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Frågor om organiserad och
gränsöverskridande brottslighet
Här följer exempel på frågor om organiserad och gränsöverskridande
brottslighet som enklast relateras till kategorierna som presenteras under Hot
och Risker.

Faktafrågor
1.

Vad skiljer organiserad brottslighet från ”vanlig” brottslighet?

2. Ge exempel på kriminella aktiviteter som den organiserade
brottsligheten förknippas med.
3. Ge exempel på hur begreppen organiserad brottslighet och
gränsöverskridande brottslighet hänger ihop.
4. Varför är dessa typer utav kriminalitet så svåra att bekämpa?
5. Nämn några svenska myndigheter som arbetar aktivt för att bekämpa
den organiserade och gränsöverskridande brottsligheten.
6. Vad står förkortningen BRÅ för och vad är deras funktion i samhället?

Diskussionsfrågor
1.

På vilka sätt kan samhället påverkas av organiserad brottslighet?

2. Varför behöver de aktiva kriminella nätverken här i Sverige bestå av
minst några svenska individer eller personer som är bosatta här i
Sverige för att driva sin verksamhet?
3. Beskriv hur nätverken är organiserade med särskilda specialiserade
insatser från sina kriminella medlemmar. Vad är syftet med att inte alla
deltar vid alla aktiviteter?
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4. Förklara på vilket sätt som den organiserade brottsligheten är ”Ett hot
mot samhället”.
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Analysfrågor
Försök besvara de följande frågorna och utveckla ditt svar utifrån dina
kunskaper inom ämnet:
1.

Ge exempel på gränsöverskridande brottslighet och argumentera för
varför de inblandande myndigheterna har så stora svårigheter att
bekämpa dessa på ett effektivt sätt. Vad blir effekterna av att man inte
lyckas motverka dessa grupper för den enskilda individen och
samhället i stort?

2. Ge exempel på organiserad brottslighet och argumentera för varför de
inblandande myndigheterna har så stora svårigheter att bekämpa dessa
på ett effektivt sätt. Vad blir effekterna av att man inte lyckas motverka
dessa grupper för den enskilda individen och samhället i stort?
3. Förklara vad som menas med att den organiserade brottsligheten kan
bli ett hot mot demokratin, och på vilket sätt anser du att man bäst kan
bekämpa denna typ utav brottslighet utan att själv inskränka
samhällets demokratiska strukturer.

