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Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att ge tjänstemän vid brottsbekämpande myndigheter och politiska beslutsfattare
information om de olika sätt på vilka immaterialrättsbrott är kopplade till andra former av brottslig verksamhet.
Rapporten har formen av en fallsammanställning och innehåller fallexempel där immaterialrättsbrott är
kopplade till andra former av brottslighet.

Immaterialrättsbrott kan vara kopplade till annan brottslig verksamhet på två sätt: med en brottslig verksamhet
som stöder andra brottsliga verksamheter eller som parallella verksamheter.

I fallet med stödjande brottslig verksamhet kan förhållandet dem emellan se ut på två sätt. För det första kan
andra former av brottsligt beteende användas för att underlätta immaterialrättsbrott. Till exempel tar vissa
brottsorganisationer fram förfalskade dokument för att sälja sina förfalskade varor som legitima. I detta fall är
immaterialrättsbrottet den brottsliga verksamhet som stöds. Alternativt kan brottslingar ägna sig åt
varumärkesförfalskning för att generera vinster som används för andra typer av allvarliga och organiserade
brott, till exempel narkotikasmuggling eller terrorism. I detta fall är immaterialrättsbrottet den stödjande
brottsliga verksamheten.

I fallet med parallell brottslig verksamhet ägnar sig brottsorganisationer åt olika former av brottsligt beteende
som är relativt oberoende av varandra. De kan antingen vara helt oberoende av varandra eller vara
sammankopplade, men utan att en verksamhet klart och tydligt underlättar den andra. Ett exempel på det
senare är brottsorganisationer som använder samma rutt eller transportmetod för smuggling av förfalskade
varor och av andra olagliga varor.

Fallexemplen i denna rapport visar hur ett stort antal olika brott är kopplade till immaterialrättsbrott, bland
annat penningtvätt, dokumentförfalskning, it-brottslighet, bedrägeri, framställning och smuggling av narkotika
samt terrorism. De visar att uppfattningen att immaterialrättsbrott saknar brottsoffer är felaktig och kan leda
till bristande uppmärksamhet på den skada denna brottsliga verksamhet orsakar. Medvetenhet om
kopplingarna mellan immaterialrättsbrott och andra brottsområden kan hjälpa de brottsbekämpande
myndigheterna att lättare känna igen dem i framtida fall och stödja beslutsfattarna i deras arbete på politisk
nivå.
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