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Referatskrivare: Tingsfiskalen Emma Hellman 

 

 

 

Debattledaren, professor jur.dr. Kimmo Nuotio, Finland, inledde med att presentera 

ämnet och upplägget för sessionsmötet. 

 

Referenten, polismästaren i Reykjavik Stefán Eiríksson, Island: Ämnet proaktiv eller 

reaktiv brottsbekämpning är ett spännande ämne som kan angripas på olika sätt. I min 

artikel redogör jag för ämnet ur min synvinkel som polismästare. I artikeln diskuteras 

bland annat om informationsinsamling och analys av information är en nödvändighet 

med hänsyn till den utveckling som skett de senaste åren. Vidare diskuteras den 

isländska polismyndighetens möjligheter till proaktiva undersökningar, varvid 

konstateras att Island inte är i samma situation som övriga nordiska länder. 

Först vill jag behandla vad som ligger i begreppen proaktiv och reaktiv 

brottsbekämpning. Det är min uppfattning att många saker faller in under begreppen. 

Den vidaste definitionen av proaktiv brottsbekämpning innefattar allt vad polisen och 

andra gör för att förhindra kriminalitet. Härunder faller exempelvis polisens arbete 

med att synas på bestämda ställen vid vissa tidpunkter, förbättrad belysning och arbete 

med ungdomar. Man kan också snäva in begreppet proaktiv brottsbekämpning till 

inhämtande och analys av information. 

Som de flesta känner till är polisen i besittning av en enorm mängd 

information som samlas in i det dagliga arbetet. Som exempel kan nämnas att polisen 

på Island kommer till alla allvarliga trafikolyckor och registrerar vissa uppgifter, så 

som omständigheterna vid olyckan. Polisen bygger på så sätt upp information som 

kan utnyttjas på många olika sätt. Exempelvis ändrades trafikljusen i en gatukorsning 

i Reykjavik där många olyckor inträffat under år 2007, vilket fick till följd att antalet 

olyckor minskades betydligt året därpå. Detsamma gäller för exempelvis inbrott då 

polisen registrerar diverse upplysningar som tidpunkt, metoder och uppgifter om 

påstådd gärningsman. Dessa upplysningar kan sedan analyseras och användas för att 

förebygga inbrott, bland annat genom organiserad övervakning och information till 

allmänheten. Man kan eventuellt argumentera för att detta tenderar att vara reaktiv 

brottsbekämpning då det handlar om händelser som redan inträffat och man lär sig av 

erfarenheter. Det är endast delvis korrekt eftersom åtgärderna sker i förebyggande 

syfte. 

Det är min uppfattning att ju mer information som polisen har desto större är 

möjligheten att vidta förebyggande åtgärder och förhindra kriminalitet. Saken är dock 

inte löst även om man har hela världens information. I detta sammanhang bör vi tänka 

på tre saker. För det första att man överhuvudtaget använder föreliggande 

upplysningar till att analysera och kartlägga kriminalitet, för det andra att dessa blir 

korrekt analyserade och för det tredje att man därefter reagerar på ett korrekt sätt. 

Detta väcker frågan om hur långt polisen bör gå i sin efterforskning och 

inhämtning av information. Det är självklart att polisen har större möjligheter till 
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efterforskning om det är fråga om allvarlig kriminalitet. Möjligheten att använda 

exempelvis telefonavlyssning begränsas i de flesta länder till allvarlig kriminalitet. I 

många länder är vidare metoder som brottsprovokation inte tillåtet. Jag vill ge ett 

exempel som knyter an till produktion och distribution av barnpornografi. Distribution 

av barnpornografi sker först och främst på Internet och ofta på ett högt utvecklat vis. 

Polisens forskning visar att kriminella på detta område har en stor kännedom om 

informationsteknologi och har arbetat hårt med att studera samt utveckla 

distributionsmetoder som gör det svårt, och ibland även omöjligt, för myndigheterna 

att finna distributionen. Jag överväger om detta inte är ett område där man bör utvidga 

polisens möjlighet att aktivt använda lockbeten och andra efterforskningsmetoder. 

Den isländska polismyndigheten har inte samma möjlighet till proaktiva 

efterforskningsmetoder som de andra nordiska länderna har. Detta förhindrar den 

isländska polisen från att reagera på organiserad brottslighet och på terrorism så 

effektivt som man skulle kunna göra. 

Det är inte möjligt för polisen att förebygga all kriminalitet och terrorism. 

Om polisen får tillräckliga befogenheter till att utföra sitt arbete så ska dessa 

befogenheter vara precisa och avgränsade samt inte gå längre än vad som är 

nödvändigt. Inte minst bör man förbättra bearbetningen av föreliggande information. 

Man får inte heller glömma att det inte bara är polisens uppgift att förebygga brott och 

att bygga upp ett bra samhälle. Det finns flera vägar mot samma mål. Vi bor alla i ett 

öppet och demokratiskt samhälle, vilket vi vill fortsätta med, varför det måste ske en 

balansgång mellan de synpunkter som redogjorts för. 

 

Korreferenten, advokaten Jakob Lund Poulsen, Danmark: När jag läste Stefán 

Eiríkssons referat reagerade jag på att Island, som är ett föregångsland på många 

andra sätt, ligger efter på detta område i förhållande till övriga nordiska länder. I 

Danmark har vi exempelvis haft en säkerhetspolis i 60 år. Liksom i Sverige, Norge 

och Finland har det skett en utveckling av proaktiva brottsbekämpningsåtgärder. 

I Danmark återfinns proaktiva brottsbekämpning i lagen om polisens 

verksamhet från 2004. Enligt lagen ska polisen verka för trygghet, säkerhet, fred och 

ordning i samhället. Polisen ska främja dessa ändamål genom förebyggande, 

hjälpande och handhavande verksamhet. I Danmark ingår kriminalitetsförebyggande 

verksamhet i polisens arbete. De senaste 20 åren har det exempelvis funnits ett 

framgångsrikt samarbete mellan polis, skolor och socialförvaltning, kallat SSP-

samarbetet. Detta samarbete är centralt för förebyggande av ny kriminalitet och att 

hindra ungdomar från att komma in i en dålig miljö och bli negativt påverkade av 

äldre kamrater. I Danmark finns proaktiv lagstiftning även på många andra områden. 

Proaktiva insatser kräver utan tvekan stöd i lag. De sista tio åren har det därför skett 

lagstiftning som haft till syfte att möjliggöra proaktiva insatser. Exempelvis har 

polisen möjlighet att meddela s.k. zonförbud när det finns misstanke om att personen 

ska begå en straffbar handling på en viss plats. Därtill kan en person i samband med 

vissa idrottshändelser förbjudas att vistas närmare än 500 meter från den aktuella 

platsen från sex timmar före händelsen till sex timmar efter händelsen. 

Användningen av proaktiva åtgärder måste dock ske på ett rättssäkert sätt. 

Om ingreppen har en viss intensitet krävs en domstolskontroll med möjlighet till 

muntligt hörande. I Danmark har vi dessvärre en situation med skiftande politiska 
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hållningar som är i kapplöpning om vem som är först med ett nytt verktyg eller en ny 

befogenhet till polisen. 

Några avslutande kommentarer på Tor-Aksel Buschs mycket tankeväckande 

inlägg. Tanken om en mer aktiv styrning är även en fråga om den enskilda domarens 

personlighet samt sociala och kulturella förståelse. Vi bör i vart fall i Danmark få in 

materiell processledning i högre grad inom straffprocessen. Så vitt gäller ett utvidgat 

medverkansansvar kan nämnas att den danska medverkansbestämmelsen är väldigt 

vid i förhållande till andra länder rättssystem. Det finns dock inte någon bestämmelse 

om passiv medverkan. Passiv medverkan tar närmast sikte på att om en person 

förhåller sig passiv så underlåter inte bara personen att delta i något utan underlåter 

även att gripa in. 

 

Lagmannen Stefan Strömberg, Sverige: Det här ämnet rymmer ett antal frågor. Det är 

viktigt att fundera över varför man ska vara proaktiv och ett skäl är att den 

kriminalitet som vi pratar om är sådan som aldrig anmäls, exempelvis trafficking. Det 

kan vara så att man vet att vissa personer bedriver en kriminell verksamhet men man 

kan inte knyta verksamheten till konkreta brott. För att polisen ska kunna komma till 

rätta med detta så bör de därför arbeta proaktivt. 

Polisen har begränsade möjligheter att använda den information som finns i 

förebyggande syfte. Proaktivt arbete kan vara ganska begränsat. Det är inte som 

allmänheten föreställer sig att man med enkla knapptryckningar kan få reda på allt om 

vissa personer. Vi har även anledning att fundera på all den information som finns och 

som har samlats in av andra myndigheter i andra syften, exempelvis försäkringskassan 

och skattemyndigheten. Polisen kan vilja ta del av denna information i 

brottsbekämpande syfte, vilket är känsligt eftersom informationen samlats in för ett 

annat ändamål. Vi borde bli tydligare med att markera att denna information kan 

användas i annat syfte. 

Vad gäller den materiella processledningen vill jag påpeka att det är parterna 

som bestämmer processens ram och innehåll medan domarens uppgift är att döma 

mellan åklagaren och den tilltalade. 

 

Professor jur.dr. Kimmo Nuotio, Finland: Världen har förändrats så att vikten av den 

polisiära analysen och informationen har ökat markant. Tidigare var det kriminologer 

som hjälpte oss att definiera vad det handlade om. Informationsverksamheten står på 

en annan nivå än den traditionella straffprocessuella verkligheten. Kanske är det 

straffrättsjuridiken som gör att det är svårt att driva målen avseende organiserad 

brottslighet.  

 

Riksrevisor Gudrun Antemar, Sverige: Det som nu behandlas rör till stor del en 

proaktiv brottsbekämpning som bygger på kunskap. Man bör dock ställa sig frågan 

hur vi ska utnyttja de nya verktyg som vi fått av lagstiftaren vad gäller att förverka 

brottsvinster. Jag skulle vilja veta om man inom brottsbekämpningen endast ser det 

som något som används när tid och möjlighet finns eller om det är så att man faktiskt 

gör ett övervägande mellan det traditionella synsättet att lagföra enskilda personer 

genom att gå på straff och att använda reglerna om förverkande.  
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Stefán Eiríksson: Det är intressant för mig att höra om situationen i Danmark och om 

skillnaderna mellan Island och de nordiska länderna. Det måste vara balans och om 

polisen får för mycket befogenheter är det inte balans. Frågan är var vi hittar balansen. 

 

Jakob Lund Poulsen: Vi kan se exempel på att polisen vill ha möjligheter till 

exempelvis telefonavlyssning i ett tidigare skede. Om ingreppsmöjligheterna ges i ett 

tidigare skede med lägre misstankegrad närmar vi oss dock det totala 

övervakningssamhället och i så fall förlorar vi allmänhetens tillit till rättssystemet.  

I Danmark har vi kommit långt vad gäller informationsutbyte mellan 

myndigheter och jag vill nästan påstå att det inte finns några gränser för utväxling av 

information. En mer spännande fråga är samarbetet med privata aktörer och 

verksamheter i brottsbekämpande syfte. 

 

Debattledaren, professor jur.dr. Kimmo Nuotio avslutade med att tacka samtliga 

deltagare för en givande diskussion. 


