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Privata aktörers ansvar 
 

Riksrevisor Gudrun Antemar, Sverige 

 

 

Bekämpningen av den svåraste brottsligheten och de mest samhällsskadliga 

företeelserna måste i framtiden bygga på ett tätare samarbete mellan myndigheterna 

och privata aktörer. De privata aktörerna behövs i brottsbekämpningen. Det är inte 

bara myndigheterna som gör den analysen. De privata aktörerna knackar på dörren 

och vill delta och påverka.  

De privata aktörerna har ett större ansvar för att förebygga brott än de tar. 

Detta ansvar bygger inte på ett otydligt definierat samhällsansvar utan mer på att 

företagsledningen har ansvar för att skydda företaget mot brott för att tillvarata ägar- 

och vinstintressen. Riskanalyser som identifierar företagets sårbarheter, risk för 

skadliga beroenden och risk för att utsättas för brott bör göras och identifierade 

risker bör hanteras av företagsledningen.  

De privata aktörernas roll i brottsbekämpningen bör utvecklas utifrån 

självklara begrepp som rättsäkerhet och effektivitet. Det krävs rimliga förväntningar 

på vad myndigheterna ska åstadkomma, en tydlig ansvarsfördelning mellan 

myndigheter och privata aktörer och ett bättre informationsutbyte. Det fortsatta 

arbetet bör ske inom ramen för en samlad strategi som bygger på kunskap.      

 

1 Inledning 

Bekämpningen av de allvarligaste kriminella företeelserna kräver samarbete mellan 

brottsbekämpande och andra myndigheter både nationellt och internationellt. Det är 

väl känt och det samarbetet utvecklas hela tiden bl.a. med hjälp av nya legala 

instrument och nya tekniker.  

Men detta är inte tillräckligt. Det blir allt mer tydligt att modern 

brottsbekämpning inte kan bygga enbart på myndighetssamarbete inom och över 

nationsgränserna. För att vi ska komma åt den svåraste brottsligheten och de mest 

samhällsskadliga företeelserna måste vi koppla ihop brottsbekämpningen och 

myndigheterna med andra delar av samhället.  

I flera länder – däribland Sverige - har man kommit fram till att modern 

brottsbekämpning fordrar att privata aktörer agerar och lägger resurser på att 

motverka brott. Det är inte bara myndigheterna som står för den analysen. De privata 

aktörerna och andra delar av det civila samhället knackar på dörren och vill ha 

inflytande i brottsbekämpningen. I huvudsak handlar det om att öka mångas 

incitament att skydda sig mot brott. Det blir - om man gör rätt - ett sätt att minska 

incitamenten att begå brott. Möjligen har myndigheterna och de privata aktörerna lite 

olika utgångspunkter och förväntningar på ett samarbete – men det tycks råda enighet 

om att ett ökat samarbete behövs – åtminstone inom vissa områden.  

Samverkan mot brott finns i olika former och på olika nivåer i samhället. 

Brottsbekämpande myndigheter samverkar med banksektorn, försäkringsbranschen, 

revisionsbranschen, upphovsrättsorganisationer, hyresvärdar och NGO:s för att nämna 

några. Det samarbete som redan finns ser lite olika ut beroende på vilket land vi talar 
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om, hur initiativet ser ut, vilken kriminalitet det är frågan om och vilka delar av den 

privata sektorn som är involverad i samarbetet. Generellt kan man dock säga att om 

man har målet att brottsbekämpningen ska bli så effektiv som möjligt – och nå ända 

fram till bekämpning av samhällsskadliga företeelser snarare än enskilda brott – så 

kan man göra mer inom alla de samverkansområden som jag nyss har nämnt.  

 

2 Utgångspunkter  

Om man skulle närma sig frågan om privata aktörers ansvar i brottsbekämpningen 

från mer teoretiska utgångspunkter krävs en ingående och längre analys. Den skulle i 

så fall handla om ramarna för det offentliga åtagandet, brottsbekämpningen som en av 

statens kärnuppgifter, olika alternativa former för genomförandet av statlig 

verksamhet på detta område, förvaltningsrättsliga normers genomslag i offentlig 

verksamhet i privat regi, straffprocessrättsliga överväganden om proaktiv och reaktiv 

brottsbekämpning och säkert mycket mer än så.  

Med den tid som står till förfogande inför en debatt inom blocket ”Modern 

brottsbekämpning” verkar det klokast att överge de teoretiska utgångspunkterna och i 

stället välja ett mer praktiskt angreppssätt. Jag kommer att huvudsakligen tala om 

företag och branschföreningar när jag försöker belysa inte bara de privata aktörernas 

ansvar utan också deras roll i brottsbekämpningen.  

 

Det tänkte jag göra utifrån tre utgångspunkter.  

 

 De privata aktörerna behövs i brottsbekämpningen. 

 De privata aktörernas ansvar går ut på att skydda företaget  

utifrån en analys av sambandet mellan risk för brott och vinst.  

 De privata aktörernas roll kan utvecklas    

- utifrån rimliga förväntningar på myndigheternas ansvar  

- genom tillräckligt informationsutbyte   

- inom ramen för en samlad strategi som bygger på kunskap. 

 

3 De privata aktörerna behövs i brottsbekämpningen 

Det finns ”vita fläckar” i samhällets kontrollstruktur som kriminaliteten utnyttjar. 

 

Detta anförande går ut på att beskriva varför de privata aktörerna bör ta ett större 

ansvar än nu. Ett ansvar som innebär ett mer strukturerat och långsiktigt engagemang 

i brottsbekämpningen. 

Den frågan handlar inte i första hand om resurser utan mer om vem som har 

bäst möjligheter att utifrån sin uppgift åstadkomma resultat. De privata aktörerna är 

inom vissa områden närmare brottsligheten än myndigheterna. Därmed har de en 

uppgift, kan påverka och åstadkomma reslutat.  

Det beror på att den allvarliga kriminaliteten delvis rör sig i de legala 

strukturerna och i den privata sektorn. Man skulle kunna uttrycka det så att tillgång till 

den legala samhällsstrukturen och privata aktörer är en nödvändighet för att kriminell 

verksamhet ska fungera i längden. Det handlar bl.a. om att varor och tjänster som den 

privata sektorn tillhandahåller behövs också för en kriminell verksamhets logistik. 



Privata aktörers ansvar 

 

415 

 

Den normala strukturen inom affärslivet behöver alltså användas för att begå brott 

eller för att dölja brottslighet. Lokaler hyrs, inventarier anskaffas, bankkonton öppnas, 

elektroniska betalningar skickas, pengar växlas, personer anställs, kollektivavtal 

träffas. Listan på exempel kan göras lång.  

När legala strukturer används i kriminella syften uppkommer särskilda risker 

eftersom kontrollen brister. De brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att 

arbeta proaktivt i dessa sammanhang är i realiteten mycket begränsade. Det handlar 

som sagt inte om resurser. Man skulle snarare kunna hävda att grunduppdraget för 

brottsbekämpningen och främst polisen inte rimligen kan gå ut på att upprätthålla 

allmän ordning och säkerhet för att förebygga brott inom ramen för affärslivets 

stuktur. Samtidigt är det tveksamt om privata aktörer och branschföreningar ser det på 

detta sätt. Lika tveksamt är det om de privata aktörerna har gjort en tillräcklig analys 

som tydligt definierar uppgiften att motverka brott eller snarare uppgiften att skydda 

det egna företaget och branschens företagsstruktur från att användas av kriminella 

aktörer.  

Därmed uppstår ”vita fläckar” i samhällsstrukturen som blir en arena där 

kriminella företeelser kan utvecklas och växa och medföra risker för skadliga 

beroenden i näringslivet. Att motverka detta är lika viktigt för privata aktörer som för 

brottsbekämpande myndigheter.  

Vem som hittills har tagit initiativet till brottsförebyggande samarbete ser lite 

olika ut på olika områden. Ofta har de brottsbekämpande myndigheterna och främst 

polisen drivit på samarbetet. Jag ska nämna några korta exempel på områden där 

privata aktörer blir mer och mer engagerade i samarbete för att förebygga brott.   

När det gäller penningtvätt var initiativet till en början lagstiftarens och krav 

ställdes på banker och senare även på andra privata aktörer. Att attacker mot 

bankernas IT-system har blivit mer vanliga har lett till att säkerheten i 

betalningssystemen står högt på agendan för många. Det har ökat intresset för 

samverkan mot brott. Bankerna har också tagit initiativ till samarbete som går ut på att 

stoppa möjligheterna att betala via nätet i samband med trafficing. Försäkringsbolagen 

arbetar mycket för att förebygga brott men vill samarbeta mer för att minska risken 

för bedrägerier. De vill ha mer information från de brottsbekämpande myndigheterna 

för att identifiera risker för nya bedrägerier. Revisionsbyråerna är på stark 

frammarsch. Här handlar det mer om att få företagen att skydda sig mot brott. 

Upphovsrättsorganisationer knackar på dörren och vill att de brottsbekämpande 

myndigheterna gör mer.  

Men det finns också allt för många exempel på företag som är mindre 

benägna att anmäla brott eller medverka i brottsbekämpningen. Man vill gärna hantera 

det internt och ser det som en risk för företagets goodwill att anmäla.  

 

4 De privata aktörerna har ansvar för att skydda företaget utifrån ana-

lyser av sambandet mellan mekanismer för att skapa vinst och risk för 

brott 

Det är företagets ledning som ska hantera företagets risker – också risken för brott  

 

De privata aktörernas ansvar i brottsbekämpningen kan definieras av lagstiftaren på 

det sätt som har gjorts genom t.ex. penningtvättslagstiftningen. Den riktigt intressanta 
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frågan är dock om privata aktörer kan anses ha ett ansvar oberoende av lagstiftning 

som gäller just bekämpning av brott.  

Jag menar att alla privata aktörer som driver företag och som riskerar att 

utsättas för brott har ett ansvar för att motverka brott. Det följer av företagsledningens 

ansvar för företaget. Risken för att företaget utsätts för brott bör liksom andra risker 

ingå i företagets riskanalys. Det finns också revisionsbyråer som säljer tjänster som 

går ut på att hjälpa företagen att göra sådana riskanalyser.  

Ofta resonerar företag så här: Privat verksamhet går huvudsakligen ut på att 

skapa ekonomiska vinster. De överväganden företaget gör utgår från vinstintresset. 

Det innebär att det inte är självklart att ett företag som utsätts för brott anmäler 

händelsen. En bedömning görs där man också väger in risker för företagets goodwill, 

försäkringslösningar och andra åtgärder, allt för att minimera företagets skada.  

Det är tveksamt om ett sådant resonemang är hållbart i längden. Genom att 

inte anmäla brott hjälper företaget de kriminella att dölja brottet. Polis och åklagare 

berövas också möjligheten att kartlägga brottsligheten och göra något åt den. Därmed 

ökar riskerna för att företaget ska utsättas för nya brott. Det ökar i sin tur risken för att 

företagets mekanismer för att skapa vinst inte fungerar effektivt. 

Privata företag som drivs med vinstintresse bör därför göra en mer 

professionell och långsiktig bedömning utifrån en adekvat riskanalys. En god 

riskanalys bör grunda sig på fakta, identifiera risken, värdera den rätt och utmynna i 

ett väl grundat handlingssätt för att hantera risken genom att skapa incitament för att 

motverka brott. 

Utan att kunna området riskanalys ordentligt vågar jag ändå peka på några 

fakta som lätt bör kunna identifieras i en riskanalys: 

 

- Om brott inte anmäls får de brottsbekämpande myndigheterna ingen bild av 

hur stort problemet är. Det gör brottsbekämpningen svårare och risken för att 

företaget utsätts för nya brott större. 

- Varje företags sårbarheter och risker för skadliga beroenden är viktiga att 

identifiera. 

- De risker som ett företag utsätts för genom brott sträcker sig längre än till det 

enskilda brottet där företaget är målsägande. 

- Om företag som drivs i kriminella syften ingår i stukturen i hela eller delar av 

branscher är risken stor att konkurrens och prismekanismer sätts ur spel.  

- Affärsriskerna är mycket högre i branscher där brottslig verksamhet ingår i 

strukturen. Det ökar risken för att företagens kreditkostnader växer och för att 

deras möjligheter till tillväxt minskar. 

 

Därmed borde också följande slutsatser kunna dras:  

 

a) Privata aktörer har ett ansvar och bör ta det ansvaret inom en modern 

brottsbekämpning.  

b) De privata aktörernas ansvar bygger inte på ett otydligt definierat 

samhällsansvar utan också på att företagsledningen ska ta tillvara ägarintresset 

och skydda företaget mot risker.  
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c) De privata aktörerna bör öka sin förmåga att göra riskanalyser som identifierar 

sårbarheter, risk för skadliga beroenden och risk för att utsättas för brott. 

Identifierade risker måste värderas och hanteras av företagsledningen.  

d) Ansvaret att förebygga brott inom vissa sektorer som är utsatta för allvarlig 

brottslighet blir därmed i stor utsträckning de privata aktörernas.  

 

5 De privata aktörernas roll bör utvecklas 

...utifrån rimliga förväntningar på myndigheternas ansvar...  

 

När privata aktörers ansvar i brottsbekämpningen har definierats till ett ansvar att 

förebygga brott behövs en analys av hur den rollen kan utvecklas. Därmed blir det 

viktigt att klargöra förväntningarna på vem som ska göra vad och vilken roll de 

privata aktörerna bör ha.  

En anledning till att privata aktörer tvekar att anmäla brott är att man inte tror 

att det kommer att hända något. Man har små förväntningar och vill inte ta det besvär 

det innebär att upprätta en anmälan och ställa anställda till förfogande under en 

förundersökning om man inte litar på att det i slutändan leder till åtal. Man försöker 

hellre hantera saken internt och ta kostnaden.  

Samtidigt har de privata aktörerna mycket stora förväntningar på 

rättsväsendets och speciellt polisens och åklagarnas kapacitet. Man förväntar sig att de 

ska ha kunskaper om hur näringslivet arbetar och hur det ser ut i olika 

företagsstrukturer. Man ser inte att de kunskaper man har inom olika företag och 

branscher behövs och kan bidra både i det brottsförebyggande och i det 

brottsutredande arbetet.  

Här behövs en diskussion där de brottsbekämpande myndigheterna kan bli 

tydligare. Exempel på frågor som behöver diskuteras är följande. Till vad räcker 

myndigheternas resurser? Vilka brottsanmälningar blir liggande? Hur kan privata 

aktörer underlätta en brottsutredning genom att göra tydliga anmälningar och bifoga 

relevant material? Hur kan privata aktörer skydda sig? Hur kan privata aktörer lägga 

upp sitt arbete för att skapa incitament att förebygga brott?  

En utgångspunkt för den diskussionen måste naturligtvis vara att det 

förebyggande arbetet är a och o och att de privata aktörernas roll behöver utvecklas. 

 

... genom tillräckligt informationsutbyte… 

 

En proaktiv och förebyggande brottsbekämpning måste bygga på kunskap och en 

riktig problembild. För att privata företag ska kunna arbeta med förebyggande 

verksamhet krävs därför att de har rätt information.  

Polisen arbetar sedan länge med att ta fram problembilder. I det arbetet har 

privata aktörer en roll och en möjlighet. De kan förse polisens underrättelsesystem 

med adekvat och specifik information som ger polisen nya kunskaper och bidrar till 

en mer exakt problembild. De privata aktörerna bör ge polisen kött på benen och 

berätta hur de gör sina riskanalyser. 

På samma sätt behöver privata aktörer få tillgång till den bild som polisen har 

av kriminaliteten inom vissa områden. Det är en viktig uppgift för polisen att dela 

bilden av brottsligheten med dem som faktiskt har möjlighet att motverka den genom 
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förebyggande åtgärder. Det ger de privata aktörerna möjlighet att rikta blicken åt rätt 

håll. Och det ger bra underlag för deras riskanalyser.   

Det här sker delvis redan idag men det skulle kunna göras bättre och mer 

systematiskt. Därför är det bra att den svenska rikspolischefen har aviserat att han 

tänker ta initiativ till en mer fast samverkan med näringslivet genom att bjuda in till 

möten. Här finns det en del erfarenhet att bygga vidare på. I Norge har de norska 

brottsbekämpande myndigheterna ett samarbete med näringslivets säkerhetsråd. Den 

svenska Ekobrottsmyndigheten har vissa erfarenheter av samarbete med näringslivet 

genom den verksamhet som har bedrivits inom ramen för ett forensiskt råd. Inom den 

svenska Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm drivs en rad 

samarbetsprojekt tillsammans med näringslivet på olika nivåer.   

 

...och inom ramen för en samlad strategi som bygger på kunskap.  

 

De privata aktörernas medverkan i brottsbekämpningen behöver utvecklas inom 

ramen för en samlad strategi som bygger på kunskap. 

Myndigheterna behöver veta mer om de privata aktörerna och deras 

förutsättningar. De privata aktörerna behöver få kunskap och information från 

myndigheterna för att kunna göra bra riskanalyser som definierar hur företaget och 

branschen kan skyddas. Myndigheterna och de privata aktörerna behöver tillsammans 

dra lärdomar av det man redan har gjort. Det krävs också utvärderingar och forskning 

för att bygga upp tillräcklig kunskap om vad som fungerar.  

En diskussion om ett fortsatt samarbete bör utgå från självklara begrepp som 

rättsäkerhet och effektivitet. Det är viktigt att klara ut vem som gör vad och hur de 

privata aktörernas roll bör utvecklas. Där bör man vara mycket tydlig eftersom det är 

en förutsättning för att det ska fungera på ett effektivt sätt. Man bör börja 

diskussionen med att identifiera konkreta frågor där ett samarbete i praktiken kan ge 

ett gott och mer långsiktigt reslutat. 

Det finns goda exempel både här i Sverige och internationellt. Inom 

ekobrottsbekämpningen har man börjat diskutera frågan om privata aktörers roll i 

internationella fora. Inom banksektorn finns exempel på ett strukturerat arbete för att 

motverka penningtvätt. Några exempel är det arbete som sker hos the Wolfsberg 

Group i Basel och det som görs i olika delstater i USA där motsvarigheten till den 

svenska Bankföreningen har ett strukturerat och institutionaliserat samarbete med FBI 

och statlig polis. Revisionsbranschen arbetar aktivt med riskanalyser. I Danmark 

genomför revisionsbyråer brottsutredningar på uppdrag av den danska ekobrotts-

myndigheten, SÖK. I Sverige och Norge är revisionsbyråerna mycket engagerade i 

riskanalyser vid företagen och deras forensicavdelningar växer. 

Det som behövs nu är att någon tar ledartröjan och börjar utveckla en samlad 

strategi som en ram för en fortsatt samverkan mellan myndigheter och privata aktörer 

inom brottsbekämpningen i de nordiska länderna.  

 

6 Avslutande reflektioner 

Mina avslutande reflektioner blir 

 

 Privata aktörer har ett större ansvar för att förebygga brott än de tar 
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 Privata aktörers förebyggande roll måste utvecklas  

 Viktiga inslag i utvecklingsarbetet är en tydlig ansvarsfördelning och ett 

tillräckligt informationsutbyte  

 Kunskap och metodik behöver dokumenteras och spridas 

 

 




