion som förekommer i 
minst fyra av de studerade fallen (misstankar finns i fler fall). Dessa fall 
gäller stölder av motordelar från biltillverkare, stölder av frysvaror från 
fryslager, stölder av vapen från auktionsfirma (det rör sig i detta fall inte 
om en egentlig stöld, utan om olovligt förfogande då vapnen egentligen 
skulle skrotas) och stölder av mobiltelefoner från ett lagerföretag. I ett an-
nat fall misstänks insiderstöld av processorer från en grossist, men det 
framkommer inte hur stölden gått till. En intervju illustrerar ytterligare ett 
fall av insiderstölder, som gällde mycket omfattande stölder från en gros-
sist. Stölderna maskerades som vanliga köp, genom att insidern låtsades ta 
betalt för varorna. 
 Även snatterier kan vara mer eller mindre systematiska, vilket illustrera-
des i en intervju. Enskilda snatterier av exempelvis en låda kexchoklad in-
nebär kanske ingen större skada för den drabbade butiken och föranleder 
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knappast några större insatser från polisens sida, men när detta upprepas 
många gånger blir skadan desto större. Rakhyvlar och rakblad är mer vär-
defullt smågods som kan snattas, men i de fall som intervjupersonen berät-
tade om var det ett led i strategin att anpassa snatterierna efter lagstiftning 
och polisens prioritering; således plockade denna person aldrig med sig 
varor för mer än 800 kronor per gång (gränsen för när ett snatteri övergår 
till det allvarligare brottet stöld). 
 Tidigare fastslogs att mer värdefullt gods som regel är svårare att stjäla 
och därför sällan är föremål för tillfällesstölder. Detta behöver dock inte 
alltid innebära att det är särskilt svårt att få tag på sådant gods. En av våra 
intervjupersoner berättade om hur det kan gå till att med relativt enkla 
bedrägeritekniker få ut dyrare maskiner och verktyg från olika företag. Ett 
sätt kan vara att ringa och presentera sig som representant för en företags-
kund. Bedragaren talar helt enkelt om vad denne vill köpa och att ”det 
kommer en kille och hämtar det senare”, alternativt anlitas en budfirma. 
Innan det drabbade företaget har insett att de har blivit lurade har godset 
redan hamnat hos en köpare, och leverantören har varken behövt exponera 
sig eller bryta sig in någonstans. I ett fall ringde flickvännen en firma och 
presenterade sig som någon på ett annat företag i branschen som ofta hand-
lade hos firman i fråga. Hon beställde en mängd dyrare utrustning och 
meddelade att hon skulle ”skicka en kille” efter stängningsdags när de hade 
plockat ihop varorna. ”Och jag brände dit. ’Tjena, jag är från -------’ – de 
vet ju inte, jag kan ju vara från en budfirma också. Man låtsas ju om, ja – 
’måste jag skriva på någonting?’ – ’Ja, du får skriva på den här lappen’ – 
och man behöver inte legitimera sig eller någonting.” 
 En annan intervjuperson med erfarenhet från utredningar inom försäk-
ringsbranschen menade att många kriminella gäng gått ifrån mer dramatis-
ka brott som grova rån för att i stället ägna sig åt bedrägerier, försäkrings-
bedrägerier och hantering av stulna bilar. Ett sätt kan vara att de kommer 
överens med en entreprenör om att ”stjäla” någon av hans maskiner. Han 
får en viss summa, anmäler maskinen stulen och får ut ytterligare ersättning 
från försäkringen. Maskinen säljs sedan vidare, i Sverige eller utomlands. 
Tidigare har det också varit lätt att försäkra maskiner i flera bolag och på 
så sätt få ut flera ersättningar. Detta ska ha blivit svårare nu, tack vare det 
gemensamma skaderegister som försäkringsbranschen har upprättat. 
 
BIPRODUKTER FRÅN PRODUKTIONEN 

Precis som i andra produktionsprocesser uppbringar även hälerigodsets 
produktion ibland biprodukter. I materialet finns exempel på biprodukter i 
form av tillhörigheter från stulna bilar och båtar, lastpallar (som för övrigt 
också är stöldbegärliga) vid stölder från lager eller annat emballage. Men 
det finns också exempel på större biprodukter som till exempel lastbilar 
som stjäls på grund av sitt innehåll, lyftkranar som stjäls för att de behövs i 
produktionsprocessen, eller båttrailrar som förenklar transporten av en 
stulen båt. Dessa biprodukter innebär ofta en ökad risk för identifiering av 
föremål. Det finns olika tekniker i de studerade fallen för att hantera bipro-
dukter. En teknik är att ta vara på biprodukten och sälja även denna som i 
flera fall när det gäller båttrailrar. Biprodukter kan också överges, vilket 
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kan exemplifieras av lastbilar som töms på sitt innehåll och lämnas vid 
vägkanten eller båtar som överges efter att motorerna monterats av. Det 
vanligaste sättet att hantera biprodukter är att förstöra dem. Emballage och 
personliga tillhörigheter slängs bort medan mer känsligt material som 
rånarkläder, bildelar och, i ett fall, en entreprenadmaskin, eldas upp. 
 

Resurser: Vad behövs för 
att genomföra brottet? 

“…success in crime requires ’contacts, contacts, contacts’.” 
(Steffensmeier & Ulmer, 2005:137) 

 
Tillgång till olika resurser kan vara avgörande för att en stöld ska kunna 
begås. Det kan till exempel krävas passerkort eller särskild information och 
kompetens för att ta sig in på olika platser och komma åt olika typer av 
gods. Det kan vidare krävas särskild utrustning och fordon för att genom-
föra stölden. 
 Kontakter och tips tillhör de viktigaste resurserna. Genom att vistas i 
särskilda miljöer, som olika barer och restauranger, kan kriminella träffa 
andra yrkesmän och få information och tips som är värdefulla för verksam-
heten (Steffensmeier & Ulmer, 2005). En viktig resurs för tjuvar är att ha 
goda hälarkontakter för att få en snabb och lönsam avsättning av stöldgod-
set. Steffensmeier och Ulmer (2005:64) menar att ”the thief’s best protec-
tion against arrest is the service of a reliable fence or ’offman’ – someone by 
whom the thief is able to unload or ’get off’ the stolen goods in his posses-
sion”. 
 Cromwell och Olson (2006) ger exempel på hur inbrottstjuvar bättrade 
på sina resurser genom att etablera kontakt med personer inom olika servi-
ceyrken för att få insiderinformation om gods och larm, något som också 
Steffensmeier och Ulmer (2005) betonar. Det kunde röra sig om kontakter 
med trädgårdsmästare, hembiträden, pizzabud etc. Insiderns centrala roll 
att underlätta för brott gäller inte enbart stölder utan också exempelvis 
narkotikasmuggling (Brå 2005:11) och IT-relaterade brott (Brå 2000:1). 
 
RESURSER – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

I materialet finns flera exempel på stölder där omfattande resurser har 
krävts. Mer basala tillgångar är mindre verktyg och utrustning för att klip-
pa upp staket, slå sönder fönster, ta sig in i låsta bilar etc. I förundersök-
ningsmaterialet finns exempel på en person som hade en stor mängd olika 
fälglåsnycklar och domkrafter som passade olika bilar för att underlätta 
stölder av bildelar. I vissa fall har tyngre utrustning krävts, som i exemplet 
ovan där en stulen kranbil används för att möjliggöra stöld av stora diesel-
aggregat. 
 I förundersökningsmaterialet förekommer några exempel på hantering 
av rånbyten. Rån är en resurskrävande metod eftersom den kräver plane-
ring och organisering, oftast behövs också ytterligare arbetskraft och vapen 
eller andra tillhyggen för att genom hot eller våld tilltvinga sig godset. 
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 Någon typ av transportmedel krävs i de flesta fall för att föra med sig 
stöldgodset från brottsplatsen. Det är inte alltid det går att utläsa ur materi-
alet vem som begått stölden eller ens hur stölden har gått till. Det är dock 
tydligt att hälaren i några fall ordnat transport av stöldgodset, genom att 
endera tillhandahålla tjuven en lastbil eller anlita någon som sköter tjuvens 
transport och då förse denne med lastbil. Genom sin anställning kan tjuven 
ha möjlighet att använda en firmabil för transporten, vilket är tydligt i två 
fall. En intervjuperson bekräftar att hälaren kan stödja tjuven genom att 
förse denne med särskild utrustning för att han ska kunna stjäla tyngre och 
större gods. En annan intervjuperson menar att det för vissa typer av gods 
är enklast att anlita en budfirma och betala för transporten. En sådan 
transport kan också bidra till att ge sken av att ”allt är i sin ordning”. En 
av intervjupersonerna föredrog att använda en moped (av skotermodell där 
”golvplattan” erbjuder visst utrymme) eller en cykel för att transportera sig 
och stöldgodset efter ett inbrott; med sådana transportmedel tar man sig 
lätt fram och lämnar inga spår för polishundarna att följa, enligt intervju-
personen. 
 En helt illegal resurs är stulna eller förfalskade körkort och andra hand-
lingar, som används vid bedrägerier. Med de rätta kontakterna går det att 
köpa ett körkort med sitt eget foto och namn – detta är något som under-
lättats betydligt genom EU, då det idag är möjligt att fullt lagligt ta körkort 
i ett annat EU-land samtidigt som det fortfarande är komplicerat att kon-
trollera utländska körkort. Ett sådant körkort kostar enligt en intervjuper-
son runt 6 000 kronor. Ofta fungerar det lika bra att använda sig av stulna 
körkort. Det är sällan en uthyrningsfirma eller bilförsäljare tar sig tid att 
kolla om körkortet är stulet, och porträttlikheten är inte heller föremål för 
närmare granskning. Annars går det alltid att anlita någon ur ”kretsen” (av 
missbrukarbekanta) som är mer lik fotot på körkortet. Det är också dessa 
som kan leverera stulna körkort. ”Man säger att man vill köpa en tio kör-
kort, och då går den här killen in på ett badhus kanske, och brejkar några 
skåp, ofta lägger ju folk in sina plånböcker i såna skåp. Badhus är väldigt 
bra, och sjukhus är också vanligt.” I ett fall används falska ägarintyg/regi-
streringsbevis för att beställa en bilnyckel från biltillverkarens generalagent, 
för att sedan stjäla bilen. 
 I ett par fall används falska identitetshandlingar och kreditkort för att 
producera gods av mindre värde genom bedrägerier. 
 I de flesta av de studerade fallen där identitetsmanipulation förekommer 
är detta en metod för att permanent dölja godsets identitet. Men identitets-
manipulation kan också användas för att tillfälligt undvika identifiering av 
ett fordon. I ett fall där en firmabil användes vid en stöld ändrades registre-
ringsnumret tillfälligt med hjälp av svart isoleringstejp för att bilen inte 
skulle kunna kopplas till stölden. 
 Insidertjuvar har ofta tillgång till passerkort men kan också ha möjlighet 
att styra tillgången, som i det fall där tjuvarna ökade företagets beställning-
ar av det material de senare skulle stjäla. I det fallet är det också tydligt att 
kännedom om företagets rutiner är en viktig resurs för planeringen och 
utförandet av stölderna. Detta är också tydligt i det fall där insidern utnytt-
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jat att registreringen av lagret varit bristfällig för att kunna sälja varor vid 
sidan om utan att det varit iögonfallande. 
 Då ingen köpare eller hälare finns tillgänglig omgående kan tjuven be-
höva förvara stöldgodset. I flera fall utnyttjas bekanta för detta, som i ett 
fall där rånarpengar förvarades i en garderob hos en bekant eller där en 
stulen båt förvarades i garaget hos en bekant. Det är dock svårt att utläsa 
av materialet i vilken grad dessa bekanta också i högre grad kan ha varit 
delaktiga i brottsligheten. Stöldgods kan också förvaras i det egna hemmet, 
och risken för upptäckt upplevs som obefintlig om inte narkotika är in-
blandad, enligt flera intervjupersoner. 
 En intervjuperson berättar att hälare har ”goda kontakter”. Det är van-
ligt att kontakter lämnar tips om lämpliga personer som kan anlitas, om var 
stölder av vissa objekt kan ske och annan central information. Särskilt vik-
tig är information om var ovanliga eller svåråtkomliga objekt går att stjäla. 
Dessa kontakter kan i vissa situationer få betalt för sina förmedlande tjäns-
ter men det är vanligare med ett system med tjänster och gentjänster. För 
den som fungerar som en kontakt innebär det också en tillfredsställelse att 
känna att man är behövd. Detta ”spelar en stor psykologisk roll”, som en 
intervjuperson uttryckte det. En annan intervjuperson berättade om en ty-
pisk situation där ett tips belönades med 25 procent av förtjänsten. 
 I andra grupper är det pengarna som räknas, som i ”kretsen” som 
nämndes av en annan intervjuperson. ”Kretsen” syftar på mer eller mindre 
bekanta missbrukare, bland vilka man enligt intervjupersonen alltid kunde 
hitta någon att anlita för olika uppdrag, då de flesta var i ständigt behov av 
pengar.  
 Att kontakter kan vara långvariga och ha stor betydelse även om kon-
takten är sporadisk illustreras tydligt i ett fall när en person med kriminella 
kontakter i norra Sverige blir kontaktad av en bekant i Stockholm som vill 
få en stöld genomförd i dennes hemtrakter. Norrlandskontakten vill själv 
inte utföra uppdraget men förmedlar istället kontakt med andra kriminella 
på orten som utför uppdraget. I detta fall får även förmedlaren betalt av 
uppdragsgivaren som ”tack för hjälpen”. 
 Ett insiderfall som återgavs i en intervju visar betydelsen av såväl 
branschkunskaper som kontakter. Organisatören rekryterar en person i en 
bransch i vilken han själv tidigare arbetat och där han känner till rutinerna. 
Han anar att den rekryterade är missnöjd med sitt arbete hos grossisten och 
får enkelt med honom på att ”göra något”. Insidern rekryterar i sin tur 
ytterligare ett par personer inne i verksamheten för att bistå med att ”räkna 
upp” lagret vid en inventering innan stölderna sätts igång. Det visar sig att 
det är dålig stämning på arbetsplatsen och det har bildats lite olika gruppe-
ringar som ogillar och inte litar på varandra, medan sammanhållningen 
inom grupperna är desto bättre – något som intervjupersonen hävdar un-
derlättade rekryteringen. Genom bekantas bekanta hittar organisatören de 
personer som rekryteras utifrån för att utföra stölderna med hjälp av insi-
dern. Det är unga personer som han vet inte har mycket pengar att röra sig 
med. 
 Ett fall av omfattande bilstölder innefattade hjälp av en chaufför som 
genom sin anställning hade tillgång till uppställningsplatser för nya bilar. 
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Denne lät tjuvarna kopiera en nyckel och lämnade sedan tips när lämpliga 
bilar fanns att stjäla. 
 Kännedom om företagsrutiner är en viktig resurs även när det gäller 
bedrägerier. Vid en beställning räcker det med att uppge ett kundnamn – 
ofta frågas om organisationsnummer också, men ”hittar” man inte det 
direkt brukar säljaren glatt upplysa om det, eftersom han har kunduppgif-
terna framför sig. Dylik information om företag kan man annars hitta på 
fakturor och andra dokument. Det kan röra sig om något så banalt som en 
hyresfaktura där det finns uppgifter om den kommunala fastighetsägaren. 
En intervjuperson berättade hur man kan gå tillväga för att få fram an-
vändbara uppgifter: genom att tömma brevlådor hos privatpersoner hittas 
förr eller senare post som rör någons företag. ”Hur många privatpersoner 
är det inte som har egna företag och som låter posten gå till hemadressen?” 
Post till företag handlar ofta om kontakter med andra företag – fakturor, 
information om krediter etc., och innehåller därför ofta uppgifter som 
kundnummer och organisationsnummer, kanske till och med namn på säl-
jaren som har hand om denna specifika kontakt. Sådana uppgifter kan an-
vändas i bedrägerier. 
 En intervjuperson med brottsligt förflutet menar att företagen generellt 
har för slappa rutiner. När varor hämtas och lämnas kontrolleras ingen 
legitimation, ”det räcker med en kråka här”, när bilar hyrs kontrolleras inte 
körkortet närmare etc. ”Det är så lätt att få ut de här grejerna, att kringgå 
alla de här grejerna.” Den här typen av rutiner utgör knappast företagshem-
ligheter utan är ofta allmänt kända, och med ett brottsligt uppsåt kan situa-
tionerna lätt utnyttjas. 
 

Producent: Vem begår stölderna? 
Slutligen har vi frågan om vem som utför stölden. I Brå:s lagöversyn från år 
1978 (Brå 1978:1) identifierades två breda nyckelgrupper bland hälarnas 
leverantörer, dels en relativt liten grupp ”yrkestjuvar”, dels en grupp av 
okänd storlek som kontinuerligt begår stölder på sina arbetsplatser. I den 
studie av hälare som Walsh (1977) genomförde utgjordes 39 procent av 
hälarnas leverantörer av kända (mycket aktiva, men inte så skickliga) tju-
var, 29 procent av missbrukare och 20 procent av unga tjuvar. 7 procent 
hörde till kategorin skickliga tjuvar och 5 procent var snattare. Den hälare 
som Steffensmeier (1986) intervjuade gör en liknande indelning som Walsh 
i den skicklige tjuven med underkategorier som ganska skickliga tjuvar, 
som gränsar till den kände tjuven. Sedan finns den reguljäre tjuven som inte 
är särskilt skicklig men mycket aktiv och känd. Slutligen finns snattare och 
andra mindre skickliga och pålitliga tjuvar samt missbrukare.  
 Walsh (1977) påpekar att de skickliga inbrottstjuvarna, trots att de en-
bart utgör en mindre andel av tjuvarna, gör affärer med lika många hälare 
som den väsentligt större gruppen missbrukare. Skälet är att den skicklige 
inbrottstjuven är inriktad på föremål av högt värde, och även om antalet 
varor är begränsat tilltalar de många hälare eftersom en enda försäljning 
kan ge stora vinster. När en skicklig tjuv säljer stöldgodset vidare gör han 
det till olika hälare som ett led i ett säkerhetstänkande. Om det är flera 



 

 71 

tjuvar som samarbetar kan var och en anlita olika hälare, också som ett led 
i säkerhetsarrangemanget. 
 Producenterna utgörs dock inte bara av ”tjuvar” i traditionell mening – 
andra viktiga producenter av stöldgods enligt Steffensmeier (1986) är last-
bilschaufförer, lastare och andra som genom anställning i legala rörelser har 
möjlighet att begå interna stölder. Sådana insiders är som regel mycket 
värdefulla för hälarna och Klockars (1974) beskriver hur insiders kan ha 
kontakt med en hälare under flera decennier och löpande leverera gods. 
Som nyss nämnts betonade också den tidigare Brå-studien (1978:1) insi-
derns roll. 
 Dessa olika kategorier har olika resurser i form av kompetens, tillgång 
till utrustning och kontakter och olika tillgång till olika platser. Leverantö-
rer kan alltså vara personer som helt försörjer sig på kriminalitet eller såda-
na som vid sidan av en anställning – eller utifrån sin anställning, som i fallet 
med insidern – utför olika stölder. Vidare kan det vara frågan om leveran-
törer som agerar självständigt eller på uppdrag, ensamma eller tillsammans 
med andra. 
 När det gäller bostadsinbrott är pengar det starkaste motivet (Wright & 
Decker, 1994), vare sig man behöver pengar till narkotika, statusprylar eller 
bara för att få ekonomin att gå ihop (Klockars, 1974). För insidertjuvar 
som också har legitima arbeten handlar det mer om pengar till det lilla ex-
tra, på liknande sätt som för dem som arbetar svart (Klockars, 1974; RRV 
1998:29). Spänning är också en viktig faktor (Steffensmeier, 1986). ”Burg-
lary is excitin’. [I do it] mostly for the money, but a lot of times it arouses 
my suspicion and curiosity”, säger en av tjuvarna i Wright och Deckers 
studie (1994, återgivet i Cromwell, 2006:99). Steffensmeier och Ulmer 
(2005) ger en liknande bild.  
 
PRODUCENT – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

Den typ av mer avancerade stölder som förekommer i förundersöknings-
materialet tyder på att det i stor utsträckning rör sig om sådana tjuvar som 
Walsh (1977) kallar kända och/eller skickliga. Detta förhållande kan till 
stor del förklaras av metodvalet där enbart grova hälerier studeras vilket 
innebär att det huvudsakligen rör sig om gods av höga värden15. Materialet 
uppvisar ändå en stor spännvidd när det gäller leverantörer. Det förekom-
mer både missbrukare, personer med fast anställning och personer med 
koppling till tunga kriminella nätverk som ägnar sig åt stölder i större eller 
mindre utsträckning. I ett flertal fall har utländska medborgare dömts för 
häleri i Sverige då de utfört transport av stöldgods från eller genom Sverige 
till annat land – i dessa fall finns i de flesta fall inga uppgifter om vem som 
utfört stölden, hur den har gått till eller vem som är uppdragsgivaren. 
 En intervjuperson menar att tjuvarna kan vara allt från missbrukare till 
småföretagare. För missbrukaren behöver motivet inte vara narkotika utan 
det förekommer att sådana personer straffar ut sig ur trygghetssystemen 
och därför behöver pengar även till mat och hyra. Andra tjuvar kan söka 

                                                      
15 Från det studerade materialet är det därför inte relevant att uttala sig om förhållandet mellan de 
olika kategorierna av tjuvar. Detta skulle bättre belysas i en studie av stölddomar. 
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spänning eller se pengarna inte som ”något nödvändigt utan som ett plus”. 
I en annan intervju berättades att ett företag fått en leverans av datorer och 
annan kontorsutrustning och att en anställd vid företaget helt enkelt plock-
at en ännu inte uppackad dator och gått iväg och sålt den till en mindre 
butik. 
 Att vissa tjuvar föredrar att arbeta självständigt framkom i en intervju 
där den aktuella tjuven var en missbrukare som stal för att finansiera sitt 
missbruk. ”Var och en bevakar sitt område, man delar inte med sig”, blev 
svaret på frågan om det förekom samarbete. Andra missbrukare verkar 
dock ha större utbyte med varandra, baserat endera på lojalitet eller pengar 
(två intervjupersoner förmedlar sådana erfarenheter). Skillnaden kan möjli-
gen ha att göra med kön i dessa fall. Den som föredrog att bevaka sitt om-
råde var en kvinnlig missbrukare, som vittnade om den dubbla stigmatise-
ring hon upplevde i och med att hon inte bara var en ”tjuvjävel” och miss-
brukare, utan dessutom kvinna.  
 Högre arbetsdelning och organisationsgrad i produktionsledet finns i 
fallen med insiderleverantörer. Bland dessa återfinns såväl lagerchefer som 
yngre anställda på lägre nivå.  
 Unga kriminella är en annan ”producentgrupp”. I undersökningen finns 
exempel på unga som arbetar självständigt med stölder och försäljning, men 
också unga som rekryteras och styrs av en hälare. 
 Det bör understrykas att inte all produktion sker genom stölder, både 
förundersökningsmaterialet och intervjuerna ger många exempel på pro-
duktion av gods genom bedrägerier. Producenterna i dessa fall är således 
mer eller mindre avancerade bedragare. 
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Hälarens anskaffning 
och förädling 

”You have to have an eye for clipping. I don’t care if you’re a decent 
burglar, a fence, or a guy in the rackets. That is a must. Have to see the 
openings and cash in on them when they come your way. And know 
when to pull back when the opportunity isn´t there and the risks are too 
high.” 

 (Steffensmeier & Ulmer, 2005:147) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figur 4. Anskaffning och förädling av stöldgods. Figuren visar dels aspekter som beskriver 
hälarens verksamhet, dels aspekter som är nödvändiga för verksamheten – till exempel 
leverantörer, olika resurser och kostnader. 
 
I det följande kommer vi att titta närmare på hälaren som uppköpare av 
stöldgods. Ur tjuvens synvinkel fyller hälaren enligt Lenke (1980) fyra funk-
tioner, nämligen att 1) köpa stöldgodset från tjuven, 2) betala omgående, 3) 
ha överblick över efterfrågan och informera tjuven om denna och 4) minska 
upptäcktsrisken för tjuven. Men samtidigt är hälaren en affärsman som ska 
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göra en egen vinst – en vinst som innebär att det är värt att ägna sig åt häle-
rier trots de risker de innebär (Steffensmeier, 1986). Roselius och Benton 
(1973–1974) beskriver hälarens funktioner från ett marknadsperspektiv, 
men funktionerna är liknande: 1) utbytesfunktion – att köpa och sälja, 2) 
fysiska tjänster – transport och förvaring, 3) underlättande funktioner – 
finansiering, risktagande, marknadsinformation, standardisering (avser till 
exempel ompaketering eller andra typer av varuanpassning). För att bedriva 
en vinstgivande verksamhet är emellertid hälaren beroende av att ha en god 
relation med de affärsmässigt intressantaste leverantörerna av stöldgods, 
det vill säga tjuvarna (Steffensmeier, 1986; Steffensmeier & Ulmer, 2005). 
 

Hälartyp: Vem är hälaren? 
Hall (1935/1952) kategoriserade hälarna som professional, occasional och 
lay receivers – en grov uppdelning i yrkeshälare, deltidshälare och amatör-
hälare, beroende på omfattningen av verksamheten. Han menar att yrkes-
hälarens beteende är institutionaliserat då det mest är att likna vid att denne 
driver ett företag. Enligt Hall har yrkeshälaren behov av samma resurser 
och kompetens som vilken företagare som helst, och hans erfarenhet som 
företagare kommer ofta från innehavet av en legal rörelse. Steffensmeier 
(1986) menar att det omvända förhållandet också förekommer, det vill säga 
att hälaren har kriminella kontakter och kanske egen kriminell bakgrund 
och etablerar en egen legitim rörelse för att underlätta och minska riskerna 
med en kriminell verksamhet. Oavsett om det är den legala eller illegala 
verksamheten som kom först, påverkar de varandra: ”… criminal activity 
not only shapes, but also is shaped by the legitimate setting through which 
it is undertaken” (Walsh, 1977:87). 
 Av de fem kategorier av hälare som Lenke (1980) föreslog i sin studie 
om hälerier i Stockholm var tre mer yrkesmässiga16 – yrkeshälaren, lyxhäla-
ren och branschhälaren – och motsvarar i stort sett de olika yrkeshälare 
Hall och Steffensmeier talar om:  
 

• Yrkeshälaren, som yrkesmässigt handlar med olika slags stöldgods 
och har häleriet som huvudnäring, oftast under någon legal täck-
mantel. 

• Lyxhälaren, som yrkesmässigt handlar med mer exklusivt och dyr-
bart gods. 

• Branschhälaren, som yrkesmässigt handlar med en specifik gods-
typ, oftast som binäring till sin legala verksamhet. 

• Mellanhandshälaren, som tar emot olika slags stöldgods och säljer 
vidare till andra hälare. 

• Civilisten, som köper eller tar emot stöldgods, medveten om dess 
ursprung, för eget bruk. 

                                                      
16 I tidigare forskning är det vanligt att endast de som har hälerier som sin dominerande inkomst-
källa benämns ”professional fences” (Cromwell & Olson, 2004/2006). I vissa studier är inte 
omfattningen avgörande för benämningen – ”professional receiver” (Hall, 1952), ”businessman-
fence” och ”criminal entrepreneur” (Walsh, 1977) – utan främst distinktionen att de köper för att 
sälja vidare med vinst. 
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Två av Lenkes yrkesmässiga hälarkategorier har kopplingar till legala före-
tag, yrkeshälaren och branschhälaren. För hälaren finns många fördelar 
med att driva en häleriverksamhet inom ramen för en legitim rörelse, oav-
sett om stöldgodset är av samma slag som de varor som ingår i rörelsens 
sortiment eller inte. Rörelsen ger en kommersiell legitimitet till häleriverk-
samheten och därmed ett skydd mot upptäckt (Walsh, 1977; Steffensmeier, 
1986). Den typiske hälaren i Walshs studie var en vit, medelålders man som 
ägde eller drev en legal rörelse. Denna typ kallar Walsh businessman-fence 
(”affärsmannahälare”).  
 Utöver de hälarkategorier som Lenke beskrivit har Steffensmeier och 
Ulmer (2005:91–93) tagit upp deltidshälare, grannskapshälare, narkotika-
försäljarhälare och internethälare. De nämner också associational fences, 
som har kontakter med hälare genom sitt yrke, som poliser och advokater.  
 Både yrkesmässiga hälare och amatörhälare kan agera även utan inne-
hav av en legal verksamhet som skydd och resurs. I Walsh (1977) studie var 
10 procent av hälarna i stället anställda i legala företag (employees, ”an-
ställda”), 13 procent hade någon annan typ av kriminell verksamhet (cri-
minal entrepreneur, ”kriminella entreprenörer”) som huvudsysselsättning 
och de sista 13 procenten hade ingen annan huvudinkomst (independents, 
”självständiga”) utan var en brokig blandning varav någon var pensionerad 
och ett par hade ett förflutet som tjuvar. I den gruppen fanns också en mor 
till tre inbrottstjuvar som officiellt försörjdes genom bidrag. 
 Det finns tecken på att den organiserade brottsligheten i allt högre ut-
sträckning väljer företagsliknande former, samarbetar med legala företag 
eller utövar påtryckningar på legala företag. I en kommande rapport som 
baseras på en intervjuundersökning med företrädare för en mängd bran-
scher, ges flera sådana exempel (Brå, kommande rapport). Junninen (2006) 
talar också om en sådan utveckling. 
 
HÄLARTYP – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

Av de 60 undersökta domarna och förundersökningarna innehåller 17 in-
formation om anknytning till legala företag vilket innebär en knapp tredje-
del av fallen. Till detta bör tilläggas att det är betydligt svårare att upptäcka 
hälerier inom en legal verksamhet, och det undersökta materialet utgörs av 
de fall där häleriet inte bara upptäckts utan även lett till en fällande dom 
för grovt häleri. Från ett sådant perspektiv är det rimligt att anta att häleri-
er inom legala företag är ett större problem än vad domarna ger exempel 
på. Urvalet kan också vara en förklaring till varför den genomsnittlige häla-
ren i detta material, en 34-årig i huvudsak kriminell man, skiljer sig gent-
emot den typiske hälaren enligt Walsh – en medelålders företagare. I de 17 
fall där hälerierna har en koppling till legal verksamhet är medelåldern för 
hälarna något högre (38 år) och samtliga 32 dömda är män.  
 Det finns även exempel på häleri som bedrivs vid sidan av en anställ-
ning. I intervjuerna berättar en person att hälaren ”kan vara en familjefar 
med eget företag”; ofta är det ett ganska litet företag med kanske högst ett 
par personer anställda. En annan intervjuperson, nu närmare pensionsål-
dern, hade själv under flera årtionden handlat med stöldgods vid sidan av 
sin firma – men varit noga med att hålla verksamheterna åtskilda. Samtidigt 
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var hälerierna en sidoverksamhet till annan kriminalitet – narkotikaförsälj-
ning. Det fanns också exempel på hur en person utan kriminell bakgrund 
hade gett sig in i avancerade stölder och häleriverksamhet och planerat 
detta som ett tillfälligt projekt ägnat att bygga upp en ekonomisk buffert. 
Detta utvecklades till självständig hälarverksamhet på heltid under de må-
nader det pågick. 
 Kontakter med missbrukarkretsar är den koppling till annan kriminell 
verksamhet som är mest vanligt förekommande i förundersökningsmateria-
let. I 22 av fallen ingår någon typ av narkotikabrott i domen, ofta i sam-
band med stölden. Det kan förklaras med att detta är en miljö där många är 
ute efter att tjäna snabba pengar. En ytterligare förklaring till att många av 
de undersökta fallen har koppling till narkotika är att polisen prioriterar 
narkotikaspaning och att hälerierna ofta upptäcks i samband med sådan 
spaning. Det innebär samtidigt att de hälare som undviker koppling till 
narkotika utsätter sig för en mindre risk att åka fast. Det styrks av intervju-
erna med interner – endast en av åtta var dömd för stöldrelaterad brottslig-
het och övriga var överens om att risken att åka fast för sådant var mycket 
liten om man inte sysslade med narkotika17. I förundersökningsmaterialet 
nämns i ett par fall kopplingar till kriminella gäng (MC-gäng). En intervju-
person i försäkringsbranschen menar att denna typ av brottslighet passar 
den här typen av gäng, då vinsterna kan bli höga medan riskerna är för-
sumbara. 

Verksamhet: Aspekter av och strategier 
för affärsverksamheten  
Vissa hälare är generalister, det vill säga handlar med olika typer av gods, 
medan andra är specialister och gör affärer endast med en viss typ eller 
vissa typer av gods (Steffensmeier, 1986; Steffensmeier & Ulmer, 2005). 
Valet beror i hög grad på kompetens. Det krävs gedigna kunskaper för att 
handla med exempelvis exklusiva modevaror och värdefull konst. När det 
gäller legala företag som används i hälerier fann Walsh (1977) i sin studie 
tre huvudsakliga typer av relationer mellan den legala verksamheten och 
hälerierna – integrerad front, funktionellt förenklande front och avvikande 
front. Dessa relationer säger en del inte bara om inriktningen på, utan ock-
så om omfattningen av och resurserna för häleriverksamheten. I fråga om 
inriktningen utgörs stöldgodset i det första fallet helt, i det andra fallet par-
tiellt och i det sista fallet inte alls av samma slags varor som finns i den 
legitima rörelsen. Hälare med integrerad front motsvaras av Lenkes 
branschhälare (1980) och var den vanligaste typen hos Walsh, med en 
tyngdpunkt på olika företag inom detaljhandeln. Den funktionellt förenk-
lande fronten innebär precis som hos Lenkes yrkeshälare att hälerierna 
oftast utgör en betydande del av verksamheten och inte är begränsade till en 
specifik godstyp. Företag inom detaljhandel och service var mest frekventa 
hos Walsh. Den minst vanliga typen var den avvikande fronten. Denna 

                                                      
17 Intervjupersonerna tillfrågades inte specifikt om sin egen brottslighet eller om domarna mot 
dem, men de flesta nämnde ändå dessa uppgifter. 
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användes främst för lyxhälerier och förekom vanligast i företag inom bygg-, 
tillverknings-, transport- eller grossistbranscherna. Generellt var företag 
under samlingsbeteckningen antikhandlare, värderingsmän av konst och 
auktionsföretag, de branscher där hälerier förekom mest frekvent enligt 
Walsh.  
 Den hälare som Klockars (1974) skriver om var en generalist som ge-
nom att regelmässigt sälja vidare till ett dussintal kontakter kunde täcka 
hela den typ av sortiment som han köpte in som stöldgods – en yrkes- eller 
mellanhandshälare i Lenkes termer. I Walsh (1977) studie var majoriteten 
av hälarna specialiserade på en eller två produkttyper. Detta hänger sanno-
likt ihop med att en stor del av dessa hälare var sådana som bedrev häleri-
verksamheten i nära anslutning till och anpassad till den legala verksamhe-
ten. 
 
OMFATTNING 

Hälerierna kan stå för den dominerande delen av inkomsterna, eller bara 
utgöra en liten ”bonus” vid sidan av den legala verksamheten. Proportio-
nerna kan också växla under tid beroende på hur framgångsrik den legala 
eller illegala verksamheten är (Steffensmeier & Ulmer, 2005). Går den lega-
la sidan dåligt kan en ökad brottslighet kompensera förlusterna. Andra 
faktorer som har betydelse är hälarens ålder eller om det finns ett försörj-
ningsansvar för anställda i företaget, som påverkar viljan att utsätta sig för 
risker. 
 I Walshs studie (1977) var 64 procent av hälarna ägare eller chef för ett 
företag, något som på olika sätt utnyttjades för den illegala verksamheten. 
Företagen utgjordes till stor del av den typ av småföretag som vanligen blev 
föremål för konkurs inom ett par år. Företagen i studien var i stället etable-
rade sedan en lång tid. Walsh lägger därför fram en hypotes om att det 
faktiskt är hälerierna som gör att dessa företag överlevt.  Liknande erfaren-
heter finns om svart arbete och annan ekobrottslighet i restaurangbran-
schen (Alalehto, 1999). 
 Hälerier kan också vara sidoverksamhet till annan kriminell verksamhet. 
Det kriminella entreprenörskap som Walsh (1977) noterade rörde sig bland 
annat om narkotikahandel, koppleri och illegalt spel. Narkotikahandlare 
nämns i flera studier som en typ av amatörmässiga hälare, och oftast rör 
det sig då om att dessa ibland tar emot stöldgods som betalning för narko-
tika. Att ta emot stöldgods som betalning kan vara en fördel för narkotika-
handlaren då det dels ökar drogförsäljningen, dels kan ge extra vinster då 
stöldgodset säljs vidare (Cromwell m.fl., 1993). 
 De hälare som bedrev sin illegala verksamhet vid sidan av en legal an-
ställning gjorde det inte i någon högre utsträckning i Walsh studie. De själv-
ständiga hälarna däremot, som inte sysslade med hälerier vid sidan av an-
nan kriminell verksamhet eller inom ramen för en legal verksamhet, hade 
hälerier som heltidssysselsättning. Dessa verkar dock vara sällsynta (Walsh, 
1977). Slutsatsen i Steffensmeiers och Ulmers (2005) studie är att omfatt-
ningen av hälerierna kan variera kraftigt under en verksamhets livscykel, 
beroende på en rad faktorer som nyligen nämnts. 
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RESURSER 

De olika fronterna som beskrivs av Walsh (1977) innebär också olika sätt 
att utnyttja den legala verksamhetens resurser. För hälaren är fördelen med 
en integrerad front (se ovan) först och främst att stöldgodset kan hanteras 
tillsammans med de legitima varorna, vilket innebär både kostnadsfördelar 
och minskad risk, då stöldgodset inte väcker någon särskild uppmärksam-
het (jfr Felson, 2002). Det kan också betyda att hälaren har särskild kompe-
tens för att anpassa varan för den legala marknaden. En hälare kan till ex-
empel vara skicklig på att renovera föremål och som ett led i en butiksrörel-
se syssla med underhåll och reparationer (Steffensmeier, 1986). Genom att 
renovera föremål blir de också svårare att identifiera.  
 Den funktionellt förenklande fronten innebär att stöldgodset måste döl-
jas, men företaget kan ändå erbjuda viktiga resurser – varav den viktigaste 
är ett brett och väletablerat kontaktnät. Serviceföretag kan exempelvis ut-
veckla nära relationer till sina kunder och därigenom få värdefull informa-
tion om dem – vem som har en viss typ av egendom, vilka tider de arbetar 
och när de åker på semester och huset står tomt. Många serviceinrättningar 
har också öppet sent; leveranser och aktiviteter under udda tider behöver 
därför inte väcka någon uppmärksamhet. Vidare menar Walsh (1977) att 
företagen kan utnyttjas för att ge skenbart lagliga anställningar åt hälarens 
leverantörer och därigenom knyta dem närmare till sig.  
 Den avvikande fronten hos lyxhälaren innebär att inga synliga resurser i 
företaget utnyttjas. Häleriverksamheten bedrivs här helt separat från den 
legala verksamheten, som ofta är ett mycket framgångsrikt och respekterat 
företag. Det är främst företagarens status och rykte som utnyttjas, på så sätt 
att denne sällan blir misstänkliggjord. En sådan hälare håller de illegala 
affärerna utanför sitt företag och sköter dessa genom personliga kontakter. 
Oftast ingår de i en längre kedja där gods flyttas långa sträckor. 
 Småhälare, som den grupp anställda personer Walsh beskriver, använder 
ofta sitt hem som ”hälericentral” i brist på andra resurser. Den här typen av 
hälare är enligt Walsh av marginell betydelse, medan Cromwell m.fl. (1993) 
menar att mindre amatörhälare står för en relativt stor del av marknaden. 
 Värdefulla kontakter kan inte nog betonas som en av de viktigaste resur-
serna för hälare och andra kriminella (Klockars, 1974). Sam Goodman, den 
hälare Steffensmeier (1986, även Steffensmeier & Ulmer, 2005) berättar 
om, hade stor nytta av sitt kriminella förflutna då han etablerade en rörelse 
som renoverade och sålde antikviteter. Gamla bekanta som kom förbi gjor-
de det möjligt att utöka sortimentet med stulna antikviteter. ”I’d mix in 
some of the warm stuff from my burglar buddies” (s. 52). Den ena av de 
självständiga heltidshälarna i Walsh studie hade genom en lång karriär som 
tjuv etablerat goda kontakter med kompetenta tjuvar, och genom att hålla 
reda på vem som gjorde vad kunde han snabbt ta kontakt med tjuven och 
lägga ett bud. Den andra heltidshälaren skötte sitt ”företag” hemifrån och 
hade sällan kontakt med stöldgodset själv utan matchade leverantör och 
kund per telefon och ordnade en leverans – kontakterna var den enda resurs 
han hade behov av.  
 Då det inte är möjligt att använda sig av konventionella kanaler som 
arbetsförmedlingar och platsannonser för rekrytering av leverantörer och 
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medhjälpare är tips mycket viktiga. Enligt Steffensmeier (1986) bygger hä-
laren upp ett nätverk av kontakter med tjuvar, chaufförer, köpare, affärs-
män och mutade tjänstemän. Varje sådant nätverk har koppling till den 
kriminella miljön i allmänhet och dessutom lösa kopplingar till andra nät-
verk. Rekommendationer via nätverken är mycket viktiga för att hälaren 
ska få kontakt med både leverantörer och köpare. Steffensmeier liknar des-
sa nätverk vid spindelväv, vilket också för tankarna till den typ av entre-
prenörer Giertz och Larsson (2000) framhåller som drivande i den ekono-
miska utvecklingen idag och som de kallar spindlar. Genom att länka sam-
man rätt personer och företag ökar de produktionen och effektiviteten. 
 Genom att ha ett umgänge i kriminella eller semikriminella kretsar, re-
gelbundet besöka vissa barer och restauranger eller andra mötespunkter, 
kanske ingå i ett kamratgäng som träffas för att spela kort, får hälaren kun-
skap om leverantörer, köpare, personer som kan hjälpa till, tips om objekt 
för stölder och kunskap om myndigheternas strategier (Steffensmeier & 
Ulmer, 2005; Zaitch, 2002). ”This whole business is word-of-mouth. One 
driver tells another, one thief tells another, one guy who owns a store tells 
somebody else who owns one”, beskriver Klockars  (1974:62), som visar 
hur kontakter leder till affärer (s. 61): 
 

”I knew plenty of guys in general merchandise: manufacturers, little 
stores, auctions, and what have you. Talking with them, if they didn’t 
want what you were selling, chances are they knew somebody who 
did. Or maybe they had a brother or an uncle in a certain business. 
And don´t forget all through the forties I had my hustlers too. So I was 
pyramiding, you know, getting bigger and better, getting to know 
more and more people.” 

 
De kriminella kontakterna är ofta tillfälliga, men för de inblandade har de 
ett drag av permanens och kan bli aktiverade med kort varsel (Brå 2005:11; 
Steffensmeier, 1986). De kriminella nätverkens funktion beskrivs av Stef-
fensmeiers hälare så här (1986:64): ”It ain’t like you read in the papers. It 
ain’t one big family. And there ain’t one boss telling the others what to do. 
They more work together, do each other favours, and have understandings 
about who is doing what.”  
 Även i det reguljära näringslivet kan företag ingå i nätverk där personli-
ga relationer och förtroende skapar ett samförstånd som gynnar alla aktö-
rer (Lind, 2002). Hall (1952) menar att det finns en konkurrens mellan 
hälare som gör dem sårbara, men denna konkurrens är enligt Steffensmeier 
(1986) mindre än mellan företag på den legala marknaden tack vare det 
starka inslaget av förtroende som är nödvändigt mellan kriminella aktörer. 
Steffensmeier beskriver hur hälare hjälper varandra så länge de ”make a 
good dollar” (1986:113). 
 En framgångsrik hälare måste ha goda kunskaper om både den kriminel-
la och legitima miljön. Den tidigare nämnde hälaren Jonathan Wild be-
skrevs som en person med ”ingenuity, cunning, resource, energy and that 
mysterious power we sometimes call personal magnetism” (Klockars, 
1974:173, som citerar Howson).  
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KOSTNADER 

Hälaren har lägre inköpskostnader än de näringsidkare som bedriver en 
helt legal verksamhet, men kan i stället ha driftskostnader utöver de som 
gäller för den legala verksamheten. När en hälare börjar göra affärer kom-
mer ryktet om dennes existens att spridas. Tjuvar som sålt stöldgods berät-
tar om hälaren för andra tjuvar. Kunder som gjort bra affärer och kanske 
misstänker att allt inte står rätt till berättar och lämnar tips till andra poten-
tiella kunder. När denna kunskap sprids kommer förr eller senare polisen 
att få indikationer på hälaren. Klockars (1974) menar därför att en fram-
gångsrik hälare måste ha kontakter med polisen för att skydda sig. Detta 
kan ske på olika sätt. En hälare kan exempelvis lugna polisen genom att då 
och då samarbeta och hjälpa till med att vissa stölder klaras upp. 
 Steffensmeier (1986) menar att poliser kan lugnas genom att de själva 
erbjuds bra priser. Det finns också andra viktiga personer, inom både den 
legala och den kriminella världen, att hålla sig väl med, tjänster som måste 
genomföras och hjälp som ska erbjudas, vilket kan kosta hälaren en hel del. 
Dessa kostnader kan bokföras både på ”reklam- och säkerhetskontot”. 
 Om det är för riskabelt att sälja stöldgodset på orten uppkommer kost-
nader för att transportera det till andra hälare. I vissa fall kan sådana kost-
nader vara vinstgivande genom att andra hälare, som kanske är specialise-
rade med goda kundkontakter, kan betala ett bra pris. För att minska ris-
ken för upptäckt kan hälaren ha hemliga lager eller utrymmen där föremål 
kan byggas om eller ändras (Steffensmeier & Ulmer, 2005). De åtgärder 
som ibland krävs för att anpassa varan för den legala marknaden kan också 
innebära kostnader, om inte hälaren själv besitter de resurser som krävs. 
 
VERKSAMHET – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT  

Fallen delas här upp i två grova kategorier – ”företagshälare” och ”krimi-
nella entreprenörer”, beroende på huruvida fallen har någon koppling till 
legala företag eller om gärningspersonerna enligt materialet verkar försörja 
sig enbart på kriminell verksamhet. 
 
”FÖRETAGSHÄLARE” 

I likhet med tidigare forskning visar de undersökta fallen att det är vanligt 
att inriktningen på hälerigods mer eller mindre består av samma objekt som 
den legala verksamheten. Tabell 2 visar vilka olika branscher som före-
kommer i samband med hälerierna i förundersökningsmaterialet.  
 
Tabell 2. Förekomsten av olika branscher där legal verksamhet kombineras med illegal verksam-
het i domar och förundersökningar angående grova häleribrott. Ett fall kan beröra mer än ett 
företag och bransch. 

Bransch Antal fall 
Transportföretag, grossister 5 
Entreprenad: bygg, isolering  3 
Båthandlare, uthyrning 2 
Bilhandlare, verkstad 2 
Hotell, restaurang 2 
Detaljhandel: vapen, däck, datorer 2 
Företag utan verksamhet 1 
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Den bransch som förekommer mest frekvent i det undersökta materialet, 
närmare bestämt i fem fall, är transport- och grossistverksamheter som 
arbetar på uppdrag. Därefter följer entreprenadföretag med tre fall. Båt- 
och bilhandlare, hotell och restaurang samt detaljhandel för vapen och däck 
är andra typer av företag som förekommer i materialet. Men fallen är för få 
för att de ska ligga till grund för en slutsats om att detta är de branscher där 
det i högst grad förekommer hälerier. Det faktum att dessa branscher åter-
finns i materialet är dock i linje med resultat från tidigare studier.  
 En intervjuperson gav exempel på småföretagare som ägnar sig åt häle-
rier: ”Det kan vara en bilverkstad, ett lastbilsåkeri, ett företag i byggbran-
schen eller en lantbrukare.” Fördelen med att ha ett företag är att häleri-
verksamheten döljs av den legala verksamheten. ”Grannarna blir inte miss-
tänksamma om det kommer en grävmaskin sent på kvällen.” Transporter 
av gods till och från företaget ”ingår i det normala”. 
 I förundersökningsmaterialet finns inga uppköpare av andrahandsvaror, 
även om poliser som arbetar med godsspaning och tillsyn av handeln med 
begagnade varor kan ge flera exempel på hälerier inom den typen av före-
tag. Skälet är sannolikt att många av dessa företag säljer varor av mindre 
värde och att ett eventuellt åtal mot dessa sällan når upp till hälerier som 
rubriceras som grova.  
 Mer än hälften av de hälerier i förundersökningsmaterialet som har 
koppling till legala företag har en inriktning som överensstämmer med den 
legala verksamheten, ett resultat som stämmer väl överens med Walshs 
studie (1977) där hälften av företagshälerierna var organiserade som inte-
grerad front. Fallen rör båtar (två fall), processorer, livsmedel (två fall), 
vapen, däck, bilar (två fall) samt rikskuponger. 
 En intervjuperson bekräftar att ”de som hanterar samma gods klarar sig 
längst” eftersom stöldgodset smälter in i det reguljära sortimentet. En an-
nan fördel med att sälja samma gods är att priserna kan hållas högre. Om 
en tjuv säljer till en hälare som inte i normala fall hanterar den varan 
”sjunker priset snabbt”. 
 Det finns bara ett exempel i förundersökningsmaterialet på företag som 
enbart arbetar med en funktionellt förenklande front, där ett företags resur-
ser används, men stöldgodset inte kan distribueras direkt till kund eftersom 
det inte passar in i den legitima verksamheten. Det är ett exportföretag som 
vid sidan av möbler och kläder exporterar stulna bilar. Vanligare är det att 
företag använder sig av en kombination av funktionellt förenklande och 
integrerad front, till exempel däckhandlaren som säljer stulna däck och 
tvättar pengar från ett rån, eller grossisten som distribuerar livsmedel och 
andra saker han kommer över till småbutiker. Det finns också exempel på 
byteshandel mellan hälare. 
 I fyra av de studerade fallen liknar de legala företagens koppling till 
häleriverksamhet den avvikande front Walsh beskriver, det vill säga att det 
rör sig om företagare som bedriver hälerier vid sidan om den legala verk-
samheten. Alla fyra fallen innehåller, bland annat, hantering av stulna bå-
tar. Två av fallen visar ett nära samarbete mellan företagaren och tjuvarna. 
Båda dessa företagare verkar vara aktivt eller passivt (via instruktioner) 
delaktiga även i stölderna. 
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”KRIMINELLA ENTREPRENÖRER” 

Förundersökningsmaterialet och intervjumaterialet ger lite olika bilder av 
kriminella entreprenörer. Förundersökningsmaterialet är ett resultat av att 
misstänkta hälerier har upptäckts i och med att stöldgods påträffats. I de 
fall där det har rört sig om stora volymer eller mycket värdefullt gods har 
detta senare kunnat leda till fällande domar rörande grovt häleri, och där-
igenom finns de med i undersökningens urval. I förundersökningsmaterialet 
finns få exempel på den typ av snabbare omsättning som intervjuerna gav 
flera exempel på. En snabb omsättning och kort distributionskedja mellan 
produktion och försäljning gör att stöldgods eller gods åtkommet genom 
bedrägerier inte samlas i någon hälericentral. 
 I förundersökningsmaterialet kan hälarverksamhet utan koppling till 
legalt företag delas in i två kategorier av hälericentraler, och deras olika 
inriktningar förefaller vara kända i småkriminella kretsar. Den första kate-
gorin hanterar stora mängder av olika typer av stöldgods med relativt låga 
värden, som till exempel mobiltelefoner, cyklar, mopeder, kläder osv. Den-
na kategori av hälericentraler, som förekommer i tio fall, har i huvuddelen 
av fallen kopplingar till missbrukarkretsar och kan sannolikt ses som mel-
lanhandshälare med Lenkes terminologi. I flera fall säljs även narkotika 
från dessa hälericentraler. Det är inte orimligt att tänka sig att häleriet i 
dessa fall endast är en sidoverksamhet till langning av narkotika. En inter-
vju gav exempel på liknande stöld- och hälarverksamhet, dock utan kopp-
ling till narkotika. I detta fall handlade det om en yngre tjuv som själv eller 
via bekanta sålde diverse mindre elektronik samt mopeder som han själv 
stulit. 
 Den andra kategorin av hälericentraler liknar mera lyxhälare, och före-
kommer i nio fall. Dessa hälericentraler hanterar mer värdefullt gods, som 
bilar, båtar, entreprenadmaskiner, dyra verktyg och dylikt. En av dessa 
hälericentraler har en tydlig koppling till kriminella gäng och har specialise-
rat sig på gods av typen svetsutrustning, dykutrustning, navigationsutrust-
ning och verktyg.  
 
INRIKTNING 

I materialet finns varierande grader av specialisering. En dryg tredjedel av 
fallen rör endast en godstyp, 15 fall bilar och 7 fall båtar. Flera av dessa fall 
har också kopplingar till legala verksamheter. En specialiserad inriktning 
blir naturlig då hälerierna bedrivs i företag med integrerad front, vilket som 
nämnts ovan innebär att stöldgodset är av samma slag som de varor det 
legala företaget hanterar. Den vanligaste godstypen är dock ”diverse”, vil-
ket innebär att minst tre typer av gods hanteras. En viss inriktning kan ändå 
skönjas i form av de ovan nämnda hälericentralerna – mellanhandshälarna, 
som hanterar diverse mindre värdefullt gods, respektive lyxhälarna, som 
handlar med mycket dyrbart gods. Värdefulla verktyg, framförallt av mär-
ket Dewalt, förekommer i tolv fall men alltid i kombination med andra 
varor, oftast hos lyxhälare. Här återfinns också ofta motorcyklar. 
 I tre fall förekommer uteslutande elektronik av en specifik sort (proces-
sorer, mobiltelefoner och datorer). I fem fall är elektroniken blandad med 
diverse annat stöldgods hos småhälare med relativt små resurser. Till sam-
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ma kategori hör också sportutrustning och musikinstrument som återfinns 
bland diverse billigare stöldgods tillsammans med bilstereoapparater, cyk-
lar, mopeder, smycken och möbler. 
 Pengar från rån förekommer i sex av sju fall i kombination med narko-
tika. I två fall finns pengarna eller rikskupongerna inom legala företag. 
Vapen förekommer huvudsakligen i kombination med narkotika. 
 Entreprenadmaskiner hör till det gods som på grund av storlek och vär-
de kräver stora resurser såväl i produktionsledet som i den påföljande han-
teringen och försäljningen. Marknaden för maskinerna är också relativt 
liten och överskådlig. I flertalet av de sex fall som förekommer i förunder-
sökningsmaterialet är hälaren därför specialiserad på den här typen av gods 
och har de kontakter som krävs för att stjäla, transportera, förädla och 
sälja maskinerna. 
 De fall av livsmedelshantering som finns med i förundersökningsmate-
rialet är systematiska hälerier som kräver relativt stora resurser – insiders, 
stölder av hela lastbilar med varor och försäljning via legala företag. Under 
ett internt seminarium (2006-06-07) med företrädare för bland andra Poli-
sen och försäkringsbranschen uttrycktes förundran över hur ett helt släp 
med mjöl kunde gå upp i rök; uppenbarligen finns det en tillräckligt stor 
vinst i även denna typ av gods. Ett rimligt antagande är att det också före-
kommer mycket småhälerier med livsmedel där snattare säljer till återförsäl-
jare, men att detta inte syns i förundersökningsmaterialet på grund av dess 
fokus på grova hälerier. En av intervjuerna gav exempel på denna typ av 
småhälerier. De handlare som köper upp är mindre livsmedelsbutiker och 
kiosker, ofta enmansföretag, och de är intresserade av allt från kexchoklad 
till rakhyvlar – allt som går att snatta i en butik går att sälja vidare från en 
annan. Ofta bildas en fast kundkrets som också lägger in beställningar. 
 
OMFATTNING 

När legala företag är inblandade i hälerierna styrs omfattningen av relatio-
nen till det legala företaget och dess förutsättningar. Är det fråga om en 
integrerad front kan den illegala handeln utgöra en stor del av företaget. I 
vissa fall är den illegala delen en förutsättning för den legala verksamhets-
idén. Ett exempel är däckföretaget som sålde däck till ”stans lägsta priser”. 
Anledningen till de låga priserna var att en stor del av däcken var stöldgods. 
Poliser som sysslar med godsspaning och tillsyn av dem som handlar med 
begagnade varor menar att företagets deklarerade inkomst kan ge en fing-
ervisning om förekomsten och omfattningen av svart eller illegal verksam-
het. ”Deklarerade inkomster på 20 000 kronor – vem kan leva på det?”, 
menade en intervjuperson. I andra fall måste hälerierna hållas på rimlig 
nivå för att inte vara alltför iögonfallande. För ett entreprenadföretag kan 
det innebära att en eller två stulna maskiner kan hanteras varje år utan 
problem (internt seminarium, 2006-06-07). Om ett företag till exempel 
behöver en maskin som ”bara ska gå i en grusgrop” kan det vara lockande 
att köpa den under disk och därigenom göra en besparing på ända upp till 
en halv miljon kronor, menade en intervjuperson. 
 Helt kriminella entreprenörer har inte dessa begränsningar, men inte 
heller den täckmantel som legala företag utgör och som kan skapa förut-
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sättningar för en långvarig verksamhet utan upptäckt. En intervju gav ett 
ovanligt exempel på självständig hälarverksamhet som bedrevs på heltid. 
Verksamheten kunde bedrivas ett par månader innan den upptäcktes. En 
annan intervjuperson uppgav att han hade tänkt sluta med stölder och för-
säljning av stöldgods, men att han inte hade lyckats hitta något jobb trots 
ihärdigt sökande. Han ville inte att flickvännen ensam skulle behöva stå för 
hela försörjningen och fortsatte därför med brottsligheten. Det sistnämnda 
exemplet visar att vissa hälare klarar sig utan täckmantel – fallet rörde rela-
tivt omfattande stölder och försäljningar under flera år, men intervjuperso-
nen hade aldrig blivit dömd för den typen av brott. Hälerier upptäcks ofta 
som en följd av narkotikabekämpning, medan det brott den här personen 
dömts för sällan föranleder husrannsakan där stöldgods kan upptäckas.  
 
RESURSER 

De resurser som krävs eller som underlättar en häleriverksamhet kan vara 
av olika slag. Det kan röra sig om fysiska resurser som lokaler för förvaring 
och försäljning, fordon för transporter, utrustning för förädling av varor 
eller icke-fysiska resurser som olika sorters kompetens och kontakter. När 
hälerierna har nära koppling till legala företag innebär det ofta att företa-
gets resurser används på olika sätt. Tydligast är detta kanske i hälerier med 
integrerad front, där stöldgods säljs tillsammans med liknande varor. Stulna 
livsmedel vore exempelvis svårt för en enskild person att förvara och sälja, 
medan en restaurang eller kvartersbutik har både förvarings- och försälj-
ningsmöjligheter. 
 Ett företags resurser kan användas även när hälerierna inte är en del av 
det aktuella företagets verksamhet. I några fall skiljer sig häleriverksamhe-
ten från den legala verksamheten, men det är tydligt att företagets resurser 
används för att underlätta brottsligheten. I ett fall användes firmans leasade 
bil vid ett tillgrepp, och i ett annat skrevs ett falskt kvitto på en båt ut från 
företagets dator. I det förstnämnda fallet är det tveksamt om det överhu-
vudtaget fanns någon egentlig verksamhet i företaget, eller om företaget 
existerade enbart för att underlätta brottslighet. I det andra fallet rörde det 
sig eventuellt om ett sådant utnyttjande av arbetsplatsens resurser som ge-
mene man ägnar sig åt – privata telefonsamtal, någon utskrift etc. – och det 
går inte att säga något om hur företagets resurser eventuellt har använts i 
annan brottslighet. Ett företags resurser kan användas också utan företags-
ledningens vetskap. I ett fall användes firmabilen av en anställd för trans-
port av delar från en stulen bil, och överblivna bildelar kastades i företagets 
container, i ett annat fall bokades en transport av stulna bilar från en butik 
som tillhörde hälarens flickvän.  
 Ett företag bidrar också till kontakter med både kunder och leverantö-
rer. I fem av de undersökta fallen framkommer att de legala företagen via 
kontakter till andra legala företag eller kunder fått erbjudanden om olagliga 
affärer. I ett fall erbjöds kunderna till en distributionsfirma att köpa billiga-
re varor vid sidan av, i ett annat fall tog en anställd tillvara varor som han 
fått i uppdrag av sin arbetsgivare att förstöra och sålde dessa olagligen till 
en kollega inom branschen. 
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 En intervju gav närmare insikt i verksamheten hos pantbanker och auk-
tionshus, och hur särskilt pantbelåning, men i viss mån även auktionsverk-
samhet kan vara en resurs i hälerier – medvetet eller omedvetet. Hur pant-
banker omedvetet blir utnyttjade beskrivs i olika avsnitt nedan, men här 
kan nämnas något om hur ett medvetet deltagande i brottsliga affärer skulle 
kunna gå till. (Intervjupersonen nämnde inga konkreta fall.) Det lagstadga-
de kravet att låntagaren ska legitimera sig kan vara ett hinder om det är en 
känd gärningsperson – ett sådant problem kan lösas genom att man i stället 
skriver in personnumret till ”Hilda, 63” som någon gång lämnat in ett fö-
remål. Tjuven får en del av ersättningen vid pantsättningen, och ytterligare 
en del när föremålet förfallit till betalning och sålts vidare på auktion. En 
pantbank kan således innebära en smidig tillgång till företagsresurser för 
häleriverksamhet. 
 Kontakter är en avgörande resurs för både företagshälare och kriminella 
entreprenörer, och både förundersökningsmaterialet och intervjuerna vitt-
nar om betydelsen av stora kontaktnät. Goda kontakter inom kriminella 
kretsar innebär en större tillgång till gods, men kan också innefatta goda 
möjligheter att hitta arbetskraft för olika uppgifter. Tillgång till kontakter 
kan avgöra vem som sitter i en maktposition, något som blir extra tydligt i 
tre fall där personer som saknar ett stort kontaktnät blir beroende av sina 
få kontakter och därför tvingas tillmötesgå deras krav. 
 Tillgång till insiderleverantörer innebär möjlighet till stadiga leveranser i 
rätt tid, vilket i sin tur innebär en mindre risk. Risken för att förbrottet ska 
upptäckas kan också vara mindre. Tydliga insiderkontakter förekommer 
som tidigare nämnts i minst fyra fall i förundersökningsmaterialet och be-
skrivs även i en intervju. 
 Branschkunskaper är en värdefull resurs som ofta också innebär goda 
kontakter inom branschen. En intervju illustrerade hur hälarverksamheten 
underlättades genom hälarens tidigare anställningar. Dessa hade gett ho-
nom goda kunskaper om såväl rutinerna i branschen där varorna stals 
(grossist), som efterfrågan i den bransch (ett serviceföretag) där kunderna 
fanns. Detta i kombination med att han lyckades rekrytera en insiderkon-
takt och dessutom hade en del etablerade kontakter i kundbranschen gjorde 
att han enkelt kunde organisera leveranser som motsvarade kundernas ef-
terfrågan. Förfarandet krävde inga förvaringsutrymmen, eftersom tjuvarna 
också fick i uppdrag att leverera varorna direkt till kund. 
 
UPPDRAGSTAGARE 

Det är tydligt att hälaren ofta har behov av olika typer av uppdragstagare – 
något som mer eller mindre utgör både resurs och kostnad. Till skillnad 
från ”produktionsyrkena” – det vill säga tjuvar, rånare och insiders, som 
samtliga per definition bedriver olaglig verksamhet – har yrkeskompetensen 
i hälarledet inte samma självklara anknytning till kriminalitet. Det rör sig 
ofta om mekaniker och hantverkare som använder sin kompetens till både 
laglig och olaglig verksamhet. Mekaniker är den professionella yrkeskate-
gori som förekommer mest frekvent i materialet för förädling av motorfor-
don.  
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 Målvakter, som utnyttjas för att stå för olika risker och dölja hälarens 
inblandning, har ingen egentlig legal motsvarighet och blir inte sällan tving-
ade till sina kriminella uppdrag. De målvakter som förekommer i materialet 
förefaller ha en mycket låg status i nätverket, vilket gör att de tvingas utsät-
ta sig för den risk som det innebär att stå på kontraktet för hyra av ett ga-
rage som används som hälericentral eller förvara stöldgods i sitt eget hem. 
Ofta rör det sig om personer som står i skuld eller på annat sätt är i despe-
rat behov av pengar, något som är i linje med den roll hållhakar och skul-
der spelar i andra kriminella sammanhang, som hantering av narkotika.18 
En intervju gav exempel på en hälare19 som genom löften och hot tvingade 
en kvinna och hennes sambo att skaffa fram olika dyrbara varor och sköta 
överlämnandet av dem till kund. De blev lovade viss betalning, men den såg 
de sällan eller aldrig till. Eventuellt var hälaren också den som levererade 
narkotika till kvinnan i det aktuella fallet, vilket förstärkte beroendeställ-
ningen. Enligt intervjupersonen är det ett vanligt förhållande att någon mer 
osynlig aktör utnyttjar svaga människor, ofta kvinnor i utsatta situationer. 
”I början lovar han guld och gröna skogar, att han ska hjälpa till med 
pengar etc., men sen vill han ha ersättning och tvingar dem att begå brott.” 
Hälaren beskrivs som en mer kriminell variant av den klassiske sol-och-
våraren. 
 Det kan vara en fördel för hälaren om de olika uppdragstagarna vet så 
lite som möjligt om verksamheten. Ett händelseförlopp som återkommer 
med små variationer i flera av fallen är att en ”småkriminell person” blir 
erbjuden att mot ersättning transportera en stulen bil från Tyskland eller 
Sverige till Baltikum. Transportören blir ersatt för kommande utlägg i för-
skott och lovas ytterligare betalning vid leverans till mottagaren. Efter att 
transportören passerat gränskontrollerna ska den exakta mottagaradressen 
meddelas via en mobiltelefon som beställaren förser transportören med. I 
dessa fall finns ingen eller mycket lite information om övriga omständighe-
ter, som till exempel vem som ligger bakom uppdraget. Även om det ligger i 
förövarnas intresse att förneka kännedom om de kriminella handlingarna är 
det mycket som tyder på att de som kör bilarna i dessa fall saknar närmare 
kunskap om den brottsliga organisationen – låt vara att de förstår att upp-
draget är knutet till någon form av kriminell verksamhet. I flera fall är den 
anlitade transportören narkotikaberoende och har tagit på sig uppdraget 
för att tjäna snabba pengar för att finansiera sitt missbruk. Det är också på 
grund av dessa omständigheter, det vill säga att många av transportörerna 
är under nakotikapåverkan, som de åker fast för transporten. 
 Mönstret med kurirer som delges få kunskaper om den kriminella orga-
nisationen och enbart utför konkreta tilldelade uppgifter känns igen från 
andra sammanhang och är ett sätt att minimera riskerna. Det gäller exem-
pelvis narkotikakurirer, som många gånger fungerar som den organiserade 
narkotikabrottslighetens statuslösa grovarbetare.20 

                                                      
18

 Se Brå 2005:11; Brå, kommande rapport. 
19 Om han skulle dömas för sin verksamhet skulle han kanske inte dömas för häleri, men hans 
funktion – att se till att illegalt åtkommet gods byter ägare – är hälarens och därför behandlas han 
som en hälare i texten. 
20

 Se Brå 2005:11. 
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KOSTNADER 

I förundersökningsmaterialet finns flera exempel på betalning för transport 
av stulna bilar, vanligen i storleksordningen 5 000 till 10 000 kronor i nå-
got fall endast 1 000 kronor.  
 Ett annat sammanhang där betalning för hantering av stulna bilar kan 
ske är vid besiktning. En intervjuperson berättar att det förvisso är mycket 
ovanligt att besiktningsmännen kontrollerar motornumret – det enda spår 
som återstår då en stulen bils identitet modifierats enligt ”konstens alla 
regler” – men ”om du känner dig lite osäker, då har du ju alltid de här hor-
sarna21, du kan ju skicka vem som helst. Du kan ju bjuda några tusen för att 
bilen ska rulla igenom besiktningen… Det är en sån person som skulle sälja 
sin morsa för en femma om det är så. Folket finns alltid till att göra tjänster 
för en.”  
 En annan transportrelaterad kostnad som det finns ett exempel på i 
materialet är visering, i detta fall hade uppdragsgivaren ordnat visum till 
Ukraina åt den som skulle sköta transporten dit. Biljetter brukar också 
betalas av hälaren/uppdragsgivaren. Mobiltelefoner och kontantkort är 
annat som hälaren i flera fall förser uppdragstagaren med, för att kunna 
meddela instruktioner i olika led av produktion och transport. Som nämnts 
är detta ett led i riskminimeringen. 
 För transport av större gods, som till exempel entreprenadmaskiner, är 
kraven på transportörerna större. I materialet finns bara ett sådant fall där 
transportmetoden framgår; en legal åkerifirma tar med sig stöldgodset på 
vägen tillbaka från en legal leverans. På ett internseminarium (2006-06-07) 
beskrevs att verkligt branschkunniga hälare känner till alla transporter, de 
”vet att X ska åka med last till A och gå tom tillbaka och ringer då X och 
ber denne ta last tillbaka”. På så sätt kan en Norrlandsmaskin enkelt trans-
porteras till Skåne, och transporten går längs de vanliga transportlederna. 
Transporten betalas vanligen svart och är en överenskommelse direkt med 
chauffören. När det gäller mindre gods förekommer också transporter med 
en blandning av legalt gods och hälerigods. Ett exempel är livsmedelsgros-
sisten i en förundersökning som levererar både stulna och legala livsmedel 
till mindre jourbutiker som han själv refererar till som ”invandrarlivs”. Ett 
annat exempel är en transportör av vitvaror som fyller upp lastbilen med 
stulna båtmotorer. 
 Särskilt i intervjumaterialet framgår tydligt hur lätt det är att skaffa helt 
legala transporttjänster. Vid hyra av skåpbil är det ingen som frågar vad 
bilen ska användas till, vare sig den hyrs för ett par timmar eller för ett par 
månader. Vid beställning av bud ifrågasätts aldrig uppdragsgivaren eller 
godset. Den betalning som sker för transporter är oftast mycket liten i rela-
tion till förtjänsten, och då en budfirma anlitas slipper gärningspersonen en 
del av hanteringen av godset. En intervjuperson berättar hur leveransen 
efter ett bedrägeri kan se ut: ”De kommer med den här maskinen och du 
betalar frakten på 700. Du lastar ur maskinen och han åker och så har du 
en maskin för 50 000 som du har pröjsat 700 spänn för. Så enkelt är det.” 

                                                      
21

 Slang för heroinmissbrukare. 
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 Lönekostnader kan också komma ifråga, men materialet ger inte många 
uppgifter om storleken på dem. Ett fall som återges i en intervju gick ut på 
systematiska stölder från en grossist och leveranser till olika butiker och 
restauranger. I det fallet fick alla uppdragstagare en fast summa per utfört 
uppdrag –– insidern fick 1 000 kronor, övriga uppdragstagare (transportö-
rer) fick 500 kronor. Hälarens förtjänst kunde däremot uppgå till 30 000 
kronor. Han försvarade skillnaden med att de fick köra flera vändor om de 
ville och att de inte ”var vana vid” att ha så mycket pengar ändå. En förun-
dersökning beskriver hur en person fick 10 000 kronor i ersättning för att 
stå som ägare på ett falskt kvitto som rörde en exklusiv båt. 
 Ytterligare kostnader kan komma ifråga för varuförädlingen – både för 
arbetsinsatsen och eventuellt material. Gemensamt för nämnda kostnader 
är att de ofta är relativt små med tanke på den möjliga förtjänsten. Ett nytt 
tändningslås till en stulen moped kostar ca 900 kronor, medan försäljning-
en kan inbringa 15 000 kronor. 

FÖRVARING 

En häleriverksamhet som inte ryms inom ett legalt företag behöver ofta 
förvarings- och lagerutrymmen. Under det tidigare nämnda internseminariet 
(2006-06-07) berättades om ett gäng som förvarade ett större jeanslager på 
ett lagerområde som i övrigt var legalt. Man hämtade och lämnade nattetid 
för att de legala lagerarbetarna inte skulle få syn på transporterna. 
 Förundersökningsmaterialet ger många exempel på förvaring av stöld-
gods. Det är svårt att avgöra om syftet med dessa lager är att kyla ned hett 
gods eller om det helt enkelt rör sig om att godset lagras i väntan på att en 
lämplig köpare ska dyka upp. Att förvara en sådan mängd med gods inne-
bär en stor risk för hälaren, vilket väcker frågor om varför dessa centraler 
finns. (I förundersökningsmaterialet är det troligen ansamlingen av stöld-
gods som lett till fällande dom för grovt häleri.) I några av fallen rör det sig 
om stora hälericentraler med gods där det är hälaren själv som står för för-
varingen. Lagring av större, mer värdefullt gods kräver tillgång till garage-
utrymmen eller hyrda lokaler. Gods av mindre värde och storlek förvaras 
ofta i hemmet och kräver inga större resurser – kostnaden för den här typen 
av förvaring utgörs av ökad risk, inte av reda pengar. 
 En förklaring till hälericentralernas lager skulle kunna vara att hälare 
samlar på sig gods under en längre tid och sedan säljer det i större partier. 
En intervjuperson menade dock att det inte fanns någon risk med att förva-
ra stöldgodset hemma, så länge man inte sysslade med narkotika också. 
”Misstänksamma grannar räcker inte för husrannsakan, det är det minsta 
problemet.” Det arbetssätt han beskrev – tillfällesstölder här och var för att 
sedan kolla runt bland bekanta om någon vet någon som kan vara intresse-
rad av att sälja något då och då – kan vara en förklaring till de hälericentra-
ler som finns i förundersökningsmaterialet. På detta sätt hade den här per-
sonen ibland samlat på sig en del föremål, men han hade inte blivit dömd 
för vare sig stöld eller häleri. I ett annat fall ur förundersökningsmaterialet 
uppges att det ansamlade stöldgodset var tänkt för export till Baltikum. 
 Materialet visar att upptäcktsrisken kan hanteras på olika sätt: genom 
att anlita någon som sköter förvaringen eller genom att sälja varorna vidare 
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så fort som möjligt. Förvaring kan utföras som tjänster mellan personer i ett 
nätverk, vilket ofta förekommer i det studerade materialet. Direkt efter 
stölden lämnar tjuven stöldgodset hos en vän som har det i sin garderob 
eller sitt garage i väntan på ytterligare instruktioner. Detta vittnar återigen 
om betydelsen av kontakter. Det finns också fall där personer får betalt för 
att förvara gods eller tvingas förvara gods för att de står i skuld till någon. 
 Ett sofistikerat förvaringssätt, som samtidigt fungerar som ytterligare en 
mellanhand mellan tjuven och hälaren, är att lämna in föremålet på pant-
bank. Detta passar bäst för värdeföremål som guld och juveler – det är 
nämligen inte särskilt uppseendeväckande om det inte går att visa upp nå-
gon fångeshandling i form av kvitto för den typen av föremål. Skälet är att 
många sådana föremål har erhållits genom arv eller gåva. Det går till på det 
sättet att tjuven pantsätter föremålet och sedan säljer kvittot till hälaren. I 
ett fall ur förundersökningsmaterialet pantsätts stulna bilar. Möjligen sker 
detta därför att försäljningen drar ut på tiden och det blir svårt för hälarna 
att ligga ute med pengarna.  
 

Leverantör: Hur väljer hälaren 
sina leverantörer? 
Hälaren är en mer exklusiv leverantör än tjuven (Thomassen, 2000), något 
som också präglar förhållandet mellan denne affärsman och hans leveran-
tör. Normalt sett har hälaren ett försprång i förhandlingarna med tjuven, 
då denne är beroende av hälaren för att omvandla stöldgodset till kontan-
ter, och hälaren har som regel större kunskap om stöldgodsets värde och 
om hur marknaden ser ut (Steffensmeier, 1986). Att det finns långt fler 
tjuvar än hälare behöver däremot inte betyda att det alltid är lätt att hitta 
en lämplig leverantör. ”A fence who is interested in diamonds, then, must 
know the good burglar; for tape decks, he need know only the addict” 
(Walsh, 1977:63). De skickliga tjuvarna kan vara svåra att få tag på, både 
för hälaren och för polisen, då de ofta håller en låg profil och inte gärna rör 
sig bland andra kriminella (Steffensmeier, 1986). Hall (1952) är dock av 
den uppfattningen att hälaren inte alls har en starkare ställning än tjuven 
beroende på konkurrensen mellan hälare. 
 Oavsett vem som har det egentliga försprånget är goda kontakter med 
tjuvar viktigt för hälarens verksamhet. Eftersom tjuvarna befinner sig i 
frontlinjen har de kunskap om vilka personer som det går att lita på, vem 
polisen letar efter, vem som blivit bestulen och vem som har begått brottet 
(Steffensmeier & Ulmer, 2005). Svårigheten är att sortera ut den korrekta 
informationen från den rena ryktesspridningen. 
 Walsh (1977) visar att det är stor skillnad mellan hälarna i fråga om 
vilken typ av tjuvar som förser dem med stöldgods. De affärsmannahälare 
som var grossister handlade uteslutande från de skickliga och kända tjuvar-
na samt i något enstaka fall av den unge tjuven. Detaljisterna köpte i stort 
sett från samtliga kategorier av tjuvar, även från snattare och missbrukare. 
För en missbrukande tjuv är byte mot narkotika ofta den snabbaste kanalen 
för att omsätta stöldgodset (Stevenson m.fl., 2001). ”Riktiga” hälare beta-
lar bättre, men det tar längre tid att hitta sådana som är intresserade. För 
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missbrukare är ofta tillgången till hälare begränsad, då vissa hälare anser 
dem vara för opålitliga (Cromwell & Olson, 2006; Steffensmeier & Ulmer, 
2005). Även om hälare föredrar att göra affärer med den skicklige tjuven 
kan hälaren också utnyttja de affärstillfällen som erbjuds och överbrygga en 
dålig affärssäsong genom att göra affärer med alla kategorier av tjuvar 
(Steffensmeier, 1986).  
 Lenke (1980) menar att yrkeshälaren och branschhälaren enligt hans 
kategorisering är mer noga i sitt val av leverantör och att mellanhandshäla-
ren fyller en viktig roll som länk mellan de mindre avancerade tjuvarna och 
de mer seriöst inriktade hälarna. Han menar vidare att yrkeshälaren ofta 
fungerar som en grossist och leverantör till lyxhälaren och branschhälaren. 
Något som Steffensmeier och Ulmer (2005) också påpekar är att vissa häla-
re fungerar som ett filter gentemot tjuvarna, för att skydda andra hälare 
och låta dem slippa att handla med ”rent kriminella personer” som inte är 
affärsmän. Det innebär också att hälarna ser sig själva som tillhörande en 
annan grupp än tjuvarna. 
 När det gäller mer permanenta leverantörer kan hälarens funktion vid 
sidan av de sedvanliga inköpen även omfatta viss organisation och styrning 
av tjuvarna, och på så sätt förse tjuvarna med den marknadsorientering och 
riskminimering som Lenke beskriver. Sam Goodman, den professionelle 
hälare som blivit känd genom Steffensmeiers studier, beskriver hur han 
ibland gick in och styrde sina leverantörer för att minska riskerna (Stef-
fensmeier & Ulmer, 2005:118):  
 

”Sometimes, too, you want to slow down the thief. Don’t clip so often 
or clip a different product, to keep the heat off. Not just your thief but 
the warehouse guy or the guy that works on the dock. Clip too much, it 
will be noticed and can lead to an inventory check.”  

 
De leverantörer Sam Goodman nämner, lagerarbetaren och lastaren, är 
exempel på den kanske mest värdefulla leverantören en hälare kan ha, näm-
ligen insidern. Han beskriver hur han ägnar mycket tid åt att knyta kontak-
ter med personer som har olika anställningar för att rekrytera dem som 
deltidstjuvar.  Klockars (1974) skildring av hälaren Vincent Swaggi beskri-
ver samma strategi för att rekrytera personer inne i verksamheter. 
 
LEVERANTÖR – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

I förundersökningsmaterialet är det inte alltid lätt att hitta uppgifter om 
leverantörskontakterna, då huvudsaken i dessa fall oftast varit att bevisa 
olika typer av befattning med stöldgods, oavsett hur stölden gått till och 
vem som utfört den. En del finns dock att utläsa om förhållandet mellan 
leverantörerna och hälarna. 
 Under ett internseminarium och under ett par intervjuer beskrevs en 
annan teknik för att hitta leverantörer – hälaren sätter helt enkelt in en 
annons under rubriken ”Önskas köpa”. En entreprenadmaskin kan på det 
sättet skaffas fram på mindre än ett dygn (internseminarium, 2006-06-07). 
Tjuvarna känner igen annonsören på särskilda kännetecken i annonsen och 
vet att det är stöldgods som efterfrågas. En intervjuperson menade att udda 
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annonser som till exempel ”alla sorters verktyg köpes” handlar om samma 
sak – att annonsören är ute efter stulna grejer att köpa billigt. Intervjuper-
sonen trodde att den typen av gods köps upp av utlänningar för att säljas i 
hemlandet. 
 Flera av de fall som kan beskrivas som integrerad front uppvisar en nära 
koppling mellan hälarens företag och leverantören. I några fall innebär det 
att hälaren är personligen bekant med leverantören, i andra handlar det om 
avtalade insideraffärer.  
 I åtminstone sex fall har hälaren enligt vad som framkommer i förunder-
sökningsmaterialet försett leverantören med utrustning eller hjälpmedel för 
produktionen. I övriga fall är kopplingen mellan leverantör och hälare mer 
oklar. Ett sådant fall rör bilstölder utomlands och det är troligt att bilarna 
har passerat en eller flera mellanhänder för att minska de inblandades insyn 
i organisationen. Två andra fall handlar om traktorer och båtar, stulna i 
Sverige för att sedan säljas utomlands. Ett annat fall gällde ett större parti 
processorer, där det är oklart vem som har begått stölden och hur varorna 
hamnat hos hälaren. Inför försäljningen utnyttjar hälaren kontakter med ett 
företag som troligen inte har någon direkt inblandning i brottsligheten. 
Gods som stjäls i stora volymer måste ofta gå genom flera led och fördelas 
på flera hälare varför godset förr eller senare kan hamna hos någon handla-
re som inte inser varornas ursprung, och som därigenom inte alls är inblan-
dad i produktionen. I materialet finns exempel på bristande kontroller av 
godsets ursprung, företag som ser mellan fingrarna med konstiga omstän-
digheter, att affären förmedlas via någon bekant som handlaren har förtro-
ende för eller att det vid kontroll ännu inte finns uppgift om att varan är 
stulen eller spärrad. 
 Leveranser till så kallade hälericentraler som hanterar mindre värdefullt 
gods ser ut att vara mindre planerade och i högre grad följa på erbjudanden 
från tjuvar, vars tillgrepp ger intryck av att vara tillfällesstölder. Godset i 
dessa hälericentraler kommer från olika håll, ofta från inbrottsstölder i 
bostäder, bilar och föreningslokaler, och i många fall har gärningspersonen 
tagit allt som är synligt och lätt att ta med. Här står hälarna ibland för en 
del av stölderna. Ett fall avviker från detta mönster – godset har systema-
tiskt producerats genom bedrägerier med falska kontokort och id-kort, 
ingen narkotika finns inblandad och stöldgodset förvaras av gärningsperso-
nerna i väntan på export till deras hemland (ett Östersjöland). Hur själva 
hälarorganisationen ser ut framkommer inte, men i domen spekuleras det 
om att ”betydligt mäktigare uppdragsgivare står bakom”. 
 Gods i lyxhälarnas centraler kommer från en mer organiserad och re-
surskrävande produktion, där leverantörerna är avancerade och arbetar 
med beställningar eller intresseförfrågningar innan godset stjäls. För att 
genomföra stölderna har det i många fall krävts särskild utrustning i form 
av kranbilar, svetsar och dylikt, som i ett par fall tillhandahållits av hälaren.  
 Ett fall ur förundersökningsmaterialet och en händelse från en intervju 
visar hur enkelt det kan vara att rekrytera en fast insiderleverantör. I det 
första fallet går det till så att en företagare helt enkelt frågar en anställd hos 
leverantörsfirman om någon är intresserad av affärer ”vid sidan av”. Han 
nämner det för lagerchefen som kontaktar kunden och kommer överens om 
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affärer. I det andra fallet är hälaren inte en företagare, men han har insikt i 
hur branschen fungerar genom tidigare anställningar. Ett samtal med en 
inte alltför nära bekant som arbetar på leverantörsfirman resulterar i en 
stor mängd leveranser under en längre tid. Samma typ av företag (livsme-
delslager, livsmedelsgrossist) utsätts för brott i båda dessa fall. Att det var 
tämligen enkelt att rekrytera dessa insiders ger upphov till en del fundering-
ar över arbetsklimatets och arbetsvillkorens inverkan på denna typ av 
brottslighet.  
 Hälaren kan också vara sin egen insider, som i ett det fall där lagerche-
fen för en speditionsfirma plockade undan en del av det gods som företaget 
hade i uppdrag att lasta om för vidare transport. Uppgifterna om distribu-
tionen är mycket knapphändiga och osäkra, men i viss utsträckning verkar 
mobiltelefoner ha förvarats och sålts från broderns lägenhet, men ett fåtal 
mobiltelefoner påträffades också hos en annan person, som förnekade in-
blandning. 
 Som nämnts tidigare har flera fall kopplingar till narkotika, i synnerhet 
de fall som gäller hälericentraler med gods av mindre värde. I dessa fall är 
det troligt att leverantörerna utgörs av missbrukare som använder stöldgods 
som betalning för narkotika. I något fall framgår detta tydligt, och fenome-
net bekräftas också i en intervju. Andra leverantörer till dessa hälericentra-
ler är yngre och mindre erfarna kriminella personer.  
 En intervjuperson berättar dock att även missbrukare kan begå kvalifi-
cerade stölder på beställning av hälaren. Det kan exempelvis handla om att 
stjäla stora maskiner, och hälaren kan ha gett instruktioner om hur det ska 
gå till. Det finns således ”fungerande missbrukare”. En annan intervjuper-
son betonar att missbrukare finns i alla skepnader – vissa lyckas leva ett 
dubbelliv med arbete och familj vid sidan av missbruket.  
 

Inköpsavtal: Vilka villkor gäller 
för inköp av stöldgods?  
Insiderleveranser är tydliga beställningsuppdrag och Sutton m.fl. (2001) 
pekar på att beställningsjobb (”stealing-to-order”) är relativt vanliga för 
stölder generellt, men att det trots allt ändå är vanligare att hälarens köp 
följer på ett erbjudande från tjuven efter det att stölden har genomförts 
(”stealing-to-offer”). Tjuven har med stor sannolikhet kunskap om vilken 
hälare som kan vara intresserad av olika typer av gods, och på det sättet 
styr efterfrågan tjuvarnas val av objekt (jfr Schneider, 2005). 
 Som nämndes ovan föredrog Klockars (1974) hälare att göra kontinuer-
liga affärer till fasta priser med personer inom olika transportbranscher och 
lagerarbetare i stället för att göra oregelbundna inköp från tjuvar som gjor-
de inbrott i butiker och lastbilar. Orsaken var att förhandlingar om priser 
med köpare tog mycket tid, och kunde han få jämna leveranser var det 
också möjligt att sälja vidare lika regelbundet och till fasta priser. 
 Vilket pris hälaren betalar till tjuven bestäms enligt Walsh (1977) av tre 
faktorer: 1) vilken kategori av tjuv det är frågan om, 2) viljan att genom 
priset styra inriktningen på tjuvens verksamhet och 3) konkurrenssituatio-
nen inom branschen. För att få en stadig leverans av vissa varor kan hälaren 
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stimulera tjuvarna genom att alltid lämna ett standardpris. Tjuvar säljer 
egentligen sin arbetstid som hälaren betalar för. Hälaren befinner sig i situa-
tionen att vilja göra stora vinster samtidigt som det är angeläget att behålla 
bra leverantörer (Steffensmeier, 1986). En framgångsrik hälare betalar där-
för inte tjuven för dåligt. En tumregel är att priset utgör en tredjedel av 
grossistpriset, det som hälaren skulle betala vid köp av varan från en legitim 
leverantör (Steffensmeier, 1986; Thune & Bratholm, 1972, m.fl.). Då häla-
ren köper in en vara han normalt inte handlar med betalar han oftast mind-
re (Steffensmeier & Ulmer, 2005). Insidern får generellt sett bättre betalt än 
andra tjuvar tack vare sin fördelaktiga position. Insidern är också mindre 
beroende av hälaren eftersom han eller hon redan har en inkomst i form av 
lönen från sin arbetsgivare. 
 
INKÖPSAVTAL – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

I ett par fall framgår att hälaren får förfrågningar om intresset för en speci-
ell typ av gods och sedan gör en marknadsundersökning om vad godset kan 
säljas för och till vem innan det levereras. Detta ”just-in-time-förfarande” 
innebär att hälaren endast behöver befatta sig med godset under en kort tid.  
 Det är inte heller ovanligt att godset säljs på redovisning, det vill säga att 
betalningen till leverantören sker först efter att godset är sålt. I dessa fall är 
det dock svårt att avgöra vem det egentligen är som sitter i en maktposition, 
hälaren eller dennes leverantör. I ett fall är det tydligt att leverantören har 
mer att säga till om medan hälaren agerar på uppdrag. 
 I majoriteten av de undersökta fallen saknas vissa uppgifter om betal-
ningen till leverantören, men det finns några exempel på den enligt tidigare 
forskning etablerade standardersättningen på en tredjedel av marknadspri-
set. I tre fall framkommer att Internet har använts för att få fram informa-
tion för att fastställa marknadsvärdet. En intervjuperson berättade att han 
fick halva försäljningsvärdet på det gods han snattade och levererade till 
små servicebutiker – med andra ord en ganska god ersättning i dessa sam-
manhang. Han pratade om andra typer av stölder, gods och kunder där det 
var svårt att få bra betalt om man som han var missbrukare och uttryckte 
viss indignation över detta – folk var beredda att köpa av missbrukare, men 
endast om priset var mycket lågt. En cykel värd uppåt 20 000 kronor fick 
han inte mer än 500–1 000 kronor för. Innehavarna av servicebutikerna 
gjorde uppenbarligen inte denna skillnad på leverantörerna, utan betalade 
överlag ett relativt bra pris. Den här typen av servicebutiker skiljer sig där-
för från de näringsidkare som finns omnämnda i tidigare forskning; många 
studier vittnar om att missbrukare kan ha svårt att sälja direkt till företaga-
re. En förklaring kan kanske vara att konkurrensen är mycket stor bland 
servicebutiker och andra livsmedelsdetaljister, vilket ökar utrymmet för att 
ta risker. Livsmedel och hygienartiklar är heller inte bestående och spårbara 
på samma sätt som många andra varor. 
 Den konkurrenssituation som beskrivs i tidigare forskning kan förklara 
några av de variationer som återfinns i materialet. Vid användning av en 
insider betalar hälaren i ett fall hälften av försäljningsintäkterna till tjuven, 
vilket speglar ett starkare beroendeförhållande till tjuven. Betydligt mindre 
betalning utgår i två andra fall, vid stölder av en lastbil respektive tavlor. I 
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dessa fall är stölderna tydligt planerade av uppdragsgivaren, vilket innebär 
att arbetsinsatsen för tjuven är mindre, och därmed blir ersättningen lägre. 
Ovan nämndes ett fall där de unga uppdragstagarna fick en fast ersättning 
per uppdrag. I det fallet är det tydligt att ersättningen mer handlade om lön 
än om betalning för varor, och att den relativt låga ersättningen berodde på 
att hälarens planering och kundkontakter var en förutsättning för att pro-
jektet skulle kunna genomföras. De som genomförde stölderna var i det 
närmaste anställda av hälaren. 
 Konkurrenssituationen illustreras också av en e-postkonversation angå-
ende stulet gods som finns återgiven i ett förundersökningsprotokoll. För-
säljaren, som troligen också utfört stölden, blev arg och förolämpad av det 
låga pris som erbjöds för stöldgodset och hotade med att avbryta förhand-
lingarna. Försäljaren verkade ha ett försprång i förhållande till köparen 
eftersom han förväntade sig fler bud på godset tack vare annonseringen på 
Internet. En sådan bred marknadskanal innebär dock en större exponering 
och därigenom en ökad risk och bidrog också till att han kunde fällas för 
häleri.  
 

Förädling: Hur anpassas varan till marknaden? 
En del stöldgods kan vara för heta för hälerimarknaden. Exempelvis kan 
värdefull konst och sällsynta antikviteter vara svåra att hantera för hälare 
(Brå 2006:2). För att en hälare ändå ska kunna handla med hett gods krävs 
olika tekniker för att godset inte ska kunna kännas igen och spåras.  
 En teknik som används är att ligga på stöldgods och sälja det först när 
uppmärksamheten minskat. Tjuvar har sällan resurser att lagra föremål, 
utan det är främst hälare som har möjlighet till det (Wahlin, 1999). Lagring 
kan ses som en förädling av godset på så sätt att hälaren väntar tills det 
”svalnat” och inte längre väcker misstankar vid försäljning. Lenke (1980) 
nämner till exempel en på 1970-talet mycket uppmärksammad ”lyxhälar-
härva” där man vid avslöjandet hittade en stor mängd dyrbart gods (konst 
och antikviteter) som lagrats i upp till tio år. 
 Även Steffensmeier (1986) menar att det finns hälare som förvarar 
stöldgods under lång tid, i upp till flera år. Sådant kan förklaras med att 
hälaren vid inköpet missbedömt sin förmåga att sälja godset vidare och 
därför tvingas förvara det tills en lämplig köpare dyker upp. 
 Att manipulera gods genom att skriva nya handlingar eller ändra 
märkningar kallas normalt sett för förfalskning av identitet, men sett från 
ett produktionsperspektiv är detta en förädling av råvaror för att åter-
anpassa dem till den legala marknaden. Varan betingar där ett betydligt 
högre värde och försäljningspris än på den illegala marknaden. En viktig 
aspekt är därför att dölja spåren av förbrottet, som regel stölden, i syfte att 
1) skydda hälaren och 2) göra varan legitim för köparen. För vissa gods-
kategorier – till exempel livsmedel eller kläder – krävs ingen annan föräd-
ling än placering och försäljning i en legitim kontext. Detta gäller i hög 
utsträckning för gods som har en given andrahandsmarknad som till exem-
pel konst och antikviteter (Brå, 2006:2). Det är framförallt dyra varor med 
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avancerade identitetsmärkningar, exempelvis bilar, som kräver omfattande 
förädlingsarbete för att dölja ursprunget. 
 Det finns också hälare som inte ändrar serienummer, ”Who keeps track 
of them anyway?” (Steffensmeier & Ulmer, 2005:119). Om omsättningen 
är hög och varor kommer från många leverantörer är det i praktiken svårt 
att spåra stöldgods efter serienummer. Det är därför tydligt att hälare kan 
ha olika strategier för sin affärsverksamhet. 
 En metod som används för att skapa en legitim bakgrund till de stulna 
varorna är att ha allmänt hållna kvitton och fakturor på varor som anskaf-
fats helt lagligt (Klockars, 1974). Genom att med verifikationer kunna styr-
ka inköp försvåras myndigheternas arbete med att visa att det är stöldgods. 
Hälaren Sam Goodman (Steffensmeier & Ulmer, 2005) berättar att han 
ibland kunde få in blanco-kvitton som han senare kunde fylla i själv. 
 Vi bör här också påpeka att förädling och anpassning av varor kan utfö-
ras av tjuven eller tidigare hälare i kedjan redan innan den slutlige hälaren 
befattar sig med godset. Tjuv- och hälarrollen kan också i vissa fall spelas 
av samma person. Vi behandlar emellertid varuanpassningen i huvudsak 
som en hälarfunktion. 
 
FÖRÄDLING – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

De studerade domarna och förundersökningsprotokollen visar att förädling 
av varan kan vara ett avgörande steg i häleriets produktions- och mark-
nadsprocess. Behovet av förädling skiljer sig mellan olika typer av gods. 
Ofta krävs särskilda resurser i form av kompetens och verktyg, varför inte 
vem som helst är skickad att hantera alla typer av gods.  
 Förädling kan utföras av hälaren själv eller på uppdrag mot ersättning. 
Ersättningen kan bestå i betalning, reglering av en skuld eller byte av tjäns-
ter. Förädlingsuppdrag kräver därmed resurser från hälaren, vilket märks i 
materialet på det sättet att det är de hälare som hanterar dyrare gods som 
använder sig av mekaniker, förfalskare och hantverkare för att utföra arbe-
tet. Detta leder också ofta till att förädlingen blir mer professionellt utförd 
än när hälaren själv gör jobbet. I förundersökningsmaterialet finns tre ex-
empel på förädlingsuppdrag som rör bilar och vardera ett exempel som rör 
båtar och entreprenadmaskiner. Det rör sig i huvudsak om verkstadsarbe-
ten i form av omlackering, svetsning och manipulation av märkning. De 
flesta förädlingsuppdragen som förekommer i materialet utförs i form av 
tjänster som ibland visar tydliga makt- och beroendeförhållanden, där nå-
gon står i skuld till någon annan och mer eller mindre tvingas utföra upp-
draget. Men det finns också fall där den som beställer förädlingen betalar 
uppdragstagaren. Tabell 3 visar vilka förädlingsmetoder som är vanligast 
för bilar och båtar. 
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Tabell 3. Förädlingmetoder för bilar och båtar i förundersökningsmaterialet. I vissa fall används 
mer än en metod. 

Metod Antal fall där metoden 
använts för bilar (n=20) 

Antal fall där metoden 
använts för båtar (n=12) 

Utbyte av registreringsskyltar 11 –   
Manipulation av märkning 8 2  
Förfalskade handlingar 6 4  
Demontering 4 1  

 
Tabellen visar att de enklare formerna av förädling som kräver minst föräd-
lingsresurser också är mer frekvent använda i det studerade materialet. 
 Hälaren måste dock alltid vara uppmärksam på vilka varor som är iden-
tifierbara och vilka som inte är det. Det framgår tydligt i ett av de under-
sökta fallen där en hälare som hanterar livsmedel får svårigheter att sälja 
varorna eftersom märket på varorna, i det här fallet ICA:s egna varor, av-
slöjar deras rätta ägare. På grund av sitt märke var dessa varor inte oidenti-
fierbara utan gick att härleda till sin rätta ägare, och därigenom var det 
svårt att sälja dem vidare. 
 För att kunna sälja stulet gods med identitetsmärkning krävs ofta att det 
manipuleras för att försvåra identifieringen av dess ursprung. Det är en 
förädlingsprocess som kräver förädlingsresurser i form av kunskap om vilka 
nummer som bör manipuleras och hur, verktyg för att utföra manipulatio-
nen eller kontakter med andra som har kunskapen och kan utföra arbetet. 
En intervjuperson som har haft bilar och bilbygge som hobby i ”hela sitt 
liv”, menar att det är ”hur enkelt som helst” att byta identitet på en bil. 
Enligt honom finns det på Internet lättillgänglig information om hur olika 
bilmodeller är identitetsmärkta, information som är till stor hjälp vid mani-
pulation av identiteten på stulna bilar. Det som ofta lämnas kvar i ur-
sprungligt skick är motorn, vilket kan upptäckas vid en besiktning. Som 
tidigare nämnts är det dock sällan motornumret kontrolleras.  
 Förädling genom renovering återfinns i tre fall i det studerade materialet 
då delar från stulna bilar används för att renovera legala bilar. I två fall är 
det krockskadade, totalt eller delvis förstörda bilar, som används som iden-
titet eftersom sådana går att köpa till ett mycket förmånligt pris. De för-
störda legala bilarna byggs mer eller mindre upp med delar från stulna bi-
lar. En sådan förädling kräver förädlingsresurser i form av kontakter för att 
köpa krockskadade bilar, kunskap om märkning och bilreparationer samt 
verktyg för att genomföra arbetet. Om en förädlingsprocess av det här sla-
get dessutom kan genomföras inom ramen för ett legalt företag kan verk-
samheten effektiviseras genom att det legala företagets utrustning och kom-
petens kan användas för både legal och illegal verksamhet.   
 En intervjuperson berättar att han känner till fall där hälare köpt in 
skadade maskiner för att delar av dem ska kunna användas till att monteras 
ihop med stöldgods. På så sätt kan nummer och beteckning stämma med 
maskiner som inte är stulna. När det gäller mer avancerade verktyg, samt 
tillbehör och kringutrustning till entreprenadmaskiner, finns ofta en bricka 
med tillverkningsnummer. Under ett internseminarium (2006-06-07) berät-
tade en deltagare om en servicefirma som hanterade stulna maskiner och 
tillbehör. I verksamheten rengjordes alla föremål noga, varvid delar kunde 
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”försvinna” eller ”skadas”. Servicefirman kontaktade då generalagenten för 
det stulna godset och uppgav att brickan med tillverkningsnumret blivit 
skadad i renoveringen, och fick en ny bricka utskickad. Numret de uppgav 
hörde dock inte till det stulna godset utan till ett likadant, som inte var 
stulet. Om en köpare sedan kontrollerade numret återfanns det inte bland 
de efterlysta.  
 Registreringsskylten är det enklaste sättet för polisen att identifiera ett 
stulet fordon och är därmed den identitetsmanipulation som är mest akut. 
Det vanligaste tillvägagångssättet är att byta ut registreringsskyltarna mot 
andra skyltar. I ett fall används nybeställda skyltar men oftast hämtas de 
från en annan bil. I samtliga fall där det handlas med hela stulna bilar, till 
skillnad från demonterade bilar, är registreringsskyltarna utbytta. Även vid 
hantering av båtar på båttrailrar eller andra motorfordon med registrerings-
skyltar byts dessa ut. 
 För att ytterliggare försvåra identifieringen av märkta varor krävs mani-
pulation av märkningar som chassinummer på bilar, ramnummer på mo-
torcyklar, skrovnummer på båtar och dylikt. Det är ett mer avancerat in-
grepp som kräver kraftiga verktyg. Här visar materialet upp en rad olika 
exempel där vissa är ytterst amatörmässigt utförda och andra mer raffine-
rade. Den vanligaste metoden är att förstöra det befintliga numret genom 
att borra så att numret blir oläsligt. Den här förädlingsmetoden används på 
gods i olika prisnivåer, från gräsklippare till bilar och entreprenadmaskiner. 
Förfarandet gör identifieringen av godset svårare, men väcker också miss-
tankar om numret kontrolleras. En vara som manipuleras på detta sätt är 
inte anpassad för den legala marknaden, och priset blir därmed lägre än för 
en motsvarande legal vara. 
 En mer raffinerad metod, som använts i några av de undersöka fallen, är 
att chassinumret förändras genom att ändra några av siffrorna i numret 
alternativt att ett nytt nummer stansas in på en annan plats efter att det 
ursprungliga numret har förstörts. I ett av fallen levererades en entrepre-
nadmaskin till en köpare där chassinumret slipats bort men utan att ett nytt 
stansats in. När köparen kommenterade att numret saknades skickades två 
personer till kunden och stansade in ett nytt nummer. Till köparen uppgav 
hälaren att maskinen var nytillverkad och att den därför saknade nummer. I 
ett annat fall har skrovnumret på en båt ändrats. Den nya köparen kontrol-
lerar det nya numret som inte är registrerat som stulet vilket innebär att 
köparen inte fälls för häleri. I ett tredje fall säljs en oklanderlig identitet i 
form av chassinummer och registreringsbevis till en värdefull bil via Inter-
net. I dessa tre fall anpassades godset till den legala marknaden och kunde 
därmed säljas till ett högre pris. Ett vanligt förfarande enligt intervjuer med 
utredare i försäkringsbranschen är att identiteten till en krockad bil köps 
utomlands och att dokument och märkningar på bilar stulna i Sverige byts 
till den utländska och registreras som en importerad bil. Det förekommer 
också att bilar stjäls utomlands, förses med falska dokument och importe-
ras till Sverige. 
 Även så pass okomplicerade varor som metallskrot kräver viss förädling. 
För att få ut pengar för metallskrot måste det säljas till en skrothandlare. 
Denne kräver dock legitimation och tar inte emot något som har spår av 
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tidigare ägare. Förädlingen brukar därför gå ut på att bränna kabeln för att 
få bort gummihöljet som kan vara märkt med olika uppgifter som gör det 
möjligt att spåra ägaren till kabeln. Ofta klipps också kabeln i mindre bitar. 
Att hantera den här godstypen innebär mycket hårt arbete i förhållande till 
förtjänsten och det är därför sannolikt att metallskrotet oftast går från tju-
varna till skrothandlarna utan mellanhänder, så som beskrevs av en inter-
vjuperson. 
 Ett annat sätt att förädla stöldgods är genom att demontera godset och 
använda delarna vid sammansättning av andra produkter. Märkta eller av 
andra anledningar misstänkta delar kan förstöras eller kastas bort medan 
de andra delarna används för att höja värdet på legalt gods eller säljas vida-
re. I det studerade materialet framstår demontering som en metod som an-
vänds av hälare med sämre resurser, till exempel av sådana som saknar 
koppling till ett legalt företag och därmed inte har några kanaler för att 
sälja godset intakt. Demontering är resurskrävande i form av tid och ger 
dålig utdelning då det är svårt att få ut höga priser för delarna, något som 
exemplifieras i tre fall. 
 I materialet finns också ett fall där stöldgodset utgör råvaran för nypro-
duktion. Det rör stölder och inköp av guldsmycken som sedan smälts ner. 
Omständigheterna liknar mycket dem för demontering som beskrivs ovan 
eftersom förädlingen kräver relativt stora resurser trots att vinsten efteråt är 
betydligt lägre än värdet på ursprungsgodset. (Guld är dock relativt värde-
beständigt.) Även i det fallet rör det sig om en småhälare som förvarar en 
blandning av gods i sitt hem och även har kopplingar till narkotikahandel.  
 Falska handlingar är ett annat sätt att ge stulet gods en legal status ge-
nom att få dess identitet och ursprung att verka legitimt. Den i materialet 
vanligast förekommande typen av falska handlingar är förfalskade kvitton, 
registreringsbevis och försäkringsbevis. En intervjuperson berättade om 
förädling och försäljning av stulna mopeder. I det fallet användes en vanlig 
hemdator och skrivare för att producera falska typintyg. Vid förfalskning 
av kvitton krävs ett namn på en säljare. I materialet finns exempel på en 
uppdragsverksamhet där en person får betalt för att låna ut sitt namn till ett 
falskt kvitto. I ett annat fall används ett namn från en dödsannons i tid-
ningen. I några fall förfalskas namnteckningar på personer som inte är in-
blandade i häleriet, ett sådant exempel är ett falskt värdeintyg där en ex-
perts namnteckning förfalskats. Det finns också exempel på att företags-
namn används utan att företaget är inblandat samt att ett påhittat företags-
namn används.  
 I det fall som tidigare nämnts där stulna processorer såldes via ett legalt 
företag kontrollerade köparna inte processorernas identitetsmärkning efter-
som de kom från en till synes normal och legal aktör på marknaden. Detta 
fall visar tydligt hur det legala företaget möjliggör en försäljning i större 
kvantiteter och till ett högre pris än försäljning styckvis på den svarta 
marknaden. Företaget, det vill säga den legitima kontexten, utgör i det här 
fallet produktens huvudsakliga förädlingsresurs. 
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FÖRÄDLING AV RÅNBYTEN 

När hälerigodset består av pengar från rån är det särskilt angeläget med 
förädling för att de inte ska kunna härledas till brottet. Ofta är sedlarna 
identifierbara via märkning eller färgning och det är då nödvändigt att på 
något sätt byta ut dem. 
 Ett fall beskriver hur märkta pengar kan ”tvättas” i flera led, då en per-
son reglerade en skuld genom att betala dubbla summan i märkta pengar. 
Den som tog emot pengarna anlitade i sin tur andra personer för att byta ut 
de märkta pengarna genom att växla dem i spelautomater. Uppdragstvät-
tarna skulle få 40 procent av värdet för de pengar de lyckades växla in och 
uppdragsgivaren hade i slutändan fått tillbaka sin skuld och ytterliggare 10 
procent i bonus om tvättningen inte upptäckts. 
 I ett annat fall ”tvättades” rikskuponger från ett rån via ett legalt företag 
där delar av dagskassan byttes ut mot rikskuponger, några i taget, under en 
längre tid. 



 

 100 

Marknadsföring, distribution 
och försäljning 

“The fence has to get the confidence of those he is selling to, even more 
so than those he is buying from. Can he be trusted? Is his word good?” 
(Steffensmeier & Ulmer, 2005:153) 

 
I det sista ledet i häleriets produktions- och marknadsprocess återförs stöld-
godset till den legala marknaden. Detta är kanske den mest centrala delen – 
utan en marknad, ingen produktion och ingen inkomst för hälaren som är 
länken mellan produktion och marknad. I detta avsnitt redogörs för häla-
rens marknadsföring, distribution och försäljning. Med analysmodellen som 
stöd presenteras tidigare forskning följt av resultaten från undersökningar-
na.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5. Marknadsföring, distribution och försäljning.

Produk-
tionen  

av stöld-
gods 

Hälarens 
anskaff-
ning och 
förädling 

Marknadsföring, distribution och 
försäljning 

Försäljningsställe 
• från legitim rörelse 
• från privat lokal/bostad 
• geografiskt nära/långt borta 

Marknadskanal 
• via annonsering 
• Internet 
• tidningar 
• via nätverk 
• byteshandel 
• mäklare/förmedlare 

Försäljningskontext och -villkor 
• legal kontext 
• ”no questions asked” 
• öppet illegalt 
• styckevis eller i parti 
• priser 
Kund 
• beställare/tillfällig kund 
• anonym/bekant 
• privatperson/företag 



 

 101 

Försäljningsställe: Var säljs stöldgods? 
Stöldgods kan säljas på olika platser och i olika kontexter. Sutton (1998) 
kombinerade uppgifter från den brittiska allmänheten (BCS, 1994) om köp 
av stöldgods med 45 djupintervjuer med hälare, tjuvar och missbrukare och 
kom fram till följande försäljningsmöjligheter för tjuven och hälaren: 1) 
legitima (små-)företag som medvetet köper stöldgods, särskilt småbutiker 
och juvelerare (commercial fences) 2) deras vidareförsäljning till allmänhet 
eller andra uppköpare (commercial sales), 3) privata hälericentraler som 
köper upp gods för försäljning till bekanta (residential fences), 4) nätverks-
försäljning där ett löst nätverk av bekanta till tjuven deltar (network sales) 
och 5) ”hawking”, där tjuven gör sig av med stöldgodset genom att sälja 
direkt till främlingar.  
 Denna uppdelning ger tre exempel på försäljningsställen där hälaren kan 
sälja vidare till konsument – via legitima rörelser, privata hem och i andra 
direkta möten mellan köpare och säljare. De tillfrågade tjuvarna i den 
nämnda undersökningen menade att det var lätt att sälja till affärsinnehava-
re och egenföretagare, vilket sannolikt beror på att dessa har goda förut-
sättningar att sälja stöldgodset vidare.  
 De mest organiserade formerna för distribution och försäljning av stöld-
gods är via legala verksamheter. Det legala företagets legitimitet innebär en 
mindre risk för ifrågasättande av godsets ursprung och är därför en värde-
full resurs för hälaren vid distribution. Som tidigare nämnts menar Walsh 
(1977) att den vanligaste formen av distribution via legala företag är en 
integrerad front – där stöldgods blandas med legala varor av samma slag. 
Det är därför enkelt att nå köparna som känner till verksamhetens sorti-
ment, och de kan utan problem få kvitto på sina inköp, vilket ökar trovär-
digheten vid försäljningen. På det sättet kan man också nå köpare som är 
omedvetna om att de köper stöldgods, vilket skyddar den illegala verksam-
heten från att avslöjas. Hälare som säljer samma typ av stöldgods som det 
övriga sortimentet i rörelsen får genom sina kontakter också möjlighet att 
köpa andra stulna eller illegala varor som smuggelsprit och vapen (Stef-
fensmeier, 1986). Dessa försäljningar vid sidan av kan i hög grad bidra till 
vinsten i häleriverksamheten. 
 Ett flertal studier (Steffensmeier, 1986; Sutton, 1995, 1998; Felson, 
2002) lyfter fram rörelser som handlar med begagnat gods som viktiga 
försäljningsställen för stöldgods. Juvelerare, pantbanker och antikhandlare 
nämns ofta, men också mer anonyma ställen som loppmarknader och auk-
tioner. Steffensmeier och Ulmer (2005:164) lyfter också fram auktionsfir-
mor och handlare i second hand. De menar att det är enklare att komma i 
kontakt med personer på sådana ställen än med vanliga affärsmän.  
 

”The auction people are shadier and they’re not as afraid of taking a 
little risk. Know the ropes better. They don’t ask many questions. Are 
figuring, what they don’t know won’t hurt them. Another thing, your 
antique dealers and second hand people hang at the same places, run 
in the same circle. If you stop at one second hand place, you might 
bump into other dealers.” 
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Pantbanker och second hand-butiker har varit i fokus då polis i bland annat 
USA och Australien genomfört så kallade sting-operationer för att avslöja 
brott. Ett exempel är Operation Basalt som genomfördes i Australien (Frei-
berg, 1997:13), där polisen öppnade och under några månader drev ett 
antal pantbanker och second hand-butiker. Under operationen köptes 
15 000 objekt in, vilket senare ledde till att 138 personer åtalades för 2 423 
brott. Även om sådana operationer är tveksamma från ett brottsförebyg-
gande perspektiv (se till exempel Langworthy, 1989, för en utvärdering), 
kan de ändå ses som en tydlig bekräftelse på att pantbanker och olika typer 
av begagnathandlare omsätter en viss mängd stöldgods. Fass och Francis 
(2004) kom fram till att det för amerikanska förhållanden kan vara rimligt 
att anta att stöldgods utgör runt tio procent av det som pantsätts och hälf-
ten av de panter som inte löses ut, men att detta i sin tur utgör en mycket 
liten del av allt stöldgods. 
 Att sälja stöldgods på en annan ort än där stölden genomfördes kan 
minska risken för upptäckt. Det som innebär minst kostnader är att sälja 
föremålen på en grannort, men det är säkrare att transportera föremålet en 
längre sträcka. Både Walsh (1977) och Steffensmeier (1986) beskriver hur 
hälare har kontakter med andra hälare och ibland transporterar stöldgods 
mellan sig för att minska risken för upptäckt. ”I could buy local stuff that 
was warm and sell it out of the area” (Steffensmeier, 1986:52). 
 På senare tid har det blivit svårare att bedriva en storskalig yrkesmässig 
häleriverksamhet eftersom konkurrensen är mycket större från amatörleden 
till följd av alla nya försäljningskanaler genom Internet och ökningen av 
second hand-marknaden (Steffensmeier & Ulmer, 2005). Det kan innebära 
att hälerimarknaden blivit mer fragmenterad, ungefär på samma sätt som 
narkotikaförsäljningen förändrats under senare år genom ett ökat antal 
entreprenörer (Brå 2005:11). 
 
FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

Ett legalt företag är en värdefull resurs som möjliggör distribution via såväl 
legala som illegala kanaler. Som tidigare nämnts uppvisar 17 av de under-
sökta fallen någon typ av koppling till legala företag som underlättar distri-
bution och försäljning av varorna.  
 
FÖRSÄLJNING FRÅN LEGALA FÖRETAG 

De kopplingar till legala företag som återfinns i de studerade förundersök-
ningarna, låter sig inte självklart kategoriseras enligt de olika fronter Walsh 
föreslår. Delvis beror detta på materialets natur; förundersökningarna do-
kumenterar det som krävs för att döma för ett visst brott (ibland flera), men 
utgör sällan en uttömmande redovisning över den eventuella brottsliga 
verksamheten under längre tid. Walshs kategorier används ändå som ut-
gångspunkt. 
 När kopplingen till en legal verksamhet utgörs av en integrerad front 
kan försäljningen av stöldgodset ske direkt från det legala företaget, något 
som förekommer i tio fall i förundersökningsmaterialet. Dessa gäller: före-
tag som säljer stulna båtar och traktorer i utlandet, ett företag som säljer 
stulna processorer, stulna livsmedel som säljs av grossister till mindre buti-
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ker, stulna vapen som säljs i en vapenhandel, försäljning av stulna däck i en 
däckfirma, en bilfirma som blandar stulna och legala bilar, en verkstad som 
reparerar och säljer stulna bilar och en restaurang som löser in rikskupong-
er från rån. 
 De nämnda processorerna såldes inte av ett typiskt dataföretag utan med 
hjälp av en professionell försäljare/mäklare som anlitades för att sälja dem 
via ett legalt företag. Mäklaren kontaktade etablerade företag och bokade 
in säljmöten där stöldgodset lanserades som vilken legal produkt som helst. 
Den enda skillnaden mot legala affärer var att varorna var stulna. Den anli-
tade mäklaren fick provision per såld processor.  
 Den integrerade fronten kan ofta kombineras med en funktionellt för-
enklande front där varorna i första hand säljs till andra återförsäljare efter-
som varorna inte stämmer överens med det egna företagets sortiment. I de 
studerade fallen utgörs stöldgodset främst av andra i sig legala – men ille-
galt förvärvade – varor som skiljer sig från det egna sortimentet. Det finns 
dock ett fall där en livsmedelsdistributör även hanterade smuggelsprit och 
ett fall där en däckhandlare vid sidan av att sälja stulna däck även tog hand 
om färgade pengar från ett rån. 
 En intervju gav god insyn i pantbankernas verksamhet. Intervjupersonen 
menade att sådan verksamhet ger möjlighet till ”legaliserat häleri”. Tio 
procent av det inlämnade löses inte ut, utan säljs direkt av pantbanken eller 
på auktion. Hur stor del av detta som är stulet är omöjligt att säga, men 
Fass och Francis (2004) gör en grov uppskattning om att runt hälften av de 
panter som inte hämtas ut från amerikanska pantbanker skulle kunna vara 
stöldgods. Större delen av det gods som inte löses ut från svenska pantban-
ker utgörs av guld, smycken och andra värdeföremål för vilka det sällan 
finns någon fångeshandling – kvitto, försäkringsbevis, värderingsintyg etc.  
 Skrothandel är en bransch med ungefär samma krav på sina kunder som 
pantbankerna. Den som lämnar en pant eller säljer skrot måste legitimera 
sig och visa upp någon slags åtkomsthandling – om inte godset är sådant att 
det är naturligt att sådan handling inte finns kvar, vilket oftast är fallet med 
äldre värdeföremål och metallskrot22. Intervjupersonen menade att den här 
typen av kontroller ger köparna i nästa led en falsk förvissning om att god-
set är legalt. 
 
FÖRSÄLJNING I ANDRA MILJÖER 

När kopplingen består i en funktionellt förenklande front kan resurser i 
företaget användas för distributionen, men försäljningen kan inte ske direkt 
från företaget. I det studerade materialet finns som tidigare nämnts bara ett 
exempel på företag som arbetar med något som liknar en funktionellt för-
enklande front. Det var en butik som utnyttjades för export av stulna bilar. 
 I fyra fall hålls den kriminella verksamheten mer separerad från de be-
rörda företagen. Företagen utgör i dessa fall ett skydd mot oönskad upp-
märksamhet eller en legitim fasad. Ett exempel är företagaren som tillsam-
mans med en bekant köper och säljer en stulen värdefull båt. I ett annat fall 

                                                      
22 Lagen kräver inte att åtkomsthandling uppvisas; att pantbankerna kräver sådan på visst gods 
beror möjligen på att man vill undvika att hantera stöldgods. 
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utgör en byggfirma en fasad för affärer med stulna entreprenadmaskiner 
och verktyg vid sidan av den legala byggverksamheten.  
 De fall som här benämns hälericentraler visar inte upp någon synlig 
koppling till legala företag för distribution och försäljning. Det har också 
varit svårt att identifiera illegala distributionskanaler i någon större ut-
sträckning i dessa fall. Den försäljning från hälericentraler som finns med i 
förundersökningsmaterialet rör huvudsakligen styckvis försäljning, men 
mängden gods som hanteras vid dessa centraler antyder att distributionen 
sker mer systematiskt och organiserat än vad som framkommit i materialet.  
 Gemensamt för de ovannämnda hälarverksamheterna är att försäljning-
en inte är lika synlig. Kunden måste hittas på ett annat sätt än genom att 
bara öppna dörren till butiken. 
 En intervjuperson berättade att ”affärerna görs upp på den naturliga 
platsen där man fått kontakt med människan. Träffas man vanligen i hem-
met så görs affären upp där, träffas man vanligen på arbetsplatsen görs 
affären upp där.”  
 
DISTANSFÖRSÄLJNING  

I det studerade materialet verkar distribution genom att sälja varor på en 
annan plats vara en vanlig teknik som används för så gott som alla typer av 
stöldgods. En tendens i materialet är dock att mycket värdefullt gods trans-
porteras längre sträckor medan mindre värdefullt gods distribueras till och 
säljs i närliggande orter. De bilar och entreprenadmaskiner som finns med i 
materialet säljs oftast utanför landets gränser. I åtminstone tre fall som 
gäller stulna bilar utgör Sverige endast ett transitland mellan det land där 
bilen stulits och det land som den ska transporteras till. I andra fall distri-
bueras bilar som är stulna i Sverige till andra länder, och bilar som är stulna 
utomlands säljs också i Sverige. Att sälja stulna bilar i ett annat land ger 
också en fördel eftersom kontrollsystem i form av exempelvis register över 
stulna bilar används främst nationellt samt att det är lättare att komma 
undan med förfalskade fordonshandlingar från ett annat land eftersom 
utseendet på handlingarna skiljer sig mellan länder.23 
 

Marknadskanal: Hur nås potentiella köpare? 
Steffensmeier (1986:114) beskriver hur hälaren Sam Goodman tar reda på 
vad företagare behöver för att på det sättet veta vad han ska köpa in: 
 

”Lotta times I would know what somebody needed. Maybe this or that 
businessman or store owner would stop by my shop or we’d just bump 
into each other over coffee. They might say, “Hey Sam, if you run across 
such and such, give me a call.” Sometimes I might ask them, “What do 
you need? What you in the market for?” The prices could be worked out 
or would be roughly understood. Then when the thief is peddling this 
stuff, you got the outlet all set up and know what price you’re gonna get. 
It would be fewer hassles all the way around. Just easier for everybody.” 

 
                                                      
23

 Inom EU har emellertid registreringsbevisen sedan år 2004 fått ett enhetligt utseende. 
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Citatet visar att kontaktnät är en av de mest värdefulla resurserna för häla-
re när det gäller att hitta köpare till stöldgods. Något som också slås fast av 
Walsh (1977) som menar att ”mäklare” med många kontakter spelar en 
viktig roll för att förmedla stöldgods, särskilt från hälare till andra köpare. 
Cromwell och Olson (2006) ger flera olika exempel på hur småhälare an-
vänder sig av nätverkskontakter, exempelvis arbetskamrater, för att nå 
köpare. Idag är Internet-auktioner populära och ett smidigt sätt för hälare 
och tjuvar som säljer själva att nå kunder (Steffensmeier & Ulmer, 2005). 
 
MARKNADSKANAL – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

Annonsering i tidningar och via Internet är ofta riskabelt men används av 
hälare med små resurser. Hur riskfylld en sådan marknadsföring är beror 
dock till viss grad på kvalitén på den föregående förädlingen av varorna. 
Om de är omöjliga att härleda till förbrottet är risken vid en sådan öppen 
marknadsföring mindre. Annonsering i tidningar och på Internet framför 
allt vid hantering av bildelar, även när det handlar om försäljning från lega-
la företag. I ett fall lägger en bilfirma ut information om alla sin bilar på 
Internet trots att några av dessa är stulna. Risken med den här typen av 
marknadsföring kan minskas betydligt genom att i stället svara på annonser 
under ”Köpes” – på det sättet kan säljaren vända sig direkt till en intresse-
rad kund utan att blotta sitt innehav för en bredare massa. Tillvägagångs-
sättet beskrevs av en intervjuperson som också berättade att han hade ett 
speciellt SIM-kort, dvs. ett separat mobiltelefonnummer, för kundkontak-
terna. 
 Textmeddelanden via mobiltelefon, SMS, är ett smidigt redskap för för-
frågningar och erbjudanden om stöldgods till redan etablerade kontakter. 
Som verktyg för marknadsföring används det främst för att sälja dussingods 
och förekommer ofta i kombination med narkotika. 
 Att tidigare kriminella erfarenheter kan vara nyttiga i marknadsföring 
och försäljning illustreras tydligt i tre fall, där kriminella gäng sätter press 
på en person som ”står i skuld” till dem och mer eller mindre tvingar denne 
att agera försäljare av stulna varor för deras räkning. I dessa fall utnyttjar 
det kriminella gänget sin maktposition i förhållande till den skuldsatte och 
använder den som en resurs för att nå en försäljning. Därigenom minskar 
de också risken för att själva bli anklagade för häleri vid en försäljning. 
 I materialet finns tydliga exempel på hur inflytelserika hälare med 
många kontakter kan agera mäklare. Sådana personer vet vem som kan 
producera gods, vem som kan förädla gods, vem som kan distribuera gods 
och vem som kan tänkas köpa gods. I ett av de studerade förundersök-
ningsprotokollen beskrivs hälaren som tar emot stöldgods som en som 
”känner Gud och alla människor”. I en intervju berättade en intern inlevel-
sefullt och övertygande om att skickliga hälare på samma sätt som fram-
gångsrika försäljare har ett sjätte sinne för affärer och alltid hittar den rätte 
köparen.24 
 De flesta av våra intervjupersoner uttryckte på olika sätt det som en av 
dem formulerade som att ”köpare finns det alltid – till allt”. En annan in-

                                                      
24

 Den aktuella intervjun genomfördes i det projekt som redovisades genom Brå-rapport 2006:2. 
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tervjuperson, som under en lång karriär som narkotikaförsäljare tagit emot 
och sålt en stor mängd stöldgods av olika slag, menade att det var ingen 
stor sak att hitta en köpare. Det brukade alltid finnas någon i kretsen av 
bekanta eller bekantas bekanta som var intresserad: ”Man känner ju rätt 
mycket skumt folk och de jag har kontakt med vet ju vem jag är och kan 
höra av sig om de vill ha nåt.” Dessa kontakter hade byggts upp dels inom 
ramen för narkotikaförsäljningen och olika fängelsevistelser, dels genom 
intervjupersonens legala firma.  
 Bytesaffärer förkommer i flera av de studerade fallen. I ett fall byts en 
krockskadad motorcykel mot stulen konst. I det fallet är det tydligt att by-
tet hänger samman med förädlingsresurser och eventuellt också distribu-
tions- och försäljningsresurser för att kunna sälja godset vidare. Enligt in-
tervjuer förekommer denna typ av interna affärer också i den legitima mil-
jön, exempelvis mellan konst- och antikhandlare som förmedlar kulturob-
jekt till de handlare som har de bästa kundkontakterna för det specifika 
föremålet25. I bytena är det inte ovanligt att även den privata ekonomin 
blandas in, det vill säga att man byter till sig en vara för privat bruk. Ett 
exempel är en stulen entreprenadmaskin som byts mot en exklusiv bil.  
 

Försäljningskontext och -villkor: 
Hur säljs stöldgods? 
Som framgått ovan kan visst stöldgods säljas som vilken vara som helst från 
ett legalt företag; få frågetecken uppstår då om varans ursprung. Alla hälare 
har dock inte möjlighet att bjuda ut sina varor i en sådan legitim kontext 
och måste då hitta andra strategier – endera ett sätt att få kunden att ändå 
tro att varan är legal, eller hitta en kund som inte är lika benägen att ifråga-
sätta varans ursprung. I Steffensmeiers (1986) studie skedde en avvägning 
mellan risk och förtroende. För att behålla kontakten med pålitliga köpare 
och få snabb avsättning på varorna, vilket minskar risken för upptäckt, 
måste varorna säljas till ett för köparen fördelaktigt pris. Snabb omsättning 
kan dessutom vara en vinstgivande strategi, vid sidan av ett högt påslag och 
hög vinstmarginal. 
 Att ständigt bjuda ut varor styckevis till försäljning kan ha vinstmässiga 
fördelar (Steffensmeier, 1986). Nackdelen är att säkerheten minskar. Det 
finns en risk för att stöldgods identifieras eller att hälaren kommer i kon-
takt med för många köpare. Den andra strategin är att hålla sig till kända 
köpare som hälaren har förtroende för och försöka sälja partier av varor. 
Det ger en ökad säkerhet men minskar vinsten. En fördel för hälaren med 
partiförsäljning är att det kan gå snabbt, vilket minskar risken för upptäckt. 
En förutsättning för en snabb försäljning är att ha många kontaktytor. Att 
ha låga priser hjälper också till. Genom att erbjuda en köpare ett ”moms-
fritt” köp ökar chanserna för en snabb försäljning och dessutom minskar 
riskerna eftersom det inte skrivs några kvitton. 
 

                                                      
25

 Se föregående not. 
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FÖRSÄLJNINGSKONTEXT OCH -VILLKOR – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

Det finns tre generella typer av försäljningssituationer i materialet. I det 
första fallet säljs stöldgodset gemensamt med övriga varor från ett företag 
till privatkunder, som då kan antas handla i god tro. Som exempel kan 
nämnas däckfirman som sålde stulna däck. I det andra fallet sker en privat 
försäljning genom till exempel annonsering på Internet eller i tid-
ning/tidskrift. Ett exempel är den person som stal och sålde mopeder till 
köpare som via annons sökte lämpligt objekt. En variant av detta är för-
säljning via kontakter i ett nätverk; den slutliga köparen kanske fyndar när 
arbetskamratens kusin ”ska ut och resa och säljer datorn för att få ihop lite 
pengar” (exempel ur en intervju). Sådan försäljning har ofta mycket gemen-
samt med legal andrahandsförsäljning. Beroende på omständigheter torde 
köparna i dessa fall kunna antas ha haft vissa misstankar, och då gjort kö-
pen enligt devisen ”no questions asked”. I det tredje fallet är det tydligt att 
köparen är medveten om varans ursprung, antingen därför att det rör sig 
om byteshandel eller nätverksförsäljning mellan kriminella, eller därför att 
köparen kommit med en beställning. I dessa fall är det inte osannolikt att 
godset är tänkt att säljas i ytterligare led innan det når slutkund. I materia-
let finns ett exempel där en konsthandlare beställer ett antal tavlor, och i ett 
sådant fall är det givetvis troligt att tavlorna ska säljas vidare och då kanske 
i första hand till ovetande köpare. I de fall där gods är på väg att exporteras 
är det svårt att säga något om vem kunden är och i vilken grad denne har 
medverkat eller varit medveten om varans ursprung. 
 En intervjuperson menade att Internet ger hälaren en större geografisk 
spridning på kunderna. För spekulanten kan det vara värt att åka långt för 
att titta på det utannonserade objektet, särskilt om det rör sig om ett bra 
pris på dyrare egendom som till exempel bilar. Det låga priset betalar kost-
naden för den längre resan. Samtidigt är det otillfredsställande att åka till-
baka tomhänt på grund av oklara omständigheter – ”jag har ju åkt så 
långt” – vilket intervjupersonen alltså menar minskar benägenheten att 
ifrågasätta och kontrollera. Ett exempel är den äldre man som använt sina 
besparingar för att åka en lång sträcka för att köpa en fin bil. Han accepte-
rade till exempel att reservnyckeln skulle skickas till honom senare, och 
svalde i övrigt säljarens historia om varför han snabbt måste bli av med 
bilen.26 
 Förundersökningsmaterialet rymmer även ett talande exempel på sam-
manhang som inte är lämpat för att sälja stöldgods. Materialet röjer inget 
om hur gärningspersonen kommit i besittning av godset, endast hur han 
försöker sälja det. Det handlar om en man som i onyktert tillstånd ringer på 
dörren till en villa och bjuder ut en stubbfräs tillsammans med den lastbil 
den är lastad på. Kanske har mannen kommit fel eftersom han frågar efter 
en person som inte bor där, men han väljer då att erbjuda den som öppnar 
dörren att köpa godset, som är värt ca 400 000 kronor, först för 50 000 
kronor och sedan raskt nedprutat till 10 000 kronor. 

                                                      
26

 Detta exempel finns inte i vårt material, utan är ett fall som beskrivits i media. En intervjuperson 
hade viss inblick i fallet. 
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 Vid försäljning via legala företag med integrerad front behöver försälja-
ren inte reflektera över, eller ens veta, att delar av varorna är stöldgods. Vid 
försäljning via funktionellt förenklande eller avvikande front är det viktigt 
att försäljaren har fingertoppskänsla för vilka affärskontakter som kan vara 
intresserade av affärer med stulna varor. Undersökningen visar att kontak-
ter inom den illegala sfären är centrala för att få tips om vem som kan vara 
intresserad. 
 Vid försäljning utan koppling till legala företag finns två strategier som 
exemplifieras i materialet. Den första, som är mest använd, är att genom 
någon typ av förädling ge sken av att godset är legalt. Den andra strategin 
är att ge ett lägre pris och inte dölja att det rör sig om stöldgods. Detta är 
den strategi som vanligtvis används av tjuvar eftersom hela försäljningsvär-
det är en vinst för dem. För hälare som har haft en inköpskostnad för god-
set är det inte en lika lönsam affär och troligtvis ett tecken på att något gått 
fel. 
 Stöldgodset kan säljas styckevis eller i parti som ett led i en affärsstrate-
gi, men valet förefaller vara beroende av hälarens resurser. Vid försäljning 
genom ett legalt företag med integrerad front är styckvis försäljning ett 
naturligt val då varorna kan blandas med de legala varorna och därmed 
smälta in i verksamheten. Däckfirman i materialet hade således mycket 
goda möjligheter att sälja de inköpta stulna däcken styckvis, medan affärs-
mannen som kommit över ett stort parti stulna processorer inte hade sam-
ma möjligheter då han inte bedrev detaljhandel med sådana varor. Detta 
illustrerar också att valet beror av hälarens kundkontakter – en hälare med 
legal firma har tillgång till en mängd kunder, medan hälaren som inte age-
rar utifrån någon firma kan behöva hjälp med att skaffa kontakter och 
antagligen föredrar att sälja i partier eftersom han eller hon har svårare att 
dölja och förvara godset. Huruvida distributionen från hälericentraler sker 
styckvis eller i partier framgår dåligt av det undersökta materialet. Mäng-
den av gods tyder på partiförsäljning, men detta är inget som går att utläsa 
ur materialet. 
 Det förefaller som att det i de flesta fall där ett företag är slutkund, har 
funnits en medvetenhet om varans ursprung (i vissa fall är det tydligt då det 
handlar om beställningar). Ett intressant fall är det som en av intervjuper-
sonerna berättar om, nämligen försäljning av metallskrot. Detta gods köps 
upp av metallskrotar som är mycket noggranna i sin kontroll av säljaren 
och godset. Dessa kontroller gör det svårt att påstå att de gör medvetna 
inköp av stöldgods, samtidigt som kontrollerna är mycket lätta att utföra 
och därigenom använda som ”alibi”. Så länge det inte finns spår av ur-
sprunglig ägare finns inget som hindrar inköpet. Den handel som beskrevs 
av en annan intervjuperson torde ha varit uppenbart illegal för kunderna – 
restauranger som erbjöds göra sina inköp till ett 30 procent lägre priser än 
deras standardleverantör höll. Av intervjun framgick dock inte i vilken ut-
sträckning restaurangerna var medvetna om att varorna faktiskt också var 
stulna från just denna leverantör. 
 Det finns några typer av kommersiella verksamheter som kan utnyttjas 
för att sälja stöldgods vidare. Främst gäller detta auktionshus, pantbanker, 
skrothandlare och vissa rörelser som handlar med begagnat gods. De tre 
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förstnämnda kan trots obligatorisk kontroll av föremål och säljare köpa in 
stöldgods, då det enligt en intervjuperson inte alltid anses möjligt att kon-
trollera föremålens ursprung närmare.27 Försäljning i dessa och liknande 
kontexter torde framstå som helt i sin ordning för kunden, som förväntar 
sig att handlaren genom kontroller har säkerställt att föremålet ej är stulet. 
 

Kund: Vem köper stöldgods? 
Henry (1978) menar att alla sociala grupper är köpare av stöldgods. Som 
tidigare nämnts visar uppgifter från brittiska (Sutton, 1998) och ameri-
kanska (Cromwell & McElrath, 1994) studier att drygt 10 procent av be-
folkningen medvetet har köpt stöldgods de senaste fem åren. Sutton visade 
också att antalet köp samvarierar med antalet erbjudanden om köp som 
kunden får. Sannolikt beror köpbenägenheten på huruvida kunden får till-
fälle att köpa, en tanke som Felson (2002) är inne på, men det kan också 
vara så att tidigare kända köp leder till fler erbjudanden. Flest erbjudanden 
får unga män i mindre privilegierade områden (Sutton, 1998). Affärsinne-
havare och egenföretagare är en annan grupp som får erbjudanden om köp 
av stöldgods i högre utsträckning än genomsnittet. När dessa köper in 
stöldgods kan det sedan nå de delar av befolkningen som inte kan tänka sig 
att köpa stöldgods medvetet. Steffensmeier och Ulmer (2005:370) menar 
också att det finns många personer som är villiga att köpa stöldgods och de 
illustrerar med Sam Goodmans ord: 
 

”In my shop or if I peddled at the auction, I didn’t come right out and 
say, “Hey, my prices are cheap ‘cause I’m selling hot stuff.” But I would 
give them an opening, play on the larceny that is them. Create a trust so 
they will feel it is safe, that they can get away with it. Play on the greed 
that is there. Ninety-nine of a hundred will go for it.” 

 
En del forskare (jfr Henry, 1978; Cromwell & McElrath, 1994; Cromwell 
& Olson, 2006) menar att amatörhälare i form av mer passiva kunder som 
köper stöldgods för eget bruk, står för en större del av hälerimarknaden än 
de mer professionella hälarna – de som köper för att sälja vidare. Cromwell 
och Olson (2006) återger bland annat hur en grupp kontorsanställda bru-
kade köpa kläder som levererades till arbetsplatsen av snattare och hur en 
lärare blev hälare åt en mindre bemedlad elev för att hjälpa denne. Läraren 
annonserade ut varorna bland sina kollegor genom lappar på anslagstavlan. 
Som tidigare nämnts menar Steffensmeier och Ulmer (2005) att hälerimark-
naden genomgår förändringar till följd av att alla amatörhälare kan gå ut 
på nätet. 
 

                                                      
27 Lagen kräver dock inte att pantbanker kontrollerar ursprunget på de föremål som pantsätts. 
Vanligen kräver pantbankerna ändå någon form av fångeshandling/åtkomsthandling som inköps-
kvitto på nyare saker som det rimligen borde finnas kvar kvitto på.  
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KUND – UNDERSÖKNINGARNAS RESULTAT 

Kunderna i vårt material återfinns bland såväl privatpersoner som företag. I 
många fall har godset inte nått slutkunden, men det går ändå att anta något 
om denne. Verktyg och maskiner har ofta företagare som slutkund då det 
är gods som kan användas i företagets verksamhet. ”Snickaren frågar inte 
om bänksågmaskinen är stulen, han beställer en till”, som en intervjuperson 
uttryckte det. Privatpersoner har sällan nytta av att äga en entreprenadma-
skin, varför det är naturligt att det är företag som köper sådana. För den 
typen av gods är dessutom priserna sådana att det främst är företagare som 
kan få fram pengarna. En intervjuperson menar att det finns stora pengar 
att tjäna för det företag som köper en stulen maskin. 
 Gods som livsmedel kan förbrukas i företagets verksamhet om det gäller 
en restaurang, eller säljas vidare till privatkonsumtion från livsmedelsbuti-
ker. Materialet ger både exempel på små livsmedelsbutiker som köper upp 
snattade varor och storskalig insiderbrottslighet riktad mot grossister där 
grossistens vanliga kunder i form av restauranger och livsmedelsbutiker i 
stället börjar göra inköp av hälaren.  
 Bilar och kapitalvaror säljs företrädesvis till privatpersoner, endera via 
legala företag eller direkt på andrahandsmarknaden. När det gäller den 
typen av gods finns det ofta, på grund av värdet, starka incitament att jäm-
föra priser och leta fynd, vilket kan sänka benägenheten att ställa frågor, 
menar en intervjuperson. Mindre elektronikprodukter hamnar i privata 
hem, det är en typ av varor där utvecklingen går snabbt och många därför 
byter upp sig. Andrahandsmarknaden kan därför vara ganska stor. Detta 
gör att köparen inte nödvändigtvis misstänker något när en relativt ny da-
tor eller digitalkamera säljs billigt. 
 Vem kunden är varierar alltså i stor utsträckning med godstypen. Kun-
derna kan sedan vara mer eller mindre medvetna om godsets ursprung. Det 
framstår som att sannolikheten att köparen känner till att det rör sig om 
stöldgods är större när slutkunden är ett företag än när det är privatperso-
ner som köper.  
 
Exempel på mer medvetna kunder:  

• Småföretagare som köper in till sitt företag. Det finns ett par exem-
pel på småbutiker och restauranger som köper in stulna livsmedel 
för att använda eller sälja i företaget.  

• Entreprenad- och hantverksföretag. Det finns flera exempel på och 
beskrivningar av hur hantverks- och entreprenadföretag gärna kö-
per ”billiga grejer”. 

• Yrkeskriminella som köper/byter olika gods mellan sig, både 
bruksprylar och statusprylar, ibland som investeringar. Ett par ex-
empel finns i materialet. 

• ”Fembarnspappan” som köper en exklusiv plasma-tv för 10 000 
kronor och ”vanliga Svenssons” som köper en cykel värd 10 000 
kronor av en missbrukare för 500 kronor. 
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Exempel på mindre medvetna eller ovetande kunder: 
• Pappan som köper en moped till sonen eller dottern via annons på 

nätet, men inte förstår sig på eller inte är intresserad av mopedens 
dokument. 

• Kunder hos små och stora företag som handlar till fyndpriser, 
ibland till standardpriser. 

• Antikvitetsintresserade som handlar på auktioner eller i antik-
handeln. 

• Kunden som lämnat bilen på verkstad och får den lagad med stulna 
reservdelar. 

 
Det är osäkert vilken medvetenhet man kan tillskriva alla de privatpersoner 
som ibland handlar begagnade varor via annonser på nätet. Flera av våra 
intervjupersoner, både interner och poliser, menar att en mycket stor del av 
det som annonseras ut på nätet är stöldgods, men vi vet mycket lite om hur 
köparna resonerar kring eventuella köp.  
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Avslutande diskussion 
Mötet mellan det legala och det illegala 
Temat i den övergripande analysen nedan är möten och gränssnitt mellan 
det legala och det illegala vad avser ekonomi, marknad och organisation. 
Resultaten analyseras också mot det inledande teoriavsnittet; i detta liknas 
hälerimarknaden till stor del vid en reguljär affärsverksamhet. Här summe-
ras och lyfts fram de frågeställningar som formulerades inledningsvis. 
 
VAROR OCH PENGAR 

Hur rör sig varor och pengar mellan den illegala och legala ekonomin, det 
vill säga, hur ser häleriets produktions- och marknadsprocess ut?  
 
I häleriets produktions- och marknadsprocess flyttas varor från ett typiskt 
sett legalt sammanhang till ett illegalt för att så småningom som regel 
återinföras i en legal kontext. Även pengatransaktioner sker mellan och i 
legala och illegala kontexter.  
 De varor som förekommer på hälerimarknaden produceras främst ge-
nom stölder, men även bedrägerier svarar för vissa volymer. Genom denna 
produktion flyttas de från ett legalt sammanhang till ett illegalt och därige-
nom möts en legal och en illegal marknad, legitima ägare och illegala entre-
prenörer. Övergången från ett legalt sammanhang till ett illegalt kräver 
således en kriminell handling, det förbrott som förutsätts för häleribrott. 
Hur övergången ser ut varierar till viss del beroende på vilken typ av varor 
det handlar om. Det kan röra sig om allt från snatterier till avancerade be-
drägerier. Generellt kan sägas att ju mer värdefull en vara är, desto mer 
sofistikerat är det kriminella tillvägagångssättet.  
 Mötet har en legal sida, de legitima ägarna och den legala marknaden. I 
deras intresse ligger att förhindra övergången av varor till den illegala 
marknaden. Ofta finns också strategier för detta, till exempel inbrottslarm, 
kontrollsystem, märkningar etc. I vissa fall möjliggörs dock övergången av 
att ägaren är involverad och kanske deltar i ett bedrägeri, eller genom att 
brottet genomförs av en insidertjuv.  
 För alla typer av förbrott kan personer inne i verksamheter – insiders – 
spela en viktig roll, antingen som tjuv eller som medhjälpare i form av tip-
sare eller genom att utföra andra tjänster. Insidern kan vara särskilt viktig 
när det handlar om större volymer av varor.  
 Förutom de rena inbrottsstölderna och stölder från privatpersoner, är 
det tydligt att företagens rutiner – bristande kontroller i kombination med 
viljan att göra bra och smidiga affärer – ofta underlättar eller möjliggör 
tillgreppen.  
 Nästa steg är centralt för vår undersökning; varan flyttas från tjuv till 
hälare, det vill säga mellan två skikt inom den illegala ekonomin, låt vara 
att hälaren också kan bedriva en legal verksamhet. Varan kan sedan passera 
ytterligare skikt i den illegala ekonomin, typiskt sett mellan olika hälare. I 
dessa steg anpassas varan och distribueras till den tilltänkta marknaden. 
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Det är på den legala marknaden som efterfrågan är störst och priserna 
högst. Den illegala marknaden är därför beroende av den legala. 
 Även inom den illegala ekonomin kan varan komma i kontakt med den 
legala sidan på olika sätt, ofta genom olika tjänster som utförs för varans 
förädling och distribution (se ”Mötesplatser” nedan). Legala tjänster kan 
därigenom utnyttjas för illegala handlingar, till exempel anlitande av bud 
för att transportera varan till köparen. Den tydligaste kontakten med den 
legala ekonomin är när hälaren har en legal rörelse och utnyttjar den för 
häleriverksamheten. 
 Ett framgångsrikt häleribrott slutar med att varan säljs vidare med för-
tjänst. För att få ut ett bra pris måste varan i de flesta fall anpassas till den 
legala marknaden för att där kunna säljas till kund, vars konsumtion eller 
användning av varan uppfattas som legitim.28 Detta är för häleriet en avgö-
rande skillnad mot försäljning av varor och tjänster som är illegala till sin 
natur, exempelvis narkotika och vissa vapen, som alltid måste säljas på den 
illegala marknaden.  
 Vissa varor kräver mycket lite anpassning för att passera som legitima 
varor. Livsmedel är ett exempel på en sådan vara, som dessutom snabbt 
förbrukas varvid spåren försvinner. Metallskrot är ett annat exempel, i de 
fall skrotet utgörs av ren sönderklippt metall. I annat fall behöver tjuven 
förädla materialet för att kunna sälja det vidare. Mindre exklusiva smycken 
är ytterligare ett exempel på föremål som inte behöver anpassas. 
 
PENGAR 

Materialet ger endast knappa uppgifter om pengars rörelser mellan det 
legala och det illegala, men några iakttagelser kan göras. Precis som Felson 
(2002) beskriver med sitt ”stöldhjul” (Wheel of Theft) cirkulerar varor och 
pengar mellan allmänheten och gärningspersonerna i varsin riktning: tjuvar 
stjäl olika typer av gods från allmänheten, säljer sedan detta gods tillbaka 
till allmänheten – ofta via hälare, och får pengar som åtminstone delvis 
spenderas på den legala marknaden. 
 Via den legala marknaden och dess ovetande köpare sipprar således 
legalt förvärvade pengar in i den illegala ekonomin och kriminell verksam-
het, men några intervjupersoner menar ändå att stöld och häleri inte gene-
rerar några större pengar, trots att pengar av alla utpekas som det viktigaste 
motivet. ”Det är ingen som blir rik på det här”, menar en hälare och langa-
re med lång erfarenhet. I de flesta fall ser det ut som att pengarna som 
kommer in går åt till att upprätthålla livsstilen. En intervjuperson nämnde 
tidigare bötesstraff som skulle betalas, en annan bostadslån och bilinnehav. 
Missbrukaren som stjäl för att finansiera sitt missbruk behöver inte fundera 
på vad pengarna ska användas till. Stöld- och hälerimarknaden omsätter 

                                                      
28 Lagen (1988:796) om godtrosförvärv av lösöre skärptes år 2003 (genom SFS 2003:161). 
Före lagändringen gällde extinktionsprincipen, det vill säga att den som förvärvat något i god tro i 
princip övertog äganderätten. Dennes vidare befattning med och eventuella försäljning av egen-
domen var då helt legal och man kunde då tala om en legalisering av stöldgods.  I och med 
lagändringen gäller nu vindikationsprincipen, att den ursprunglige ägarens rätt till egendomen 
består. Det är därför svårt att tala om en fullständig legalisering av stöldgods, även om det fortfa-
rande inte är brottsligt att befatta sig med stöldgods om det sker i god tro. 
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stora belopp, men de fördelas på många händer – i synnerhet i tjuvledet. En 
studie om svarta och kriminella pengar på svenska kasinon stödjer uppfatt-
ningen att den traditionella brottsligheten inte genererar särskilt stora be-
lopp och att det är många som ska dela på bytet (Skinnari & Korsell, 
2006). 
 I en intervju framfördes en teori om var vissa pengar hamnar – hos ter-
roristgrupper. Intervjupersonen framhöll dock att det var hans egen hypotes 
kring den okända kärnan i en viss härva av internationella bilstölder. I ett 
par andra intervjuer nämndes också att tyngre kriminella gäng alltmer in-
riktar sig på olika typer av bedrägeribrott och ekonomisk brottslighet, i 
stället för mer riskfylld brottslighet. Även i förundersökningsprotokollen 
finns ett par exempel på kopplingar till grövre gängbrottslighet. 
 Betalningarna på stöld- och hälerimarknaden är av två slag, löneersätt-
ningar för utfört arbete respektive betalning för varor. Ofta flyter dessa 
typer av betalningar ihop, så att uppdragstagarnas insatser ersätts med en 
viss procent av vinsten. För vissa typer av uppdrag är lönen mer separerad 
från varan, vilket ofta är fallet när det gäller transporter. 
 
AKTIVITETER OCH AKTÖRER 

Vilka aktiviteter och aktörer är inblandade och hur rör sig dessa mellan den 
legala och illegala ekonomin?  
 
AKTIVITETER PÅ HÄLERIMARKNADEN 

I produktionsledet sker i huvudsak kriminella aktiviteter som stölder och 
bedrägerier. Efter produktionen förekommer en rad aktiviteter som sällan 
är kriminella till sin form, utan blir det genom sitt syfte – att på olika sätt 
hantera illegalt åtkommet gods. Till sådana aktiviteter kan räknas förvar-
ing, renovering, demontering och andra former av bearbetning, registrering, 
tecknande av försäkring och transporter. Vidare sker olika typer av 
marknadsaktiviteter – annonseringar, köp- och säljtransaktioner etc.  
 Större delen av dessa aktiviteter är sådana som kan ske helt legalt i före-
tag eller utföras legalt av privatpersoner, vilket gör det svårt att identifiera 
dem som kriminella handlingar. Det är inte olagligt att laga en trasig 
bilmotor, men det är olagligt att göra det med hjälp av stulna delar och 
medan – eller tack vare att – lagen kräver att bilar registrerings- och 
kontrollbesiktigas är besiktningen ett effektivt sätt att “legalisera” stulna 
bilar. Det är inte heller olagligt att annonsera ut sin gamla dator eller att 
köpa en begagnad mobiltelefon, men också stulna datorer och mobil-
telefoner kan annonseras ut, köpas och säljas, och det går knappast att se 
någon skillnad. Även i sig kriminella handlingar ser ibland ut som legala, 
till exempel bedrägerier med falska skadeanmälningar och ersättnings-
yrkanden från försäkringsbolag eller då en bil hyrs eller provkörs med hjälp 
av falska handlingar för att sedan inte återlämnas. Med hjälp av en insider 
kan även stölder se ut som vanliga köp. 
 De aktiviteter som sker i hälarleden döljs således ofta av verksamheters 
normalitet och personers legitimitet. Hälerier har därför stora likheter med 
ekonomisk brottslighet, som också ofta sker inom ramen för legala verk-
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samheter som företag och där brotten är svåra att upptäcka eftersom de 
smälter in i och därmed döljs i verksamheten (Korsell, 2003). 
 
AKTÖRER PÅ HÄLERIMARKNADEN – OLIKA ROLLER OCH KRIMINELLA PROFILER 

De aktörer som finns på hälerimarknaden kan vara mer eller mindre enga-
gerade i de olika aktiviteterna på hälerimarknaden och spela olika roller. 
De kan också ha olika insikt i sin roll på hälerimarknaden och ha en mer 
eller mindre kriminell profil.  
 Producenterna – tjuvar och bedragare – har en central roll då de står för 
varuproduktionen. Dessa aktörer är hälerimarknadens frontfigurer, de 
möter den mer omedelbara upptäcktsrisken (jfr Mack, 1983, om olika 
aktörers roller och risker). De är givetvis medvetna om vad deras verk-
samhet syftar till och att den är olaglig. Däremot behöver de inte vara 
enbart kriminellt inriktade, utan kan agera på hälerimarknaden vid sidan av 
eller som komplement till legala sysselsättningar. Den närmsta kopplingen 
mellan legal sysselsättning och produktion är insiderverksamhet vad gäller 
producenter och innehav av en legal firma för mellanhänder. 
 De som köper upp stöldgods – hälare av olika slag – finansierar stölder-
na och reducerar producenternas risk då de tar över godset och löper själva 
en mindre risk då de sällan har direkt koppling till förbrottet. Hälare bör 
vara medvetna om att handlingen är olaglig, men agerar ofta vid sidan av 
annan kriminell eller laglig verksamhet – endast i undantagsfall är de enga-
gerade i sin roll på hälerimarknaden på heltid.  
 Olika serviceinstanser – hantverkare, serviceföretag, men även myndig-
heter och försäkringsbolag – kan sedan vara mellanhanden behjälplig med 
att förädla och anpassa varan till den legala marknaden för att höja priset 
och reducera den risk det innebär att hantera varan. Serviceinstanserna 
bidrar ofta med någon sorts yrkeskompetens, tjänster eller dokument som 
underlättar den fortsatta hanteringen av varan, det vill säga bidrar till 
förädling av produkten. Kompetensen hos dessa aktörer hämtas ofta från 
legal verksamhet, men deras insikt om sin roll på hälerimarknaden varierar. 
De som med yrkeskompetens bidrar till att förändra föremål är vanligen 
införstådda med uppgiftens natur och agerar vid sidan av en eventuell legal 
sysselsättning. Viss service sker alltid inom ramen för en legal verksamhet 
och utan att aktörerna har insikt om den roll de spelar. Det kan handla om 
registeringsbesiktningar för bil eller försäkring av olika typer av gods. 
Transporttjänster kan utföras både med och utan insikt, såväl inom som vid 
sidan av eller utanför legal verksamhet. 
 Säljarfunktionen är ännu en hälarroll, efter uppköp och eventuell 
förädling. Försäljning är en förutsättning för att hälaren ska få tillbaka sina 
investerade pengar och helst också göra en vinst. Skickliga hälare är därför 
drivna säljare och duktiga på att göra affärer – inte ovanligt är att hälaren 
kombinerar sitt kriminella engagemang med ett eget företag (jfr Walsh, 
1977) och inte heller ser hälerierna som annat än affärer (Steffensmeier & 
Ulmer, 2005). Kriminaliteten behöver därför inte nödvändigtvis utgöra 
någon stor del av hälarens verksamhet, även om det också finns exempel på 
hälare som övervägande sysslar med kriminell verksamhet. I sådana fall kan 
ett företag utgöra enbart en fasad för att skydda och underlätta brottslig 
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verksamhet, där häleri kan vara en väsentlig del. Mer ovanligt är att varan 
säljs av någon som saknar insikt om sin roll på hälerimarknaden, vilket kan 
vara fallet då professionella säljare eller mäklare tillfälligt anlitas. 
 Köparen är en mycket viktig aktör då denne står för den egentliga 
efterfrågan och därigenom gör tjuvens och hälarens aktiviteter lönsamma. 
Köparens engagemang kan variera från ett passivt accepterande av ett 
köperbjudande till att beställningar görs. Som framgått kan stöldgods säljas 
och köpas i flera led. Vanligtvis minskar köparens medvetenhet om att det 
är fråga om stöldgods för varje led som varan passerar. En avgörande 
skillnad är emellertid om den slutlige köparen är en “brukare” eller en 
“konsument”. Brukaren är vanligtvis en företagare som köper varan för att 
använda den som inventarium eller råvara för att utföra tjänster eller 
tillverka varor i verksamheten. En sådan brukare är ofta medveten om att 
det är fråga om stöldgods eller har gjort ett ”oförsiktigt” inköp. Att det är 
stöldgods utgör i själva verket ofta en förutsättning för köpet eftersom det 
handlar om låga priser. 
 En vanlig konsument däremot kan ha gjort inköpet i en vanlig butik 
eller köpt ett begagnat föremål av en bekant eller per annons. Dessa köp 
sker i sammanhang som uppfattas som legitima och normala. Det finns 
därför sällan anledning att misstänka stöldgods. I de situationer där köpet 
inte skett på detta legitima och normala sätt uppkommer inte sällan den 
egendomliga situationen att köparen ändå inte anser att det är kriminell 
handling att köpa stöldgods. Hos Henry (1978:76–77) ges exempel på hur 
köpare och småfifflare neutraliserar dylika handlingar genom att skilja på 
”riktiga kriminella” och vanligt folk som bara drar nytta av de möjligheter 
som dyker upp; mellan den som försörjer sig på kriminella gärningar och 
den som gör ett klipp då och då och som inte är nödd och tvungen till det 
av ekonomiska skäl. 
 Brottsoffren, stöld- och bedrägeribrottslighetens måltavlor, är givetvis 
medvetna om de brott som begås i den mån de upptäcks. De kan därför 
uppmärksamma samhället på brotten genom att anmäla dem till polisen 
och rikta ersättningskrav mot försäkringsbolag, men inte alla brott anmäls 
till polisen. I normalfallet försöker brottsoffer och rättsväsende hindra 
respektive bekämpa produktionen av stöldgods och de efterföljande trans-
aktionerna på hälerimarknaden, men samtidigt har brottsoffren många 
gånger indirekt gjort brottet möjligt att genomföra, till exempel genom att 
företagsrutiner är anpassade för snabba och smidiga affärer och inte för 
säkerhet. I många fall anses det inte ekonomiskt försvarbart att hålla en 
högre säkerhet mot brott även om det vore möjligt. Lenke (1980:29) 
uttrycker det som att samhällets ”brottstillfälle-struktur” domineras av 
företags- och privatekonomiska intressen. På så sätt möjliggörs fortsatt 
brottslighet. Ibland är steget kort mellan brottsoffer och gärningsperson, 
exempelvis när det handlar om insiderbrott eller bedrägerier. 
 Rättsväsendet påverkar genom sina prioriteringar och sitt arbetssätt 
uppfattningen av brottet. Polisen är inriktad på att gripa gärningspersoner 
och inte på att spåra stöldgods, och på att utreda brott som kan leda till 
åtal. Detta i kombination med att stölder är tydligare brott än de mer svår-
upptäckta och komplexa häleribrotten medför att arbetet koncentreras till 
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första ledet i häleriets produktions- och marknadsprocess, det vill säga till 
dem som begår stölderna. Det är inte orimligt att anta att detta bidrar till 
att häleribrottet uppfattas som riskfritt – och kanske inte heller särskilt 
kriminellt. 
 

 

MÖTESPLATSER MELLAN DET LEGALA OCH DET ILLEGALA 

På hälerimarknaden finns flera tänkbara mötesplatser mellan legal och ille-
gal ekonomi. Främst handlar det om att legala tjänster och resurser utnytt-
jas i kriminell verksamhet men också om aktörer som inom ramen för sin 
legala verksamhet bidrar till brott. 
 Information är ofta avgörande för möjligheten att begå ett brott, och 
den kan vara av två typer. Den ena typen av information är av sådant slag 
att den inte är allmänt tillgänglig utan ackumuleras i någon typ av verk-
samhet. Sådan information kan till exempel handla om rutinerna i ett före-
tag eller innehålla uppgifter om ett företags kunder och därigenom under-
lätta brottslighet. Den andra typen av information utgörs av offentligt till-
gängliga uppgifter, som tillhandahålls endera av organisationer och myn-
digheter eller via media. Exempel på offentliga uppgifter är information om 
bokföring, inkomster och ägarförhållanden. Bland uppgifter som sprids i 
media kan det vara svårt att förutsäga att några kan komma att underlätta 
brottslighet. För båda typerna av information gäller att den kan vara till 
hjälp främst vid planering och genomförande av stölder eller bedrägerier för 
dem som producerar varan, men också för att identifiera kunder och mark-
nad vid en försäljning. 
 Olika typer av utrustning och verktyg kan behövas både i produktion 
och i senare förädling av varan. Utrustningen kan tillhöra ett företags legi-
tima verksamhet och användas av företagaren själv eller av en anställd för 
brottsliga syften, inom eller vid sidan av den legitima verksamheten. Det 
kan vara fördelaktigt att inte behöva införskaffa dyra specialverktyg privat, 
och att undvika eventuell misstanke som ett enskilt innehav kan innebära.  
 För mer skrymmande eller större volymer av varor kan transport behö-
vas i olika led av häleriets produktions- och marknadsprocess. Precis som 
med utrustningen är det ibland möjligt att använda ett företags resurser i 

De viktigaste aktiviteterna går ut på att: 

• Producera varor (illegala aktiviteter) 
• Förädla, förvara och transportera varor (som regel legala aktiviteter, men med 

illegala syften) 
• Marknadsföra, köpa och sälja varor (i sig legala aktiviteter med illegala syften) 
• Utbyta information och förmedla kontakter 

 
De viktigaste aktörerna är: 

• Kriminella aktörer  
• Aktörer inom legala verksamheter som inom eller vid sidan av denna utför 

kriminella handlingar; även de privatpersoner eller företag som medvetet köper 
stöldgods för eget bruk 

• Ovetande aktörer – bidrar till hälerimarknaden utan vetskap – köpare, 
försäkringsbolag och registerings-/besiktningsmyndigheter 
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form av fordon, men det går också att köpa helt legala tjänster utifrån. Två 
enkla sätt är att hyra ett fordon eller att anlita en budfirma. Detta kräver 
inga särskilda kontakter, utan är ett anonymt tillhandahållande av en tjänst 
där syftet inte efterfrågas. Stöldgods kan vidare blandas med legalt frakt-
gods, om man kommer överens med en yrkeschaufför om en transporttjänst 
”vid sidan av”. Posttjänster kan användas för att transportera mindre 
skrymmande varor, vilket kan vara praktiskt om det handlar om större 
avstånd eller om säljaren och köparen vill undvika direktkontakt. Detta 
kräver visst förtroende mellan aktörerna, då betalning och leverans inte helt 
kan synkroniseras. Det finns inga exempel på sådana paketleveranser i ma-
terialet, men rimligen är postpaket eller bussfrakt ett vanligt leveranssätt för 
försäljningar via nätet och då i sådana fall som faller utanför ramen för 
undersökningen. 
 Lager och förvaring utgör alltid en risk och innebär oftast en kostnad 
och är något som undviks av hälaren. Gods som inte är direkt spårbart kan 
dock förvaras tillsammans med legalt gods i väntan på försäljning, i ett 
företags lager eller i butikshyllor. I andra fall gäller ungefär samma villkor 
som för transporter, att företag som erbjuder lagerutrymme inte ställer 
frågor om vad som ska förvaras. 
 Olika aktörer och den arbetskraft och kompetens de erbjuder kan också 
utgöra gränssnitt mellan det legala och det illegala. Som nämnts ovan kan 
personer som bedriver eller är anställda i legala verksamheter även syssla 
med illegal verksamhet. Brottsligheten kan vara nära knuten till den legala 
verksamheten, till exempel då det rör sig om insiderstölder eller om en häla-
re som hanterar stöldgods inom sitt företags verksamhet. En företagare som 
också är hälare kan utnyttja sin legala arbetskraft även för den illegala de-
len av verksamheten. En hälare kan också anlita personer i andra legala 
verksamheter för uppdrag med illegala syften, till exempel en yrkeschaufför. 
 Företag och myndigheter erbjuder tjänster som i vissa fall bidrar till 
förädling och ”legalisering” av godset. Det kan till exempel handla om 
besiktning hos Bilprovningen eller tecknande av försäkring – tjänster vars 
syfte inte är känt för den som tillhandahåller dem, eller om olika verkstads-
arbeten där någon yrkeskunnig utför arbete vid sidan av sin legala anställ-
ning, kanske också med hjälp av arbetsgivarens resurser. En del gods föräd-
las genom att det lämnas till pantbank eller säljs till en begagnathandel – 
om godset hanterats av ett legitimt företag framstår också godset som legi-
timt. En pantbank kan i stort sett ersätta hälaren genom att uppfylla alla 
viktiga funktioner – betala, förvara, förädla, sälja. 
 Annonsering kan vara ett effektivt sätt att marknadsföra varan och 
komma i kontakt med många potentiella kunder. För att nå en bred mark-
nad används de konventionella kanalerna med annonsering i tidningar och 
på de stora annonssajterna på Internet. Kanske kan mindre medvetna kun-
der tro att en så öppen annonsering innebär en liten risk att stöta på stöld-
gods. Annonsering kan användas på flera olika sätt – vissa hälare annonse-
rar inte själva utan kontaktar i stället sådana som annonserat intresse om 
att köpa det de kan sälja. Andra hälare sätter själva in annonser under 
”Köpes” för att kommunicera att de är villiga att köpa stöldgods. Precis 
som med transport- och lagertjänster ställs inga närmare frågor om bestäl-
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Moment som kan utgöra mötesplatser mellan legalt och illegalt i 
häleriets produktions- och marknadsprocess: 

• Information 
• Utrustning/verktyg (ev. tillsammans med arbetskraft) 
• Transport 
• Lager/förvaring 
• Arbetskraft 
• Förädling 
• Annonsering 
• Försäljning 

 
Mötesplatserna kan även kategoriseras enligt: 

• Aktörer som kombinerar legala och illegala aktiviteter 
• (Legala) företagsresurser som används i illegala syften 
• (Legala) tjänster som underlättar illegal verksamhet 

larens identitet eller syfte. Det händer också att annonser används för att 
dölja beställningar och annan medveten befattning med stöldgods, men 
detta kan också motverka sitt syfte. I ett par fall i vårt material har sådan 
annonsering i stället utgjort bevisning i brottsmålet. Ett fall gällde en stulen 
båt, där köparen uppmanats av säljaren att sätta in en annons därför att 
”det skulle se bättre ut”. 
 För att sälja stöldgodset till den legala marknaden måste formerna för 
försäljning verka legitima. En legitim kontext uppnås enkelt genom att va-
ran säljs tillsammans med legalt införskaffade varor från en i övrigt legal 
verksamhet. Detta kan även gälla begagnade varor i second hand-butiker, 
auktioner och pantbanker. Också privata försäljningar lånar ett legitimt 
sken av legala transaktioner – det är varken olagligt eller ovanligt att en 
privatperson säljer olika tillhörigheter. En hälare som säljer större volymer 
men inte har tillgång till ett företag kan i stället anlita en skicklig mäklare 
eller säljare för att skapa legitimitet åt försäljningen. 

Man kan förvänta sig att konventionella ekonomifunktioner används för 
att hantera större pengabelopp, men studien har inte kunnat styrka något 
sådant. Liksom i tidigare studier tyder materialet på att kontanthantering 
överväger. Likaså förekommer interna skulder, som regleras genom varor 
och tjänster. 
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VARANS ÖVERGÅNG FRÅN ILLEGAL EKONOMI TILL LEGAL – LEGALISERINGSVÄGAR 

På vilka mötesplatser eller i vilka gränssnitt sker en illegalisering och legali-
sering av varor, pengar, aktiviteter och aktörer?  
 

Förr eller senare hamnar en stor del av hälerimarknadens varor på den lega-
la marknaden. För att detta ska vara möjligt finns olika slags övergångar 
där varor kan flyttas från en illegal kontext till en legal, med följd att be-
fattningen med varan uppfattas som legal. Den enklaste formen av en sådan 
övergång är när illegalt åtkomna varor placeras i en legal miljö där distribu-
tionen och försäljningen av dem framstår som legal. Detta kan kallas situa-
tionell legalisering eftersom det är situationen eller miljön som får befatt-
ningen med varan att framstå som legal. 
 Om hälaren själv saknar en lämplig legal rörelse eller inte kan sälja di-
rekt till en sådan, kan varan säljas via auktioner, second hand-affärer och 
pantbanker. Om ett föremål har passerat en auktionsförrättare eller en 
pantbank är det troligen lätt för kunden att anse föremålet ”kontrollerat”. 
En intervjuperson med god insyn i pantbelåningsbranschen menade att 
pantbankerna och auktionerna möjliggör omsättning av byten från trygg-
hetshotande vardagsbrottslighet – inbrott i privata hem och i många fall 
brott mot äldre. 
 Stöldgods kan vidare genomgå en slags situationell legalisering med 
hjälp av geografisk förflyttning. Genom att flytta godset till en annan plats 
där stölden inte är känd, minskas risken för upptäckt. Förflyttningen kan 
också vara ett sätt att nå rätt köpare och få ett bättre pris. Förflyttningen 
kan vara relativt kort, till exempel till grannkommunen, eller längre, kanske 
till och med till ett annat land. 
 Man kan även skapa en tidsmässig distans mellan förbrottet och försälj-
ning genom lagring, att ligga på godset en längre tid.29 Om lagringen över-
skrider preskriptionstiden blir befattningen med godset inte bara skenbart 
legaliserad, men det är bara i mycket speciella fall som det lönar sig att 
ligga på varor under så lång tid. 
 En annan övergång är när varor förädlas genom identitetsmanipulation, 
förfalskade handlingar eller tvättning för att återanpassas till den legala 
marknaden. Om en sådan förädlingslegalisering är väl utförd kan den vara 
tillräcklig för att försäljningen av varan ska verka legal, det vill säga för att 
dölja varans ursprung som stöldgods, men den kan också användas i kom-
bination med den situationella legaliseringen. En förädlingslegalisering kan 
slutföras genom till exempel registreringsbesiktning av bil, försäkring av 
olika fordon och andra dyrare föremål – åtgärder som så att säga godkän-
ner varans legala status och innehavarens äganderätt, samt försvårar upp-
täckt. Mycket avancerad förädling kan innebära förfalskning av gamla auk-
tions- och utställningskataloger, för att ge ett stulet föremål en falsk prove-
niens. 
 

                                                      
29 Stöld och häleri preskriberas efter fem år – tio år om brottet är att anse som grovt. 
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Häleriets organisation, godsmönster 
och arbetsmarknad 
I vilken grad är aktiviteterna och aktörerna på marknaden för stöldgods 
organiserade – enligt mönstret nätverk, projekt och hierarki – och hur för-
håller de sig till aktiviteter och aktörer på den legala marknaden? 
 
Organiserad brottslighet har kommit att likställas med grov organiserad 
brottslighet, med kriminella hierarkiska strukturer där hot och våld an-
vänds i affärsuppgörelser och för att skydda organisationerna. Större delen 
av hälerimarknaden ser dock inte ut på detta drastiska sätt. En intervjuper-
son menar dessutom att kriminella grupperingar alltmer inriktar sig på 
mindre synlig och mindre riskfylld brottslighet som bedrägerier och eko-
brott, något som påtalas även från rättsväsendet och forskarhåll (Junninen, 
2006). Aktiviteter och aktörer måste samordnas på ett eller annat sätt för 
att föremål ska bli stulna, förflyttade, sålda, modifierade, utannonserade, 
sålda igen etc. – precis som i det legala näringslivet krävs någon form av 
organisation, hur enkel den än må vara. Av intresse här är hur denna orga-
nisation ser ut.  
 Hälerimarknaden uppvisar en mycket bred variation i fråga om organi-
sationsgrad och organisationsform. Liksom på den legala marknaden är 
handeln av mycket olika slag, från enstaka försäljningar till privatpersoner, 
till större leveranser till återförsäljare. 
 I den ena änden av skalan hittar vi självständiga tjuvar som själva 
bearbetar stöldgodset och säljer det direkt till slutkunden. Även om ett par 
tjuvar samarbetar kontinuerligt är det svårt att tala om någon fast struktur, 
annat än som ett etablerat arbetssätt. Det är också tal om få aktörer, en 
kort kedja och låg arbetsdelning då en eller ett par personer gör allt jobb. 
Sådana aktiviteter sker helt inom ramen för illegal verksamhet, men 
slutkunden kan däremot ta försäljningen för legal i tron att han eller hon 
köper en begagnad vara. 
 I den andra änden av skalan finns hierarkiska organisationer som hand-
lar med dyrbart gods som produceras långt från försäljningsstället, kanske i 
ett annat land, för att sedan hanteras i flera olika led och slutligen kanske 

Legaliseringsvägar för gods:

• Situationell legalisering 
 o Legitim försäljningskontext  
  o Tillräcklig tidsmässig eller geografisk distansering från förbrottet 

• Förädlingslegalisering 
  o Försäkring 
  o Registrering 
  o Manipulation av märkning 
  o Falska handlingar 
  o Renovering/ändring 
  o Demontering 
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till och med säljas av en handlare som inte vet att det är fråga om stöld-
gods. Den information som delges mellan leden är så knapp som möjligt för 
att försvåra spårning bakåt i leden. Parallellerna till organiserad narkotika-
brottslighet är tydliga (Brå 2005:11). 
 Organisationen beror i första hand av den typ av vara det handlas med. 
Varutypen avgör både risker och möjliga vinster samt kundsegment. Olika 
varor ställer också olika krav på förädlings-, distributions- och försäljnings-
resurser. 

• Försäljning av enstaka mindre varor till privatpersoner har stora 
likheter med sedvanlig legal handel med begagnade varor, utan att 
några särskilda åtgärder behöver vidtas. Nätverkskontakter kan 
användas för att hitta kunder. 

• Försäljning av större partier kräver flera led, och ofta förgreningar, 
samt högre samordning för att snabbt få ut varorna. Här krävs ett 
större nätverk som snabbt kan engageras i projektliknande 
verksamheter. En smidig och snabbt mobiliserbar organisation är 
nödvändig. 

• Förädling och försäljning av stora och dyrbara varor kräver oftast 
sådan yrkeskompetens som finns i företagen, vilket gör att sådana 
ofta är inblandade. Även här är det fråga om mer planerad och 
organiserad verksamhet. I ett par exempel i materialet finns en 
tydlig hierarki mellan kärnan och hjälpaktörer, men inom den 
egentliga kärnan är arbetsuppgifterna mindre hierarkiskt fördelade. 

 
GODSKEDJOR OCH DISTRIBUTIONSMÖNSTER 

Hur varor distribueras från produktion till konsumtion eller brukande be-
ror främst av två faktorer – vilken typ av gods det handlar om och vilken 
typ av köpare varan riktas till (jfr Roselius & Benton, 1973–1974; Sutton, 
1998). 
 De exempel på godskedjor som ges här är grova förenklingar som byg-
ger på godstyp och typ av aktör – privat eller företag. Dessa mönster är 
endast en ansats till analys av hur distributionsmönstren varierar utifrån 
olika typer av gods och aktör. Andra aspekter som kan läggas till är huru-
vida aktörerna är medvetna eller ovetande om sin roll, geografisk förflytt-
ning av godset, tid etc. Mer forskning skulle kunna bringa mer ljus över 
detta område. (Se diskussionen om ytterligare forskning nedan.) Hälarleden 
rymmer entreprenörer av olika slag, varav vissa agerar vid sidan av eller 
inom ramen för en i övrigt legal verksamhet medan andra är mer begränsa-
de till kriminella aktiviteter. ”> >” indikerar längre kedjor beroende på 
godsets värde eller volym. Stöldgods kan passera flera hälarled innan det 
når den slutliga köparen. 
 

• Livsmedel:  
kommersiell egendom > hälarled > företag (> privat konsumtion) 

• Mindre elektronik eller kapitalvaror:  
privat eller kommersiell egendom > hälarled > privata köp 

• Större volymer av konsumtions- eller kapitalvaror:  
kommersiell egendom > > hälarled > > privata köp 
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• Bilar, båtar:  
privat eller kommersiell egendom > > hälarled > > privata köp 

• Maskiner:  
privat eller kommersiell egendom > > hälarled > > företag 

 
DEN ILLEGALA ARBETSMARKNADEN 

Kan man tala om en illegal arbetsmarknad och hur är den i sådant fall 
strukturerad när det gäller hälerier?  
 
På den illegala arbetsmarknaden finns precis som på den konventionella 
arbetsmarknaden både egenföretagare och uppdragstagare. I materialet 
finns tjuvar som själva förädlar och säljer sina varor vidare, hälare som 
arbetar i mindre skala samt tjuvar, hälare, hantverkare och affärsmän som 
bildar lösa nätverk.  
 Kriminella arbetsuppgifter ställer särskilda krav på förtroende, alterna-
tivt hållhakar, mellan aktörerna. Det finns inga formella kvalifikationskrav 
som utestänger någon från den illegala arbetsmarknaden, men en intervju-
person hade hört talas om ett lojalitetstest som hugade narkotikaförsäljare 
kunde utsättas för. Denna person illustrerade också den illegala arbets-
marknaden ur en arbetsgivares synvinkel när han beskrev rekryteringen av 
unga marginaliserade pojkar från mindre stabila sociala och ekonomiska 
förhållanden för kriminella uppdrag. De unga pojkarna var stämplade i 
skolan som ”hopplösa” och förväntade sig på grund av sin invandrarbak-
grund framtida diskriminering på arbetsmarknaden. Med äldre syskon som 
påbörjat en kriminell karriär var de själva ivriga att visa framfötterna och 
nöjde sig med liten betalning. En annan intervjuperson beskrev hur lätt det 
var att rekrytera arbetskraft i missbrukarleden, särskilt bland de tyngre 
missbrukarna där vissa ”skulle sälja sin egen morsa för en femma”. Miss-
brukare finns i alla skepnader enligt intervjupersonen – även kvalificerad 
arbetskraft går att hitta i dessa led. 
 De två exemplen ovan visar hur den illegala arbetsmarknaden kan vara 
öppen för grupper som har svårt att hitta eller behålla ett legalt jobb. Sam-
tidigt är kontakter viktiga, precis som på den legala arbetsmarknaden. Om 
en person inte lyckas hitta kvalificerade uppdrag kan denna börja med att 
frilansa med enklare stölder och bedrägerier och sälja själv – det finns inga 
hinder för att ”starta eget” och dra igång en egen verksamhet. En sådan 
verksamhet beskrevs av en intervjuperson som under en längre tid försökt 
hitta ett legalt jobb att försörja sig på, men som, då han inte hade lyckats 
efter långvarig ansträngning återvände till sin tidigare kriminella verksam-
het – att stjäla och sälja bland annat mopeder och datorer med god för-
tjänst. Det enda som krävs är att den kriminella entreprenören, i likhet med 
den legala företagaren, känner sin marknad och vet var kunderna finns. 
 
KVINNORNAS DELTAGANDE 

Hälerimarknaden är en könssegregerad arbetsmarknad. I det material som 
den här studien baseras på finns ett fall där en kvinna och en man till-
sammans bedriver stöld- och häleriverksamhet, och ett fåtal fall där kvinnor 
finns inblandade på ett mindre direkt sätt. I producentledet finns i materia-
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let ett par exempel på missbrukande kvinnor. Att kvinnorna är relativt få 
stämmer väl med statistiken såväl på den konventionella arbetsmarknaden, 
där kvinnliga affärsmän och egenföretagare är färre än de manliga, som på 
den kriminella arenan, där män står för majoriteten av brotten. Den enda 
kvinnliga intervjupersonen som ingick i studien talade om en dubbel stig-
matisering som missbrukande kvinna och ”tjuvjävel”.  
 En manlig intervjuperson talade om organisatörer som söker sig till 
kvinnor i underläge – ofta ensamstående mödrar i ekonomisk knipa, inte 
sällan med missbruksproblem – för att utnyttja dem i brottslig verksamhet. 
Det är alltså inte fråga om handel med sexuella tjänster, utan om inför-
skaffning av ”varor” eller annan medhjälp till brott. Ett liknande fall finns 
också i en av domarna, där den tilltalade menar att det brottsliga uppdrag 
han döms för har genomförts efter påtryckningar, som reglering av hans 
flickväns skuld till några ”höga herrar”. Enligt intervjupersonen är detta ett 
vanligt fenomen. Syftet är rimligen att reducera risken för organisatören 
genom att någon annan får genomföra de praktiska och riskfyllda delarna 
av brottsligheten, något som känns igen från den organiserade narkotika-
brottsligheten (Brå 2005:11). 
 
YRKESKATEGORIER 

Aktiviteter och aktörer på hälerimarknaden kan kategoriseras enligt olika 
yrkesgrupper. De flesta yrkena har motsvarigheter på den legala marknaden 
och kan grovt delas upp i producenter, olika yrken inom försäljning och 
marknadsföring samt servicefunktioner. 
 De yrken som förekommer i produktionsledet är tjuvar, rånare, bedraga-
re och tipsare, yrken som i stort sett saknar legala motsvarigheter. I grund 
och botten är tjuvarna ”producenter” men med den skillnaden att de inte 
själva tillverkar produkterna. Eventuellt kan man tänka sig konsulter och 
rådgivare som tipsarens legala motsvarigheter. Även om dessa yrken är 
kriminella, kan de verksamma också ha en legal sysselsättning och agera 
insider och därigenom ha ett ben i både den kriminella och den legala 
världen. Lönen i detta led beror på produktionens omfattning och inrikt-
ning och på producentens kontakter med uppköpare. Arbetsvillkoren kan 
liknas vid de som gäller för frilansarbete på den legala marknaden, med 
skillnaden att arbetet oftare måste genomföras innan någon förklarat sig 
villig att betala för det. De aktiva i dessa yrkeskategorier kan arbeta en-
samma och självständigt, men det är vanligt att man arbetar tillsammans 
med ytterligare någon person, antingen för att fylla ett socialt behov eller 
för att uppgiften kräver mer än en person.  
 Vid sidan av själva produktionen finns flera funktioner på hälerimark-
naden som har direkta motsvarigheter på den legala marknaden. Den 
förädlingslegalisering som nämndes ovan kan innebära arbete för mekani-
ker och andra hantverkare, för att till exempel byta identitet på en bil eller 
renovera något föremål. Deras kriminella yrkesutövning kan se likadan ut 
som den lagliga motsvarigheten. Förädlingen kan också kräva olika typer 
av förfalskningar, främst av dokument. Skickliga förfalskare kan behöva 
anlitas för att framställa olika typer av dokument – äkthetsintyg, registre-
ringsbevis, kvitton. I vissa fall används förfalskade dokument redan i pro-
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duktionsledet, till exempel när en bil hyrs eller provkörs med förfalskat 
körkort för att sedan inte återlämnas. Dessa förfalskare har inga egentliga 
motsvarigheter på den legala marknaden, den närmsta motsvarigheten ut-
görs av de skickliga konstnärer som gör replikor av värdefulla konstföremål 
för att skydda originalet.  
 Förädlingsfunktionerna kan utföras av samma personer som svarat för 
produktionen, av någon som arbetar på uppdrag eller av hälaren själv. I de 
fall där hälaren ger arbetsuppgifter i uppdrag, utgår ofta en fast ersättning, 
som bestäms innan arbetet utförs. Återigen liknar arbetsvillkoren de som 
gäller för frilansarbete, men de kan också liknas vid svartarbete då aktörer-
na här kan ha en legal sysselsättning och utföra dessa tjänster på sidan om. 
Om arbetet utförs vid sidan av en legal anställning, kan arbetsgivarens 
resurser i form av verktyg och lokaler användas. Ytterligare en möjlighet är 
att arbetet genomförs i ett företag som hälaren kontrollerar, där lönen i sin 
helhet är endera svart eller vit, eller lite av varje. 
 Precis som på den legala marknaden måste varor förvaras, transporteras 
och framför allt säljas. Det kan behövas lagerarbetare eller lastare om det 
rör sig om större volymer eller otympligt gods. De kan vara anställda av 
hälaren om verksamheten bedrivs inom ramen för ett legalt företag, eller an-
litas tillfälligt som de ovan nämnda kategorierna. Lagerarbetare och lastare 
med anställning inom distribution på den legala marknaden kan på stöld- 
och hälerimarknaden i stället vara producenter i form av insidertjuvar. 
 Redan i produktionsledet kan det vara aktuellt att anlita transportörer 
för att förflytta godset från brottsplatsen, men särskilda transportörer an-
litas främst i senare led om varorna behöver flyttas till en annan marknad, 
inom eller utom landet. Transportörerna har direkta motsvarigheter på den 
legala marknaden och det förekommer också att den legala marknadens 
transporttjänster utnyttjas, till exempel genom att en budfirma anlitas. 
Transportörer behöver anlitas främst då det rör sig om större volymer, 
otympligt gods eller längre sträckor. Även detta handlar om en uppgift som 
mycket väl kan utföras vid sidan av eller samtidigt med legala arbetsupp-
gifter av yrkeschaufförer. En annan typ av transportörer är sådana som för 
en fast summa anlitas för transport av stulna bilar till ett annat land. Även 
för transportörerna torde det handla om tillfälliga uppdrag, men det finns 
vissa tecken på att det också förekommer  ”fasta anställningar”, i synnerhet 
då brottsligheten går över rikets gränser. 
 Ytterligare yrkeskategorier finns inom marknadsföring och försäljning. 
Särskilda mäklare kan anlitas för att hitta köpare till särskilt unika varor 
eller när det gäller större volymer. Sådana uppdrag liknar motsvarigheterna 
på den legala marknaden, och arbetsvillkoren kan vara liknande med provi-
sionsbaserad lön. En försäljare kan anlitas också efter det att en spekulant 
har hittats, för att agera säljare vid mötet med kunden. Att anlita en skick-
lig mäklare eller försäljare kan också vara ett sätt att skapa en situations-
legalisering av varan. En duktig mäklare eller försäljare kan invagga kunden 
i att allt är i sin ordning. Det finns enstaka exempel också på att mäklaren 
eller försäljaren inte är medveten om varornas ursprung och agerar i god 
tro. En annan typ av försäljare är kassabiträden som är anställda i en 
verksamhet där det också handlas med stöldgods, dessa behöver inte heller 
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vara medvetna om varornas ursprung. De har då en normal anställning, 
som förvisso kan vara svart, och ingen extra lön för hanteringen av stöld-
gods. Detta säljs ibland vidare i flera led via nätverk där var och en betalar 
en köpeskilling för att sedan få ut sin förtjänst när varan säljs vidare till ett 
lite högre pris. 

Det finns också andra typer av småjobb på hälerimarknaden. Målvakter 
kan rekryteras för att stå för olika typer av risker, till exempel som registre-
rade ägare till en bil som används i brottsligheten eller som innehavare av 
ett hyreskontrakt för fordon, lokal eller lägenhet. Målvakten kan ställa upp 
frivilligt mot ersättning eller tvingas till uppdraget till följd av hot eller som 
avbetalning på en skuld. Andra mindre uppdrag kan handla om att hämta 
ut en hyrbil, köra en bil genom besiktningen, hjälpa till med förvaring etc.  
 Det förekommer knappast några fasta anställningar, utom i de fall där 
häleriverksamheten bedrivs under legal täckmantel i ett företag där de 
anställda medverkar i brottsligheten. De olika yrkeskategorierna kan också 
inrymmas i hälarens eget kompetensområde, det behöver inte nödvändigtvis 
vara olika personer på varje uppgift.  

 

Några strategiska slutsatser 
I detta avsnitt har de olika mötesplatserna mellan den legala och illegala 
ekonomin analyserats. I figur 6 illustreras denna analys i en modell och 
några strategiska slutsatser dras om det vi kallar för mötesplatser och deras 
betydelse för brottsligheten. Utifrån vår analys har vi helt enkelt gjort en 
förenklad modell där de viktigaste aspekterna lyfts fram. Som kommer att 
framgå av bokens tredje del, refererar de föreslagna brottsbekämpande och 
brottsförebyggande åtgärderna till denna analys. 
 Modellen kommer att beskrivas från vänster till höger. För att tydlig-
göra att ett möte sker mellan den illegala och legala ekonomin har det 
översta fältet markerats svart och det nedre vitt. Modellen bygger på par av 
lodräta boxar, där det centrala för analysen är mötesplatserna mellan pa-
ren, i klartext mellan den illegala och legala ekonomin. Boxarna följer ock-
så den kronologiska ordning som utmärker häleriets produktions- och 
marknadsprocess. 

Yrken 
• Tjuvar, tipsare, rånare, insidertjuv, bedragare  
• Transportörer, lagerarbetare, lastare, mekaniker, hantverkare, förfalskare, 

insidermedhjälpare 
• Grossister 
• Mäklare, försäljare, detaljhandlare 
• Målvakter 

 
Arbetsvillkor 

• Frilansuppdrag 
• Egenföretagare 
• Extraknäck 
• Fast ersättning eller provision/i förskott eller efterskott 
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Figur 6. Centrala aspekter av modellen över häleriets produktions- och marknadsprocess  
– viktiga mötesplatser. 
 
De två första boxarna speglar hur en vara befinner sig i ägarens besittning, 
men där omständigheter hos denne underlättar brott. Det kan röra sig om 
personer som begår insiderstölder hos sin arbetsgivare. Det kan också hand-
la om tips och information om exempelvis säkerhetssystem som sprids till 
orätta händer, vilket möjliggör såväl interna som externa stölder. Den cen-
trala aspekten som lyfts fram genom dessa boxar är mötet mellan ägaren 
och de förhållanden som kan komma att leda till brott. Vi kallar denna 
mötesarena för A, och den kommer att få betydelse när de brottsbekäm-
pande och brottsförebyggande förslagen redovisas i nästa avsnitt.  
 De två nästföljande boxarna representerar den externa stölden, eller i 
förekommande fall ett bedrägeri. Gärningspersonen har en mötesarena 
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gentemot den legala ekonomin genom att olika resurser i den legala eko-
nomin kan användas för brottsligheten, till exempel fordon, specialverktyg 
och annan utrustning. Denna arena benämns B. Det finns också en mötes-
arena gentemot andra illegala marknader än stöld- och hälerimarknaden, 
vanligtvis gäller det narkotikamarknaden. Denna illegala marknad finns 
överst i modellen, och mötesplatsen benämns E. 
 Det tredje boxparet beskriver hälaren och dennes mötesarena mot det 
legala samhällets resurser, för att lagra, transportera, förädla, försäkra 
stöldgods som ett led i att förbereda försäljningen på den legala marknaden. 
Även denna mötesarena benämns B, då det liksom i det tidigare ledet hand-
lar om att legala resurser underlättar kriminell verksamhet. Även hälaren 
har kopplingar till andra kriminella marknader. 
 Boxparet längst till höger består av hälarens försäljning av stöldgodset 
på den legala marknaden. Här finns en central mötesarena, benämnd C, där 
legala resurser som företag, annonsering, auktioner, pantbanker etc. utnytt-
jas i kriminella syften. 
 Längst ned i modellen finns brottsbekämpande myndigheter, branschor-
ganisationer och andra aktörer som kan intervenera och ha betydelse för 
hela den beskrivna spelplanen. Området för dessa aktörers påverkan på 
stöld- och hälerimarknaden benämns D. 
 

Ytterligare forskning 
Resultaten av den här undersökningen pekar på vikten av ytterligare forsk-
ning. Vissa frågeställningar har vi endast snuddat vid. En uppföljande stu-
die skulle för det första kunna rätta till en del av de metodproblem vi har 
noterat. Förundersökningarna syftar i alltför stor utsträckning till att bevisa 
de enskilda omständigheter som kan ligga till grund för en fällande dom, 
men är till mindre hjälp då det gäller att beskriva miljöer och marknader. 
Till skillnad mot våra erfarenheter från grova narkotikabrott där polisen 
arbetar bredare, tenderar förundersökningarna av grova hälerier att vara 
fokuserade på ett specifikt brott och inte på organisationen kring brottet 
och hur det hänger ihop med andra brott. Det vore därför värdefullt att i 
högre grad använda underrättelsedata och intervjuer. När det gäller inter-
vjuer bör dessa inte begränsas enbart till dömda brottslingar, utan även 
göras bland verksamma i olika branscher. 
 Framtida forskning bör i högre utsträckning belysa de olika hälerimark-
nader som finns, det vill säga hur olika typer av gods och aktörer bildar 
olika typer av godskedjor och distributionsmönster. Det är stor skillnad 
mellan att distribuera och sälja en last med stulet mjöl mot att sälja en stu-
len mobiltelefon, och mellan att sälja till medvetna kunder och omedvetna. 
Bättre kunskap om olika sorters distribution skulle kunna ligga till grund 
för ett mer optimerat brottsförebyggande arbete. Ytterligare ljus skulle ock-
så kunna kastas på hälarens roll – vilka omständigheter gör hälaren oum-
bärlig respektive överflödig?  
 Ännu ett område som bör uppmärksammas mer är de olika samhäll-
saktörernas ansvar och roller, det vill säga – vilket ansvar har rättsväsendet 
respektive de privata aktörerna, och vilket ansvar tar man? 
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Att förebygga och 
bekämpa hälerier 
Hälerierna i samhället 
Häleri är ett brott som i hög grad är enkelt att begå – sällan svårare att 
genomföra än ett vanligt köp, accepterat av många, av vissa inte ens betrak-
tat som ett brott, och lågt prioriterat av polisen. Forskare uppskattar att 
mellan 50 och 95 procent av allt som stjäls säljs vidare (Freiberg, 1997). 
Det betyder att konsumenters och andra användares köp av stöldgods är en 
viktig drivkraft för stölder. Det är dock inte alltid uppenbart att det rör sig 
om stöldgods. Hälerimarknaden kan därför lätt snylta på den legala mark-
anden och rikta sig till ärliga kunder. Kexchokladen i den lokala närbutiken 
kan vara stulen i Konsumbutiken i centrum, liksom drömbilen kan visa sig 
vara stulen trots att alla fordonshandlingar är i sin ordning. 
 I särskilt konkurrensutsatta branscher med små marginaler kan affärer 
vid sidan av vara ett sätt att hålla företaget flytande. Det kan handla om att 
sälja stöldgods tillsammans med legala varor, som i exemplet med närbuti-
ken ovan, eller om företag som i sin verksamhet använder stulen utrustning 
eller stulna råvaror, till exempel stulna maskiner i ett entreprenadföretag 
eller stulna livsmedel i en restaurang. I andra fall kan en registrerad firma 
vara ett sätt att dölja en kriminell verksamhet med inriktning på häleri. 
 Hälerierna smälter särskilt väl in i handeln med begagnade varor – både 
den som sker direkt mellan privatpersoner och den som äger rum inom 
ramen för en affärsrörelse, och här ryms även pantbelåning och auktioner. 
Internet är en viktig annonseringskanal såväl för företaget som för privat-
personen, eftersom nätannonsering underlättar anonyma kontakter och 
samtidigt ger en stor geografisk spridning.  
 Hälerier är en integrerad del av samhällsekonomin genom de ”vanliga” 
företagens och konsumenternas inblandning, vilket gör det svårt att utpeka 
tydliga offer. Företag som gör den här typen av affärer vinner, de som hål-
ler sig till rent spel förlorar. De som köper varor till fyndpris sparar en 
slant, medan andra kanske får betala höjda priser för att kompensera stöl-
derna. Försäkringsbolagen förlorar på bedrägerier och utbetalda ersättning-
ar, men kan kompensera förlusterna med höjda premier och kanske fler 
sålda försäkringar. Den stora förloraren är samhällsekonomin i stort, inte 
enbart till följd av uteblivna skatteinkomster. Det faktum att denna typ av 
brottslighet lätt passerar för legal verksamhet medför att hälarna kan kon-
kurrera även om kunder som inte själva önskar bidra till kriminell verk-
samhet. Gränsen mellan legal och illegal ekonomi blir härigenom flytande 
och brottsligheten blir en marknadskraft som leder till skev konkurrens 
mellan olika företag. I förlängningen bidrar det till ett sviktande förtroende 
för både marknadens funktionssätt och rättsväsendets förmåga att upprätt-
hålla gränsen mellan det legala och illegala. Detta riskerar att urholka för-
troendet för marknadsekonomins och lagstiftningens kapacitet att vidmakt-
hålla sunda spelregler och en rättvis konkurrens. 
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 Häleribrottsligheten är också en central aspekt av stöldbrottsligheten 
eftersom hälaren gör stölderna lönsamma genom att betala tjuven och ta 
över dennes risk när stöldgodset lämnas över. Det är bakom den enskilda 
stölden vi finner det individuella brottsoffret, som lider en ekonomisk för-
lust, och vad ofta värre är – utsätts för en allvarlig kränkning. Den enskilda 
stölden utgör på detta sätt ett centralt inslag i en omfattande vardagsbrotts-
lighet som ökar känslan av otrygghet och utsatthet i samhället.  
 Vill vi komma åt stölderna går det inte att bortse från marknaden för 
stöldgods. Samtidigt som hälerier är en del av mängdbrottsligheten är de 
också exempel på organiserad brottslighet. Systematiska hälerier, som den-
na rapport fokuserar, kan ofta räknas till den organiserade brottsligheten 
genom den höga organisationsgrad och uttryckliga arbetsdelning som kän-
netecknar verksamheten tillsammans med de kopplingar som finns till an-
nan kriminalitet, särskilt narkotika. 
 Traditionellt koncentreras polisens arbete på att lösa enskilda stöldbrott. 
Därigenom missar polisen den organisation som möjliggör omsättning av 
stora volymer av stöldgods, vilket är ytterligare ett argument för att rikta 
mer uppmärksamhet mot hälerier. Åtskilliga hälerier utgör således organi-
serad brottslighet. Organisation i det här fallet kan innebära allt från den 
enklaste arbetsdelning i form av att tjuven stjäl och hälaren köper för att 
sedan sälja vidare, till grov internationell brottslighet där första och sista 
ledet i stöld- och hälerikedjan är utan vetskap om varandra. Både på den 
lägsta och på den högsta organisationsnivån går det att finna kopplingar till 
annan brottslighet. 
 
OMSTÄNDIGHETER SOM GYNNAR HÄLERIMARKNADEN 

Det frånvarande eller otydliga offret är en besvärlig aspekt av häleribrottet. 
Genom häleri förvandlas stöldgodsets karaktär av egendom som olovligen 
frånhänts annan, för att citera stöldparagrafens lagtext, till vilken anonym 
vara som helst, en vara utan historia. När stöldgods sedan säljs vidare är 
det som regel en lönsam affär för de inblandade, som själva inte har något 
intresse av att uppdaga brottet genom att anmäla det. Mack (1983:246) 
menar att ”each actual particular occurrence leaves no trace; receiving is ‘an 
intangible crime’”. Mack studerade den skotska stöld- och hälerimarknaden 
och fann att hälaren, jämfört med andra aktörer på stöld- och hälerimark-
naden, sällan riskerade att hamna bakom lås och bom. Många brott anmäls 
av den som utsätts för brott, men i hälerisituationen finns inget offer närva-
rande. Där finns enbart personer som gör affärer med varor. Vem ska då 
upptäcka och anmäla brottet?  
 En annan aspekt som försvårar arbetet mot hälerier är det som kan be-
skrivas i negativa termer som ”habegär”, ”närighet”, ”girighet” eller med 
positiva begrepp som ”köplust” och ”prismedvetenhet” – kort sagt att kon-
sumenter gärna köper saker och helst så billigt som möjligt. Det finns en 
stark drivkraft inte bara hos affärsmän utan också hos vanliga konsumenter 
att göra fynd och bra affärer. Detta är lätt att utnyttja för att sälja stulna 
föremål och enligt Roselius och Benton (1973–1974) en av förklaringarna 
bakom marknaden för stöldgods. Hur kommunicerar man det verkliga pri-
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set för de billiga varorna? Den enes vinst är den andres förlust, och bakom, 
kanske i det fördolda, ligger kriminalitet. 
 En tredje svårighet är att häleribrottsligheten har lätt för att kamouflera 
sig som en legitim verksamhet. Häleribrott smälter mycket väl in i legal 
ekonomi vare sig det handlar om illegala affärer inom etablerade företag 
eller privata köp och försäljningar. Denna fördel för häleribrottsligheten är 
samtidigt en favör för den som bekämpar hälerier genom att stöldgodset 
exponeras och transaktioner sker relativt öppet. Hur kan det utnyttjas i det 
brottförebyggande och brottsbekämpande arbetet? 
 

Tidigare förslag och erfarenheter 
Många är överens om marknadens – och hälarens – roll för stölderna, men 
alla är inte ense om hur denna marknad ser ut och vilken hälare som är den 
viktigaste. Medan exempelvis Walsh (1977) betonar betydelsen av mer 
professionella hälare som köper för att sälja vidare, menar andra (Henry, 
1978; Cromwell m.fl., 1993) att marknaden i större utsträckning består av 
en mängd amatörhälare – konsumenter som ibland köper stöldgods, men 
mest för eget bruk. En mer marknadsinriktad strategi för att bättre före-
bygga och bekämpa stölder och hälerier har efterlysts och föreslagits på 
flera håll (Roselius & Benton, 1973–1974; Lenke, 1980; Sutton, 1998; 
Sutton m.fl., 2001; Schneider, 2005, m.fl.). 
 I Storbritannien har man utvecklat ett program för marknadsinriktad 
bekämpning av stöldbrottsligheten, där Suttons forskning har haft stor 
betydelse. Programmet bygger på underrättelsearbete och analys av mark-
nadskanaler för riktade åtgärder, men också på att minska efterfrågan ge-
nom upplysning (Sutton m.fl., 2001). Pilotprojektet visade inte på några 
direkta brottsförebyggande resultat (Home Office, 2004), men i ett annat 
försök (Schneider, 2005) minskade benägenheten att sälja till kända hälare 
och de personliga nätverkens betydelse ökade i stället – det vill säga mark-
nadskanalerna påverkades men man kunde samtidigt notera omfördel-
ningseffekter.  
 Ett annat förslag som kommit från flera håll är en närmare samverkan 
mellan stöld- och häleribekämpning och arbetet mot narkotika (Stevenson 
m.fl., 2001; Swope, 2002; Schneider, 2005). Det kan vara en fruktbar stra-
tegi åtminstone för vissa typer av stölder, eftersom stöld är ett viktigt för-
sörjningsmedel för många missbrukare. Eftersom stöld- och hälerimarkna-
den samverkar med narkotikamarknaden bör också brottsbekämpningen 
mot dessa marknader ha mycket att vinna på ett helhetsperspektiv.  
 En metod som prövats på flera håll, särskilt under 1970- och 1980-
talen, är så kallade ”storefront operations” eller ”sting-operationer” där 
polisen under täckmantel sätter upp pantbanker och second hand-butiker 
för att eventuellt fånga upp stöldgods. Dessa operationer är ofta framgångs-
rika genom att de leder till många åtal och domar, men de kan inte uppvisa 
någon varaktig minskning av problemet – i vissa fall ger sådana åtgärder i 
stället en lokal ökning av stölderna under operationens varaktighet (Lang-
worthy, 1989). Sådana resultat kan dock ses som en bekräftelse på mark-
nadens betydelse för stöldbrottsligheten.  
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 Bättre identitetsmärkning och registrering brukar också föreslås. På 
1980-talet utvärderades i Sverige den kampanj som kallades ”Operation 
märkning”, där man hoppades att märkning av personlig egendom skulle 
minska antalet inbrott. Studien visade dock inte på någon sådan brottsföre-
byggande effekt (Knutsson, 1984). Poliser och andra utredare (intervjuer 
och internseminarium, 2006-06-07) påtalar ändå märkningens betydelse för 
möjligheterna att spåra egendom. Kanske missade ”Operation märkning” 
någon viktig aspekt.  
 Upplysnings- och moralkampanjer föreslås ofta för att råda bot på olika 
missförhållanden. När det gäller hälerier finns det forskare (Sheley & Bai-
ley, 1985) som menar att detta, att vädja till människors moral, är det enda 
som skulle kunna minska häleribrotten och därigenom stölderna. 
 Hårdare straff och skärpt lagstiftning är ett förslag som nästan alltid 
dyker upp när det gäller brottsförebyggande arbete. I Sverige ligger nu straf-
fen för häleri på samma nivå som för stöld. År 2003 kom en lagändring 
som kan ses som en skärpning av lagstiftningen om godtrosförvärv. I och 
med lagändringen är god tro inte längre tillräckligt för ett övertagande av 
äganderätten. Lagändringen har därigenom inneburit ett ökat ansvar för 
köparen, vars godtrohet nu kan leda till ekonomisk förlust eftersom denne 
kan tvingas lämna ifrån sig det inköpta utan ersättning. Poliser som arbetar 
med godsspaning uppger att företagare som handlar med begagnade varor 
verkar ha blivit mer försiktiga med sina inköp efter lagändringen (internt 
seminarium, 2006-09-13). Polisen och Larmtjänst får också samtal från 
privatpersoner som vill veta om till exempel den moped de funderar på att 
köpa kan vara stulen (internt seminarium, 2006-06-07), vilket tyder på att 
lagen kan ha gett positiva effekter i form av ökad försiktighet. Man menar 
dock att de som hör av sig är mer oroliga över den ekonomiska risk de tar, 
inte över eventuell medverkan i ett brott – och att mopeden man frågar om 
i många fall redan är inköpt. 
 Rent krasst är det alltså så att det är den rent ekonomiska risken som 
avskräcker vissa företag och konsumenter från att köpa något som skulle 
kunna vara stulet. Det är samma erfarenhet som finns i en undersökning av 
kulturarvsbrott där det visade sig att vissa handlare av antikviteter betrak-
tade den kontroll som gjordes i samband med inköp mer som en försäkran 
mot framtida kritik, om det senare visar sig vara stöldgods, än en genuin 
vilja att motverka stölder (Brå 2006:2). Lagändringen och dess, om än blyg-
samma, effekter belyser att det finns ekonomiska motiv att begå brott, lik-
väl som att avstå från att begå brott. En negativ aspekt med lagen är att den 
köpare som inte kan tänka sig att köpa stöldgods men som köper något i 
god tro, kan lida samma ekonomiska förlust som den köpare som kalkyle-
rat köper stöldgods. Skillnaden är dock den att om någon är alltför oförsik-
tig kan denne också riskera att straffas för häleriförseelse.  
 

Brottspreventiva utgångspunkter 
Förbrotten bakom hälerier uppvisar en stor variation, från bedrägerier och 
avancerade affärer med entreprenadmaskiner till snatterier och försäljning 
av livsmedel i en konkurrerande butik. Det finns också en stor privat mark-
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nad för begagnat gods, som är svår att överblicka. Det är knappast möjligt 
att sätta stopp för hela hälerimarknaden, men det är möjligt att minska den. 
Ambitionen är att de brottsförebyggande åtgärder som föreslås här ska 
inrikta sig mer på den typ av brottslighet som sker i lite större skala och i 
högre grad kräver mellanhänder, finansiärer och organisatörer, det vill säga 
organiserade hälerier. Det är dock inte helt enkelt att dra en gräns mellan 
”organiserade” hälerier och mindre och mer tillfälliga affärer. Det är därför 
rimligt att vissa av de åtgärder som föreslås med nödvändighet kommer att 
riktas mot hälerimarknaderna generellt och inte enbart mot organiserade 
hälerier.  
 Hälerier handlar om brott på en kommersiell marknad – brott som be-
gås för att de är lönsamma och för att de är möjliga att begå. Samtidigt kan 
man utgå från att risken och de moraliska betänkligheterna har värderats 
som mindre än den möjliga vinsten. Situationell brottsprevention utgår från 
att gärningspersonen agerar rationellt (Cornish & Clarke, 1986) och ger 
akt på de tillfällen till brott som finns (Felson, 2002). Vi bedömer att det är 
mest fruktbart att inrikta det brottsförebyggande arbetet på de situationer 
och områden på marknaden där brotten begås eller som underlättar brot-
ten. Ett sådant angreppssätt fokuserar förutsättningarna att begå brott ge-
nom att 1) göra det svårare att begå brott, 2) göra det mer riskfyllt att begå 
brott, 3) minska lönsamheten i brottet, men syftar även till att, 4) minska 
utrymmet för undanflykter och i viss mån öka incitamenten att handla rätt. 
 Vid sidan av generella åtgärder som riktas mot alla former av hälerier är 
det också nödvändigt att anpassa insatserna mer specifikt, mot olika typer 
av aktörer och områden. Alla föremål kan exempelvis inte säljas på samma 
sätt, och alla köpare är inte heller intresserade av att köpa. En variant är 
därför att utgå från godsets egenskaper. Sutton (1995) menar att detta är 
avgörande för att förebygga dessa brott: ”For obvious reasons, any attempt 
at controlling acquisitive crime from the demand side should distinguish 
between new and old, ‘hot’ and ‘cold’, mass produced, distinctive, marked 
and unmarked stolen goods, and the type of purchaser most likely to buy 
particular goods.” Nödvändigtvis måste man då analysera vart olika typer 
av gods tar vägen – vilka som har kompetens att hantera dessa och vilka 
som står för efterfrågan. En ansats till en sådan analys presenterades i slutet 
av del 2. 
 En annan variant för optimerade åtgärder är att rikta dem mot olika 
typer av aktörer. Vi kan dels fokusera aktörer i olika led, från producenter 
via ”grossister” till konsumenter, dels kan vi titta på formen för deras in-
blandning. Deltar de medvetet i den här handeln? Medverkar de passivt 
eller aktivt till handeln? I del 2 av denna rapport gavs en enkel kategorise-
ring av aktörer i tre grupper – i huvudsak kriminella aktörer, i huvudsak 
legala aktörer som medvetet bidrar till hälerimarknaden, samt ovetande 
aktörer. Dessa tre grupper bör bemötas på olika sätt. Den ovetande grup-
pen behöver mer kunskap, medan den kriminella gruppen fortsätter att 
begå brotten så länge lönsamheten är tillräckligt hög. Vår hypotes är att 
mellangruppen, bestående av i huvudsak legala aktörer, är den grupp som 
är mest känslig för högre risker eftersom dessa aktörer är, eller gärna vill 
framstå som, hederliga. Genom att minska dessa aktörers bidrag till stöld- 
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och häleribrottsligheten (ett bidrag som ofta sker genom de olika mötes-
platser som också beskrevs i del 2) bör man också samtidigt försvåra för 
den mer kriminella gruppen. Dessa aktörer i mellangruppen och de legala 
mötesplatserna kan också vara förutsättningen för de ovetande aktörernas 
medverkan.  
 Med kunskap om olika godstyper och olika typer av aktörer på häleri-
marknaden kan Polisen, Skatteverket, olika branschorganisationer och 
andra företrädare för rättsväsendet och marknaden formulera och genom-
föra brottsförebyggande åtgärder och intervenera på olika mötesplatser för 
att motverka hälerierna. Nedan kommer en rad sådana förslag att redovi-
sas. 
 

Centrala problem och strategier 
De för häleribrottsligheten gynnsamma omständigheter som beskrevs ovan 
– det frånvarande offret, köplusten som väger tyngre än moralen och häle-
riernas legala kamouflage – kan översättas i tre centrala problem. Det är 
problem som utmärker häleribrottsligheten och delvis skiljer den från an-
nan brottslighet:  
 

1. Hälerier är en del av den legala ekonomin 
2. Hälerier uppfattas som en accepterad handling 
3. Hälerier är till stor del en riskfri brottslighet. 

 
Problemen är generella och gäller en stor del av hälerimarknaden trots dess 
många uttryck. Vi har därför valt att ha dem som utgångspunkter för de 
brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärderna.  
 
PROBLEM NR 1: HÄLERIER – EN DEL AV DEN LEGALA EKONOMIN 

För att stölder ska löna sig för tjuvarna, måste en stor del av stöldgodset ut 
på den legala marknaden och köpas av vanliga företag och konsumenter. 
Den nödvändiga länken mellan tjuven och marknaden är hälaren.  
 Genom hälerier kanaliseras stöldgods till den legala marknaden, och 
gränsen mellan den legala och den illegala ekonomin luckras därmed upp. 
Kriminella aktörer, som tjuvar och hälare, konkurrerar och interagerar med 
legala aktörer. Detta leder till osund konkurrens och till att ärliga företaga-
re slås ut eller lockas göra ”fördelaktiga” affärer. Därigenom riskerar för-
troendet för marknadens spelregler att rubbas och skillnaden mellan rätt 
och fel blir alltmer oklar. 
 
Problemet kan konkretiseras i ett par punkter: 
• Brottsligheten utnyttjar den legala marknaden för att omsätta stöldgods, 

genom att försäljningen sker med hjälp av ett legalt företag eller verkar 
legitim på annat sätt, till exempel genom att konventionella annonserings-
kanaler används. 

• Brottsligheten utnyttjar tjänster och resurser avsedda för legal verksamhet. 
Det handlar dels om helt legala transport- och förvaringstjänster, dels om 
tjänster som har en ”legaliserande” effekt på varan – till exempel registre-
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ringsbesiktning av fordon, försäkring av egendom, värdering hos eller in-
lämning till pantbank eller auktion. Det kan också avse att anställda ut-
nyttjar arbetsgivarens resurser i form av fordon, utrustning och lokaler i 
kriminella aktiviteter, till exempel för att frakta stöldgods, utföra verk-
stadsarbeten på stöldgods eller förvara stöldgods. 

 
Att häleribrottsligheten kamouflerar sig genom att anta en legal skepnad 
och interagerar med legala aktörer kan vi, som tidigare nämnts, ta fasta på i 
det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet, eftersom det inne-
bär att vissa aktiviteter sker relativt öppet och möjliggör upptäckt. Det över-
gripande målet bör vara att minska de illegala inslagen i de legala samman-
hangen. 
 
Mål: Häleriernas del av den legala ekonomin ska vara mindre. 
 
Strategi: Försvåra att den legala ekonomin utnyttjas för att hantera och 
omsätta stöldgods. 
 
Åtgärderna bör därför inriktas på att 
• öka medvetenheten hos legala aktörer om deras frivilliga eller ofrivilliga 

funktion när de tillhandahåller tjänster och resurser som underlättar häle-
rier  

• öka medvetenheten och kunskapen hos potentiella köpare 
• öka risken för upptäckt. 
 
PROBLEM NR 2: HÄLERIER –  UPPFATTAS SOM EN ACCEPTERAD HANDLING 

En del konsumenter uppfattar inte köp av stulna varor som ett lika allvar-
ligt brott som att stjäla dem. Tveksamma konsumenter kan blunda för eller 
låta bli att ställa alltför ingående frågor om varans ursprung. Konsumenten 
får sin vara av hälaren och undgår mötet med tjuven och den direkta kon-
frontationen med stöldbrottsligheten och dess offer. Många tror också att 
offret ändå alltid går skadeslöst genom att försäkringen ersätter det stulna, 
men tänker då inte på att brottet kan ha inneburit en allvarlig kränkning, 
att affektionsvärden inte kan ersättas och att det oftast finns en självrisk 
som offret får stå för. I förlängningen kan alla få vara med och betala högre 
försäkringspremier. 
 Genom hälarens mer eller mindre legitima fasad tappar stöldgods en del 
av sin kriminella laddning och framstår som legitima varor. Avståndet är 
långt mellan den anonyma varan och uppbrutna lås och krossade fönsterru-
tor. Stulet ersätts med fynd. Konsumenters vilja att göra ”bra affärer” är en 
förutsättning för en stor marknad för stöldgods. Efterfrågan på ”fyndva-
ror” bidrar därigenom till fortsatta stölder, som är en del av samhällets 
trygghetshotande mängd- och vardagsbrottslighet. Denna kriminalitet göder 
också narkotikabrottsligheten, eftersom stölder är ett vanligt försörjnings-
medel för tyngre missbrukare. Härigenom finns en koppling mellan den 
”hederliga” köparen och den organiserade narkotikabrottsligheten. Med 
ökad kunskap kan fler potentiella köpare komma att tycka att de låga pri-
serna ändå är alltför höga, när de har insikt om att det är andra som får 
betala.  



 

 138 

 
Mål: Hälerier ska inte uppfattas som en accepterad handling. 
Strategi: Ändra attityden till att köpa stöldgods och bidra till häleribrotts-
lighet. 
 
Åtgärder för att påverka attityden till brottet bör vara inriktade på att 
• öka kunskapen om häleribrottet; särskilt värdefullt är att visa att det finns 

”offer” för den här typen brottslighet 
• öka medvetenheten om vilka handlingar som utgör brott och om innebör-

den av de stränga reglerna om godtrosförvärv 
• minska utrymmet för bortförklaringar för aktörer som inte är i huvudsak 

kriminella. 
 
PROBLEM NR 3: HÄLERIER – EN RISKFRI BROTTSLIGHET 

Stölder är synliga brott med tydliga offer som kan förmedla en inte sällan 
omskakande upplevelse och göra polisanmälan. Stöldgodsets vidare vand-
ring via hälare till den slutliga konsumenten utgör inte en lika uppenbar 
brottslighet. Hälerierna syns inte lika tydligt, utan liknar helt legala trans-
aktioner. Det är ett brott som alla inblandade tjänar på och därför finns 
vanligtvis inget intresse av att anmäla brottet.  
 Av detta följer att långt fler stölder än hälerier upptäcks och anmäls. Det 
krävs dessutom helt andra resurser och prioriteringar för att kartlägga och 
bekämpa hälerimarknader än för att gripa och döma enskilda tjuvar för 
stöld. Följden blir att tjuvar bekämpas, men knappast hälarna. 
 Genom att sätta stölderna i centrum och lämna marknaderna för stöld-
gods i fred, ges i själva verket möjligheter för fortsatt stöldbrottslighet; tju-
var finns det tretton på dussinet. Den stora andelen hälare som aldrig upp-
täcks kommer därför alltid att hitta sina leverantörer av stöldgods. Offrets 
frånvaro och hans eller hennes därmed begränsade möjlighet till upptäckt 
och anmälan måste därför uppvägas av polisens kontroll- och spaningsarbe-
te. Detta kompensatoriska arbete sker i för liten utsträckning idag. Andra 
aktörer än polisen kan också spela en roll. 
 
Mål: Hälerier ska inte uppfattas som en riskfri brottslighet. 
 
Strategi: Öka möjligheterna att upptäcka häleribrott och utdöma straff. 
 
Åtgärder för att öka upptäcktsrisken handlar i mångt och mycket om att 
• se över prioriteringar, rutiner och arbetssätt hos de brottsbekämpande 

myndigheterna. 
• öka medvetenheten och uppmärksamheten hos andra aktörer som kan 

tänkas komma i kontakt med häleribrott, till exempel genom riktad in-
formation till vissa branscher, så att fler kan upptäcka och anmäla häleri-
brott. 
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Från strategier till åtgärder 
Nedan presenteras ett antal konkreta förslag som har diskuterats fram uti-
från de olika strategierna. Figur 7 återger den förenklade modell över häle-
riets produktions- och marknadsprocess som presenterades i det sista kapit-
let i föregående del. Modellen visar de olika mötesarenorna mellan den lega-
la och illegala ekonomin i olika skeden. De olika mötesarenorna har be-
nämningarna A–E, och när de konkreta förslagen redovisas i slutet av detta 
avsnitt anges inom parentes vilken mötesarena som avses. Dessa mötesare-
nor är av grundläggande betydelse för att förklara effektiviteten i häleri-
brottsligheten. Utmärkande för mötesarenor är att de kan övervakas, block-
eras eller på annat sätt påverkas av brottsbekämpande och brottsförebygg-
ande åtgärder. Syftet med att löpande ange bokstäverna för Mötesarenorna 

är att underlätta för läsaren att knyta de konkreta förslagen till mötes-
arenorna, det vill säga att sätta dem i relation till vårt teoretiska perspektiv. 
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Figur 7. Centrala aspekter av modellen över häleriets produktions- och marknadsprocess  
– viktiga mötesplatser. 



 

 140 

STRATEGI: FÖRSVÅRA ATT DEN LEGALA EKONOMIN UTNYTTJAS FÖR ATT HANTERA OCH 
OMSÄTTA STÖLDGODS 

Åtgärder som ökar medvetenheten hos legala aktörer som tillhandahåller 
tjänster och resurser som underlättar hälerier: 

(A) Ett viktigt brottsverktyg för tjuvar och hälare är att använda information, till 
exempel om rutinerna i ett företag eller om ett företags kunder. Det kan också 
handla om information som är offentligt tillgänglig via myndigheter eller media, 
som inkomst- och ägarförhållanden. Organiserade stölder, ofta beställnings-
verk av hälare, förutsätter som regel att det finns personer inne i verksamheten 
som kan underlätta brottsligheten. Sådana insiders kan ”hjälpa till” med infor-
mation om lager, inköp, larm, rutiner etc. Informationens betydelse för stöld- 
och häleribrottsligheten kan inte nog betonas. För att öka vaksamheten på den 
kommersiella marknaden kan branschorganisationerna samla och sprida kun-
skap om vilken sorts information som kan utnyttjas inom respektive sektor. Fö-
retag bör ha en medveten strategi för hur information ska hanteras. 

(B) Vid sidan av information, kan företag inom vissa branscher behöva se över hur 
företagets resurser i övrigt används av anställda och eventuellt obehöriga. I de 
flesta typer av företag finns fordon som kan utnyttjas, men intrycket är annars 
att detta i första hand gäller företag med olika typer av verkstadsresurser som 
kan användas för förädling av stöldgods. 

(A) Försäkringsbolagen bör ge ersättning endast för maskiner och utrustning vilkas 
tillverknings- eller serienummer sedan tidigare uppgetts till försäkringsbolaget, i 
stället för att ersätta skador på hela anonyma bestånd. Kanske bör bolagen 
även kräva in kopior på kvitton etc. 

(B) Häleribrottslighet är ofta i behov av att stöldgods transporteras och ibland ock-
så förvaras. Legala aktörer kan anlitas för sådana tjänster och detta underlättas 
bland annat genom att uppdragsgivarna inte alltid behöver uppge identitet och 
information om godset till dem som utför transporterna. En förebyggande åt-
gärd är därför att transportörer, speditörer, lagerhållare och andra aktörer som 
tillhandahåller sådana tjänster begär uppgifter om uppdragsgivaren och god-
set.  

(C) En förädlingsmetod är att pantsätta föremål, som sedan inte löses ut utan säljs, 
eller att anlita auktionshus. På det sättet får föremålen en legitim status. Detta 
möjliggörs genom att pantbanker och auktionsverk inte efterfrågar fångeshand-
lingar, försäkringsbrev eller liknande dokumentation som styrker eller indikerar 
äganderätt för guld och smycken. Pantbanker och auktionshus bör därför efter-
fråga sådan dokumentation. 

(B) Det viktigaste steget i förädlingen av en stulen bil är registreringsbesiktningen 
när det är fråga om (ibland falsk) import. Vägverket tar från år 2007 över an-
svaret för ursprungskontrollen, vilket bör försvåra häleri eftersom någon ur-
sprungskontroll knappast sker idag. Från 2004 har enhetliga registreringsbevis 
införts inom EU för att förenkla kontrollen av dokument. Ett direktiv i Schengen-
konventionen ska också göra uppgifter om stulna fordon tillgängliga för alla 
medlemsländer. 

(D) Många vill följa reglerna men saknar kunskap om de bestämmelser som gäller. 
En enkel broschyr med information om de lagar som gäller för handeln inom 
vissa branscher, till exempel begagnade varor och ädelmetaller, bör därför tas 
fram och spridas. Sådana broschyrer bör också finnas tillgängliga på flera 
språk.  
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(D) Kunskapen är ofta bristfällig om att registrering ibland ska ske hos flera olika 
myndigheter. Ett förslag är att personer som registrerar företag alltid får infor-
mation om att registrering ska ske även hos Polisen i de fall då verksamheten 
gäller handel med begagnade varor. 

 
Ågärder som ökar medvetenheten och kunskapen hos potentiella köpare: 

(D) När stöldgods säljs i legitima sammanhang finns sällan någon misstanke om 
stöldgods hos köparna. Genom att sprida kunskap om förekomsten av stöld-
gods på legala marknader samt ytterligare upplysa om lagen om godtrosför-
värv och de risker det därmed innebär att göra oförsiktiga inköp kan köparna 
göras mer uppmärksamma. Information sprids lämpligen av branschorganisati-
oner och av aktörer inom rättsväsendet vad gäller lagen om godtrosförvärv av 
lösöre. 

(C, D) Genom samarbete mellan Polisen, Larmtjänst och nätannonsaktörer kan 
information spridas till dem som köper och säljer privat på nätet. Upplysningar 
bör i synnerhet ges om lagen om godtrosförvärv, men också generellt om 
förekomsten av stöldgods. Exempelvis kan en länk från Blocket till ett efterlyst 
fordon eller annat föremål vara ett sätt att konkretisera stölderna. 

 
Åtgärder som ökar risken för upptäckt: 

(B)  Häleribrottsligheten förädlar stöldgodset för att underlätta varans försäljning på 
den legala marknaden. En sådan metod är att försäkra godset. Försäkringsbo-
lagens säljare bör därför snabbt kunna kontrollera föremålets beteckning mot 
en nyckel för skrov- och tillverkningsnummer för båtar, entreprenadmaskiner 
och -utrustning etc. för att kunna kontrollera att den uppgivna beteckningen är 
giltig – inte bara kontrollera att beteckningen inte tillhör ett stulet fordon. (Man 
måste dock tillse att åtkomsten till informationen inte är sådan att den kan 
läcka ut.) 

(D)  En översyn bör ske av lagstiftningen för att undersöka möjligheten att tillämpa 
lagen om begagnathandel även på nätet, eller åtminstone upplysa om de re-
gleringar som gäller.  

(C)  Vid nätannonsering bör det finnas minimikrav på de uppgifter som anges, till 
exempel att annonsören måste ange ett registrerat telefonnummer. För vissa 
typer av gods bör det också finnas krav på att vissa uppgifter anges i annon-
sen, som till exempel tillverkningsnummer, registreringsnummer etc. 

(D)  När det gäller eventuella kännetecken på föremålet eller i försäljningssituatio-
nen bör tillverkare och auktoriserade återsäljare av särskilt stöldbegärliga ob-
jekt ge råd om hur man undviker att köpa stulna föremål. (Jfr hur vissa tillverka-
re upplyser om skillnaden mellan äkta och pirattillverkade varor.) 

(D)  Öka medvetenheten och uppmärksamheten hos olika aktörer som kan tänkas 
komma i kontakt med häleribrott, så att fler kan upptäcka och anmäla häleri-
brott. Till exempel genom riktad information till vissa branscher, eller informa-
tionskampanjer i samarbete med branschorganisationer. 

(B, D)  Även mindre dyrbara elektronikföremål kan upptäckas i högre utsträckning om 
försäkringsbolagen för utbetalningar kräver att serienummer etc. har angetts i 
anmälan till polisen. Genom ett sådant krav på konsumenterna underlättas 
spaningsarbetet. 

(D)  Registrering av såväl entreprenadmaskiner som båtar har tidigare föreslagits. 
Dessa förslag bör ses över ytterligare. 
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(D)  Ett arbete bör inledas för att se över möjligheterna för Skatteverket att upp-
täcka tecken på häleri vid revision av företag. Här kan lagstiftning krävas. Kan 
Skatteverket och Polisen tillsammans ha en särskild strategi för kontroll av ut-
satta branscher? Ett förslag är att företag som misstänks för svarta eller illega-
la affärer åläggs att redovisa inköpskvitton eller fakturor under en viss tid.  

 
STRATEGI: ÄNDRA ATTITYDEN TILL ATT KÖPA STÖLDGODS OCH BIDRA TILL 
HÄLERIBROTTSLIGHET 

Åtgärder som ökar kunskapen om häleribrottet, ökar medvetenheten om 
vilka handlingar som utgör brott samt minskar utrymmet för bortförkla-
ringar för aktörer som inte är kriminellt inriktade: 

(D) Upplysa potentiella köpare om lagen om godtrosförvärv och de risker det 
därmed innebär att köpa något med oklart ursprung (för att minska benägen-
heten att chansa). Information kan lämnas av Polisen och kanske också av 
privata aktörer som försäkringsbranschen. Som nämnts ovan kan information 
ges på nätannonssajter, men även andra kanaler som media kan tänkas. 

(D) Informera om hur häleribrottsligheten ser ut och hur den hänger ihop med 
annan brottslighet. Särskilt värdefullt kan vara att visa att det finns ”offer” för 
den här typen av brottslighet. Till exempel genom upplysningskampanjer från 
myndigheter, intresseorganisationer och privata aktörer. Man kan betona att 
hälerier finansierar narkotika och är en viktig aspekt av den trygghetshotande 
vardagsbrottsligheten. 

(D) Potentiella köpare bör också ges möjlighet att enkelt kunna kontrollera om 
föremål och fordon är stulna. Detta förutsätter att konsumenten vet vart han el-
ler hon ska vända sig, att den som svarar har tillgång till alla uppgifter om 
anmälda stölder, dels att anmälningarna är korrekta och slutligen att stölder 
anmäls. Polis och försäkringsbransch kan mer aktivt upplysa om de kontroll-
möjligheter som finns tillgängliga. 

 
STRATEGI: ÖKA MÖJLIGHETERNA ATT UPPTÄCKA HÄLERIBROTT OCH UTDÖMA STRAFF 

Åtgärder som fokuserar på prioriteringar, rutiner och arbetssätt hos de 
brottsbekämpande myndigheterna: 

(D)  Vid anmälan om stöld bör målsäganden direkt få lämna vissa uppgifter om det 
som stulits, i stället för att komplettera allting senare. Det ökar möjligheten att 
matcha fynd mot anmälda stölder kort tid efter stölden, samt minskar risken för 
felaktiga uppgifter – vilket samtidigt minskar de felaktiga ersättningarna från 
försäkringsbolagen. 

(D)  Anmälningarna till polisen om stöld bör innehålla tillräckligt med information för 
att kunna identifiera påträffat gods, exempelvis typ av föremål, tillverkningsår, 
färg, serienummer, särskilda kännetecken. Vad gäller unika föremål som exem-
pelvis konst och antikviteter vore det önskvärt med en större mängd bildmate-
rial. Brottsanmälningarna bör också kvalitetssäkras så att riktigheten i uppgif-
terna säkras. 

(D)  Från polishåll menar man att det råder osäkerhet hos många poliser om gods-
registren och hur man söker i dem. Utbildning av poliser i hur registren an-
vänds kan förbättra sökningarna, göra det möjligt att spåra mer gods och ge 
mer tillförlitliga svar till allmänheten om gods de tänkt köpa. 
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(D)  Se över befogenheterna för de få gods- och registerrotlar som finns hos Poli-
sen, och hur hela landet kan nås. Är det till exempel möjligt med en riksrotel 
och poliser som jobbar med gods på deltid i varje distrikt?  

(C, D)  Lagring av nätannonser har efterlysts för att underlätta spårning av gods och 
öka upptäcktsrisken. Ett visst utbyte finns mellan polisen och annonssajter. En 
heltäckande kontroll av vad som säljs på nätet förutsätter emellertid att annon-
ser kan lagras hos Polisen. Här kan lagstiftning behövas. Kontinuerlig tillgång 
till data blir också möjligt om annonsföretagen hamnar under lagen om handel 
med begagnade föremål. 

(D)  Polismyndigheterna ute i landet bör i högre grad prioritera arbetet med att 
registrera dem som handlar med begagnade varor. Genom registreringen får 
handlarna information om de regler som gäller och polisen får bättre kännedom 
om marknaden. Riktad besöksverksamhet är ett viktigt led i att fånga upp hand-
lare och utbyta information. Polisen upplever också att besöken har en av-
skräckande effekt. 

(D)  Inom City polismästardistrikt i Stockholm används e-post för att skicka ut efter-
lysningar på stulna föremål till handlare och pantbanker. Sådan och annan ny 
teknik bör användas i högre utsträckning för att nå ut med och införskaffa in-
formation.  

(D)  På riksnivå bör det finnas en eller flera tjänster som har som uppgift att samla 
in information kring de mycket dyrbara och unika kulturföremål som tillgrips i 
Sverige. Dessa bör representera Sverige i internationella informationsutbyten 
och tillse att föremålen blir internationellt efterlysta. 

(D)  Polis och åklagare bör gå vidare med efterforskningar kring påträffat gods i 
utredningar – varifrån har det kommit och vart var det på väg? Vilka har hante-
rat det? 

(D)  Åklagarna bör i högre utsträckning använda sig av ovarsamhetsrekvisit vid 
häleribrott.  

(D)  Näringsförbud bör i högre utsträckning ingå i påföljden för mer omfattande 
hälerier. 

 
Åtgärder som ökar medvetenheten och uppmärksamheten hos andra aktö-
rer som kan tänkas komma i kontakt med häleribrott: 

(B, D) Det bör ställas högre krav på försäkringstagarna att kunna redovisa unika 
egenskaper hos stulna föremål. Skadereglerarna bör tillse att polisen får kän-
nedom om unika egenskaper hos gods man betalar ut ersättning för och att fö-
remålet finns efterlyst. 

(C) Annonssajter kan också lämna information om vilka regler som gäller handel 
med begagnade varor, godtrosförvärv, häleribestämmelser etc. Detta kan ske 
genom frivilliga överenskommelser eller genom att aktörerna åläggs att infor-
mera. 

(C, D)  Branschorganisationer bör genomföra riktade kampanjer om hälerirelaterade 
brott där respektive branschspecifika problem kan belysas, för att öka med-
vetenheten och uppmärksamheten. 
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Avslutning 
Många aktörer är inblandade – myndigheter inom rättsväsendet, försäk-
ringsbranschen, marknadens aktörer etc. Dessa aktörer har också olika 
intressen som ibland gör att arbetet drar åt olika håll; polisen vill hellre 
gripa enskilda än fundera i termer av stöldgods och kriminella marknader, 
åklagarna i sin tur prioriterar fall med ett visst straffvärde, försäkringsbran-
schen vill få tillbaka godset, företagare vill göra smidiga affärer och räknar 
därför med vissa förluster. Sist, men inte minst – konsumenter vill göra 
trygga inköp, men kanske ännu hellre billiga. Kan vi få varje aktör att i 
ökad utsträckning tänka i banor av hälerier och marknader är mycket vun-
net. Då blir det möjligt att se stöldbrottsligheten i ett större sammanhang, 
och då kan hälerier motverkas. På det sättet kan stölderna minska. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Kodmanus för genomgång av domar 
och förundersökningsprotokoll 
Vilken typ av varor hanterades? 
- Specialisering: områden, värde, tillgänglighet 
 
Har brottet någon koppling till legal verksamhet? 
- Typ av legal verksamhet 
- Typ av koppling : 

o Integrerad front – häleri som en del av verksamhet, framför allt 
detaljhandel 

o Funktionell förenklad front – stöldgods distribueras inte direkt 
till konsumenter, den legitima verksamheten avser andra typer 
av varor än stöldgodset utgör, kan hantera vidare sortiment av 
stöldgods 

o Avvikande front – häleriverksamhet som separat del i förhållan-
de till legitim verksamhet 

 
Vilka resurser krävs för häleriet? 
- Ekonomi 
- Nätverk 
- ”Skuggverksamhet” för att dölja brottslighet 
 
Hur är brottsligheten organiserad?  
- Hur många personer dömdes för häleri? 
- Hur många personer dömdes för andra brott med anknytning till häleri-

brottet? 
- Hur ser förhållandet till tjuvar ut? 
- Hur ser förhållandet till andra hälare ut? 
- Hur ser förhållandet till andra legala verksamheter ut? 
 
Vilka yrkeskategorier / uppgifter finns? 
- Målvakter 
- Förberedande uppgifter 
- Förvaring av stöldgods 
 
Hur ser produktionsprocessen ut? 
- Anskaffning 
- Förädling 
- Distribution 
 
Har brottet någon koppling till annan illegal verksamhet? 
- Andra åtalspunkter 
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Bilaga 2. Arbetsversion av hälerimodellen 

 
 

 

Generella faktorer:
Marknad – efterfrågan, priser, reglering

Arbetsmarknad
Social kontroll/samhällsstruktur

Lagar och övervakning
Affärsstrategier – vinstmaximering

och riskminimering

 
 
 
 
Generella resurser: 
Utrustning, verktyg 
Transportmöjligheter 
Lagringsutrymmen 
Kanaler/kontakter (positioner/relationer) 
Kompetens 
Kunskap om marknad och brottsbekämpning 

Produktion 
 
Godstyp  
Identifiering 
Metod 
Plats 
Resurser 
Leverantör 

Anskaffning
 
Hälartyp 
Verksamhet 
Leverantörer 
Inköpsavtal 
Anpassning av varan
Resurser 

Slutförsäljning 
 
Försäljningsställe 
Marknadsföring 
Kontext 
Kund 
 

Förädling 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


