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ORGANISERAD 
BROTTSLIGHET: 
INTERNATIONELLT 
SAMARBETE 
ELLER LOKALA 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT?

Organiserad brottslighet är ett smått förvirrande begrepp. Det betyder 
olika saker beroende på vem du frågar. Det här avspeglar sig i 

europeisk kriminalpolitik, där definitionerna inte alltid har varit tydliga och 
prioriteringarna har skiftat. Det som är tydligt är att organiserad brottslighet 
mer eller mindre har blivit synonymt med allvarlig internationell brottslighet. 
Detta kan skapa en idé om att organiserad brottslighet är något som ska 
hanteras av strategiska spelare på hög nivå. Men organiserad brottslighet 
existerar också lokalt och har lokal påverkan. Personer som arbetar 
brottsförebyggande lokalt, och även poliser, har viktiga roller att spela i att 
förhindra och bekämpa organiserad brottslighet. 
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ORGANISERAD BROTTSLIGHET, ALLVARLIG 
BROTTSLIGHET, INTERNATIONELL BROTTSLIGHET

Organiserad brottslighet är ett nyckelbegrepp inom kriminalpolitik och brottsprevention, men det är inte alltid 
tydligt vad som faktiskt utgör organiserad brottslighet. På den internationella arenan inkluderar många viktiga 
institutioner och dokument ett eller flera kriterier, som antingen förklarar ordet ”organiserad” eller smalnar av 
det. På global nivå finns FN-konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.1 På EU-nivå har 
vi länge nöjt oss med termen ”organiserad brottslighet”, som finns i en åtgärdsplan i kampen mot organiserad 
brottslighet (1997),2 Rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet3 och vanliga situationsrapporter 
om organiserad brottslighet som sätts ihop av medlemsstaterna (från 1994), som 2006 blev till Europols 
hotbildsbedömning avseende den organiserade brottsligheten (OCTA). 

För ungefär tio år sedan började även EU lägga till kriterier, nämligen ”allvarlig” och ”internationell”. 2010 antogs 
EU:s policy för att bekämpa organiserad och allvarlig internationell brottslighet.4 2013 ersattes Europols OCTA 
av hotbildsbedömningar avseende den allvarliga organiserade brottsligheten (SOCTA).5 Rådet främjar det 
”administrativa tillvägagångssättet för att förhindra och bekämpa allvarlig och organiserad brottslighet” och 
har etablerat ett nätverk för det.6 Europeiska kommissionen offentliggjorde nyligen sin strategi för att bekämpa 
organiserad brottslighet, som lägger tonvikt på den ”gränsöverskridande och internationella dimensionen av 
organiserad brottslighet” med orden ”organiserad brottslighet är en internationell verksamhet”, och man talar 
om ”allvarliga brott”.7 Allt sammantaget kopplas organiserad brottslighet ofta ihop med, eller till och med blandas 
ihop med, allvarlig brottslighet och internationell brottslighet. 

Men vad är organiserad, allvarlig och internationell brottslighet? Termen ”organiserad brottslighet” anses ibland 
vag och inte särskilt produktiv.8 Det beror till stor del på att organiserad brottslighet kan syfta både på vem, 
dvs. de kriminella organisationerna, och vad, dvs. brottstyperna och de typiska tillvägagångssätten för vissa 
brottsfenomen.9 

Skiftet mot allvarlig brottslighet i EU:s policy togs ändå emot väl. Allvarlig brottslighet definieras inte i termer av 
organisationen eller aktiviteten, utan i termer av vilken skada som orsakas av brottet.10 Nyckelfrågan blir huruvida 
ett brott är tillräckligt allvarligt för att hanteras på överstatlig nivå. Med Europols ord: ”Allvarlig brottslighet syftar 
på kriminell aktivitet som anses värd att rapportera om men inte uppfyller definitionen för organiserad kriminell 
grupp (OCG) i rambeslutet från 2008. De facto rör det också enskilda aktörer eller individuella handlingar.”11 
Detta avspeglar det faktum att många allvarliga brott begås av kriminella som inte är organiserade.12 Sexuella 
övergrepp på minderåriga av någon offret känner är ett exempel på ett brott som uppenbart är allvarligt, men 
inte nödvändigtvis organiserat. Fler än tjugo allvarliga brottsfenomen utöver organiserad brottslighet faller nu 
under Europols ansvarsområde när det finns en internationell aspekt på dem.13  
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Internationell brottslighet är i slutändan kanske inte så enkelt som det verkar. I likhet med organiserad brottslighet 
kan det syfta både på den kriminella aktiviteten och den kriminella gruppen. Vi kan prata om internationell 
brottslighet när brottet täcker eller involverar handlingar i mer än ett land. Detta gäller smuggling av varor 
eller personer över gränser. Vi kan också prata om internationell brottslighet när en kriminell grupp består av 
medlemmar från flera olika länder. För även om vissa organiserade kriminella grupper består av medlemmar av 
samma nationalitet (antingen inhemsk eller utländsk) samarbetar vissa kriminella regelbundet med människor 
av andra nationaliteter. I EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021-2025 syftar internationell 
brottslighet på båda sakerna.14 

Michael Levi: ”Organiserad brottslighet kan betyda allt från stora italienska syndikat 
i snygga kostymer eller sicilianska bondekläder till tre olycksbådande inbrottstjuvar 
med ett fönstertvättsföretag där en agerar utkik, en gör inbrott och en tvättar 
pengar. Om någon komponent i deras verksamhet innefattar ett annat land blir de 
transnationella organiserade brottslingar!”15 

Vissa har anfört kritik mot tvetydigheten i begrepp som organiserad brottslighet och hur de påverkar politiken. De 
observerade att organiserad brottslighet kan vara en kriminell handling där två eller flera personer samarbetar, 
även om det bara sker vid det tillfället.16 Och mycket riktigt tillhandahöll Rådets rambeslut från 2008 ingen 
definition av organiserad brottslighet, men definierade istället en organiserad kriminell grupp, vilket inte betydde 
mer än att minst två personer samarbetade vid en kriminell aktivitet.17 Vissa kritiker beklagar den negativa effekt 
som den konceptuella vagheten har på politik som rör organiserad brottslighet och menar att den har skapat ett 
”brett spelfält där både politiker och företag kan driva sin egen agenda”.18

IT-brottslighet illustrerar väldigt tydligt hur termerna organiserad, allvarlig och internationell 
brottslighet korsar varandra och inte utan svårigheter kan appliceras på vissa kriminella 
fenomen. IT-brott varierar enormt i hur mycket skada de orsakar och hur allvarliga de 
därmed är. Jämför till exempel skadlig programvara, drogsmuggling på darknet och 
cyberattacker mot viktig infrastruktur. IT-kriminella kan agera ensamma, vara del 
av en organisation eller erbjuda sina tjänster till organiserade kriminella grupper.19 
Ansvaret för förhindrandet av, och kampen mot, IT-brottslighet faller på många 
aktörer, från specialiserad internationell brottsbekämpning till småföretag och enskilda 
internetanvändare som bör skydda sina enheter.20 På sätt och vis har internet och 
människors kunskaper om internetteknik till och med förändrat hur brott organiseras: 
traditionellt sett har ett visst mått av struktur och organisation krävts för att begå 
sofistikerade brott, men IT-brott och brott som är beroende av IT begås allt oftare av 
små och väldigt lösa nätverk.21
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INTERNATIONELLT ORGANISERAD  
BROTTSLIGHET – INTERNATIONELLT 

ORGANISERADE LÖSNINGAR?

Internationell organiserad brottslighet är inget som lokala eller ens nationella aktörer kan hantera på egen 
hand. Det krävs en internationell, gemensam ansträngning för att störa och förhindra internationella kriminella 
handlingar och organisationer. Vid sådana internationella samarbeten är utbytet av, och tillgången till, 
information avgörande. I Europa är system för informationsutbyte som Schengens informationssystem (SIS) 
och samarbetsplattformar som European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) centrala 
i kampen mot allvarlig och organiserad internationell brottslighet.22 

Det betyder dock inte att lokala aktörer inte har någon roll att spela i kampen mot organiserad brottslighet. 
Det finns en viss diskrepans mellan de prioriteringar för allvarlig och organiserad brottslighet som anges av 
EU:s policycykel å ena sidan och lokala prioriteringar å andra sidan. Ett vanligt antagande är att organiserad 
brottslighet är internationell och bäst hanteras av nationella eller internationella strategiska spelare på hög nivå, 
medan lokala aktörer bör fokusera på lokal, icke-organiserad brottslighet.23 Politiker har länge, ofta utan någon 
faktamässig grund, gjort påståenden om den organiserade brottslighetens särskilda natur och ständigt växande 
hot, vilket har lett till den allmänt utbredda uppfattningen att ”exceptionella kriminella hot måste besvaras med 
exceptionella åtgärder”.24 Lokala aktörer, å andra sidan, tvekar ibland inför att ta tag i kampen mot allvarlig och 
organiserad brottslighet.25 Men det finns flera skäl till att dessa brott också bör hanteras av lokala och regionala 
aktörer, som kan göra viktiga bidrag i kampen mot dem. Låt oss ta en titt på de två viktigaste anledningarna. 

ANLEDNING 1: 

ALL ALLVARLIG OCH ORGANISERAD  
BROTTSLIGHET ÄR INTE INTERNATIONELL

Om vi ser organiserad brottslighet som avsiktlig kriminell aktivitet som kräver ett samarbete mellan flera förövare 
är inte all organiserad brottslighet nödvändigtvis internationell. Europols senaste SOCTA beräknar att 65 % av 
alla organiserade kriminella grupper (OCG) består av medlemmar av olika nationaliteter, vilket innebär att en 
tredjedel har medlemmar av samma nationalitet.26 Enligt samma rapport är mer än 70 % av de organiserade 
kriminella grupperna aktiva i fler än tre länder27; med andra ord är mer än en fjärdedel av dem bara aktiva i ett 
eller två länder. 

Det kanske inte låter mycket, men Europol fokuserar naturligtvis främst på internationell brottslighet. Det 
är inte svårt att komma på exempel på organiserade kriminella grupper vars aktiviteter bara sker i ett land 
eller till och med mycket mindre områden. Gatu- och ungdomsgäng är några sådana. En viktig trend i EU 
är fragmentariseringen av organiserade kriminella grupper, vilket leder till en ökning av antalet grupper. De 
här mindre grupperna tar allt oftare formen av gatugäng som kontrollerar ett visst, relativt litet, stadsområde 
och rekryterar bland befolkningen i det området.28 De har givetvis kopplingar till internationell brottslighet, 
men deras profil är först och främst lokal. Alltså är gatugäng ofta inblandade i droghandel, där de kontrollerar 
lokala drogmarknader, men andra organiserade kriminella grupper är ansvariga för tillförseln.29 Vissa har till och 
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med argumenterat för att all organiserad brottslighet i grund och botten är lokal, i betydelsen att organiserad 
brottslighet har sitt ursprung i lokala handelsrelationer som är beroende av delade lokala intressen.30 Att rikta 
uppmärksamheten mot lokal organiserad brottslighet har fördelen att det skiftar fokus från att jaga undflyende 
internationella aktörer till att förhindra lokal rekrytering och skydda offer och stadskvarter.31 

Att minska den organiserade brottslighetens inverkan på lokalsamhället

Den förhärskande, brottsbekämpande inställningen till organiserad brottslighet bevarar idén om 
internationell brottslighet på hög nivå eftersom den fokuserar på just den typen av brott. Men en 
gräsrotssyn som utgår från lokala skador avslöjar att organiserad brottslighet ofta är väldigt lokal. 

I Storbritannien gjorde ett team på sex forskare just det i tre områden i två städer.32 De 
identifierade totalt femton organiserade kriminella grupper och urbana gatugäng. När de 
hade identifierats använde man blandade undersökningsmetoder för att kartlägga gruppernas 
aktiviteter, deras organisation och rekryteringsmekanismer samt hur allt det hör ihop med 
policyer för att kontrollera brottslighet. 

Majoriteten av gruppmedlemmarna var födda och uppvuxna i staden där de verkade. De flesta 
av dem bodde i området där de var aktiva och tenderade att hänga där som ett sätt att utöva 
kontroll. Rekryteringen, ofta genom kriminell exploatering, var för det mesta lokal. Kvinnor och 

flickor som utnyttjades av de grupper som ägnade sig åt sexuell exploatering 
hittades både lokalt och på andra platser. Allt sammantaget var lokala fysiska 
och sociala sammanhang viktiga bestämmande faktorer för lokal organiserad 
brottslighet. 

Forskarna kom fram till att problem med sådan lokal organiserad brottslighet 
kräver ett lokalt svar med flera aktörer som drivs av lokal kunskap. 

Hela forskningsrapporten finns här: https://www.police-foundation.org.uk/
publication/reducing-impact-organised-crime-local-communities/ 

ANLEDNING 2:

 ALL ORGANISERAD BROTTSLIGHET HAR EN 
LOKAL PÅVERKAN OCH ÄR BEROENDE AV LOKALA 

OMSTÄNDIGHETER

All organiserad brottslighet, oavsett om den är internationell eller ej, yttrar sig i slutändan lokalt. Ett labb som 
framställer syntetiska droger, till exempel, finns på en specifik plats, får ström av ett specifikt företag, dumpar 
sitt giftiga avfall på en specifik plats och skapar risker för lokalsamhället (genom kemikalier eller bränder).33 
Drogmarknader är knutna till specifika platser, där de har stor påverkan: ökade våldsnivåer, drogmissbruk, 

https://www.police-foundation.org.uk/publication/reducing-impact-organised-crime-local-communities/%20
https://www.police-foundation.org.uk/publication/reducing-impact-organised-crime-local-communities/%20
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rädsla för brottslighet och annat obehag som slängda nålar.34 Så även om de separata delarna av processen 
(produktion, smuggling, försäljning) sker i olika länder har de alla en tydlig lokal påverkan. På samma sätt kan 
offer för internationell människosmuggling jobba på en lokal biltvätt.35 Det kan också hända att organiserade 
kriminella grupper tvättar sina inkomster i olika länder, men det är troligt att pengarna tjänades på kriminella 
aktiviteter som i allt väsentligt är lokala.36

Men den organiserade brottslighetens lokala dimension når längre än de kriminella handlingarnas omedelbara 
påverkan. Det är avgörande för organiserade kriminella att komma i kontakt med andra förbrytare och komma 
överens om ett samarbete. Den här processen beror på den lokala kontexten, både vad gäller de platser där 
förbrytare träffas (förhållanden där förbrytare konvergerar37) och de sociala kopplingar som hjälper förbrytare att 
träffa andra förbrytare och som skapar möjligheter till brottslighet (social möjlighetsstruktur38). Andra aspekter 
av den lokala kontexten tillhandahåller också möjligheter för organiserad brottslighet eller kan hindra den: den 
juridiska, ekonomiska, rättsvetenskapliga och till och med geografiska kontexten där kriminella grupper är aktiva 
avgör deras tillgång till varor, deras chans att lyckas marknadsföra illegala varor och tjänster, deras möjligheter 
att återinvestera intäkter samt sannolikheten att komma undan med allt. Det har till exempel observerats att 
drogmarknader i EU skiljer sig åt rejält från ett land till ett annat, och till och med inom länder. Handeln med, och 
bruket av, cannabisharts (hasch) är högst i Spanien, där marockanska produkter kommer in i EU, och försäljningen 
av smuggelcigaretter är i allmänhet högre i områden med låga inkomster.39 Slutligen är organiserade kriminella 
grupper ”kulturellt och kognitivt inbäddade i den lokala kulturen”,40 vars värderingssystem utgör bakgrunden till 
det generationsöverskridande överförandet av kriminalitet och rekrytering.41 

LOKALA ÅTGÄRDER MOT ALLVARLIG OCH 
ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Det ovanstående torde göra det tydligt att lokala aktörer kan och bör spela en roll i kampen mot allvarlig och 
organiserad brottslighet. De har ett eget intresse av att bekämpa sin organiserade brottslighet, eftersom de 
kan uppleva ett högre antal offer och ökad rekrytering, ökat våld och ökade störningsmoment i relation till den 
organiserade brottsliga aktiviteten samt ökade nivåer av rädsla för brott. 

Att centralisera svaret på organiserad brottslighet på nationell eller till och med internationell nivå har lett till 
ökat, gränsöverskridande samarbete mellan rättsväsenden, men den preventiva och skyddande effekten hos 
sådana tillvägagångssätt är begränsad. Högprofilerade strategier som börjar i toppen, såsom att följa pengarna 
och att gripa högt uppsatta kriminella, lyckas inte leverera resultat och därför förblir illegala marknader relativt 
opåverkade av dem (eller har åtminstone anpassat sig).42 Den lokala polisen och de lokala myndigheterna är 
väl lämpade att bedöma och kartlägga lokala illegala marknader och skadorna som orsakas av organiserad 
brottslighet, men lokala uppgifter drunknar ofta i ”informationstsunamin” som internationellt samarbete och 
informationsutbyte har medfört.43

Effektiv brottsprevention förlitar sig på detaljerade analyser av problemen med brottslighet, och bara lokala 
aktörer kan utföra dessa.44 Därför bör lokala erfarenheter och lokal kunskap spela en nyckelroll i kampen mot 
organiserad brottslighet.45 
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Sofielund-metoden

Sofielund-metoden är ett utmärkt exempel på ett initiativ för att förhindra organiserad brottslighet 
som är baserat i lokalsamhället och där flera aktörer deltar. Programmet riktar in sig på allvarlig 
brottslighet i området Sofielund i Malmö – främst den öppna drogmarknaden, men också andra 
problem som följer på den, såsom (vapen)våld och offentliga olägenheter. 

Sofielund-metoden består av ett stort antal åtgärder som vidtas av lokala aktörer och intressenter, 
inklusive en lokal fotbollsklubb, en hyresgästförening, företag och lokala myndigheter som 
stadsplaneringskontoret och polisen. Samarbetet mellan flera aktörer tar formen av ett nätverk 
som är modellerat efter affärsförbättringsområden (”business improvement districts”, eller BID). 
Konkreta åtgärder innefattar ett antal situationsanpassade åtgärder, såsom ökad patrullering 
och kameraövervakning, tillsammans med ett antal sociala preventionsinitiativ som riktar in sig på 
ungdomar som rekryteras eller utnyttjas av organiserade brottslingar. 

Forskare har bevakat och utvärderat metoden. De observerade en avgjord minskning av både 
brottslighet och otrygghetskänslor i området. 

Sofielund-metoden vann European Crime Prevention Award 2019. 

För mer information om Sofielund-metoden, se https://eucpn.org/document/sofielund-approach 

Utöver detta bör lokala myndigheter spela aktiva roller i hindrandet och förebyggandet av organiserad brottslighet. 
Samhällsprevention och utvecklingsprevention, som per definition är lokala, är viktiga grundpelare i kampen mot 
organiserad brottslighet. De hjälper till att minska rekryteringen till organiserad brottslighet, öka närsamhällets 
motståndskraft mot skador och att bli offer, samt skapa effektiva polisingripanden (t.ex. genom hjälplinjer).46

En åtgärdsväg för lokala aktörer såväl som nationella myndigheter utöver rättsväsendet är den administrativa 
metoden.47 Detta har definierats som ”ett sätt att förebygga och hantera skadligt utnyttjande av den rättsliga 
infrastrukturen genom samarbete över flera organ som bygger på delning av information och åtgärder för att 
ställa upp barriärer.”48 Det är inte bara så att mycket av den relevanta informationen genereras på lokal nivå, 
utan lokala myndigheter bör också spela en viktig roll i att vidta och koordinera åtgärder. 

Lokala (och nationella) myndigheter kan använda sin regleringsmakt för att hindra den organiserade 
brottsligheten. Detta kan göras på ett flertal olika sätt. Ett klassiskt exempel är att vägra ge tillstånd till en 
verksamhet (en bar, en massagesalong, en restaurang) eller till alkoholförsäljning på en plats som skulle fungera 
som en front för kriminell verksamhet. Inspektioner som arbetskraftsinspektioner, matsäkerhetsinspektioner och 
brandsäkerhetsinspektioner är ett annat verktyg som kan användas för att störa kriminell aktivitet.49 Organiserad 
brottslighet är ofta beroende av lokala omständigheter och det är upp till lokala myndigheter att göra något åt 
det.50 

Lokala myndigheter befinner sig också i en bra position för att koordinera åtgärder mot organiserad brottslighet. 
Samhällsbaserade interventioner kräver bidrag från olika lokala aktörer (t.ex. skolor, socialtjänsten, polisen), 
invånare och företag. Samhällsprevention är viktigt eftersom det har potential att minska rekryteringen till den 
organiserade brottsligheten.51 Att hantera sådana samarbeten och samordna dem med flera myndigheters 
administrativa ingripanden samt polisens och åklagarnas åtgärder kan vara en roll för lokala myndigheter. De 
befinner sig i mitten av allt och är ofta välbekanta med hur ett problem med organiserad brottslighet manifesterar 

https://eucpn.org/document/sofielund-approach


sig i närmiljön. Men även för tillvägagångssätt som inte är koordinerade på lokal nivå krävs ofta lokala åtgärder 
för att nå framgång. I kampanjer som sträcker sig över hela EU, såsom de kampanjer EUCPN anger i EMPACT-
ramverket, tar nationella och lokala aktörer på sig mycket av den faktiska spridningen av kampanjmaterialet. 

SLUTSATS

Organiserad brottslighet blandas ofta ihop med allvarlig och internationell brottslighet. Den förhärskande synen på 
”internationell organiserad brottslighet” har lyft organiserad brottslighet till den nationella eller internationella nivån, 
där den blir fokuset för policyer som i huvudsak är verkställighetsorienterade. Men all allvarlig och organiserad 
brottslighet är inte internationell. Och kanske än viktigare: all organiserad brottslighet har lokal påverkan i termer 
av skador och rekrytering. Följaktligen är det bästa svaret på allvarlig och organiserad brottslighet en integrerad 
metod som kombinerar både reaktivt polisarbete och prevention, och där internationella, nationella och lokala 
aktörer gör sin del. Lokala myndigheter har definitivt en roll att spela i kampen mot organiserad brottslighet. De 
befinner sig i en bra position för att komplettera verkställighetsbaserade policyer med en preventiv och skyddande 
metod. Lokala myndigheter sitter ofta inne på viktig information om problem med organiserad brottslighet. De 
befinner sig också i en idealisk position för att hantera partnerskap mellan flera olika myndigheter. Därmed 
har de potential att både minska rekryteringen och de väldigt påtagliga skadliga effekterna som organiserad 
brottslighet har på lokalsamhället. 
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