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SAMMANFATTNING 
 
 

Sammandrag 
Forskning visar att organiserad brottslighet varken är så internationell 
eller så organiserad som den ofta framställs i media och av 
brottsbekämpande myndigheter. Syftet med detta meddelande är att ge 
en annan bild av internationell organiserad brottslighet. I den första delen 
av meddelandet analyseras kriterierna för definition av internationell 
organiserad brottlighet, och det antyds att termen ”allvarlig brottslighet” 
skulle vara lämpligare på EU-nivå. Den andra delen omfattar en översyn 
och en kritisk diskussion av sambandet mellan strukturerna för EU:s 
polisverksamhet och polisens val och begränsningar. Tvivel framförs mot 
den ökade användningen av nya analytiska metoder och modeller som 
”underrättelsestyrt polisarbete”, och alternativ föreslås. Det föreslås att 
man inte längre enbart ska förlita sig på insiderinformation och uppgifter 
från polisen utan också hämta inspiration från andra modeller för 
polisarbete och att ta med oberoende personer i de analytiska panelerna 
som utarbetar framtida hotbildsrapporter avseende allvarlig brottslighet. 
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SAMMANFATTNING 

Syfte 

Detta meddelande behandlar analyser av internationell organiserad brottslighet i EU. Syftet 
är att ge en annan bild av brottslighet än den som vanligtvis målas upp i nyhetsinslag och 
på geopolitiska kartor i kartböcker. 
 
Efter det kalla krigets slut har författarna till dessa kartböcker försökt tillämpa ett sådant 
resonemang på den organiserade brottsligheten som utvecklats på området för militär 
strategi. De har utgått från att kriminella grupper har en struktur och strategiska mål, 
såsom att invadera territorier och marknader. Genom att tillämpa sådana resonemang har 
dessa analytiker enhetliggjort den mångfald av olikartade grupper som ägnar sig åt 
kriminell verksamhet, som om de vore instrument under befäl av en främmande makt. Med 
tiden har allt fler kartor framställts på detta sätt. På grund av sin ”enkelhet” har de använts 
som bevis för kriminell verksamhet. De tenderar att rättfärdiga kraven på polisväsendet att 
hitta den organiserade brottslighetens rötter och ”transportvägar”. Dessa kartor ger 
emellertid en i grunden snedvriden motiverad framställning av allvarlig kriminell 
verksamhet i EU. Det är därför mycket viktigt att lägga fram analyser som bygger på 
utförlig kriminologisk kunskap, men också på kritiska reflexioner från själva 
polismyndigheterna, för att kunna ge användbara rekommendationer till de institutioner 
som ansvarar för dessa frågor på EU-nivå. 
 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

 Den motiverade framställningen av allvarlig organiserad brottslighet i EU måste 
frikopplas från de förenklingar som uppstår genom strategiska kartor. 

 För det första ger dessa kartor inte en detaljerad och nyanserad översikt över den 
kriminella verksamheten. Brottsligheten överrepresenteras i dessa skildringar, vilket 
leder till åtgärder som liknar dem som vidtas för att hantera militärliknande hot. Faktum 
är att kriminella aktörer långtifrån har den kapacitet som tillskrivs utländska arméer 
(avsnitt 1.1). 

 För det andra nämns kriminella organisationer sällan vid namn på dessa kartor. I stället 
kopplas de ofta till en viss nationalitet eller till och med en viss etnisk grupp. Därmed 
underblåser de misstänksamhet mot hela folkgrupper, trots att bara ett fåtal personer i 
själva verket är ansvariga för den kriminella verksamheten. Denna praxis är desto mer 
problematisk eftersom den enhetliggör många små grupper på ett felaktigt sätt och 
fördunklar ett mycket viktigt faktum, nämligen att aktiva kriminella organisationer i EU 
nästan aldrig består av individer från en enda etnisk grupp eller bygger på nationalitet. 
Dessutom bedrivs de mest lukrativa formerna av kriminell verksamhet av lokala 
grupper, som är etablerade sedan länge och har ingående kännedom om nätverken för 
penningtvätt och/eller om befintliga lokala, regionala eller till och med nationella former 
av beskydd (avsnitt 1.3). 

 För det tredje läggs tonvikten i dessa framställningar vid en marginell aspekt av 
fenomenet, dvs. brott som begås av utländska medborgare. Samtidigt förmörkas den 
viktigaste aspekten av fenomenet, dvs. förbindelserna med lokalsamhället, särskilt på 
kommunal nivå (avsnitt 1.2 och 1.3). Gränsöverskridande kriminell verksamhet låter sig 



Utredningsavdelning C: Medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor 

 4

inte beskrivas enbart som handlingar som begås av utländska medborgare i deras 
hemland och i EU. 

 Organiserade kriminella nätverk, i den mån de existerar och är bestående (vilket är 
sällsynt), uppstår inte enbart på grund av utländska brottslingar. Sådana nätverk 
upprättas när lokala kriminella aktörer med god kännedom om det egna samhället 
sluter tillfälliga allianser kring ”affärsmöjligheter” med distributörer av en viss produkt. 
Det råder också en ständig inbördes konkurrens. De flesta formerna av organiserad 
kriminell verksamhet, exempelvis de som bedrivs av maffior, har inte överflyttats till EU 
utifrån, trots att vissa personer av denna åsikt har motsatt sig fri rörlighet och 
Schengensamarbete och förutspådde det värsta (avsnitt 1). Maffiorna har inte sänt ut 
de sina i förskingringen som soldater för brottsligheten med uppdrag att upprätta 
brohuvuden. Däremot har de mer eller mindre framgångsrikt försökt att få fotfäste 
genom att använda sig av befintliga lokala nätverk. I nästan samtliga fall har 
konkurrens, ibland under våldsamma former, ersatt alla former av stabila allianser 
(avsnitt 1.4 och 1.5). 

 Den allvarliga brottsligheten i Europa är därför mer oorganiserad än organiserad. Detta 
förklarar varför experter inte kan komma överens om en exakt definition av organiserad 
brottslighet (avsnitt 1.1) eller om mervärdet av traditionell kartläggning av sådan 
verksamhet. Sådan kartläggning lyckas inte visa i vilken utsträckning den kriminella 
verksamheten är instabil och tillfällig, trots att den är allvarlig.  

 Det finns en föreställning om att stabil organiserad brottslighet bedrivs mellan mäktiga 
organisationer vars grundval är gränsöverskridande etnisk solidaritet, och att denna 
verksamhet ligger bakom EU:s allvarliga organiserade brottslighet som helhet. Denna 
föreställning håller emellertid inte för granskning genom noggrann analys av uppgifter 
som samlats in av lokala polismyndigheter, domstolsbevis till stöd för särskilda mål och 
studier från kriminologer som på grundval av sin forskning drar slutsatsen att 
strategiseringen och geopolitiseringen av brottsligheten är felaktig. I dessa studier och 
analytiska modeller ifrågasätts effekterna av journalistiska skildringar och 
strategiseringen av den allvarliga organiserade brottsligheten. Genom det sistnämnda 
fenomenet tillskrivs den kriminella verksamheten en osannolikt hierarkisk och 
samordnad struktur. Dessutom fastslås en osannolik kontinuitet mellan hot mot den 
yttre säkerheten och hot mot den inre säkerheten. Denna kontinuitet leder till 
överdriven förenkling av komplexa och obeständiga brottsfenomen i stället för förklaring 
av deras föränderlighet och nätverksdimension. 

 I detta meddelande beskrivs de mest exakta och gedigna angreppssätten när det gäller 
allvarlig internationell brottslighet, eller snarare gränsöverskridande brottslighet. Därav 
framgår att kriminell verksamhet inte följer stabila mönster. 

 Större delen av denna verksamhet är knuten till lokala möjligheter. Dessa lokala 
möjligheter är sällan bestående. De uppstår ofta på grund av lagändringar (exempelvis 
avreglering av finanssektorn) som ger upphov till möjliga kryphål för olagliga 
marknader och produkter. De är högst sällan resultatet av att en utländsk maffia 
inympar sin verksamhet och bygger upp transportvägar och samarbetsmönster under 
många år. 

 Gränsen mellan lagligt och olagligt i kriminell verksamhet är långtifrån vattentät, och 
framför allt gäller detsamma gränsen mellan den kriminella eller undre världen och det 
lagliga samhället. Detta förhindrar försök att förutse olaglig handel innan handlingarna 
har begåtts, trots uppmärksammade insatser på detta område. Faktum är att seriösa 
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analyser av olaglig handel visar hur fullständigt lagliga lokala företag underlättar 
brottslighet mer än något annat, genom hemliga samförstånd och underförstådda avtal. 

 Kampen mot sådan kriminell verksamhet måste därför bedrivas på minst tre nivåer i 
kombination: 

 För det första på nivån för allmän lagstiftning som genom att påverka lagliga 
handelsflöden har gjort det möjligt för olagliga flöden att passera oupptäckta genom 
lagligen öppnade kanaler (exempelvis genom reformer som påverkar bankväsendet 
eller genom att vissa områden görs till skatteparadis). 

 För det andra på nivån för polisverksamhet, särskilt de myndigheter som är 
specialiserade på att bekämpa allvarlig och organiserad brottslighet, såsom Europol och 
dess nationella kontaktmyndigheter. 

 För det tredje på nivån för polismyndigheter och administrativa myndigheter som 
handskas med det vardagliga arbetet i städer (avsnitt 2) och utveckling av ett brett och 
fullständigt spektrum av polisverksamhet som alternativ till underrättelsestyrt 
polisarbete.  

 Dessa tre nivåer är sammanflätade och information måste spridas och delas. Att 
begränsa kampen mot allvarlig brottslighet till den andra nivån (Europol och dess 
kontaktmyndigheter) innebär att man ignorerar såväl behovet av bättre reglering av 
finansiella flöden (exempelvis skatteparadis) som lokala polisstyrkors dagliga kamp mot 
brottslighet. Dessutom leder det till följande paradox: Specialiserade polisenheter måste 
koncentrera sina insatser på ett marginellt fenomen, som ofta utvärderats på ett vinklat 
sätt, och hålls samtidigt ansvariga för bristen på resultat. De får i uppgift att utarbeta 
rapporter som förstärker stereotyper, trots att en betydande andel av dessa poliser är 
starkt skeptiska till nyttan av sådana dokument och de resultat som kan uppnås genom 
dem. Dessa enheter vill ha mer tid till att framställa användbara lägesbilder som återger 
komplexiteten i deras uppdrag, inte starkt förenklande sammanfattningar. Liksom rådet 
hävdar i sina slutsatser uppfyller Octa (hotbildsbedömningen avseende den 
organiserade brottsligheten) i sitt nuvarande format inte kraven i den önskvärda 
policycykeln på en mer djupgående analys som tillför pålitlig information.1  

 På grundval av de intervjuer som genomförts inför detta meddelande och den 
tillgängliga akademiska forskningen om internationell polisverksamhet, särskilt om 
polisens informationsutbyte, verkar det som att lokala polisstyrkor troligen gör ett 
mycket bättre arbete än vad de vanligtvis tros göra. De arresterar ett avsevärt antal 
småbrottslingar och orsakar allvarliga störningar i den olagliga handeln. Om de inte 
hittar ”hjärnan” eller ”generalen” bakom brottsligheten är det för att sådana personer 
inte existerar. Dessa poliser är ibland irriterade över de allmänna rapporter som 
översänds till dem, särskilt på EU-nivå, eftersom dessa rapporter inte hjälper dem i 
deras dagliga arbete och eftersom komplexiteten i lokala situationer förbises genom att 
man ger ”sammanfattningar”. I dessa rapporter, exempelvis Europols hotbedömningar 
Octa och nu Socta, görs framför allt ingen skillnad mellan olika lokala variationer i 
mönstren för kriminell verksamhet, vilket skulle vara användbart. I stället upprepas år 
efter år samma kartor över de stora ”knutpunkterna” för brottslighet (bilagor i 

                                                 
1  Europeiska unionens råd (den 25 oktober 2010) ”Result of the "Harmony" project - A generic European Crime 

Intelligence Model - Bringing together the existing instruments and strengthening Europol's central role” 
(Resultatet av Harmonyprojektet – En generisk europeisk kriminalunderrättelsemodell – Att sammanföra 
befintliga instrument och stärka Europols centrala roll), rådets dokument nr 14851/10, s. 71 (endast 
tillgängligt på engelska). 
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avsnitt 5). Dessa polisers sviktande tillit får en allvarlig följd genom att de besvarar 
Europols begäran om information med växande skepsis. 
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REKOMMENDATIONER 
 
 Mot bakgrund av dessa slutsatser verkar Europol, som ger ut Octa-rapporterna, ha ett 

allvarligt positioneringsproblem. 
 
 Genom att försöka leva upp till förväntningar från politiker och medier för att få 

erkännande samtidigt som man är medveten om verksamhetens begränsningar förlorar 
Europol trovärdighet på lokal nivå. Soca (Serious Organised Crime Agency) i 
Storbritannien har liknande problem. I båda fallen är det relevansen hos en 
underrättelsestyrd modell för polisverksamhet som ifrågasätts. En sådan modell kan 
bara fungera med stark information från fältet, vilket i sin tur möjliggör en sofistikerad 
analys av korrekta och verkliga uppgifter. Om denna modell förfaller förlorar den sin 
relevans, särskilt om ”nedifrån-och-upp-logiken” ersätts av en 
”uppifrån-och-ned-logik”. 

 
 I meddelandet rekommenderas att man hämtar inspiration från andra typologier 

och modeller för att lösa dessa svårigheter. Ett fullständigt spektrum av 
polisverksamhet, där de tre nivåerna i kampen mot allvarlig brottslighet kombineras, är 
en av dessa modeller. Ett av de mest framträdande alternativen är det som utarbetats 
av polisintendent Sleipnir vid Royal Canadian Mounted Police. Inom denna modell 
betonas skillnaden mellan olika typer av allvarliga brott och vikten av att bekämpa 
ekonomisk brottslighet och miljöbrott. Dessa typer av brott är inte lätta att 
upptäcka genom de nuvarande indikatorerna för allvarlig brottslighet, trots 
att de utgör den mest kostsamma typen av brottslighet för samhället som 
helhet och också den typ av brottslighet som är svårast att bekämpa enbart genom 
polisarbete. Dessa brott, som har en så central betydelse, kan emellertid bekämpas 
genom ett samordnat synsätt på polisinsatser, genom att se till att ekobrott och 
miljöbrott finns med på agendan och genom att dessa insatser kombineras med lokal 
offentlig politik samt rekommendationer och åtgärder på EU-nivå. 

 
 EU skulle ha en klar fördel på detta område på grund av sin struktur, där de 

ansvariga myndigheterna inte förlitar sig på ett enda nationellt politiskt system. 
Europol skulle kunna svara för denna verksamhet utan att öka sin grad av ingripanden 
över lag. 

 
 När det gäller modeller bör Europol få mer tid att utarbeta sina rapporter. Möjligen 

kunde en rapport vart fjärde år vara lämpligt. Sådana rapporter bör emellertid vara 
extremt detaljerade för att undvika att olika fenomen smälts samman och vinklas på de 
sätt vi har konstaterat. 

 
 Årliga rapporter bör inriktas mot ett särskilt område för att tillföra mervärde. Man bör 

börja med allvarliga former av brottslighet som hittills har marginaliserats (miljöbrott, 
ekonomisk brottslighet). För att rapporterna ska bli konsekventa bör omfattningen av 
informationen och de insamlade expertutlåtandena utvidgas för att undvika att 
rutiner utvecklas och att det bildas ett mönsterberoende med tiden. 

 
 Dessa rapporter bör inte inriktas enbart på de polismyndigheter som är 

specialiserade på att bekämpa organiserad brottslighet eller narkotika. Deltagandet bör 
utvidgas till att omfatta polismyndigheter i storstäder och viktiga finanscentrum. 
Trovärdigheten på lokal nivå skulle därmed förbättras genom detaljerade exempel. 
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Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), som har 
sitt säte i Portugal, har använt sig av en sådan metod. Rapporterna skulle omfatta 
expertutlåtanden från källor utanför polisen, exempelvis läkare, sociologer eller 
etnologer, för att undvika den tropism som präglar de specialiserade polisenheternas 
arbete. Medverkan från framstående personer inom politik och ekonomi i de 
analytiska paneler som inrättas för rapporten skulle också vara av central betydelse för 
att ge en allmän översikt över internationella finansiella mekanismer där organiserad 
brottslighet infogar sig och för att överväga alternativa motåtgärder utöver 
brottsbekämpning. 

 
 Detta kunde möjligen ske inom ramen för ”Harmonyprojektet” som diskuterats 

inom ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten 
(Cosi), på villkor att denna kommitté öppnas upp för ett större antal deltagare för att 
stärka dess allmänna konsekvens och djupgående expertkunskap. I nuläget är 
Harmonyprojektet alltför administrativt inriktat och i viss mån begränsat till utbyte 
mellan ett minskat antal grupper som delar samma åsikter2. 

 
 Europaparlamentet är medlagstiftare och delar budgetansvaret på detta område. Det 

medverkar emellertid aldrig i samrådsförfarandet enligt Harmonyprojektet. Vad beror 
detta på? Europaparlamentet skulle kunna bidra med ett alternativt perspektiv på 
dessa områden, exempelvis genom att bidra till kvaliteten hos Europols rapporter. 
Representanter som utsetts av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor skulle kunna delta i detta syfte. Sådana representanter 
skulle få i uppdrag att bidra med ett bredare synsätt och ta med den allmänna 
lagstiftningen och dess effekter i beräkningen, eftersom specialiserade myndigheter 
och organ kanske inte kan inkludera denna nivå fullständigt. Dessutom bör 
ordföranden för ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre 
säkerheten uppmanas att redogöra för parlamentet om sin syn på förbindelser mellan 
de olika myndigheterna och deras framsteg på detta område, liksom om den ständiga 
kommitténs särskilda ansvar för uppföljning av Harmonyprojektet. 

 

                                                 
2  Denna synpunkt överensstämmer delvis med den forskning som utförts av Madalina Busuioc och Deirdre Curtin 

för Europaparlamentet (Busuioc och Curtin 2011) och den forskning som företagits av Amandine Scherrer, 
Julien Jeandesboz och Emmanuel-Pierre Guittet (kommande meddelande om en strategi för den inre 
säkerheten). Dessa forskare har genomfört djupintervjuer och ställer sig på grundval av dessa mer kritiska till 
den ”vanliga” metoden, som är en förebyggande metod som tillämpas uppifrån och ned och där vissa aktörer 
utesluts. Detta meddelande utgör också ett komplement till Valsamis Mitsilegas forskning för att beskriva 
”Rådets rambeslut om bekämpning av organiserad brottslighet: Vad kan göras för att stärka EU-lagstiftningen 
på detta område?”, ett meddelande som utarbetades på uppdrag av Europaparlamentet (PE453.195).  



 






