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Summary 

What is the purpose of imprisonment? Who deserves to be imprisoned? What 

or whom is the subject of protection within the prison sentence? This essay 

examines these general questions through an intersectional discourse analysis 

of a certain category of crimes within the Swedish penal system called 

‘artbrott’. The rule of ‘artbrott’ is found in the 30th chapter 4 § 2 part BrB. It 

is an exemption to the principal rule which states that prison shall be imposed 

as a last resort. For the category of ‘artbrott’ there is a reverse presumption, a 

presumption to have imprisonment as the principal rule. The construction of 

this category of crimes will be examined through three research questions.  

 

The first question is legal dogmatic and aims to investigate what ‘artbrott’ 

means in Swedish law. This category of crimes was developed by case-law 

and later in 1989 consolidated by the legislator. At the time of establishment 

of the rule it represented a suppressive exemption to the general humane 

orientation of the criminal legal system. The purpose of ‘artbrott’ is that it is 

supposed to have a general preventive effect for these certain crimes. 

“Artbrott” is vaguely defined and preparatory work has only outlined it as 

crimes that: has been more widespread and is hard to prevent; is an assault of 

the personal integrity; infringes on the respect of the penal system, the state 

and its representatives. Today most types of crimes qualify as ‘artbrott’ which 

means that it today is a general rule rather than an exemption. This can be 

criticized due the fact that contemporary research demonstrates that short 

term imprisonment does not have general preventive effect. It is foremost the 

existence of a criminal legal system that has general preventive impact.  

 

The second question is discourse analytic and aims to examine underlying 

premises concerning the perpetrator, the subject of protection and the prison 

sentence within the scope of ‘artbrott’. The discourse analysis has a post 

structural point of view on knowledge which means that power exists within 

the language and the reality is constructed by how we speak about it. With 
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this perspective on power and knowledge as a starting point the discourse 

analysis aims to investigate how the above mentioned legal entities is 

described in preparatory work and case-law connected to ‘artbrott’. The 

discourse analysis shows that the judgement of the perpetrator is 

characterized by factors that lies beyond the legal frameworks. It shows, for 

example, a tendency to avoid imprisonment for persons that have work which 

can be viewed as a handicap for unemployed. Further the judgements 

demonstrate that the perpetrator is made invisible in cases concerning crimes 

against the Swedish Aliens Act, which stands in contrast to detailed reasoning 

about the personal information around the perpetrator in cases concerning for 

example battery and perjury. The subject of protection of ‘artbrott’ is 

uppermost general obedience to the law. This can be viewed as too vague 

since that is the subject of protection for the legal system in general. The 

discourse analysis shows that the protection of the legal system, the state and 

the public order is being premiered above the protection of individual rights 

and personal security. Imprisonment is a granted part of the penal system. 

When ‘artbrott’ was introduced imprisonment was not as natural part of the 

penal system. This together with the expansion of this legal figure can be 

linked to a more general suppressive development in Swedish criminal law.  

 

Finally, the result from the discourse analysis is analyzed through 

intersectional theory. Which is an analysis that examines how oppression of 

for example class, gender, race etcetera interacts. An intersectional analysis 

equals these different kinds of oppression. This part demonstrates how the 

underlying premises concerning the perpetrator, the subject of protection and 

the prison sentence can be placed in a wider context and exist within 

subordinating structures. The intersectional analysis criticizes the rational 

view of the perpetrator and questions if formal equality always is desirable. 

Concerning the subject of protection, the intersectional analysis questions that 

the state is prioritized above the personal security. Lastly the system of 

proportional punishment is questioned from an intersectional lens. Can 

proportional punishment really be considered as proportional when they exist 

in a legal system that do not take social hierarchies into account.  
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Sammanfattning 

Vad syftar fängelsestraff till? Vem förtjänar fängelsestraff? Vad avser 

fängelsestraffet att skydda? Denna uppsats undersöker dessa allmänt hållna 

frågor genom en intersektionell diskursanalys av artbrottskonstruktionen. 

Artbrottskonstruktionen framgår av 30 kap 4 § 2 st BrB och utgör ett undantag 

till det svenska påföljdssystemets huvudregel om att fängelse ska utdömas i 

sista hand. För brottslighet av viss art råder en omvänd presumtion, en 

presumtion för att utdöma fängelse som huvudregel. Artbrottskonstruktionen 

analyseras genom tre frågeställningar.  

 

Den första frågan är rättdogmatisk och syftar till att utreda vad 

artbrottskonstruktionen innebär i svensk rätt. Artbrottskonstruktionen 

utvecklades i rättspraxis och befästes 1989 av lagstiftaren. Vid tillkomsten 

utgjorde den ett repressivt undantag till påföljdssystemets i övrigt humana 

idéströmning. Utdömandet av korta fängelsestraff till brottslighet av viss art 

syftar till att verka allmänpreventivt för dessa brott. Vad som utgör artbrott 

har i förarbeten endast preciserats som brott som: blivit mer utbredd och 

svårare att förebygga; utgör ett angrepp på den personliga integriteten; 

åsidosätter respekten för rättsväsendet och dess företrädare samt försvårar 

möjligheterna att upprätthålla straffsystemets effektivitet. Idag har de flesta 

brottstyper ett visst artvärde och artbrottskonstruktionen är således 

huvudregel snarare än undantag. Detta kan kritiseras med anledning av att 

forskning visar på utdömande av korta fängelsestraff och enskilda 

straffskärpningar, så som artbrottskonstruktionen, inte har någon 

allmänpreventiv verkan. Det är främst existensen av ett rättssystem som har 

allmänpreventiv effekt.  

 

Den andra frågan är diskursanalytisk och syftar till att undersöka 

underliggande premisser om gärningsperson, rättsskyddssubjekt och 

fängelsestraff i artbrottskonstruktionen. Diskursanalysen utgår ifrån en 

poststrukturell kunskapssyn om att makt finns i språket och att verkligheten 
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konstrueras av hur vi talar om den. Utifrån den synen på makt och kunskap 

syftar diskursanalysen till att undersöka gärningsperson, rättsskyddssubjekt 

och fängelsestraffet beskrivs i förarbeten och domar kopplade till 

artbrottskonstruktionen. Diskursanalysen visar att bedömningen av 

gärningspersonen präglas av faktorer som ligger utanför de rättsliga 

prövningsramarna. Analysen belyser exempelvis en tendens till att undvika 

fängelsestraff för personer med ett arbete vilket slår negativt mot arbetslösa. 

Vidare visar domar på ett osynliggörande av gärningspersonen i mål om brott 

mot utlänningslagen, vilket står i kontrast till utförliga resonemang om 

gärningspersonens egenskaper i mål om exempelvis misshandel och mened.  

Rättsskyddssubjektet för artbrottskonstruktionen är den allmänna 

laglydnaden, vilket kan ses som oprecist eftersom det är rättsskyddssubjektet 

för rättsväsendet i stort. Diskursanalysen visar att skyddet av rättssamhället, 

staten och den allmänna ordningen i regel premieras över skyddet av individer 

och den personliga tryggheten. Fängelsestraffet ses idag som ett givet inslag 

i påföljdssystemet. När artbrottskonstruktionen introducerades var 

fängelsestraffet inte en lika given del av straffsystemet, detta samt 

utbredningen av artbrottskonstruktionen kan sammanlänkas med en generell 

repressiv utveckling i svensk straffrätt.  

 

Slutligen analyseras diskursanalysens resultat med hjälp av intersektionell 

teori. Vilket innebär en analys som undersöker hur förtryck baserat på klass, 

kön, rasföreställningar, ålder med mera samverkar. En intersektionell analys 

jämställer olika sorters förtryck. Denna del visar på hur de underliggande 

premisserna om gärningsperson, rättsskyddssubjekt och fängelsestraff kan 

sättas i ett större sammanhang och existerar i underordnande strukturer. Den 

intersektionella analysen kritiserar bland annat den rationella synen på 

gärningspersonen och ifrågasätter om formell likabehandling alltid är 

önskvärd. Avseende rättsskyddssubjektet ifrågasätter analysen prioriteringen 

av staten framför den personliga tryggheten. Utifrån ett intersektionellt 

perspektiv kan det vidare ifrågasättas om proportionella straff verkligen kan 

ses som proportionella i ett rättssystem som inte tar hänsyn till underordnande 

samhällsstrukturer. 
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Förord 

“Det går inte att tänka utanför tankarna.”  

― Sara Stridsberg, Drömfakulteten. 

 

Det finns två skäl till att jag låter detta citat inleda mitt examensarbete.  För 

det första representerar det min längtan efter att göra en omfattande kritisk 

analys som vrider och vänder på rätten. Det går inte att tänka utanför tankarna 

men det går att tänka långt. Våra tankar och föreställningar styr mer än vad vi 

tror och jag är intresserad av makten i språket. Det är anledningen till att jag 

har gjort en intersektionell diskursanalys och till att jag önskade Ulrika 

Andersson som handledare. Jag vill tacka Ulrika Andersson, Mirjam Katzin 

och samtliga föreläsare på kursen Kön och rätt för deras stöd och pepp till att 

våga analysera rätten utifrån kritiska perspektiv. Som handledare har Ulrika, 

utöver att ge konkreta skrivningsråd, uppmuntrat mig till att tänka fritt och 

satsa stort, vilket jag är oerhört tacksam över.  

 

Det andra skälet till att jag valt ett citat av Sara Stridsberg är att jag under 

våren tillsammans med mitt teaterkollektiv Dorateatern har satt upp 

pjäsversionen av den bok som citatet är hämtat från. Stridsbergs språk har 

följt mig i skrivandet och varit en källa till inspiration. Tack till mina kära 

dorisar för att ni förgyllt denna vår. Jag vill även tacka alla fantastiska vänner 

i och utanför juristprogrammet som gjort studietiden i Lund så ljuvlig. Tack 

till er som jag delat en lunchrast eller kaffe med och till er som blivit vänner 

för livet. Tack till min kära familj för att ni alltid stöttar mig och tar ner mig 

på jorden när stressen stiger. Sist men inte minst vill jag tacka Hugo för all 

uppmuntran och hjälp med uppsatsen, de utsökta matlådor du lagat till mig 

och framförallt för all kärlek och för att du är den finaste jag vet.  

 

Lund, den 21 maj 2018 

Johanna Sjölin  
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Förkortningar 

BrB  Brottsbalken 

Brå  Brottsförebyggande rådet 

EU  Europeiska Unionen  

HD  Högsta domstolen 

HovR  Hovrätten 

NJA  Nytt juridiskt arkiv  

Prop.  Proposition 

RH  Rättsfall från Hovrätterna (refererade hovrättsfall) 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

TR  Tingsrätten 

UtlL   Utlänningslagen 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den danska regeringen avser att införa så kallade ”gettopaket”, som bland 

annat innebär särskilda straffzoner med strängare straff i invandrartäta och 

socioekonomisk svaga förortsområden. Som skäl anges att detta skulle 

motverka bildandet av parallellsamhällen.1 Förslaget innebär en explicit 

olika-behandling av gärningspersoner och står i strid med grundläggande 

rättssäkerhetsprinciper om likabehandling. Att det idag är möjligt att 

formulera en sådan tanke i vårt närmsta grannland gör det relevant att studera 

om det finns outtalade tendenser till olika-behandling även i den svenska 

straffrätten. Denna uppsats kommer därav genom diskursanalys och 

intersektionell teori kritiskt granska artbrottskonstruktionen2 som framgår av 

30 kap 4 § 2 st brottsbalken.3 Det svenska straffrättsliga påföljdssystemet 

utgår ifrån en huvudregel om att fängelse ska ådömas i sista hand. 

Artbrottskonstruktionen är raka motsatsen till denna princip: för brottslighet 

av viss art råder det presumtion för fängelse, det vill säga att fängelse ska 

utdömas som huvudregel. Följden blir att två olika gärningar med ett 

likvärdigt straffvärde kan leda till fängelse respektive icke-frihetsberövande 

påföljd med anledning av att den gärning som leder till fängelsestraff har 

klassats som ett artbrott. Utöver brottslighetens art kan även 

gärningspersonens tidigare brottslighet samt straffvärdet utgöra skäl för 

omvänd fängelsepresumtion.  

 

Skälen är många till varför uppsatsen utgår ifrån just artbrottskonstruktionen. 

Artbrott är ett intressant undantag i straffrättssystemet som vållat mycket 

diskussion och huvudbry i både den juridiska doktrinen och i domstolarna. 

                                                
1 Johansson, Dagens Nyheter (2018). 
2 Jag kommer att använda begreppet artbrottskonstruktionen framför begreppet artbrott. 
Detta för att understryka att det är en socialt konstruerad rättslig figur och att det inte finns 
några brott som är på förhand givna att vara artbrott.  
3 Fortsättningsvis BrB.  
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Artbrottskonstruktionens räckvidd har med åren utökats. Kritik har riktats 

mot att det idag snarare utgör regel än undantag att brott tillmäts artvärde och 

således omfattas av den omvända fängelsepresumtionen.4 

Artbrottskonstruktionen infördes som ett hårt undantag till den humana 

huvudlinjen i straffrättssystemet, vilket gör det intressant att studera den idag 

när huvudinriktningen i straffrättsutvecklingen blir allt mer repressiv.  

 

Uppsatsen är en kritisk rättsvetenskaplig studie som använder diskursanalys 

som teori och metod för att granska artbrottskonstruktionen. Diskursanalysen 

baseras i en poststrukturell syn på kunskap som något socialt konstruerat. 

Verkligheten konstrueras av hur vi talar om den och makten finns därav i 

språket. Hur saker beskrivs, vad som framstår som sanningar och vad som är 

möjligt att säga utgör maktutövande. Diskursanalysen undersöker vilka 

underliggande premisser om gärningsperson, straff och rättsskyddssubjekt 

som artbrottskonstruktionen vilar på. Vem är det som förtjänar fängelsestraff 

som huvudregel? Vilket rättsskyddssubjekt är det som 

artbrottskonstruktionen värnar om?  Vad är syftet med fängelsestraffet för 

dessa brott? Resultaten från diskursanalysen kommer vidare att analyseras i 

en intersektionell analys. Intersektionalitet används som perspektiv för att 

belysa hur olika förtryckande strukturer, så som kön, klass, rasföreställningar, 

ålder med mera, verkar parallellt och gemensamt. Det intersektionella 

perspektivet syftar till att generera en mångbottnad kritisk analys. Det 

appliceras på diskursanalysens resultat för att lyfta blicken och undersöka om 

de underliggande premisserna i artbrottskonstruktionen tenderar till någon 

form av strukturellt förtryck.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens övergripande syfte är att kritiskt granska straffrätten. Mer 

preciserat avser uppsatsen att granska bakomliggande antaganden i 

artbrottskonstruktionen. Diskursanalys används för att studera hur rättsliga 

                                                
4 Se SOU 2012:34, s. 123 och 730.  
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fenomen beskrivs i syfte att utröna vilka antaganden och ideologier som de 

grundar sig på. Diskursanalysen är inriktad på att studera hur gärningsperson, 

rättsskyddssubjekt och fängelsestraff framställs i artbrottskonstruktionen. Jag 

har valt ut dessa tre centrala kategorier i straffsystemet utifrån en ambition att 

bedriva en både bred och djupgående analys av artbrott. Diskursanalys utgår 

ifrån en syn på makt och kunskap som socialt konstruerad. Rätten är socialt 

konstruerad och det är därav värdefullt att studera hur gärningsperson, 

rättsskyddssubjekt och fängelsestraff framställs i förarbeten och rättspraxis, 

eftersom dessa framställningar utifrån den diskursanalytiska synen på makt 

och kunskap utgör ett maktutövande. Resultatet från diskursanalysen 

granskas vidare i ljuset av intersektionalitet i syfte att fördjupa studiens 

kritiska ansats. Den intersektionella analysen studerar hur olika förtryckande 

strukturer tillsammans bildar olika former av underordning och genererar 

därigenom en bred analys. Som grund till dessa båda syften avser uppsatsen 

även att undersöka rättsläget för artbrott. För att uppfylla ovan beskrivna syfte 

kommer uppsatsen att utformas utifrån följande frågeställningar:  

 

• Vad innebär artbrottskonstruktionen i gällande rätt?  

• Vilka underliggande premisser om gärningsperson, 

rättsskyddssubjekt och fängelsestraff finns i artbrottskonstruktionen?  

• Hur framstår artbrottskonstruktionens underliggande premisser om 

gärningsperson, rättsskyddssubjekt och fängelsestraff ur ett 

intersektionellt perspektiv?  

 

1.3 Teori och metod 

Uppsatsen första frågeställning är en vad-fråga som med rättsdogmatisk 

metod utreder vad artbrott är i gällande svensk rätt. Uppsatsens andra fråga är 

av diskursanalytisk karaktär och syftar till att utröna hur artbrott konstrueras 

i svensk rätt. Den tredje frågan är en analyserande fråga avser att kritiskt 

granska artbrottskonstruktionens underliggande premisser i en strukturell 

kontext. De två senare frågorna utgår ifrån uppsatsens diskursanalytiska och 
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poststrukturella teoretiska utgångspunkt. Den diskursanalytiska ansatsen är 

ifrågasättande av entydiga sanningar och givna auktoriteter, vilket möjliggör 

en studie som synliggör mångtydighet. Poststrukturalism och diskursanalys 

ser på rätten som något socialt skapat och fokuserar därav på att analysera 

frågan hur snarare än frågan vad.5 Därför ställer den här uppsatsen frågor om 

konstruktionen av artbrott snarare än att analysera artbrott som ett givet 

fenomen. Uppsatsens stomme utgörs av en diskursanalys baserad på Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, denna beskrivs i uppsatsens andra 

kapitel samt i materialavsnittet nedan. I inledningen till den svenska 

översättningen av Laclau och Mouffes Hegemonin och den socialistiska 

strategin belyser sociologiforskaren Klas Gustavsson att intersektionalitet har 

haft stort inflytande i den svenska vetenskapen. Intersektionalitet har hittills 

inte varit sammanlänkat med Laclau och Mouffe men Gustavsson ser 

potentialen i att förena intersektionalitet och diskursteori då båda utgör en 

dynamisk analys som syftar till att se hur maktordningar är sammanflätade 

och att det aldrig är på förhand givet hur makten är sammansatt och vilken 

effekt den kommer att ha.6 Jag har valt diskursteorin som inriktning på 

diskursanalysen med anledning av kraften i teorins omfattande grepp. 

Diskursteorin utgår ifrån att allting är inneslutet i diskurser vilket innebär att 

allting påverkas och får sin betydelse av hur det talas om det.7 Teorin är 

användbar för att djuplodande undersöka underliggande premisser i rättsliga 

fenomen. Tillsammans med intersektionalitet kan den lägga grunden för en 

genomgripande undersökning.  

 

Det intersektionella perspektivet appliceras på resultaten från 

diskursanalysen. Intersektionalitet utgår i huvudsak från en liknande syn på 

makt och kunskap som diskursteorin, vilket gör teorierna förenliga. 

Intersektionalitet sammanlänkar olika förtryckande strukturer som 

exempelvis kön, klass och rasföreställningar och ser hur de gemensamt på 

otaliga sätt bildar olika sorters förtryck.8 Det intersektionella perspektivet 

                                                
5 Andersson (2013), s. 343 och 347.  
6 Gustavsson (2008), s. 18f.  
7 Se Laclau & Mouffe (2008), s. 162.  
8 Lykke (2005), s. 8f. 
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beskrivs i uppsatsens andra kapitel, därefter kommer det främst till uttryck i 

den intersektionella analysen av diskursanalysens resultat i det sjätte kapitlet. 

Intersektionalitet flätas även in i diskursanalysen genom att påverka 

frågeställningar och till viss del vilket material som väljs ut. Vissa av de 

utvalda rättsfallen har prioriterats på grund av dess relevans för den 

intersektionella analysen. Uppsatsens tredje kapitel beskriver 

straffrättsideologier. Dessa används löpande i beskrivningen av 

artbrottskonstruktionen samt för att diskutera straffets syfte och den 

repressiva utvecklingen av svensk straffrätt. 

 

1.4 Material  

Artbrottskonstruktionen, som är uppsatsens undersökningsföremål, studeras 

utifrån förarbete, lagkommentar, doktrin och rättspraxis. Zeteos 

lagkommentar till 30 kap 4 § BrB beskriver utförligt artbrottskonstruktionen 

och dess kritiker, vilket var behjälpligt i startgroparna till denna uppsats. 

Rättsvetenskaplig doktrin används för att presentera straffrättsideologier. Till 

dessa delar utgår uppsatsen främst ifrån Martin Borgeke och Mari 

Heidenborgs Att bestämma påföljd för brott och Nils Jareborg och Josef Zilas 

Straffrättens påföljdslära. Då dessa innehåller både grundläggande och 

fördjupande beskrivningar av artbrottskonstruktionen och 

straffrättsideologier.  

 

Diskursanalysen baseras på Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursteori.9 Laclau och Mouffes diskursteorin är ursprungligen främst 

skriven som en ideologisk text som beskriver en modern socialistisk strategi. 

I Sverige har den dock fått stort genomslag som metod efter att Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips i Diskursanalys som teori och metod 

utkristalliserat metodbitarna av Laclau och Mouffes text. Det intersektionella 

perspektivet utgår ifrån flera olika teoretiker, detta för att nå en bred definition 

och beskrivning. Extra fokus är på Kimberlé Crenshaw som myntade 

                                                
9 Laclau & Mouffe (2008).  



 12 

begreppet intersektionalitet och Paulina de los Reyes och Diana Mulinari som 

introducerade intersektionalitet i den svenska vetenskapliga doktrinen.10  

 

Det material som granskas i diskursanalysen är hämtat från propositioner, 

statliga utredningar och rättspraxis hänförliga till artbrottskonstruktionen. 

Förarbetena presenteras först i den rättsdogmatiska beskrivningen av artbrott, 

i uppsatsens fjärde kapitel. I diskursanalysen lyfts förarbeten och rättspraxis 

fram genom citerade exempel. Det var svårt att göra urvalet av material till 

diskursanalysen eftersom artbrottskonstruktionen idag omfattar en rik flora 

av brottstyper. Urvalet grundar sig främst i rättsfallens betydelse i 

diskussionen om artbrott i rättsvetenskaplig doktrin. Valet av de brottstyper 

som inkluderas i diskursanalysen utgår framförallt ifrån styrkan i brottstypens 

generella artvärde. I val mellan olika brottstyper med likvärdiga artvärde har 

vissa blivit valda med anledning av att de är intressanta för den 

intersektionella analysen av artbrott. Även rättsfall som haft betydelse för 

rättsutvecklingen kring artbrott har prioriterats. Slutligen har ett antal rättsfall 

från brott som saknar artvärde valts ut för att utgöra kontrast till brottstyperna 

med högt artvärde. Syftet med detta är att nyansera diskussionen kring 

artbrott. Det är även förenligt med den diskursanalytiska metoden att använda 

sig av motsatser för att utröna hur något framställs. Det kan ibland vara 

tydligare att se hur något framställs genom att undersöka vad som beskrivs 

som motsats. Exemplen på artbrottsrättspraxis kommer främst från Högsta 

domstolen men även ett antal rättsfall från hovrätter när prejudikat saknades.  

 

1.5 Forskningsläge  

Artbrottskonstruktionen är ifrågasatt av många. Framträdande kritiker är 

bland andra Martin Borgeke, Mari Heidenborg, Andrew von Hirsch och Nils 

Jareborg.11 Svensk juristtidning har publicerat flera artiklar på ämnet.12 Jag 

                                                
10 De los Reyes & Mulinari (2005), s. 15.  
11 Jareborg & Zila (2017), Borgeke & Heidenborg (2016) och Hirsch (2001).  
12 Se exempelvis Asp (2010) och Borgeke (1999).  
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har dock inte funnit någon studie som analyserar artbrottskonstruktionen 

genom diskursanalys eller utifrån intersektionalitet, vilket talar för behovet 

av denna studie. Kritiken som riktats mot artbrottskonstruktionen är främst av 

rättsdogmatisk karaktär, om hur artbrott strider mot rättsstatliga principer om 

proportionalitet och likabehandling. Den här uppsatsen syftar framförallt till 

att syna artbrottskonstruktionen ur en samhällelig och strukturell kontext. 

Begreppet intersektionalitet är inflytelserikt i den kritiska vetenskapen. 

Genomslaget inom rättsvetenskapen är mindre och vad jag har funnit har 

intersektionalitet ännu inte applicerats på artbrott. Jag är av uppfattningen att 

det finns behov av en omfattande intersektionell analys av den svenska rätten, 

straffrätten i synnerhet. En uppgift som dock är övermäktig ett 

examensarbete. Ett exempel på en sådan studie är Likhet inför lagen13, vilket 

är en kritisk rättsvetenskaplig studie där Christian Diesen tillsammans med 

flera medförfattare studerar likabehandling i svensk rätt i förhållande till kön, 

klass, rasföreställningar med mera.  Den här uppsatsen kan ses som ett litet 

bidrag till att fylla behovet av en mångfacetterad kritisk analys av straffrätten.  

 

1.6 Avgränsningar 

Studien gör inte anspråk på att vara en heltäckande analys av 

artbrottskonstruktionen och dess underliggande premisser utan den avser att 

utröna mönster kring antaganden som artbrottskonstruktionen vilar på. 

Förarbetena och rättspraxis lyfts fram genom citerade exempel och arbetet 

kan snarast ses som en stickprovsanalys av artbrottskonstruktionen och dess 

underliggande premisser. Några exakta sanningar eller svar kan inte ges. Det 

kan heller inte anses förenligt med den diskursanalytiska 

kunskapsuppfattningen om att kunskap är något konstant föränderligt och 

obestämbart. Diskursanalysens styrka ligger i att synliggöra dolda strukturer 

och ta fram mångtydigheten i entydiga verklighetsbeskrivningar. 

Diskursanalysen är omfattande och av utrymmesskäl har begränsningar 

behövts göras.   Det har varit mycket svårt att avgränsa urvalet av rättsfall och 

                                                
13 Diesen (2005). 
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brottstyper till diskursanalysen, metoden för urvalet har presenterats ovan 

under rubriken Material samt i inledningen till diskursanalyskapitlet nedan. 

Jag har valt att lyfta in flera olika brottstyper framför att använda ett visst 

antal brottstyper konsekvent i de tre analyskategorierna gärningsperson, 

rättsskyddssubjekt och fängelsestraff. Detta för att inte stagnera analysen i ett 

urval som enbart baseras på brottstyper (detta kan ses som en problematisk 

kategorisering av artbrott, se Borgeke och Heidenborgs kritik nedan stycke 

4.2.3). Diskursanalysen utgår ifrån Laclau och Mouffes diskursteori. Som jag 

nämnt ovan använder den här uppsatsen enbart de metodologiska aspekterna 

av Laclau och Mouffes verk och således inte de ideologiska argumenten.  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra huvudavsnitt: Inledning, ett beskrivande 

rättsdogmatiskt avsnitt, diskursanalys och intersektionell analys. Efter detta 

kapitel följer ett teoriavsnitt som kan ses som en förlängning av 

inledningskapitlet, där presenteras diskursanalys som teori och metod samt 

det intersektionella perspektivet. Därefter följer det rättsdogmatiska avsnittet 

i kapitel tre och fyra. Kapitel tre beskriver centrala delar av det svenska 

påföljdssystemet och straffrättsideologier. Kapitel fyra beskriver 

artbrottskonstruktionen samt dess för- och nackdelar utifrån uppsatsens första 

frågeställning. Diskursanalysen genomförs i kapitel fem. Diskursanalysen 

undersöker frågan om underliggande premisser i artbrottskonstruktionen och 

kan ses som uppsatsens huvudanalys. I det sjätte kapitlet analyseras resultaten 

från diskursanalysen utifrån ett intersektionellt perspektiv. Detta kapitel 

syftar till att besvara den tredje frågan om hur de underliggande premisser i 

artbrottskonstruktionen framstår i ett intersektionellt perspektiv. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsen slutsatser. 
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2 Diskursteori och 
intersektionalitet 

Detta kapitel presenterar diskursteori och intersektionalitet vilket är 

uppsatsens metod och teori. Som nämnts i inledningskapitlet utgår uppsatsen 

ifrån Laclau och Mouffes diskursteori vilken är en av många former av 

diskursanalys. Laclau och Mouffe är båda professorer i statsvetenskap. Det 

intersektionella perspektivet används för att främja en mångfacetterad kritisk 

analys av diskursanalysens resultat.  

 

2.1 Laclau och Mouffes diskursteori  

2.1.1 Kunskapssyn 
Diskursanalys utgår ifrån en poststrukturell syn på kunskap vilket innebär att 

kunskap nås genom språket. Den poststrukturella kunskapssynen kan främst 

härledas till Michel Foucault och Jacques Derridas teoretiska verk.14 Denna 

kunskapssyn innebär inte att existensen av en objektiv verkligheten förnekas 

utan den innebär ett konstaterande av att denna fylls med mening först genom 

hur vi talar om den.15 Exempelvis fylls en stol med sin funktion först när det 

framgår att den är till för att sitta på, utan den förståelsen kan den lika gärna 

vara brasved eller något helt annat. Utifrån det poststrukturalistiska synsättet 

är således kunskap aldrig en avbildning av verkligheten, verkligheten skapas 

av hur den beskrivs. Eftersom språket formar hur vi ser på verkligheten finns 

det ett behov av att studera hur vi talar om verkligheten.16 Diskursanalys har 

som teori och metod flera olika förgreningar. Utmärkande för Laclau och 

Mouffes teori är dess långtgående syn på diskursanalysens kapacitet. Enligt 

diskursteorin är allting skapat och inneslutet i diskurser och således kan 

allting studeras genom diskursanalys. Det finns således ingen dikotomi 

                                                
14 Laclau & Mouffe (2008), s. 26 samt Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 15 och 19. 
15 Laclau & Mouffe (2001), s. 108 och Laclau & Mouffe (2008), s. 161f 
16 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 15.  
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mellan det objektiva och diskursiva, eftersom de menar att det inte finns något 

objektivt som konstituerat sig själv. Allting som vi uppfattar, det uppfattar vi 

diskursivt.17 En central aspekt av diskursteorin är att diskurserna ständigt är 

föränderliga. Allting är socialt definierat och kan alltid omdefinieras. Det 

pågår en ständig diskursiv kamp om att definiera samhället och dess 

identiteter. Diskursanalysen syftar till att studera denna kamp och visa på hur 

sociala konstruktioner beskrivs som naturliga. Genom att dekonstruera texter, 

det vill säga närläsa och bryta ner deras betydelse, kan diskursanalysen ta 

fram texternas underliggande ideologiska antaganden och inre motsägelser.18 

En välfungerande diskursanalys kräver acceptans för synen på det sociala som 

sammanlänkat men aldrig absolut sammansatt utan alltid öppen för 

förändring.19 

 

2.1.2 Maktsyn   
Diskursteorins maktsyn tar avstamp i den marxistiska filosofens Antonio 

Gramscis hegemonibegrepp. Gramsci tillhör den historiematerialistiska 

skolan som delar upp makt i bas och överbyggnad, där basen determinerar 

överbyggnaden. Basen består av ekonomin och överbyggnaden av 

betydelseskapande institutioner som exempelvis staten och kyrkan. Att basen 

determinerar överbyggnaden innebär att det ekonomiska systemet styr hur 

politiken, religionen och resten av överbyggnaden utformas.20 Hegemoni är 

enligt Gramscis maktsyn de kunskapsproducerande processerna i 

överbyggnaden. När de når hegemonisk ställning utgör de en för individen 

omedveten styrning till samtycke, vilket får till konsekvens att människors 

verkliga intresse döljs.21 Laclau och Mouffe tar avstånd från synen på basens 

determinerande effekt och menar istället att både bas och överbyggnad styrs 

av samma diskursiva processer.22 Gemensamt för diskursteorin och Gramscis 

hegemonibegrepp är att det utgår ifrån ett flytande maktbegrepp snarare än 

                                                
17 Laclau & Mouffe (2008), s. 162. 
18 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 31f. 
19 Laclau & Mouffe (2001), s. 192f.  
20 Laclau & Mouffe (2008), s. 22 samt Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 37–39. 
21 Gramsci (1971), s. 12.  
22 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 40. 
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aktörsinriktat. Makten finns i diskurserna och tar sig uttryck av att vissa 

diskurser når hegemonisk ställning. I diskursteorin beskrivs en hegemonisk 

diskurs som nått den yttersta formen av maktställning som en objektivitet. 

Med objektivitet menas en verklighetsbeskrivning som är så fast etablerade 

att vi glömmer bort att den är socialt skapad. Viktigt att komma ihåg är att 

Laclau och Mouffe aldrig ser objektiviteten som något absolut eftersom de 

menar att allting är kontingent, möjligt men inte nödvändigt. Det som idag 

beskrivs som en självklarhet är inte med nödvändighet en självklarhet 

imorgon.23 Deras uppfattning om alltings kontingens är inspirerad av bland 

andra Rosa Luxemburgs teoretiska verk som redan under tidigt 1900-talet 

belyste det socialas kontingens.24 Den flytande maktsynen får till följd att ett 

subjekt aldrig kan vara förtryckt i sig själv, det är först i mötet med en 

kolliderande diskurs som förtrycket uppstår. Laclau och Mouffe tar som 

exempel att det i Europa var först under 1600-talet som den demokratiska 

diskursen möjliggjorde att förtrycket av kvinnor formulerades. Innan dess 

sågs inte kvinnan som underordnad eftersom hon var det i alla diskurser, 

kvinnans underordning sågs som en självklarhet.25 Genom antagonism, det 

vill säga maktkamp mellan olika diskurser, synliggörs objektivitetens 

gränser. Antagonism framhäver att det som framstår som en objektivitet har 

samma föränderliga egenskaper som det sociala.26 

 

2.1.3 Metod  
Diskursanalys generellt och diskursteorin i synnerhet är en begreppstung teori 

och metod. Detta avsnitt avser att beskriva centrala begrepp i diskursteorin 

som kommer att användas i analysen. I inledningen av diskursanalyskapitlet 

kommer dessa att presenteras i en tabell för att underlätta läsningen.  

 

Alla sociala praktiker (handlingar, text, kroppsspråk med mera) kallas i 

diskursteorin för tecken. En diskurs innebär en fixering av betydelsen av 

                                                
23 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 43–45. 
24 Laclau & Mouffe (2008), s. 46.  
25 Laclau & Mouffe (2001), s. 154. 
26 Laclau & Mouffe (2008), s. 29 och 180.  
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tecknen. Tecken är således en specifik position innanför och utanför 

diskurser. Tecken som är fixerade i en diskurs kallas moment. Tecken som 

står utanför diskursen (och alltså fortfarande är odefinierade/mångtydiga) 

kallas element.27 Elementen utgör flytande signifikanter vilket innebär att de 

alltid är redo att omforma diskursen och förändra betydelsen av de fixerade 

momenten. En diskurs centreras runt ett knuttecken som kallas för 

nodalpunkt. Nodalpunkten utgör diskursens kärna runt vilken övriga tecken 

kretsar.28 Laclau och Mouffe undersöker exempelvis hegemoni som 

nodalpunkt i marxistisk teori.29 Som jag nämnde inledningsvis pågår det 

ständigt en diskursiv kamp om att definiera tecknen. Den diskursiva kampen 

uppstår till följd av att olika diskurser har samma flytande signifikant som 

nodalpunkt i sin diskurs. Diskurserna kämpar då om att definiera den flytande 

signifikanten.30 Flytande signifikanter som refererar till något som en bestämt 

definierad helhet kallar Laclau och Mouffe för antingen som tidigare nämndes 

för en objektivitet eller för en myt. Objektiviteter och myter är alltid falska då 

sakers betydelse aldrig slutligt kan fixeras.31  

 

En nodalpunkt är i sig själv innehållslös. Den fylls med innehåll genom 

ekvivalenskedjor som definierar nodalpunkter i relation till vad de inte är (se 

exemplet ovan om kvinnoförtryck).32 När olika diskurser krockar uppstår 

antagonism.33 Laclau och Mouffe poängterar demokratins behov av 

antagonism. Det sociala är ständig föränderligt och öppet för splittring, att 

dölja det innebär ett förvanskande av demokratin. Antagonism synliggör 

gränserna för objektiviteter. Antagonism har en konstituerande verkan, 

genom konflikt skapas nya formationer av det sociala och som etablerar nya 

sanningar.34 Antagonismen upplöses genom en hegemonisk intervention som 

åter tillsluter betydelsen av tecknen inom ett visst område och upprättar 

entydighet. En framgångsrik hegemonisk intervention skapar alltså en ny 

                                                
27 Laclau & Mouffe (2008), s. 157f. samt Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 33. 
28 Laclau & Mouffe (2008), s. 168f. samt Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 33. 
29 Laclau & Mouffe (2008), s. 38.  
30 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 35. 
31 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 46f. 
32 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 57. 
33 Laclau & Mouffe (2001), s. 193. 
34 Laclau & Mouffe (2008), s. 29.  
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diskurs i hegemonisk ställning, vilket innebär att den definierar tecknen och 

hur det är relevant och möjligt att samtala.35 Diskurser formar 

subjektspositioner som individen kan identifiera sig med. En subjektsposition 

som framstår som en självklarhet är följden av en hegemonisk intervention. 

Då döljs alternativa subjektspositioner av den hegemoniska diskursen.36 

Diskursanalysens uppgift är att genom dekonstruktion upplösa hegemoniska 

diskurser och att visa på att under entydigheten döljer sig mångtydighet. 

Begreppet hegemoni är av avgörande betydelse, då diskursanalysen syftar till 

att studera på vilket sätt tecknen är sammanlänkade i en hegemonisk relation 

och vilka ideologiska krafter som påverkat formationen av tecknen.37 

 

I den här uppsatsen används Laclau och Mouffes diskursanalys för att utröna 

underliggande premisser i artbrottskonstruktionen. Vilka dominerande 

verklighetsbeskrivningar präglar förarbeten och praxis kring brottslighetens 

art? Genom att undersöka på vilket sätt tecknen är sammanlänkade för att 

skapa hegemoniska relationer och objektiviteter kan diskursanalysen ta fram 

dolda antaganden och ideologier i texter och sociala praktiker. Hegemoni 

skapas av att tecken formeras i syfte att förmedla en viss sanning. Genom 

diskursanalys och dekonstruktion kan formationen av tecknen utmönstras 

vilket i sin tur öppnar upp för alternativa verklighetsbeskrivningar.38 

 

2.2 Intersektionalitet 

2.2.1 Bakgrund och definition  
Begreppet intersektionalitet myntades av Kimberlé Crenshaw, 

juridikprofessor och företrädare för Black feminism rörelsen i USA, som en 

kritik mot att feminismen dominerades av vita kvinnor som exkluderade 

rasifierade kvinnor. Liknande kritik om att man bör se olika förtryck som 

                                                
35 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 55f. 
36 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 49. 
37 Laclau & Mouffe (2008), s. 25 samt Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 55f. 
38 Laclau & Mouffe (2008), s. 25.  
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sammanlänkade har formulerats i queerteori, postkolonialism, 

poststrukturalism och feministisk marxism. Intersektionalitet är en kritisk 

teori som ifrågasätter kunskapsskapande processer och belyser att dessa utgör 

en social praktik.39 Genom begreppet intersektionalitet formulerade 

Crenshaw problemet i att svarta kvinnor befinner sig i två underordnade 

grupper vars politiska kamper inte förs gemensamt och ofta rentav kolliderar. 

Svarta kvinnors underordning utgörs av just kombinationen av att vara svart 

i ett rasistiskt samhälle och kvinna i ett patriarkalt samhälle, dessa två 

underordningar samverkar och skapar en form av underordning som skiljer 

sig från den vita kvinnan och den svarta mannens underordning. Crenshaw 

menar att en feminism och anti-rasism som inte ser till skärningspunkterna 

mellan olika förtryck är ofullständig, den formulerar inte hela dimensionen 

av sexism och rasism. Crenshaw kritiserar feminismen för att ha en vit 

medelklasskvinna som utgångspunkt och menar att det innebär ett 

osynliggörande av andra kvinnors situation, de blir till ’de andra’ som saknar 

röst. Ett intersektionellt perspektiv kan ge människor och grupper som är 

underordnade på flera olika sätt en politisk diskurs vilken kan artikulera hur 

underordningen ser ut i den specifika genomskärningen av olika förtryckande 

strukturer och vad som behövs för att revoltera mot den. Intersektionalitet är 

på så vis en språngbräda för en flerdimensionerad kamp.40  

 

En intersektionell analys belyser hur olika maktstrukturer korrelerar och hur 

förtryck skapas i skärningspunkterna mellan olika maktrelationer. Till 

skillnad från många andra kritiska perspektiv fokuserar intersektionalitet på 

hur en individs samlade identiteter konstituerar personens möjligheter, 

erfarenheter och förtryck. På så vis är en kvinna aldrig enbart en kvinna utan 

hennes identitet formas också av rasförställningar, klass, ålder, 

funktionshinder med mera. Det finns ingen på förhand given hierarki mellan 

olika förtryck utan hur framträdande respektive är skiftar från situation till 

situation.41 Begreppet intersektionalitet syftar till att belysa hur kategorier 

                                                
39 De los Reyes & Mulinari (2005), s. 14f och 24–26. 
40 Crenshaw (1995), s. 360 och s. 376f.  
41 Nationalencyklopedin, intersektionalitet.  
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som kön, klass etcetera konstruerar varandra. Det innebär att en 

intersektionell studie går utöver att studera skärningspunkten mellan 

exempelvis klass och kön, den studerar också hur klasstillhörighet formas 

beroende på kön. Intersektionalitet handlar om hur processer som möts 

transformeras i mötet. Genusprofessorn Nina Lykke lyfter fram hur begreppet 

intersektionalitet fungerar som en nodalpunkt för flera feministiska 

inriktningar. De olika feministiska skolorna har sina respektive specifika 

feministiska kamper i fokus. Intersektionalitet kan fungera som utgångspunkt 

för en analys där dessa kan samarbeta och där det inte finns en hierarki mellan 

olika maktstrukturer.  En intersektionell analys har flera fenomen och hur de 

konstruerar varandra aktiva samtidigt. Kritik har riktats mot att den 

intersektionella teorins breda angreppssätt riskerar att enbart skrapa på ytan 

och således dölja maktpositioner.42 

 

2.2.2 Metod  
Paulina de los Reyes och Diana Mulinari, professorer i ekonomisk historia 

respektive genusvetenskap, introducerade i början av 2000-talet begreppet 

intersektionalitet i Sverige. De lyfter fram intersektionalitet som ett verktyg 

som kan användas för att analysera komplexa maktstrukturer utan att 

rangordna och kategorisera olika former av ojämlikhet. De understryker att 

det absolut finns ett behov av att kunna tala om exempelvis 

kön/klass/rasföreställningar separat men att det också finns en vinning i att 

kunna beskriva hur de sammansmält skapar identiteter och förtryck. De los 

Reyes och Mulinari betonar att intersektionalitet inte är en rigid teori utan att 

den i linje med den poststrukturalistiska kunskapssynen ser världen och 

kunskapen som ständigt föränderlig.43  Intersektionell analys syftar till att 

ifrågasätta entydiga representationer, dessa ska kontextualiseras för att 

synliggöra komplexiteten som döljer sig bakom entydigheten. Detta kan göras 

genom att sammanlänka framställningar med motsatser och på så vis 

artikulera det osagda. Genom att förena intersektionalitet med diskursanalys 

                                                
42 Lykke (2005), s. 8f och 15.  
43 De los Reyes & Mulinari (2005), s. 123–125.  
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kan hegemoniska röster utmanas och alternativa berättelser lyftas fram.44 

Intersektionalitet innebär en ständig medvetenhet om de komplexa 

dimensionerna i förtryck och att konstant synliggöra dessa strukturella 

mönster.45 Den amerikanska juridikprofessorn Mari J. Matsuda lyfter fram att 

intersektionell metod går ut på att ställa den andra frågan. Ser jag någon som 

blir underordnad på grund av sitt kön ska jag fråga mig vad är klassaspekten 

är av det här? Ser jag någon diskrimineras på grund av sin sexuella läggning 

ska jag fråga mig hur föreställningar om ras påverkar detta? På så vis ser jag 

inte enbart de uppenbara utan även de dolda förtrycken. Det leder till insikt 

om att ingen form av underordning existerar i ett avskilt vakuum, alla former 

av förtryck samverkar.46  

 

2.2.3 Exempel  
Utgångspunkten för en intersektionell analys är att världen, identiteter och 

mänskliga relationer är mångfacetterade och invecklade. Med hjälp av den 

förförståelse skapas förutsättningar för att studera komplexa sociala 

strukturer. Som nämndes ovan har det intersektionella förhållningssättet 

funnits länge under andra beteckningar. Den indiska feministen Deepika 

Sarma lyfter fram poeten och reformarbetaren Savitribai Phule som en person 

som redan under 1800-talet arbetade utifrån en intersektionell analys. Phule 

kritiserade kastsystemet och stred för kvinnors och fattigas rättigheter. Hon 

arrangerade politiska aktioner, exempelvis en frisörsstrejk mot att hindu-

änkor tvingades att raka av håret. Phules aktioner är ett tidigt exempel på hur 

en intersektionell analys både leder till bredare problembeskrivningar och 

bredare lösningar jämfört med när fokus är inställt på en snäv 

förklaringsmodell.47  

 

                                                
44 De los Reyes & Mulinari (2005), s. 126–130.  
45 Romero (2018), s. 173.  
46 Romero (2018), s. 167f. Se även: Matsuda (1991), s. 1189.  
47 Collins & Bilge (2016), s. 2–4. 
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Brottsförebyggande rådets48 kortanalys från 2018 visar på ojämlikheter 

baserade på kön, klass och rasföreställningar i rättssamhällets hantering av 

ungdomars narkotikabruk i Stockholm. Rapporten visar att pojkar misstänks 

sex gånger så ofta som flickor för narkotikabrott, medan enbart strax över 

dubbelt så många pojkar som flickor anger eget bruk av narkotika. Ungdomar 

i bostadsområden med låg medelinkomst misstänks i högre utsträckning än 

ungdomar i höginkomsttagarområden. Självanmälning av eget bruk följer 

motsatt mönster. Eftersom narkotikabrott är typiska spaningsbrott, det vill 

säga brott där anmälningsgraden beror på polisens resurser och prioriteringar, 

ligger det nära till hands att anta att mönstret beror på strukturellt ojämlika 

polisinsatser. Ungdomar i låginkomstområden löper således en högre risk att 

bli oskyldigt utpekade och utsatta för integritetskränkande åtgärder som urin- 

och blodprov jämfört med rika ungdomar. Denna snedfördelning av polisens 

arbete strider mot regeringens mål om jämställd och jämlik narkotikapolitik 

och riskerar att väcka en misstro mot rättsväsendet i de utsatta 

ungdomsgrupperna.49 Genom att undersöka hur olika parametrar samverkar 

finner rapporten mönster av strukturell ojämlikhet. 

 

I Christian Diesens antologi Likhet inför lagen undersöks efterlevnaden av 

principen om likhet inför lagen i det svenska rättsväsendet. Boken ifrågasätter 

om det är möjligt att uppnå absolut likhet inför lagen då rättsapparaten är 

uppbyggd av människor som oundvikligen är präglade av förutfattade 

meningar och subjektiva inställningar. Studien visar följande exempel på 

strukturellt förtryck i det svenska rättsväsendet; att vittnesutsagor tillskrivs 

olika tillförlitlighet beroende på vittnets hudfärg; att åtalsunderlåtelse gynnar 

personer från över-/medelklassen och att enbart ett fåtal anmälningar om 

barnmisshandel leder till förhör och om de gör det sker förhöret i regel genom 

videoförhör vilket tillmäts lägre bevisvärde och således utgör ett 

bevishandikapp för barn.50  

                                                
48 Fortsättningsvis Brå.  
49 Brå kortanalys 2/2018, Lundgren, s. 5, 16f och 23.  
50 Diesen (2005), s. 45, 193 och 197–200.  
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3 Påföljdssystemet och 
straffrättsideologier 

I detta kapitel ges en kort introduktion till det svenska påföljdssystemet. 

Därefter presenteras straffrättsideologier, det vill säga teorier om syftet med 

straff och påföljder. Straffrättsideologierna används löpande i uppsatsen för 

att beskriva och analysera artbrottskonstruktionen.  

 

3.1 Påföljdssystemet 

Av 1 kap 1 § BrB framgår att brott är en gärning som lagstiftaren i 

brottsbalken eller annan författning utpekat som brott och förelagt med straff 

eller annan påföljd. Domstolarna är den instans som avgör om den specifika 

gärningen stämmer överens med rekvisiten i en kriminalisering, 

verkställigheten av straffet utförs av en kriminalvårdsanstalt eller 

utsökningsmyndighet.  Påföljdssystemet kan på så vis ses som tredelat: hot 

om straff, utdömande av straff och verkställande av straff.51 Skuldprincipen 

är ett centralt begrepp för påföljdssystemet och innebär att straff ska utdömas 

till den som kan klandras för en viss gärning. Skuldprincipen ger straffet en 

viss symbolfunktion genom att gärningar som föranleder straff ses som 

förkastliga.52 Påföljdssystemet regleras i Brottsbalkens tredje del. Den 

huvudsakliga påföljdsregleringen finns i 29 kap och 30 kap BrB. I 29 kap BrB 

finns regler om straffmätning. 30 kap BrB rör vad som ska beaktas vid 

påföljdsvalet. Den här uppsatsen uppehåller sig främst vid påföljdsvalet. Det 

är en omfattande uppgift att utforma ett påföljdssystem som ska vara 

tillämpligt vid alla tänkbara brottsliga gärningar. Av den anledningen har 

utformningen blivit allmänt hållen och således öppen för domstolarnas 

tolkning. I övrigt innehåller brottsbalken tredje del specifika kapitel om de 

olika påföljderna böter, fängelse, villkorlig dom och skyddstillsyn (25–28 kap 

BrB), regler om kontraktsvård och vård av unga 31–32 kap BrB) samt regler 

                                                
51 Jareborg & Zila (2017), s. 65.  
52 Jareborg & Zila (2017), s. 68f.  
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om avräkning av häktningstid, ny påföljd efter tidigare dom, bortfallande av 

påföljd, övrig rättsverkan av brott samt rättegångsbestämmelser (33–38 kap 

BrB).  

 

30 kap 4 § första stycket ställer upp en presumtion mot fängelse, det vill säga 

att fängelse i sista hand ska väljas som påföljd för brott. I 30 kap 4 § andra 

stycket framgår en omvänd presumtion för fängelse. Denna omvända 

presumtion innebär att fängelse i vissa fall ska väljas som huvudregel på 

grund av brottets straffvärde, brottslighetens art eller gärningspersonens 

återfall i brottslighet. 53 Denna uppsats fokuserar på rekvisitet brottslighetens 

art som skäl för fängelse.  

 

Världen över, inklusive i Sverige, finns en paradox i att fångtalen ökar 

samtidigt som brottsligheten sjunker. Forskning visar att fängelsestraffet är 

en kostnadskrävande samhällsinstitution med stora skadeverkningar jämfört 

med alternativa påföljder. Trots kunskap om fängelsestraffets negativa 

effekter på såväl samhälle som individ fortsätter repressionsgraden att öka 

Reformer i syfte att minska fångtätheten blir i regel kortvariga.54 

 

3.2 Straffrättsideologier 

Detta avsnitt presenterar straffrättsideologier som har och har haft inflytande 

på det svenska straffrättssystemet. Straffrättsideologier besvarar frågor om 

vad som är syftet med straff och varför man straffar oönskade gärningar. 

Begreppet straffrättsideologi används framför begrepp som straffrättsteorier 

för att markera att det rör sig om normativa ställningstaganden.55 Det är 

viktigt att hålla i minnet att straff är en mänskligt skapad konstruktion och 

ingen naturlag eller självklar del av ett samhälle.56 Grovt kan straffrättsteorier 

delas in i absoluta och relativa teorier. Skillnaden mellan dessa är att straffet 

                                                
53 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 31f.  
54 Bondeson (2007), s. 220.  
55 Jareborg & Zila (2017), s. 65.  
56 Bedau & Kelly (2017).  
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enligt relativa straffrättsteorier fyller ett syfte medan absoluta 

straffrättsteorier snarare ser straffet som ett bestämt bud. Relativa 

straffrättsteorier kan beroende på syfte delas in i allmänpreventiva och 

individualpreventiva teorier. Den mest kända absoluta straffrättsteorin än 

talionsprincipen om öga för öga och tand för en tand.57 Absoluta 

straffrättsteorier och deras ensidiga fokus på vedergällning har enligt 

justitieråden Martin Borgeke och Mari Heidenborg inte något utrymme i 

dagens straffrättsliga system.58 Under senare år har dock en neoklassisk våg 

flyttat fram positionerna för absoluta straffrättsteorier i svensk rätt i form av 

proportionalitetsprincipens landvinningar. Proportionalitetsprincipen har ett 

stort genomslag i dagens påföljdssystem och utgör en mer nyanserad form av 

de absoluta straffrättsideologierna som utgår ifrån brottets straffvärde.59  

 

3.2.1 Humanitetsprincipen 
Det frihetsberövande fängelsestraffet är statens mest ingripande åtgärd mot 

medborgarna, samhällets yttersta maktmedel mot den enskilda. Att straffa 

någon innebär ett medvetet påfört lidande. Med bakgrund av detta är 

humanitetsprincipen central vid utformningen av det straffrättsliga systemet. 

Humanitetsprincipen innebär att den minst ingripande åtgärden som är möjlig 

ska väljas. Detta begränsas av att straffet samtidigt ska stå i proportion till den 

brottsliga gärningen och vara ekvivalent till straffrättssystemet i övrigt. En 

allmän utgångspunkt är att straffet inte får kränka alla människors lika 

värde.60 Humanitetsprincipen appellerar till tolerans för det mänskliga i att 

begå misstag och att barmhärtighet därav ska visas i bestraffningen och att 

fängelse därför bör undvikas.61 I brottsbalken kommer humanitetsprincipen 

till uttryck i huvudregeln i 30 kap 4 § 1 st BrB som anger att en presumtion 

mot fängelsestraffet ska råda. Denna uppsats fokuserar på undantaget i 

                                                
57 Bondeson (2007), s. 211.  
58 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 33.  
59 Bondeson (2007), s. 211.  
60 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 39f.  
61 Jareborg (2005), s. 107.  
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paragrafens andra stycke, vilket kan beskrivas som ett undantag till 

humanitetsprincipen till förmån för allmänprevention.62  

 

3.2.2 Proportionalitets- och 
ekvivalensprincipen 

Proportionalitetsprincipen menar att en rättvis påföljd uppnås genom att 

påföljden står i proportion till gärningens allvar. Syftet är att återställa 

rättvisan vilket gör det till en retributiv straffrättsideologi. Påföljden ska 

rationellt kunna motiveras av lagstiftaren i form av att den är proportionerlig 

i förhållande till brottets kränkning. Retributiv rättvisa och proportionalitet är 

således en tillbakablickande straffrättsideologi.63 Det är svårt att ange absolut 

proportionalitet, till exempel ett exakt lämpligt straff för en viss gärning 

eftersom det påverkas av hur sakomständigheter skiljer sig från fall till fall.  

Det finns större möjligheter att ange relativ proportionalitet genom att väga 

brottstyper mot varandra och ange deras inbördes allvar, det vill säga att 

ekvivalens råder mellan brottstyperna. Ekvivalens innebär för straffrätten 

likabehandling av brottstyper av samma svårighetsgrad. En mindre allvarlig 

gärning ska följas av ett mildare påföljd och en allvarligare gärning ska följas 

av en svårare påföljd. Proportionalitet har betydelse för den allmänna 

repressionsnivån, det vill säga på vilken nivå straffen för en viss brottstyp 

befinner sig. Proportionalitetsprincipen  kan ses som ett uttryck för att 

samhället inte tolererar hur stränga straff som helst och på så vis anses hämma 

repressionsgraden.64 Omvänt kan man tänka sig att proportionalitetsprincipen 

kan verka höjande av repressionsgraden genom att påföljden ska spegla 

gärningens allvar, om samhället ser väldigt strängt på en gärning så torde 

också straffet bli strängt trots att andra faktorer talar för ett lägre straff.  

 

Proportionalitet kan ses som ett uttryck för den allmänna rättskänslan, det vill 

säga med vilket mått av klander som folk i allmänhet betraktar en viss 

                                                
62 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 39f.  
63 Brooks (2012), s. 15f.  
64 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 38f.  
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gärning.65 Proportionalitet och ekvivalens innebär en gradering av denna 

förkastlighet. Proportionalitetsprincipen ger inte svar på straffets syfte utan 

besvarar enbart hur bestraffning ska ske: proportionerligt i förhållande till 

brottets förkastlighet. Det kan sammanlänkas med skuldprincipen. Frågan om 

varför gärningar ska bestraffas besvaras med legalitet: för att lagstiftaren har 

angett ett straff i lagen. De formella kraven om legalitet och proportionalitet 

är vad som gör straffet rättvist enligt proportionalitetsprincipen. Jämförbarhet 

mellan olika brottsliga gärningar är en förutsättning för ett straffsystem byggt 

på proportionalitet. Proportionalitetsprincipen sätter till skillnad från 

humanitetsprincipen inga formella gränser för vilka straff som är godtagbara. 

Straffbestämningens återblickande karaktär innebär att sociala faktorer kring 

gärningspersonen så som klass, kön, etnicitet, rasföreställningar etcetera inte 

får beaktas. Billighetsskäl så som ålder och hälsa får däremot beaktas.66   

 

3.2.3 Vedergällning 
Vedergällning utgår ifrån en tanke om att straffet ska utgöra ett lika stort 

lidande som det lidande som gärningspersonen utsatt brottsoffret för. 

Vedergällningstanken tillhör de absoluta straffrättsteorierna där straffets syfte 

är retributivt, straffet ska återställa rättvisan. Likheter finns med 

proportionalitetsprincipen men vedergällningsskolan fokuserar mer på att 

påföra gärningspersonen lidande.67 Därav ställs inte samma krav på att brottet 

och straffet ska ha ett jämlikt värde. Vedergällningsideologin förknippas ofta 

med brottsoffrets individuella hämndlystnad.68 Retributiv bestraffning kan 

ses som ett sätt att rationalisera fängelsestraffets terroriserande sidor, att 

straffet som döms ut är proportionerligt till gärningens allvar motiverar 

statens medborgarkontroll i form av våldsanvändning.69 Vedergällning utgår 

ifrån en anonym syn på gärningspersonen. Straffet bestäms utifrån allvaret i 

den kränkning som brottet innebär. Således tas inte hänsyn till personliga 

                                                
65 Sarnecki (2017), s. 160f.  
66 Jareborg & Zila (2017), s. 69f och 74.   
67 Sarnecki (2017), s. 159-163.  
68 Brooks (2012), s. 17.  
69 Pavarini (2018), s. 248.  
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omständigheter hänförliga till gärningspersonen eller situationsspecifika 

omständigheter. Människors vilja att straffa korrelerar i regel med hur mycket 

de vet om gärningspersonen. Desto mer de känner till om gärningspersonen 

och omständigheterna i fallet desto mindre benägna är de till att utdöma ett 

strängt straff.70  

 

3.2.4 Allmänprevention 
Allmänprevention innebär att straffet syftar till att motverka att andra 

människor begår brott och består av omedelbar avskräckning, medelbar 

avskräckning och moralbildning. Av dessa är medelbar avskräckning det som 

används i dagens straffrättsliga system. Lagregler och påföljder syftar till att 

få människor att avstå från att vidta brottsliga gärningar. Omedelbar 

avskräckning för tankarna till medeltida metoder som publikt verkställda 

straff som syftade till att avskräcka medborgarna från brott. Moralbildning 

innebär att ett lagförbud ska smitta av sig och generera en god folkmoral och 

ett allmänt avståndstagande från den brottsliga gärningen.  Moralbildning kan 

antingen innebära att helt nya företeelser ses som moraliskt förkastliga eller 

underblåsa redan existerande uppfattningar om vad som är moraliskt fel. Ren 

avskräckning kan ses som oförenligt med demokratiska principer eftersom 

det innebär att alla medborgare ses som potentiella brottslingar.71   

 

Existensen av ett fungerande och effektivt rättssystem har konstaterats 

fungera allmänpreventivt. Det har däremot framförts omfattande kritik mot 

möjligheterna att uppnå allmänprevention genom enskilda kriminaliseringar 

eller påföljdsval. Repressionsnivån har i allmänhet låg allmänpreventiv 

verkan. En hög repressionsnivå kan rentav vara kontraproduktiv, en risk är att 

befolkningen tar efter myndigheternas våldsamhet. Det finns även andra 

faktorer, exempelvis upptäcktsrisk, som i högre grad än repressionsnivån 

påverkar brottsbenägenheten. Trots vetskap om att ökad repressionsnivå inte 

föranleder allmänprevention sker ständigt straffskärpningar och de politiska 

                                                
70 Sarnecki (2017), s. 159–163.  
71 Jareborg & Zila (2017), s. 76f.  
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tongångarna är positiva till hårdare tag och strängare straff.72 

Fängelsepresumtionen i artbrottskonstruktionen motiveras av 

allmänpreventiva skäl. 73 Den typen av expressiv allmänprevention som syftar 

till att göra markeringar av allmänpreventiva skäl riskerar att enligt Nils 

Jareborg och Josef Zila, professorer i straffrätt respektive rättsvetenskap, att 

föranleda ”en meningslös och kostsam straffskärpningsspiral”.74  

 

3.2.5 Individualprevention  
Individualprevention är preventiva motiveringar av ett domslut som riktar sig 

till gärningspersonen, alltså hur den specifika domen motverkar den dömde 

individens fortsatta tendens till brottslighet. Individualprevention har tre olika 

inriktningar: avskräckning, inkapacitering och behandling.75  

 

I individuell avskräckning som bestraffningsideologi syftar domen till att 

avskräcka den dömde från att begå fler brottsliga gärningar. I 

individualprevention genom avskräckning syftar straffet till att skrämma 

gärningspersonen från att begå nya brott, ett synsätt som främst inringar brott 

begångna i stundens ingivelse. Påföljden villkorlig dom har konstruerats 

utifrån avskräckningstanken, att varningen om ett fängelsestraff är tillräcklig 

för att personen ska avstå från vidare brottslighet. En annan sida av 

individualpreventionen är inkapacitering eller med andra ord 

oskadliggörande. En person som sitter inlåst i fängelse kan inte, eller har 

åtminstone mindre möjligheter, att begå brott. Termen oskadliggörande har 

negativa associationer i form av oskadliggörande genom stympning eller 

dödsstraff, i svensk rätt är det fängelsestraffets avvärjande effekter som 

åsyftas. Genom att en person placeras i fängelse eller under övervakning i 

form av skyddstillsyn görs den ofarlig för samhället. Inkapaciteringstanken 

utgår ifrån att brottslingen förväntas att återfalla i brott och att skälen till att 

brottet begicks ligger hos gärningspersonen som individ. Statistiska 

                                                
72 Jareborg & Zila (2017), s. 79f. 
73 SOU 1986:14, s. 74.  
74 Jareborg & Zila (2017), s. 81.  
75 Jareborg & Zila (2017), s. 85.  
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undersökningar av inkapaciteringsmetoden ger att det är mycket svårt att 

förutsäga vilka gärningspersoner som kommer att återfalla i brottslighet. 

Metoden är därav ett otillförlitligt motiv till bestraffning. Utöver fängelse kan 

påföljderna näringsförbud, indragande av körkort och förverkande 

motivereras av inkapacitering.76  

 

Behandlingstanken menar att straff bör ersättas med vård, därför att vård 

bättre kommer till rätta med bakomliggande orsaker till brottslighet. Straff 

anses inte ha ett egenvärde.77 Behandlingstanken härstammar från religiösa 

kretsar. Under 1900-talet befästes dess betydelse för påföljdssystemet genom 

sociologisk forskning som visade på samband mellan social utsatthet och 

brottslighet. Behandlingstanken utgår ifrån en optimistisk människosyn om 

att gärningspersoner har förbättringspotential. I påföljdssystemet syns 

behandlingstanken genom exempelvis kontraktsvård och psykiatrisk 

tvångsvård. Det är dock viktigt att understryka att även om 

behandlingstankens avsikter är goda så rör det sig om tvångsvård, vilket 

liksom fängelse är ett långtgående ingripande i individens frihet och 

integritet. Därför bör behandlingstankens inflytande på straffrätten begränsas.  

Behandling kan nå positiva resultat men ett straffs stränghet bör inte 

bestämmas av individualpreventiva skäl.78 Sverige är anslutna till Hawaii-

deklarationen, en folkrättslig överenskommelse som förbjuder psykiatrisk 

vård av friska.79 Kritik har även riktats mot att behandlingstanken föranleder 

ett differentierat påföljdssystem där engångsbrottslingar kommer undan 

lindrigt medan personer som anses vara ”kroniska brottslingar” blir 

internerade under lång tid. Behandlingstanken tro på möjligheterna att 

prognostisera gärningspersonens utsikt till rehabilitering saknar idag stöd.80 

                                                
76 Jareborg & Zila (2017), s. 86f.  
77 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 34. 
78 Jareborg & Zila (2017), s. 88f.  
79 The Declaration of Hawaii Art. 7.  
80 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 32–38. 
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4 Artbrottskonstruktionen 
I detta avsnitt presenteras artbrottskonstruktionens tillkomst, utveckling och 

kritiker. Presentationen utgår från statliga utredningar, propositioner och 

doktrin. Inledningsvis beskrivs artbrottskonstruktionens tillkomsthistoria 

utifrån den offentliga utredningen SOU 1986:14 samt förarbetet Prop. 

1987/88:120 som låg till grund för införandet av rekvisitet ”brottslighetens 

art” i 30 kap 4 § 2 st BrB. 

 

4.1 Artbrottskonstruktionens tillkomst  

4.1.1 SOU 1986:14 Påföljd för brott 
Artbrottskonstruktionen innebär att det för brottslighet av viss art råder en 

presumtion för fängelse i motsats till påföljdsbestämmelsernas huvudregel 

om en presumtion mot fängelse.81 Begreppet artbrott myntades i 

Fängelsestraffskommitténs utredning i SOU 1986:14. Utredningen syftade 

generellt till att finna ökade möjligheter för alternativa påföljder än fängelse. 

Det vill säga att befästa den presumtion mot fängelse som idag är 

utgångspunkten för påföljdsbestämningen. Alternativa påföljder sågs som 

mer effektiva utifrån ett individualpreventivt syfte. I kontrast till utredningens 

övergripande inriktning introducerades konceptet artbrott som innebär en 

presumtion för fängelse för vissa typer av brott. Införandet av 

artbrottskonstruktionen hakade i en rättsutveckling som tagit sin början i 

rättspraxis. Artbrottskonstruktionen vilar på en förståelse om att 

allmänprevention är det främsta syftet med straffsystemet. Straffrättssystemet 

finns till för att undvika att brott begås. Vidare grundar detta sig i en 

uppfattning om att strängare påföljder kan främja allmänpreventionen och 

således minska brottsligheten (detta är en utgångspunkt som ifrågasätts senare 

under avsnitt 4.2.3). 82  

                                                
81 SOU 1986:14, s. 457.  
82 SOU 1986:14 s. 73–75.  
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Artbrottskonstruktionen var tänkt att omfatta brott som ansågs vara extra 

klandervärda, vilket är i linje med det traditionella sättet att markera brotts 

allvar genom repression. Utredarna såg det som en enkel uppgift utpeka dessa 

brottstyper och menade att artbrottskonstruktionen inte skulle inverka 

negativt på rättstillämpningens förutsebarhet och enhetlighet. Utredningen 

konstaterar därför att det inte är nödvändigt att närmare precisera vad som 

utgör artbrott, men ger två exempel på omständigheter som talar för artbrott: 

brott som fått större utbredning och brott som antagit mer elakartade former.83 

Som exempel nämns att rattfylleri, skattebrott och oprovocerad 

gatumisshandel kan ses som artbrott. Gatumisshandeln behöver inte vara av 

särskilt allvarlig karaktär för att leda till fängelsestraff. Om lagstiftaren i 

framtiden avser att inkludera eller exkludera brottstyper i artbrottsbegreppet 

ska det framgå i lagförarbeten. Artbrottskonstruktionen syftar till fånga in 

brott som inte har ett särskilt högt straffvärde men som av allmän preventiva 

skäl ändå bör leda till fängelsestraff.84  Av den anledningen är fängelsestraff 

som utdöms med hänvisning till brottets art i regel kortare fängelsestraff.85   

 

Artbrottskonstruktionens tillblivelse grundar sig i en förståelse om att 

strängare straff kan uppfylla ett allmänpreventivt syfte. Denna tanke motsägs 

dock i en annan del av utredningen där en studie av kriminologiprofessorn 

Knut Sveri pekar på att det inte finns något stöd för att hårdare straff leder till 

låg brottslighet. Detta används som argument för utredningens huvudlinje: att 

minska användningen av fängelsestraffet. Straffet är i grunden repressivt och 

innebär att staten utsätter sina medborgare för lidande vilket får långtgående 

negativa konsekvenser. Utredarna lyfter fram att det i Sverige är en ledande 

princip att den sociala välfärden ska vara stor och allomfattande och att långa 

och frekventa fängelsestraff därav kan ses som en anomali av välfärdsstatens 

arbete, eftersom fängelsestraff har dokumenterat negativa effekter på 

                                                
83 SOU 1986:14 s. 73–75.  
84 SOU 1986:14, s. 457.  
85 SOU 1986:14, s. 461.  
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personer sociala situation. Dessutom är det ofta personer som redan befinner 

sig i socialt utsatta situationer som drabbas av fängelsestraff.86 

 

4.1.2 Prop. 1987/88:120 straffmätning och 
påföljdsval m.m.  

Prop. 1987/88:120 tog åtgärdsförslagen från Fängelsestraffkommitténs 

utredning vidare. Propositionen instämmer i utredningens förslag om att vissa 

brott på grund av dess art skulle föranleda fängelsestraff trots att straffvärdet 

inte är högt. Påföljden för artbrott ska således vara ett kortare fängelsestraff 

motiverat av allmänprevention. Propositionen ger delvis samma exempel som 

utredningen om vad som utgör typiska artbrott och delvis nya. De nya 

brottstyperna är vissa brott mot vapen- och jaktlagstiftning, våld mot 

tjänsteman samt olovlig vistelse i riket enligt 97 § utlänningslagen87 (om 

uppsåtlig olovlig vistelse motsvarande 20 kap 2 § UtlL).  

 

Artbrottskonstruktionen innebär att hänsyn i påföljdsbestämningen av 

allmänpreventiva skäl kan tas till om brottslighet av viss art har ökat i 

omfattning eller blivit grövre även om detta inte påverkat straffvärdet. 

Presumtionen omvänds då och talar för fängelse istället för mot fängelse.88 

Propositionens huvudsakliga inriktning är att finna alternativ till 

fängelsestraffet vilket baseras på en förändrad syn på preventionsteorierna 

och en strävan efter att värna om humanitära värden i kriminalpolitiken. 

Propositionen markerar att straffet inte har något värde i sig utan enbart är ett 

medel för att bekämpa brottslighet. Vidare framhävs som målsättning att 

minska antalet frihetsberövande påföljder på grund av dess negativa 

konsekvenser för den dömde. Propositionen är liksom ovan presenterade 

utredning kritisk till möjligheten att göra prognoser om preventionseffekterna 

av en viss påföljd. För att nå allmänprevention är det snarare viktigt att 

rättspraxis är enhetlig och konsekvent.89 Generella prognoser om 

                                                
86 SOU 1986:14, s. 77–80.  
87 Fortsättningsvis UtlL. 
88 Prop. 1987/88:120, s. 100.  
89 Prop. 1987/88:120, s. 31f. 
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gärningspersonens möjlighet till återanpassning till samhället ska således 

undvikas. Gärningspersonens personliga omständigheter anses dock 

fortfarande kunna påverka påföljdsbestämningen i mildrande riktning.90 

 

4.2 Utveckling och kritik av 
artbrottskonstruktionen 

Nedan redogörs för artbrottskonstruktionens utveckling utifrån propositionen 

Prop. 1997/98:96, den offentliga utredningen SOU 2012:34 samt doktrin. 

Vidare presenteras kritik som har riktats mot artbrottsbegreppet.  

 

4.2.1 Prop. 1997/98:96 Vissa reformer av 
påföljdssystemet 

Proposition 1997/98:96 understryker att artbrott är brott som på grund av 

allmänpreventiva skäl ska föranleda fängelsestraff även när straffvärdet inte 

är särskilt högt. Markeringen mot de så kallade artbrotten avser att ha en 

moralbildande och avskräckande effekt. Intressant är att propositionen 

framhäver att det främst är rättspraxis som har avgjort vilka brott som är att 

se som artbrott, samtidigt som det lyfts fram att den allmänpreventiva 

aspekten främst ska iakttas av lagstiftaren. Artbrott kännetecknas utöver att 

brottsligheten blivit mer utbredd och svårare att förebygga av: brott som utgör 

ett angrepp på den personliga integriteten; åsidosätter respekten för 

rättsväsendet och dess företrädare; samt försvårar möjligheterna att 

upprätthålla straffsystemets effektivitet. Artbrottskonstruktionen har 

inneburit tillämpningssvårigheter för domstolarna vilket har lett till att 

rättspraxisen blivit mer kasuistisk än generell. Propositionen framhäver trots 

det att det finns ett behov av att kunna bryta presumtionen mot fängelse för 

brottslighet av viss art.91  

 

                                                
90 Prop. 1987/988:120, s. 47.  
91 Prop. 1997/98:96 s. 113–115.  
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Propositionen lyfter fram att samhällstjänst finns som alternativ till de korta 

fängelsestraffen som utdöms med anledning av brottslighetens art. Detta 

bekräftar rättspraxisen från NJA 1997 s. 278, ett fall där en ung kvinna 

dömdes till skyddstillsyn med samhällstjänst för grovt rattfylleri. Detta trots 

att rattfylleri är ett artbrott för vilket fängelsepresumtion således råder. 

Regeringen avser inte att med det uttalandet utöka användningsområdet för 

samhällstjänst utan enbart att befästa gällande rätt. I propositionen införs 

möjligheten att döma till villkorlig dom förenat med samhällstjänst vilket 

ökar situationerna då artbrottslighet inte ska föranleda fängelsestraff. 

Villkorlig dom tillsammans med samhällstjänst blir då, vid sidan av 

skyddstillsyn, ytterligare ett alternativ till fängelse även för artbrott.92 

 

4.2.2 SOU 2012:34 Nya påföljder 
Påföljdsutredningens betänkande SOU 2012:34 föreslår att artbrottsinstitutet 

ska avskaffas. Kritiken grundar sig i att antalet brott som klassas som artbrott 

ökat lavinartat och att den omvända presumtionen därför är regel snarare än 

undantag. Detta medför enligt utredarna negativa konsekvenser för 

rättssäkerheten i form av minskad förutsebarhet och likhet i 

rättstillämpningen.93 Påföljdsutredningens uppdrag var att analysera hur 

artbrottsbegreppets innebörd kan preciseras och avgränsas. Som resultatet av 

en omfattande genomgång av artbrotten konstaterar utredningen att en 

tillfredställande avgränsning inte är möjlig och att det bästa alternativet för 

att garantera rättssäkerhet är att slopa artbrottsinstitutet. Markeringen av 

klander ska flyttas över från bedömningen av brottslighetens art till 

bedömningen av straffvärde och återfall.94 Utredningen pekar på att 

problemet med det nuvarande systemet är att icke frihetsberövande påföljder 

inte ses som tillräckligt repressiva. Det är anledningen till ökningen av antalet 

artbrott och utdömda korta fängelsestraff. För att motverka denna utveckling 

föreslår utredningen villkorligt fängelse som alternativ påföljd. Det är tänkt 

                                                
92 Prop 1997/98:96, s. 94f.  
93 SOU 2012:34, band 2, s. 727–730 och 743.  
94 SOU 2012:34, band 2, s. 681. 
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att utgöra en generell skärpning av de alternativa påföljderna genom att steget 

minskas mellan vanligt fängelse och den icke frihetsberövade påföljden 

villkorligt fängelse.95 Förtydligas bör att diskussionen om brottslighetens art 

utgör en relativt liten del av den omfattande Påföljdsutredningen och att 

förslagen inte har lett till något förarbete eller ändringar i brottsbalken.  

 

Bifogat till Påföljdsutredningen finns en rapport från Brottsförebyggande 

rådet med statistik över påföljder för artbrott. Brå-rapporten visar att artbrott 

bör beskrivas som en artskala där olika brott har olika högt värde på artskalan. 

Alla brottstyper som klassas som artbrott har alltså inte samma artvärde.96 

Brå-rapporten visar vidare på utbredningen av artbrottskonstruktionen. I 

bilaga två till SOU 2012:34 redovisas en lista på rättsfall under totalt 48 

brottsrubriceringar för vilka brottslighetens art diskuterats.97 Efter att denna 

lista gjordes har även vissa terrorbrott tillkommit som artbrott.98 Förtydligas 

bör att detta är rättsfall där brottslighetens art har diskuterat, artvärdet har inte 

för alla dessa brottstyper bedömts vara högt. För vissa av brottstyperna har 

artvärdet bedömts vara lågt eller obetydligt av olika skäl, till exempel för att 

straffvärdet är högt eller för att det inte passar in i kriterier som angetts i 

förarbeten för vad som typiskt är att anse som artbrott. Trots det så visar det 

omfattande antalet brottstyper på en stor spridning av artbrottskonstruktionen.  

 

                                                
95 SOU 2012:34, band 2, s. 703f.  
96 Se SOU 2012:34 band 2, s. 694 och band 4, s. 277, bilaga 9.  
97 SOU 2012:34, band 4, bilaga 10. Brottstyper med artvärde: Misshandel, vållande till 
annans död, framkallande av fara för annan, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grov 
kvinnofridskränkning/grov fridskränkning, olaga hot, grovt hemfridsbrott/olaga intrång, 
sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell 
posering, sexuellt ofredande, våldtäkt, egenmäktighet med barn, stöld, normalgraden/grov 
stöld, grovt bedrägeri, grov förskingring, oredlighet mot borgenär, försvårande av konkurs 
eller exekutiv försäljning, bokföringsbrott, skadegörelse, urkundsförfalskning och brukande 
av falsk urkund, mened och osann partsutsaga, falsk angivelse och falsk tillsvitelse, 
missbruk av urkund grovt brott, upplopp och våldsamt upplopp, uppvigling, hets mot 
folkgrupp, barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott, djurplågeri, våld och hot mot 
tjänsteman, grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri, miljöbrott, narkotikabrott och 
narkotikasmuggling, dopningsbrott, skattebrott och grovt skattebrott, vapenbrott, jaktbrott 
och jakthäleri, olovlig vistelse i riket, människosmuggling, smugglingsbrott och tullbrott, 
brott mot alkohollagen, olovlig tillverkning och försäljning, överträdelse av kontaktförbud, 
brott mot totalförsvarsplikt. 
98 Prop. 2015/16:78 s. 39.  
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4.2.3 Artbrott i doktrin  
I läroboken Straffrättens påföljdslära ställer sig professorerna Jareborg och 

Zila skeptiska till artbrottsinstitutet. Författarna kritiserar 

artbrottskonstruktionens kärna, det allmänpreventiva syftet, utifrån att det 

saknas vetenskapligt stöd för att korta fängelsestraff skulle ha 

allmänpreventiv effekt. Kritiken riktar sig även mot att begreppet artbrott 

lägger fokus på brottstypen, trots att det är specifika omständigheter så som 

att ’en viss brottslighet antagit mer elakartade former’ eller ’åsidosätter 

respekten för rättsväsendet’ som är det som utgör artvärdet. De hävdar att om 

artbrottskonstruktionen ska användas bör denna typen av omständigheter vara 

i centrum snarare än brottskategorierna, då omständigheterna enbart omfattar 

vissa underklasser av respektive brottstyp. Vidare kritiseras användningen av 

statistiska undersökningar av rättspraxis som metod för att utröna vilka brott 

som tillhör artbrottskonstruktionen. Detta eftersom den metoden enbart 

uppvisar hur domstolar har dömt, det säger inget om huruvida dessa domslut 

är rätt och går att stödja med rationella argument. Om man trots detta ska tala 

om artbrottstyper är det enbart de brottstyper där fängelse döms ut för 

normalgraden av brottet som kan påstås vara artbrott. Det är exempelvis 

mened och brott mot utlänningslagen (exempelvis olovlig vistelse i riket), 

vilket är brott där fängelse döms ut mest frekvent i de fall som leder till åtal. 

I sammanhanget går det att konstatera att det har skett en stor förändring av 

antalet utdömda fängelsestraff och att Sverige har en av de högsta 

fängelsefrekvenserna i Västeuropa.99  

 

Att brott mot utlänningslagen utgör ett artbrott kan sammanlänkas med en 

generell tendens i EU att använda kriminaliseringar för att stävja irreguljär 

migration. En metod som starkt kritiserats av bland annat Thomas 

Hammarberg, mänskliga rättigheter-kommissionär i Europarådet, för att vara 

både ineffektiv och kränkande av migranters mänskliga rättigheter.100 

Fenomenet att kriminalisera migration kallas i doktrin för crimmigration.  

                                                
99 Jareborg & Zila (2017), s. 143–145.  
100 Hammarberg (2009), European Journal of Migration and Law 11, s. 383-385.  
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Sammanblandningen av migrationsrätt och straffrätt har under senare 

årtionden varit ett växande område.101 Begreppet crimmigration refererar till 

en vid definition av kriminalisering som både direkta lagförbud men även 

kriminaliserande retorik och rättsliga förfarande.102  

 

Justitieråden Martin Borgeke och Mari Heidenborg kritiserar termen artbrott. 

Artvärdet är olika för olika brott och det är därför förtydligande att använda 

begreppet artvärde istället för artbrott. Det blir då tydligt att det rör sig om en 

olika stark fängelsepresumtion beroende på brottstyp. Begreppet artbrott kan 

misstolkas som att gärningar inom en brottskategori som klassats som artbrott 

alltid ska föranleda fängelsestraff. Borgeke och Heidenborg lyfter särskilt 

fram två rättsfall (NJA 2014 s. 559 och NJA 1999 s. 561) som föredöme med 

anledning av att begreppet artvärde används istället för termen artbrott.103 

Genom exempel från rättspraxis försöker de att ringa in hur Högsta 

domstolen104 har tagit sig an artbrottskonstruktionen och hur HD definierar 

brottslighetens art. Frekvent får faktorer som påverkat straffvärdet betydelse 

även för bedömningen av brottslighetens art, vilket framgår av bland annat 

NJA 2000 s. 314 (”Socialkontorsfallet”) där våld och hot mot personer i 

tjänsteutövning förhöjde artvärdet. Artbrottskonstruktionen berör dock även 

andra faktorer än de som påverkar straffvärdet. I NJA 2006 s. 339 om 

djurplågeri visar HD att omständigheterna i det enskilda fallet kan tala för att 

det rör sig om ett brott med artvärde trots att det inte är en brottstyp som 

generellt sett ses som ett artbrott. Det gäller även när förarbetsuttalande om 

brottslighetens art saknas, brottet inte har ökat i omfattning eller faller in 

under övriga indikatorer för vad som utgör artbrott. Djurplågerifallet ledde 

trots detta inte till fängelse. Borgeke och Heidenborg konstaterar att det 

saknas en gemensam nämnare för brott med artvärde. Vidare framhåller de 

att artbrottskonstruktionen lämpligast studeras genom rättsfallsstudier och 

kriminalstatistiska undersökningar.105 

                                                
101 Stumpf (2006), s. 376.  
102 Kramo (2014), s. 32.  
103 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 301.  
104 Fortsättningsvis HD.  
105 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 306–309.  
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Andrew von Hirsch, straffrättsprofessor, menar att artbrottskonstruktionen 

utgör ett avsteg från den proportionalitetstanke som i övrigt genomsyrar det 

svenska straffrättssystemet. Hirsch understryker att proportionalitetstankens 

stora inflytande på det svenska påföljdssystemet är vad som gör systemet 

rättvist och att artbrottsinstitutet således inskränker rättvisan. 

Artbrottskonstruktionen får till följd att olika brott straffas olika, inte på grund 

av olika nivå av klandervärdhet, utan på grund av vilka man tror begår brotten 

och i syfte att avskräcka från vissa brott. Detta grundar sig i en föreställning 

om att typiska ”Svenssonbrott” som exempelvis rattfylleri går att förebygga 

genom att döma ut korta fängelsestraff. Tanken är att den typiska svensken, 

som lever under ordnade sociala förhållanden, har mer att förlora på att 

utsättas för ett fängelsestraff jämfört med någon med lägre social ställning. 

Det kan inte anses förenligt med proportionalitetstanken att straffets stränghet 

avgörs av gärningspersonens sociala status. Vidare ser Hirsch det som 

problematiskt att det saknas tydliga kriterier för vad som utgör artbrott, ofta 

avgörs detta av erfarna domares ”känsla”. Detta menar Hirsch inte borde få 

förekomma i en rättsstat. Sin skarpa kritik till trots understryker Hirsch att det 

inte finns något rättssystem som till fullo tillämpar en straffrättsteori.  Det 

svenska systemet präglas i stort av proportionalitet vilket gör systemet rättvist 

och artbrottskonstruktionen kan ses som ett avsteg från en i grunden rättvis 

struktur.106 

 

Lexinos lagkommentar till 30 kap 4 § BrB lyfter problem med 

artbrottskonstruktionen. Stark kritik riktas mot artbrottskonstruktionens 

allmänpreventiva syfte då forskning visar på att korta fängelsestraff inte har 

någon avskräckande eller allmänpreventiv effekt. Vidare påpekas att den 

inkonsekventa rättsutveckling som artbrottsinstitutet lett till innebär påtagliga 

orättvisor. Brott med högt straffvärde (upp till ett år) kan leda till icke-

frihetsberövande påföljd medan brott med lågt straffvärde (en månad) kan 

leda till fängelse. Det går stick i stäv med proportionalitetsprincipen. Intrycket 

                                                
106 Hirsch (2001), s. 95–97.  



 41 

är ett nyckfullt system som inte till fullo behandlar lika fall lika. Det är även 

problematiskt att faktorer som rör straffvärdet också påverkar artvärdet, 

eftersom dessa faktorer blir dubbelbeaktade till last för den tilltalade. 

Effekterna av artbrottskonstruktionen hade inte blivit lika kännbara om den 

behållit sin karaktär som undantag från presumtionen mot fängelse. Det hade 

kunnat uppnås om det var förbehållet lagstiftaren, eventuellt gemensamt med 

HD, att utpeka vilka brott som ska särbehandlas på grund av brottslighetens 

art. I dagens system kan alla domstolar vidga rättsläget kring vilka brott som 

utgör artbrott.  Underrätterna har visat sig vara mycket benägna att använda 

sig av artbrottskonstruktionen.107  

 

Studier av rättspraxis visar att nästintill alla brottstyper i 3–4 och 6 kap BrB 

har någon grad av artvärde och att flera av brotten i 13–17 kap BrB har 

artvärde. Utöver dessa finns även artbrott i speciallagstiftning och flera av 

dessa har höga artvärden så som trafikbrott och narkotikabrott. Detta 

föranleder att frågan omvänds: vilka brott är inte artbrott? Svaret är att det 

framförallt är förmögenhetsbrott som är undantagna artbenämningen, även 

där finns det dock brott med artvärde som exempelvis grov fickstöld (se NJA 

2009 s. 559).  I ett särskilt yttrande i NJA 2014 s. 559 pekar justitierådet 

Borgeke på att artbegreppets utspridning kan anses hota legalitetsprincipen, 

eftersom det öppnar för en rättsutveckling i ledning av domstolarna snarare 

än lagtexten. Slutligen avrundar lagkommentarsförfattarna kritiken genom att 

understryka att trots att artvärde innebär en presumtion för fängelse är det inte 

för den sakens skull givet att ett fängelsestraff faktiskt döms ut. Det kvarstår 

fortfarande möjligheter att återställa presumtionen mot fängelse.108 Zeteos 

lagkommentar till 30 kap 4 § BrB är en omfattande redogörelse av 

artbrottskonstruktionen. I denna lyfts NJA 1999 s. 561 om mened fram som 

ett exempel på att brottstypen inte ensamt är vägledande för valet av påföljd 

för artbrott. Menedsbrottet har ett starkt artvärde men trots det finns det 

utrymme till att bedöma omständigheterna i det specifika fallet.109 

                                                
107 Sandahl & Ulväng, Brottsbalk (1962:700), Karnov, kommentaren till 30 kap. 4 §, s. 7–9 
108 Sandahl & Ulväng, Brottsbalk (1962:700), Karnov, kommentaren till 30 kap. 4 §, s. 7–9 
109 Berggren m.fl. (10 nov. 2017, Zeteo), kommentaren till 30 kap 4 § BrB.   
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5 Diskursanalys av 
artbrottskonstruktionen 

I detta kapitel genomförs diskursanalysen. Diskursanalysen syftar till att 

besvara frågan om vilka underliggande premisser om gärningsperson, 

rättsskyddssubjekt och fängelsestraff som finns i artbrottskonstruktionen.  

 

5.1 Om diskursanalysen 

Materialet för diskursanalysen är rättsfall, propositioner samt statliga 

utredningar som berör artbrottskonstruktionen. Dessa presenteras genom 

citerade exempel. Förarbetena har presenterats i föregående kapitel.110 

Eftersom artbrottspraxisen är omfattande har jag avgränsat materialet till 

vissa brottstyper och systematiserat kapitlen efter dessa för att underlätta 

läsningen. Detta har jag gjort trots medvetenhet om att avgränsning baserat 

på brottstyper är en känslig systematisering av artbrott. I syfte att täcka så 

många brottstyper som möjligt (utan att göra diskursanalysen alltför 

omfattande) så är de olika brottstyperna inte konsekvent presenterade i 

kategorierna gärningsperson, rättsskyddssubjekt och fängelsestraff.  Urvalet 

av brottstyper baseras främst på de utvalda brottstypernas höga artvärde. 

Rättsfallen som har valts inom respektive brottstyp har prioriterats med 

anledning av att de är flitigt hänvisade till i doktrin samt att domstolen för ett 

resonemang om påföljdsvalet och brottets artvärde. Jag har valt ut ett antal 

rättsfall med lågt eller inget artvärde som konstrast till artbrotten. Slutligen 

har även det intersektionella perspektivet påverkat urvalet. Vissa av 

rättsfallen utgör en värdefull grund för den intersektionella analysen. 

 

Diskursanalysen genomförs genom att analysera citerade exempel från 

rättsfall och förarbeten i syfte att finna hur gärningsperson, rättsskyddssubjekt 

                                                
110 Se avsnitt 4.1 om SOU 1986:14, Prop. 1987/88:120, Prop. 1997/98:96 och SOU 
2012:34.  
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och fängelsestraff definieras och beskrivs. Citaten har i uppsatsen kursiverats 

för att tydligt avskilja dem från övriga texten och jag har även anonymiserat 

namn med hänsyn till de inblandade personernas integritet. Gärningsperson, 

rättsskyddssubjekt och fängelsestraff ska undersökas som nodalpunkter för 

olika diskurser, framförallt påföljdsdiskursen. Nodalpunkt är en diskurs 

centrum runt vilken övriga tecken i diskursen centreras. Ekvivalenskedjor 

tillskriver nodalpunkter betydelse i relation till de övriga tecknen i 

diskursen.111 Utifrån diskursteorins flytande makt- och kunskapsbegrepp 

kommer makten i språket att analyseras. Diskursteori menar att makten finns 

i hur vi talar om saker och hur de beskrivs, att det avgör vad som är möjligt 

att tänka och göra.112 Genom att hitta ekvivalenskedjor avser diskursanalysen 

utröna hur det talas om gärningsperson, rättsskyddssubjekt och straff.  Detta 

i syfte att ta reda på vem som artbrottskonstruktionen avser att straffa, 

vem/vad den ska skydda samt vad som är syftet med fängelsestraffet. Det är 

givetvis svårt att finna konkreta svar på dessa generella frågor så ansatsen är 

snarast att utröna mönster i hur gärningsperson, rättsskyddssubjekt och straff 

beskrivs. Dessa kommer i följande kapitel att analyseras utifrån 

intersektionell teori samt ställas mot den repressiva utvecklingen av 

straffrätten. I förtydligande syfte har jag sammanställt diskursteorins centrala 

begrepp om diskurser och diskursiv makt i två tabeller nedan.113 Dessa kan 

användas som begreppsorientering under läsningen av diskursanalysen.    

 

5.1.1 Vad är diskurser?   
Diskurs                               Fixerad betydelse av tecken, en bestämd 

definition av det sociala inom ett visst område  
Tecken                                Alla sociala praktiker 

Moment                              Tecken som är definierade/låsta i diskursen 

Element                              Odefinierade/mångtydiga tecken som står 
utanför diskursen 

Flytande signifikant           Element som kan omforma betydelsen av 
momenten/diskursen 

                                                
111 Laclau & Mouffe (2008), s. 168f. och Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 57. 
112 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 43–45. 
113 Inspirerat av beskrivningen av diskursteori i Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33–
63.   
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Nodalpunkt                        Kärnan i en diskurs runt vilket andra tecken 
kretsar 

Ekvivalenskedjor               Definierar nodalpunkt genom att sammanlänka 
och relatera den till andra tecken, spec. i 
relation till vad det inte är 

Subjektspositioner Positioner i diskursen som individen kan 
identifiera sig med 

 
 

5.1.2 Vad är diskursiv makt och maktkamp?  
Hegemoni                        Flytande maktbegrepp, makten över 

samhällsbeskrivningen 
Objektivitet                      En verklighetsbeskrivning som tas för given 

Myt                                  En (falskt) fixerad betydelse av en social 
organisering, t.ex. nationen Sverige 

Diskursiv kamp               Olika diskursers försök att omdefiniera tecken 

Antagonism                     
 

Kollision mellan olika diskurser, synliggör det 
socialas mångtydighet  

Hegemonisk intervention Tillsluter betydelsen av tecknen efter antagonism, 
återupprättar entydighet 

 
 

5.2 Gärningspersonen som nodalpunkt 

Detta avsnitt avser att studera vad som sägs om gärningspersonen i förarbeten 

och rättsfall som berör brottslighetens art. Med hjälp av citerade exempel 

diskuteras på vilket sätt gärningsmannens person har påverkat bedömningen 

av påföljden. Utifrån dessa exemplen ska jag försöka utröna om det finns 

någon ”typisk” gärningsperson som avses i artbrottskonstruktionen och hur 

gärningspersoner som döms till fängelse med hänvisning till brottslighetens 

art beskrivs. 

 

Gärningspersonen kan ses som en nodalpunkt, det vill säga ett centrum, i 

påföljdsdiskursen. Inledningsvis kan det konstateras att gärningspersonen 

som subjektsposition i straffrättsprocessen kan sägas ha ställning som en 

objektivitet114, det vill säga en verklighetsbeskrivning som tas för given. 

                                                
114 Se Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 43–45. 
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Straffrättssystemet är uppbyggt kring den givna utgångspunkten att 

människor är rationella varelser som autonomt styr sina handlingar och 

således kan hållas ansvariga för alla gärningar. Detta föranleder utformningen 

av den kontradiktoriska och aktörsinriktade rättsprocessen. I 

straffrättsdiskursen är det en självklar utgångspunkt att rättssystemet är 

uppbyggt kring rationella individer som kan straffas för sina brottsliga 

handlingar. En alternativ syn på brott är att de uppkommer på grund av 

orättvisa strukturer i samhället eller andra störningar i gärningspersonens 

utveckling. Behandlingstanken115, tillämpar en delvis annorlunda syn på 

gärningspersonen. I den ses brottslingen som någon som ska botas snarare än 

straffas, aktören är nedtonad och förklaringen ligger snarare på en samhällelig 

eller psykologisk nivå. Personen har begått brott på grund av externa faktorer 

som har stört hens utveckling, istället för att straffa ska denna brist rättas till 

genom behandling. Som kritik bör dock framhävas att tvångsvård också kan 

ses som en form av straff.  

 

5.2.1 Förarbeten  
Denna del för en allmän diskussion om gärningspersonens roll i 

artbrottskonstruktionen samt lyfter ett exempel från Prop. 1987/88:120. 

Artbrottskonstruktionen bygger på en tanke om att domstolar vid 

påföljdsvalet i enskilda brottmålsdomar kan motivera fängelsestraff utifrån 

allmänpreventiva överväganden. Detta har föranlett mycket kritik då det kan 

anses orättvist för den enskilde samt leda till en inkonsekvent rättspraxis. 

Utgångspunkten i svensk rätt är att domstolar inte får avgöra utgången i 

enskilda mål av vilja att statuera ett exempel rörande en viss brottstyp för att 

nå allmänpreventiv effekt.116 Frågan är om inte artbrottskonstruktionen till 

viss del kan ses som ett avsteg från denna princip. Citatet nedan skildrar synen 

på artbrottets syfte i Prop. 1987/88:120.  

 

                                                
115 Se stycke 3.2.5 om behandlingstanken.  
116 Se Sandahl & Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 30 kap 4 §, s. 7–9 samt Borgeke & 
Heidenborg (2016), s. 302.   
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”I denna del anknyts till gällande praxis enligt vilken vissa brott anses motivera 
fängelse trots att de inte har ett särskilt högt straffvärde. Det rör sig alltså om brott 
som främst av allmänpreventiva skäl normalt anses skola medföra ett kort 
fängelsestraff. 
[…] 
Jag vill i sammanhanget också erinra om vad jag anfört i den allmänna motiveringen 
(avsnitt 2.2) om möjligheterna för domstol att, vid påföljdsbestämningen av 
allmänpreventiva skäl beakta exempelvis att en brottslighet blivit mer utbredd eller 
antagit mer elakartade former. Sådana hänsyn kan, även om det inte påverkar 
bedömningen av straffvärdet, vara av betydelse när det gäller påföljdsvalet.”117  

 

Inledningsvis går det att konstatera att konsekvenserna för gärningspersonen 

överhuvudtaget inte nämns i motiveringen till artbrottskonstruktionen. Det är 

dock viktigt att understryka att artbrottskonstruktionen inte uppfanns i denna 

proposition och tillhörande utredning utan att dessa enbart är en bekräftelse 

på en rättsutveckling som tagit sin början i domstolspraxis. På ett sätt kan 

artbrottskonstruktionens syfte anses utgöra ett avsteg från den hegemoniska 

diskursen om den rationella gärningspersonen. Detta genom att påföljdsvalet 

inte bestäms enbart utifrån i vilken utsträckning som den enskilda 

gärningspersonen kan hållas ansvarig för sina handlingar utan i vilken grad 

hens gärning utgör del av en brottslighet som domstolen vill markera emot. 

Detta kan anses följa av en delvis annorlunda syn på gärningspersonen 

jämfört med straffsystemets hegemoniska syn på gärningspersonen som en 

fristående rationell individ. I påföljdsdiskursen inom artbrottskonstruktionen 

motiveras valet av fängelsestraff genom momenten ’brottslighet blivit mer 

utbredd’ eller ’antagit mer elakartade former’. Gärningspersonen anses som 

extra straffvärd för att hen ägnar sig åt brottslighet som generellt sett anses 

hotfull. Denna påföljdsdiskurs kan kritiseras för att gärningspersonen 

behandlas som ett medel och inte ett mål i sig, för att använda sig av 

Immanuel Kants kategoriska imperativ118. Existensen av straffrättssystemet 

bygger på allmänpreventiva överväganden men som jag nämnde i föregående 

stycke är utgångspunkten att dessa inte ska få utlopp i enskilda 

domstolsavgörande vilket de kan sägas få genom artbrottskonstruktionen.  

 

                                                
117 Prop. 1987/88:120, s. 100.  
118 Se Kant (2004) [1788], s. 168.  
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5.2.2 Rättspraxis 
Denna del lyfter exempel på gärningspersonens roll i artbrottskonstruktionen 

med hjälp av citat från brottstyperna mened, misshandel, brott mot 

utlänningslagen samt rattfylleri.  

 

5.2.2.1 Mened 
Jämte brott mot utlänningslagen har menedsbrottet högst frekvens av korta 

utdömda fängelsestraff (1–2 månader).119 Mened beskrivs ofta som ett typiskt 

artbrott, eftersom det är ett av de få brott där samtliga gärningar inom 

brottstypen kan anses utgöra ett artbrott.120 I NJA 1996 s 757 dömdes en 17 

åring till 1 månads fängelse för mened.  

 
”Utredningen rörande J.A:s person ger vid handen att han efter en viss skoltrötthet 
och oro under året närmast före den nu aktuella brottsligheten numera finner sig 
tillrätta med sin gymnasieutbildning som beräknas vara avslutad våren 1998. Genom 
främst uppgifter som lämnats vid huvudförhandlingen i HD av J.A:s far, C.A, framgår 
vidare, att sonen har god kontakt med sina föräldrar och ett gott stöd i sitt hem. Den 
sociala förvaltningen i Linköping har förklarat sig inte avse att vidta någon åtgärd 
beträffande J.A. Anledning saknas att befara att han kommer att göra sig skyldig till 
ytterligare brottslighet. Menedsbrottets art utgör synnerliga skäl att döma J.A:s till 
fängelse. Sådana personliga omständigheter föreligger inte att annan påföljd ändock 
skall komma i fråga. Med hänsyn till J.A:s ungdom skall fängelsestraffet bestämmas 
till en månad.”121 

 

Citatet visar på styrkan i fängelsepresumtionen och således artvärdet för 

menedsbrott. Fängelse döms ut trots att gärningspersonen är ung, 

återfallsrisken är låg samt att straffvärdet i sig inte motiverar ett 

fängelsestraff. Om man ser det här rättsfallet som ett utdrag ur 

påföljdsdiskursen med gärningspersonen som nodalpunkt så definieras 

gärningspersonen av momenten ’ung’, ’skoltrött’ och ’god relation till 

föräldrar’. I rubriken till rättsfallet beskrivs gärningspersonen som ’yngling’, 

detta tillsammans med att det rör sig om en ung man som är skoltrött ger 

bilden av en slarvig tonårskille med avslappnad inställning till laglydnad. Det 

kan ses som en stereotyp bild av en ungdomsbrottsling, även om ’goda 

                                                
119 Jareborg & Zila (2017), s. 144.  
120 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 297.   
121 NJA 1996 s. 757, s. 5. 
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hemförhållanden’ bryter mot ungdomsbrottslingsstereotypen.  Genom 

momenten ’goda hemförhållanden’, ’planerad avslutad gymnasieutbildning’ 

och ’socialtjänsten avser inte vidta åtgärder’ bildas en ekvivalenskedja som 

beskriver en subjektsposition som kan sammanlänkas till Hirschs liknelse av 

artbrott som typiska ”Svensson-brott”, brott som vem som helst kan begå.  

Enligt denna tanke fungerar allmänprevention bättre på ”Svenssons” än andra 

brottslingar.122 Det starka artvärdet för menedsbrott föranleder att 

gärningspersonen ska straffas med fängelse för att motverka att andra helt 

vanliga personer, som inte befinner sig i någon social riskgrupp, begår 

menedsbrottet. Det är inte säkert att domstolarna delar Hirschs inringning av 

vad som är artbrott. Om så är fallet är det en tveksam grund för hårdare 

bestraffning att bedöma fall olika beroende på gärningspersonens sociala 

status och idéer om hur det påverkar personens aversion mot fängelsestraffet. 

 

År 1997 genomfördes en påföljdsreform för att vidga utrymmet för alternativa 

straffpåföljder, även för artbrott. Denna har troligen effekt i nedan citerade 

rättsfall NJA 1999 s. 561. Med hänsyn till omständigheterna i fallet väljer 

domstolen en alternativ påföljd. Nedan beskrivs 16-åringens menedsbrott.  

 
”N.S:s menedsbrott har bestått i att hon, trots att hon hade sett A.H misshandla C.M-

G genom bl a knytnävsslag mot huvudet och ansiktet, uppgav att de endast hade 

knuffat varandra. Det får godtas att hennes rädsla för A.H bidragit till att hon 

lämnade de sanningslösa uppgifterna, låt vara att hon inte har påstått att hon blivit 

utsatt för något konkret hot från hans sida. Man kan inte heller bortse från att hon 

uppmanades att förtiga misshandeln även av C. M-G som blivit utsatt för brottet och 

att detta av allt att döma medverkat till att N.S hamnat i en situation som hon inte 

lyckats bemästra. Vad som nu har sagts innebär självfallet inte att menedsbrottet är 

ursäktligt men de angivna förhållandena måste beaktas vid bedömningen av brottets 

art.”123 

 

I rubriken till NJA-referatet beskrivs gärningspersonerna som ”två flickor”. 

Rubriceringen av gärningspersonerna som flickor i kombination med ovan 

citat konstruerar en påföljdsdiskurs där gärningsperson definieras av 

                                                
122 Se Hirsch (2001), s. 95–97.  
123 NJA 1999 s. 561, s. 8.  



 49 

momenten ’flicka’, ’rädd’, ’övertalningsbar’ och ’oförmögen att hantera den 

situation hon hamnat i’. Domskälens beskrivning av gärningspersonen liknar 

snarare en beskrivning av ett brottsoffer. Domskälen poängterar dock att 

gärningspersonens rädsla inte ursäktar gärningen men får anses ha effekt på 

påföljden. Trots menedsbrottets starka artvärde, bestäms påföljden till en 

icke-frihetsberövande påföljd istället för fängelse. Jag anser att beskrivningen 

av gärningspersonen kan sammanlänkas med en stereotyp kvinnlig 

subjektsposition som passiv och foglig. Gärningspersonens agens tonas ner 

samtidigt som hon fortfarande bedöms inom ramarna för ett rättssystem som 

utgår ifrån individens rationalitet och självständighet. Utgångspunkten är att 

hon befanns sig i en situation som går att bemästra men att hon inte klarade 

av det. På grund av hennes bristande kontroll begick hon ett brott. Den prekära 

situationen föranleder dock en mildare påföljdsbedömning. 

 
”Vid en samlad bedömning av omständigheterna vid brottet och av de risker för N.S:s 
utveckling och olägenheter för hennes skolutbildning som är förenade även med en 
kortare tids institutionsvistelse bör, trots brottets art, påföljden bestämmas till 
villkorlig dom i förening med samhällstjänst.”124 

 

I det här fallet, i motsats till NJA 1996 s. 757, tar domstolen hänsyn till de 

negativa effekterna på gärningspersonen skolgång. I det första fallet ljög 

gärningspersonen för att skydda sin kompis som begått ett brott, i det här fallet 

ljög gärningspersonen för att skydda sin kompis som blivit utsatt för brott och 

eventuellt för att skydda sig själv från att bli utsatt för brott. Det kan tänkas 

att dessa omständigheter har spillt över på påföljdsbestämningen och medfört 

att de negativa konsekvenserna för skolgången inkluderades i det senare fallet 

där förmildrande omständigheter förelåg men inte i det första där sådana 

omständigheter inte förelåg.  

 

År 2007 infördes utökade möjligheter att döma unga lagöverträdare till 

ungdomstjänst. Det innebär ett större utrymme för att välja icke-

frihetsberövande påföljder för att ta hänsyn till gärningspersonens ungdom 

och de negativa effekterna på hens skolgång. I NJA 2007 s. 624 döms en 17-

                                                
124 NJA 1999 s. 561, s. 9.  
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åring och en 19-åring till ungdomstjänst respektive samhällstjänst för ett 

menedsbrott. Underinstanserna bestämde påföljden till en månads fängelse. 

Att mened är ett artbrott påverkar inte fastställandet av antalet ungdoms-

/samhällstjänst timmar.125  

 

5.2.2.2 Misshandel 
Redan i artbrottskonstruktionens vagga beskrevs oprovocerad 

gatumisshandel, även av mildare slaget, som ett artbrott.126 

Förarbetsuttalanden ger att misshandel av normalgraden bör föranleda 

fängelse, vilket talar för ett relativt högt artvärde för misshandelsbrott.127 

Denna dels första utdrag kommer från NJA 1990 s. 84 I. HD har tidigare i 

domskälen, med hänvisning till tidigare praxis NJA II 1962 s. 107, konstaterat 

att misshandel som inte är av ’bagatellartad natur’ vanligtvis bör föranleda 

fängelse. Våldet i den aktuella misshandeln ansågs inte vara av bagatellartad 

natur men heller inte av särskilt allvarligt slag. I beskrivningen av personliga 

förhållanden hänförliga till gärningspersonen framför HD följande:  

 
”C.U var vid tiden för den aktuella misshandeln endast tjugo år. Han är, såvitt känt, 
tidigare ostraffad. Enligt vad som har framkommit i målet, bl a genom en i HD 
företagen personundersökning, är han skötsam och lever under välordnade 
förhållanden. Sedan juni 1989 driver han tillsammans med en kompanjon ett 
entreprenadmaskinsföretag. Med hänsyn till vad som har upplysts om C.U:s 
personliga förhållanden och med beaktande av misshandelns karaktär finner HD, 
trots de skäl som talar för ett fängelsestraff, att C.U bör ådömas en icke 
frihetsberövande påföljd. Eftersom det saknas särskild anledning att befara att C.U 
kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, bör påföljden bestämmas till 
villkorlig dom jämte dagsböter.”128 

 
Citatet beskriver gärningspersonen genom en ekvivalenskedja av momenten 

’skötsam’, ’lever under ordnade förhållande’ och ’entreprenör’. Dessa 

moment kan ses som del av en påföljdsdiskurs om vem som inte är den 

typiska gärningspersonen. Domstolen förklarar inte kopplingen mellan låg 

återfallsrisk och att tillsammans med en vän driva ett nystartat 

                                                
125 NJA 2007 s. 624. 
126 SOU 1986:14, s. 457. 
127 Prop. 1992/93:141 s. 28f. 
128 NJA 1990 s. 84 I, s. 3f. 
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entreprenadmaskinsföretag. En sammanlänkning som jag ser som något 

oklar. De egenskaper som citatet lyfter kan ses som element som definierar 

vem som är en straffvärd gärningsperson genom att peka ut egenskaper som 

inte kännetecknar en gärningsperson. Element är tecken som befinner sig 

utanför diskursen och definierar gärningspersonen genom att utgöra 

motsatsexempel på vad en gärningsperson inte är. Motsatsvis kan därför 

utläsas en ekvivalenskedja där den typiska gärningspersonen ’lever under 

oordnade förhållanden’, ’är misskötsam’, ’ensam’ och ’arbetslös’ alternativt 

’har ett arbete med lägre status än entreprenör’. Gärningspersonen är givetvis 

en gärningsperson oavsett om påföljden blir fängelse eller villkorlig dom. 

Beskrivningen av gärningsmannens person kan trots det tyda på vilken 

gärningsperson som betraktas som mer klandervärd och således träffas av 

artbrottskonstruktionen.  

 

5.2.2.3 Brott mot utlänningslagen 
Brott mot utlänningslagen är en av de brottstyperna med absolut högst 

artvärde sett till antal utdömda korta fängelsestraff. Trots detta finns det sällan 

rättsfallsexempel om brott mot utlänningslagen i artbrottsdiskussioner i 

doktrin. Detta beror troligtvis på att rättsområdet saknar prejudikat från HD 

som diskuterar brottslighetens art.129 I avsaknad av prejudikat från HD 

använder denna analys exempel från hovrättspraxis. Hovrättsfall kopplade till 

20 kap 2 § UtlL, olovlig vistelse i riket, utmärker sig avseende 

knapphändigheten i domskälens resonemang om påföljdsvalet. I jämförelse 

med exempelvis misshandels- och menedsbrott är det slående hur domstolen 

i domskälen för brott mot utlänningslagen helt avstår från att gå in och 

bedöma personliga omständigheter hänförliga till gärningspersonen och 

särskilda omständigheter i det specifika fallet. I exempelvis RH 2016:47, där 

en man dömdes till 1 månads fängelse på grund av att han trots återreseförbud 

upptäckts ankomma till Skavsta flygplats från en annan stat inom 

Schengenområdet, diskuteras inte påföljdsvalet överhuvudtaget. Ett annat 

exempel är Svea HovR B 10671–11 där tingsrättens domskäl lyder:  

                                                
129 Jareborg & Zila (2017), s. 144.  
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”N.S erkännande vinner stöd av övrig utredning. Bestämmelsen i aktuell paragrafs 
andra stycke är inte tillämplig. Åtalet är styrkt. Gärningen är inte att bedöma som 
ringa. N.S ska därför dömas för brott mot utlänningslagen av normalgraden. Brottet 
är av sådant slag, har ett så högt artvärde, att påföljden ska bestämmas till ett kortare 
fängelsestraff.”130 

 

Hovrätten gjorde samma bedömning som Tingsrätten och tillade enbart:  

 
”N.S har uppgett att skälet för att han återvänt till Sverige är att han har sin familj 
här och att han därför nu även ansökt till regeringen om upphävande av 
avvisningsbeslutet.”131 

 

Tingsrättens domskäl konstaterar att brottet har ett högt artvärde vilket 

föranleder ett kortare fängelsestraff. Detta konstateras utan att tingsrätten 

överväger skäl som skulle kunna upprätthålla huvudregeln om presumtion 

mot fängelse. Vad säger dessa kortfattade domskäl om bilden av 

gärningspersonen i brott mot utlänningslagen? Det faktum att ett brott mot 

utlänningslagen har begåtts får oemotsagt motivera att ett kortare 

fängelsestraff döms ut. Att inga omständigheter i det enskilda fallet eller 

personliga omständigheter hänförliga till gärningspersonen lyfts fram kan 

anses utgöra ett osynliggörande av gärningspersonen. I detta exempel 

framträder nodalpunktens tomhet tydligt. Nodalpunkter diskursens centrum 

och ett knuttecken som i sig är tomt. Nodalpunkten definieras i relation till 

andra tecken. Gärningspersonen som nodalpunkt i påföljdsdiskursen för brott 

mot 20 kap 2 § UtlL lämnas här odefinierat eftersom domskälen inte består 

av några moment eller flytande signifikanter som fyller nodalpunkten 

gärningsperson med mening. Gärningspersonen blir då en anonym och 

osynlig subjektsposition i påföljdsdiskursen som bestraffas utan att få sina 

personliga omständigheter prövade.  Hovrättens domskäl ger 

gärningspersonen ett något större utrymme genom att domstolen beskriver 

skälen för brotten: att han har sin familj i Sverige och att han därför har ansökt 

till regeringen om ändring av avvisningsbeslutet mot honom. Domslutet 

                                                
130 Svea HovR B 10671-11, s. 2.  
131 Svea HovR B 10671-11, s. 3. 
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ändras inte men genom detta tillägg ger hovrätten åtminstone 

gärningspersonen någon form av subjektsposition i påföljdsdiskursen.  

 

5.2.2.4 Rattfylleri 
Rattfylleri är ett av de mest klassiska artbrotten. Det kan vara det artbrott för 

där min förståelse för de allmänpreventiva skälen ligger närmast till hands. 

En stor del av befolkningen kör bil och en stor del av befolkningen dricker 

alkohol, vilket motiverar behovet av att markera mot kombinationen av dessa 

båda för att minska risken för trafikolyckor.132  I NJA 2008 s. 503 väljer HD 

att döma till villkorlig dom förenat med samhällstjänst istället för 1 månads 

fängelse som underinstanserna dömt ut.  
 

”H.K. bor i Valby utanför Köpenhamn. Han har en fast anställning som bilförsäljare. 
Han har uppskattat sin månadsinkomst till omkring 10 000 DKR. Inkomsten varierar 
med hänsyn till hans försäljningsresultat. Han har inte tidigare dömts för brott. Han 
har vid huvudförhandlingen förklarat sig villig att utföra samhällstjänst.”133 

 

Beskrivningen av gärningspersonen kommer från tingsrättens domskäl 

eftersom HD enbart konstaterar att villkorlig dom och samhällstjänst är 

lämpligt med hänsyn till gärningspersonens personliga omständigheter utan 

att gå in närmre på vilka dessa är. Det kortfattade personporträttet definierar 

nodalpunkten gärningsperson som en skötsam person genom en 

ekvivalenskedja av momenten ’fast anställning’, ’tidigare ostraffad’ samt 

’villig att utföra samhällstjänst’.  Liksom i misshandelsfallet ovan kan detta 

ses som moment som definierar en mindre straffvärd gärningsperson eftersom 

domslutet blev en icke-frihetsberövande påföljd.  

 

I NJA 2002 s. 653 blev domslutet en månads fängelse. Om gärningspersonens 

personliga förhållande skriver HD följande:  

 
”S. H. lever under ordnade förhållanden. Hon har samtyckt till villkorlig dom med 
samhällstjänst och frivården har ansett att hon är lämplig att fullgöra sådan tjänst. 
Av utredningen framgår att S. H. missbrukat alkohol och år 1994 frivilligt genomgick 
behandling enligt den s.k. Minnesotamodellen. Vad som framkommit i målet talar 

                                                
132 SOU 1986:14, s. 457 samt Hirsch (2001), s. 95–97. Se även NJA 2002 s. 653, s. 4.  
133 NJA 2008 s. 503, s. 2.  
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närmast för att hennes alkoholförtäring inför den nu aktuella körningen var ett 
tillfälligt återfall i del tidigare missbruket. Enligt vad S. H. uppgett besöker hon 
numera regelbundet Anonyma Alkoholister. Något belägg för att S. H. skulle vara i 
behov av behandling på nytt eller annat stöd i kontrollerade former mot ett 
alkoholmissbruk finns inte och hon har inte heller själv tagit initiativ till någon 
behandling av sådant slag (jfr NJA 1997 s. 278 och 1999 s. 9).”134 

 

Utöver vad citatet ovan visar fokuserar domskälen främst på omständigheter 

vid den specifika händelsen: alkoholhalten i blodet samt faromomentet i 

körningen. Utredningen kring gärningspersonen personliga omständigheter är 

mindre omfattande än vid exempelvis menedsbrott. Detta beror på att det vid 

rattfylleribrott liksom vid narkotikabrott finns mätbara faktorer.  

Gärningspersonen som nodalpunkt i påföljdsdiskursen definieras av 

momenten ’leva under ordnade förhållanden’ samt ’tidigare missbrukat 

alkohol’. Domstolen lyfter att gärningspersonen har haft missbruksproblem 

och beskriver rattfylleriincidenteten som ett tillfälligt återfall i 

alkoholmissbruk. Missbruket bedöms inte vara tillräckligt stort för att döma 

till kontraktsvård och därför väljs fängelse som påföljd främst med 

utgångspunkt i promillehalten och trafikfaran.  

 

5.2.3 Summering 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är omöjligt att ge en ens i 

närheten av en heltäckande bild av vem som är den typiske gärningspersonen 

för artbrottskonstruktionen. Med anledning av artbrottskonstruktionens 

spridning och bredden av utvalda brottstyper ger den ovan förda diskussionen 

en fingervisning om domstolars resonemang om gärningspersoner generellt, 

inte bara för artbrott. Diskursanalysen ger en spretig bild av den typiska 

gärningspersonen, ibland med motsägelsefulla egenskaper. Några exempel på 

karaktärsdrag som definierar gärningspersonen är: en ”Svensson”/vem som 

helst, utländsk, arbetslös, oordnade levnadsförhållanden, oförmögen att 

hantera situationen hen hamnat i. Från diskursanalysen kan ett antal faktorer 

utläsas som talar mot användning av fängelsestraff (trots artvärde): om 

gärningspersonen har ordnade levnadsförhållanden, anställning (speciellt om 
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det är ett arbete av mer avancerad karaktär), är svensk medborgare, i vissa fall 

om det skulle störa skolgången och eventuellt när gärningspersonen själv kan 

ses som ett brottsoffer.  

 

5.3 Rättsskyddssubjekt som nodalpunkt  

Det här avsnittet syftar till att undersöka vem eller vad 

artbrottskonstruktionen avser att skydda, det vill säga vad utgör 

artbrottskonstruktionens rättsskyddssubjekt? Detta ska göras genom att 

undersöka hur förarbeten och rättspraxis beskriver rättsskyddssubjektet för 

artbrott. Diskursanalysen eftersöker generella tendenser och beskrivande 

exempel. Rättsskyddssubjekt kan ses som nodalpunkt i en mängd olika 

diskurser som exempelvis diskursen om skyddet av rättssamhället, diskursen 

om den personliga integriteten med mera. Juridiken har inget allmängiltigt 

rättsskyddssubjekt utan vad som utgör rättsskyddssubjekt varierar från brott 

till brott.  

 

5.3.1 Förarbeten 
Detta stycke undersöker vad propositioner och statliga utredningar om 

artbrottskonstruktionen säger om vad/vem som är artbrottskonstruktionens 

rättsskyddssubjekt. De citerade exemplen är hämtade ur Prop. 1987/88:120 

och SOU 1986:14.  

 

Liksom straffrätten i allmänhet saknar även artbrottskonstruktionen ett tydligt 

utpekat rättsskyddssubjekt. Vad som utgör artbrottskonstruktionens 

rättsskyddssubjekt framgår inte explicit av förarbeten. 

Artbrottskonstruktionen är i utgångspunkt ett repressivt undantag i syfte att 

främja allmänprevention.135 Av detta kan man uttolka rättssamhället som 

sådant och upprätthållande av regellydnad som rättsskyddssubjekt för 

artbrottskonstruktionen. Artbrott har sedan dess tillkomst definierats i vaga 

                                                
135 Prop. 1987/88:120, s. 100.  
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termer och den första inringningen av artbrott i form av ’brott som antagit 

mer elakartade former’ och ’brott som fått större utbredning’136 ger inte 

mycket i fråga om vilket rättsskyddssubjekt som avses. Prop. 1987/88:120 

exemplifierar artbrott enligt följande:  

 
”Exempel på brottstyper som faller under denna punkt är rattfylleri, vissa brott mot 
vapen- och jaktlagstiftningen samt olovlig vistelse i riket enligt 97 § utlänningslagen. 
Som kommittén anfört hör också hit vissa former av några brottstyper så som 
misshandel och våld mot tjänsteman. Även vissa typer av skattebrott, för vilka i praxis 
frihetsstraff utdöms i större utsträckning än vid flertalet förmögenhetsbrott, hör 
hit.”137 

 

Jakt- och vapenbrott, oprovocerad gatumisshandel (i SOU 1986:14 s. 457 

preciseras det att det är den typen av misshandel som avses) och rattfylleri 

kan som moment knytas till en diskurs om trygghet i det allmänna rummet 

som rättsskyddssubjekt. Att det är just oprovocerad gatumisshandel som 

avses och inte misshandel generellt talar för att det inte är det enskilda 

brottsoffret som blir misshandlad som utgör rättsskyddssubjektet för brottets 

artvärde, utan att det snarare upprätthållandet av allmän ordning och trygghet 

på allmänna ytor. Skattebrott, brott mot utlänningslagen och våld mot 

tjänsteman kan sammanlänkas som moment i en diskurs om staten och 

upprätthållandet av respekten för staten och dess företrädare som 

rättsskyddssubjekt. 1997 års proposition tillägger att utöver 

artbrottskonstruktionens avskräckande effekter avser den att stärka 

moralbildningen hos befolkningen. Allmänpreventiva överväganden är dock 

främst en uppgift för lagstiftaren. Domstolarna ska i regel inte ta hänsyn till 

allmänprevention.138 Därför torde domare i sin bedömning beakta ett 

rättsskyddssubjekt som är något utöver allmän laglydnad.  

 

Direktiven till SOU 1986:14 föreskriver att utredningen ska ta fram förslag 

som allmänt begränsar användningen av fängelsestraffet. Utredningen 

förespråkar en generell förmildring av det svenska påföljdssystemet, men 
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befäster samtidigt rättsutvecklingen i praxis om en omvänd 

fängelsepresumtion för brottslighet av viss art. Följande uttalas som argument 

för att begränsningen av fängelsestraffet bör göras med varsamhet:  

 
”Det är nämligen i detta sammanhang av betydelse inte bara vad som kan påvisas 
rörande effekten på brottsligheten av en sådan begränsning. Även andra faktorer 
måste vägas in. Hit hör t.ex. allmänhetens förtroende för rättssystemet. Det är viktigt, 
alldeles oberoende av effekterna i övrigt, att människor i allmänhet även i 
fortsättningen har en känsla av att de lever i ett rättssamhälle där de som begår brott 
utsätts för ett tillräckligt strängt ingripande från samhällets sida. Det är således 
väsentligt att det verkligen händer något när ett brott har begåtts.”139  

 

Citatet visar på en påföljdsdiskurs som definierar rättsskyddssubjektet genom 

momenten ’allmänhetens förtroende för rättssamhället’ och ’känslan av att de 

lever i ett rättssamhälle’. Utredningen hade precis före citatet konstaterat att 

forskning visar på att fängelsestraffets preventiva effekter är relativt 

begränsade.140 Utredningens hänvisning till att befolkningen ska behålla 

känslan av att de lever i ett rättssamhälle kan ses som ett försök att legitimera 

ett system som man nyss konstaterat inte har den effekt som eftersträvas. 

Även om forskning pekar på att enskilda lagar och straffskärpningar inte har 

någon allmänpreventiv verkan så finns det vetenskapligt stöd för att 

existensen av ett rättssamhälle som sådant fungerar allmänpreventivt.141  

Frågan är dock om det är ett hållbart argument för införandet av 

fängelsepresumtion för artbrott eller om det utgör en alltför marginell 

förändring i förhållande till rättssamhället i stort för att kunna motiveras av 

allmänpreventiva skäl.   

 

5.3.2 Rättspraxis  
Detta avsnitt undersöker vad rättspraxis säger om artbrottskonstruktionens 

rättsskyddssubjekt. Här analyseras rättsfall inom brottstyperna mened, brott 

mot utlänningslagen, grovt barnpornografibrott samt narkotikabrott.  

 

                                                
139 SOU 1986:14, s. 81.  
140 SOU 1986:14, s. 80.  
141 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 33.  
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5.3.2.1 Mened 
Staten och mer specifikt rättssamhället är kanske det mest utmärkande 

rättsskyddssubjektet för artbrottskonstruktionen. Mened är ett tydligt 

exempel på när rättssamhället utgör rättsskyddssubjektet och är också det 

kanske mest klassiska av artbrott. Citatet nedan är ett exempel på en vanlig 

beskrivning av rättsskyddssubjektet för menedsbrottet i domskälen:   

 
”Brott som innefattar ett åsidosättande av respekten för rättsväsendet och som 
påverkar möjligheterna att upprätthålla rättssystemets effektivitet och tillförlitlighet 
behandlas i praxis ofta som artbrott. Till dessa brott hör menedsbrottet.”142 

 

Rättsskyddssubjektet för menedsbrottet framstår vara ett välfungerande 

rättssystem. Rättsskyddssubjekt som nodalpunkt i en påföljdsdiskurs om 

rättsväsendet fylls här med mening genom momenten ’rättssystemets 

effektivitet’ och ’rättssystemets tillförlitlighet’. Genom detta framgår att 

menedsbrottet avser att skydda rättssystemet som sådant. Det är alltså inte 

parterna i målet där ett menedsbrott begås som ska skyddas från 

skadeverkningarna av den eventuellt felaktiga dom som ett menedsbrott 

riskerar att föranleda. Det är stabiliteten och integriteten hos rättssystemet 

som är det skyddsvärda. Upprätthållandet av respekten för rättssamhället kan 

ses som ett av artbrottskonstruktionens tydligaste rättsskyddssubjekt.  

 

5.3.2.2 Brott mot utlänningslagen  
Brott mot utlänningslagen kan liksom mened ses som brott där straffet snarast 

motiveras av ett mål om att på statlig nivå upprätthålla ett effektivt system. 

Straffen för dessa brott syftar till upprätthållandet av ett system snarare än att 

utgöra en markering av förkastligheten i det enskilda brottet. I regel präglas 

språkbruket för brott mot utlänningslagen, och då i synnerhet brottet olovlig 

vistelse i riket 20 kap 2 § UtlL, av fåordiga konstateranden om att 

lagöverträdelser föranleder fängelsestraff. Det ligger till viss del i brottets 

karaktär att det är relativt enkelt att konstatera när en straffbar lagöverträdelse 
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har skett, exempelvis när en person vistas i Sverige i strid mot ett 

återreseförbud som i fallet nedan:   

 
”Som tingsrätten har anfört är det utrett att R.J har brutit mot utlänningslagens 
(2005:716) bestämmelser genom att återvända till Sverige i strid med det verkställda 
beslutet om utvisning.”143 

 

Den brottsliga gärningen beskrivs genom momenten ’återvända till Sverige’ 

och ’i strid med det verkställda beslutet om utvisning’. Det föranleder 

tolkningen att Sverige som nation utgör rättsskyddssubjektet. Vidare kan 

rättsskyddssubjektet ’efterlevnad av lagregler för att främja 

allmänprevention’ utläsas, vilket kan anses vara artbrottskonstruktionens 

främsta rättsskyddssubjekt. Den skarpa påföljdspraxisen grundar sig troligen 

i lagstiftarens vilja att avskräcka människor från att irreguljärt inresa till 

Sverige. Olovlig vistelse i riket är nära anknutet till diskursen om nationen 

Sverige. Nationalitetsdiskurser betraktas i Laclau och Mouffes som en form 

av myter, det vill säga en social organisering som framstår som fixerad men 

som egentligen är föränderlig precis som allt annat socialt.144 Nationen 

Sverige och regler om vilka som tillhör den är idag ett socialt faktum men det 

är inte ett socialt faktum som behöver vara beständigt. Det är möjligt att tänka 

sig ett Sverige med andra landsgränser och andra regler för vilka som 

inkluderas i nationsbygget. Detta är ett resonemang som befinner sig på ett 

abstrakt plan, kanske rentav för abstrakt även för en uppsats av det här slaget. 

 

I NJA 2009 s. 424 bedöms ett fall av människosmuggling där en person hjälpt 

nära släktingar att ta sig till Sverige för att söka asyl som ett ringa fall med 

bötesstraff som påföljd. Det bröt mot en konsekvent linje av att döma ut 

fängelsestraff för människosmuggling med hänsyn till brottets artvärde.  

 
”Med hänsyn till att S.H. utan ersättning hjälpt sina nära släktingar, som avsåg att 
söka asyl i Sverige, att resa in i landet kan brottet anses ringa och bör föranleda ett 
bötesstraff (se prop. 1993/94:52 s. 18).”145 

                                                
143 HovR över Skåne och Blekinge B 3336-13, s. 5. 
144 Se Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 43 och 47. 
145 NJA 2009 s. 424, s. 8.  
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Att brottet anses vara ringa och att fängelsestraff inte döms ut kan antas 

föranleda att den här formen av människosmuggling inte ligger inom ramen 

för vad som åsyftats när människosmuggling tillmätts ett högt artvärde. Fallet 

bedöms som ringa med anledning av att personen ’hjälpt nära släktingar’, 

’utan ersättning’ samt att släktingarna ’avsåg att söka asyl i Sverige’. Dessa 

element bildar en ekvivalenskedja som motsatsvis utpekar vilken 

människosmuggling som regleringen främst avser att komma åt: 

’människosmuggling i vinstsyfte’, för att ’smuggla främlingar som inte avser 

att söka asyl’. Därigenom framträder att rättsskyddssubjektet för 

människosmugglingsbrottet är att skydda det reglerade migrationssystemet 

från organiserad människosmuggling i vinstsyfte samt att förhindra att 

människor kommer irreguljärt till Sverige i andra syften än att söka asyl.  

 

5.3.2.3 Grovt barnpornografibrott  
Barnpornografibrottet är med hänsyn till rättsskyddssubjektsaspekten 

intressant att lyfta fram i diskursanalysen. I brottsbalkens systematik är 

barnpornografibrottet placerat i sextonde kapitlet under brott mot allmän 

ordning. Barnpornografi kan som brott dock även anses vara nära 

sexualbrotten i brottsbalkens sjätte kapitel.  Genom att placera barnpornografi 

under brott mot allmän ordning berövas barnet i barnpornografibrottet sin 

subjektsposition som brottsoffer och rättsskyddssubjekt. 

Rättsskyddssubjektet blir då allmänheten och upprätthållandet av sedlighet 

snarare än barnet som skildras pornografiskt. I NJA 2002 s. 265 bedömer HD 

grovt barnpornografibrott som ett artbrott. Detta trots att lagstiftaren inte tagit 

ställning till saken. HD framhäver att det inte utgör ett typiskt artbrott men att 

det allvar med vilket lagstiftaren ser på brottet föranleder att det bör anses ha 

ett visst artvärde.  

 
”Barnpornografibrott utgör en brottstyp som inte minst med informationsteknikens 
utveckling blivit mer utbredd i och med att barnpornografiska bilder nu med lätthet 
kan ges spridning till många mottagare och omfatta stora mängder bildmaterial, 
något som förevarande mål ger exempel på.”146 

                                                
146 NJA 2002 s. 265, s. 4.  
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Barnpornografibrottet placeras i artbrottsdiskursen genom momentet att 

brottet ’blivit mer utbrett’. Brottets spridning utgör med andra ord skäl för att 

bedöma barnpornografi som ett artbrott. För att utröna vad som är 

rättsskyddssubjektet för artbrottskategoriseringen av grovt 

barnpornografibrott kan man bilda en ekvivalenskedja av momenten ’kan ge 

spridning till många’ och kan ’omfatta stora mängder bildmaterial’. Det 

problematiska är således att barnpornografi med teknikutvecklingen har fått 

stor spridning. Av denna ekvivalenskedja framstår samhället och 

samhällsmoralen vara rättsskyddssubjekten, rentav viktigare än det barn som 

skildras pornografiskt. I NJA 2003 s. 307 diskuterar HD påföljden för 

barnpornografibrott av normalgraden och dess eventuella artvärde. HD når 

slutsatsen att barnpornografibrott generellt inte är att betrakta som artbrott. 

För brott av normalgraden bör det finnas utrymme för att döma till en icke 

frihetsberövande påföljd. I det aktuella fallet blir påföljden villkorlig dom 

förenat med ett rejält bötesstraff. HD uttalar följande avseende 

rättsskyddssubjektet:  

 
”Även vid brott av mindre omfattning bör vidare beaktas att barnpornografi nästan 
alltid förutsätter ett hänsynslöst utnyttjande av barn och att varje företeende av en 
barnpornografisk bild innebär en straffvärd kränkning av såväl det avbildade barnet 
som barn i allmänhet (se prop. 1997/98:43 s. 64 ff.).”147 

 

Detta citat lyfter åter fram barnets roll som rättskyddssubjekt för 

barnpornografibrottet. Barnet som skildras pornografiskt återfår sin 

subjektsposition som brottsoffer. Kränkningen av det barn som blir offer för 

barnpornografibrott likställs dock med den kränkning som brottet anses göra 

mot barn i allmänhet. Utifrån detta kan rättsskyddsubjektet för 

barnpornografibrott antas vara skydd av barn i allmänhet som 

subjektsposition i rättssamhället. Det kan anses förklara placeringen av brottet 

under brott mot allmän ordning.  

 

                                                
147 NJA 2003 s. 307, s. 4.  
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5.3.2.4 Narkotikabrott 
Narkotikabrott har generellt sett ett högt artvärde. Fängelsepresumtionen 

riktar sig främst mot narkotikabrott som sker i överlåtelsesyfte och är svagare 

då brottet enbart avser eget bruk.148 Rättsskyddssubjektet i 

artbrottskategoriseringen för narkotikabrott kännetecknas således av att 

skydda allmänheten från att narkotika sprids, snarare än att skydda enskilda 

individer från narkotikabruk genom att straffa dem. Det har skett en gradvis 

förändring av praxisen kring narkotikabrott från att fängelsepresumtionen 

utgjorde absolut huvudregel för brott av normalgraden (se exempelvis NJA 

1997 s. 522) till ett ökat utrymme för alternativa påföljder (se exempelvis 

NJA 2008 s. 653). Att utrymmet för alternativa påföljder är extra stort för 

narkotikabrott i form av eget bruk framgår exempelvis av NJA 2012 s. 650: 

 
”I fråga om mindre allvarlig narkotikabrottslighet av normalgraden finns det 
emellertid förutsättningar för att döma till en icke frihetsberövande påföljd om 
förutsättningarna i övrigt för en sådan påföljd är uppfyllda. Det gäller framförallt om 
brottet avser innehav för eget bruk.”149 

 

Citatet talar för att drogmissbrukaren själv inte är rättsskyddssubjektet för 

narkotikabrottets artvärde. Eget bruk av narkotika anses mindre allvarligt 

jämfört med försäljning eller smuggling av narkotika. Härav kan motsatsvis 

utläsas att rättsskyddssubjektet inte definieras av elementet ’eget bruk’.  

Artvärdet avser snarare att motverka spridning av narkotikabrottslighet 

genom att med hjälp av fängelsehot avskräcka från narkotikaförsäljning. 

Angående narkotikabrott som begås på kriminalvårdsanstalt gjorde HD i NJA 

2013 s. 321 följande uttalande:  

 
”HD har uttalat att hänsynen till allmän laglydnad måste väga tungt vid 
bestämmande av påföljden för narkotikahantering inom kriminalvårdsanstalter (se 
t.ex. NJA 1982 s. 325 och NJA 1987 s. 757). I samband med de lagändringar som 
innebar en skärpning av straffet för ringa narkotikabrott bekräftades detta synsätt, 
vilket får så förstås att brottets art i dessa fall med styrka talar för fängelse som 
påföljd.”150 

                                                
148 Berggren m.fl. (10 nov. 2017, Zeteo), kommentaren till 30 kap 4 § BrB, s. 8.  
149 NJA 2012 s. 650, s. 23.  
150 NJA 2013 s. 321, s. 327/s. 6. 
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Rättsskyddssubjekt som nodalpunkt i en påföljdsdiskurs för narkotikabrott 

kan enligt citatet anses definieras av momentet ’hänsyn till allmän laglydnad’. 

En tolkning av citatet är att allmänpreventiv hänsyn är extra viktig vid 

narkotikabrott inom kriminalvårdsanstalter eftersom det kan anses både störa 

allmän ordning samt utgöra en kränkning av rättsväsendets institutioner. 

Skyddet av rättsväsendet är ett av de starkaste rättsskyddssubjekten för 

artbrotten, vilket gick att utläsa i avsnittet om mened ovan. Citatet tyder på en 

påföljdsdiskurs i vilken artvärdet för narkotikabrott främst avser att skydda 

den allmänna laglydnaden samt respekten för rättsväsendet och dess 

institutioner.  

 

5.3.3 Summering 
När artbrottskonstruktionen infördes var syftet att uppnå allmänprevention 

genom att döma ut fängelsestraff för brottslighet av en viss art. Detta syfte 

grundar sig i en tanke om att hotet om fängelsestraff som huvudregel för dessa 

brott ska få befolkningen att undvika att begå brotten. Utifrån det syfte kan 

rättsskyddssubjektet snarast anses vara själva efterlevnaden av samhällets 

lagar och regler. De brottstyper som förarbeten om artbrott lyfter fram präglas 

av diskurser om upprätthållandet av respekten för staten, rättssamhället och 

den allmänna ordningen som rättsskyddssubjekt. Med åren har antalet 

brottstyper som bedöms ha ett artvärde eskalerat och idag omfattar 

artbrottskonstruktionen även diskurser om den personliga integriteten som 

rättsskyddssubjekt. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

artbrottskonstruktionen värnar om det allmänna. Upprätthållandet av statliga 

system och allmän ordning står som rättsskyddssubjekt framför den enskilda 

individens rätt. Artbrottskonstruktionen kan på så vis framstå som en relativ 

rättsintern företeelse vars främsta syfte är att skydda själva rättssystemet. Det 

är dock en slutsats som måste modifieras med hänsyn till den spretiga 

utveckling som artbrottsinstitutet undergått. Idag har mer eller mindre 

samtliga brottskategoriers artvärde varit uppe för diskussion i rättspraxis och 

förarbeten. Artbrottskonstruktionen kan därför inte påstås ha ett enhetligt 

rättsskyddssubjekt utöver värnandet av allmän laglydnad.  
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5.4 Fängelsestraffet som nodalpunkt  

Detta avsnitt syftar till att undersöka vilken syn på straffet som präglar 

artbrottskonstruktionen. Vad är syftet med fängelsestraffet för artbrott? Vad 

fyller fängelsepresumtionen för funktion och hur tar detta sig uttryck i 

förarbeten och rättspraxis? Diskursanalysen studerar förarbeten och 

rättspraxis i syfte att studera den diskursiva kamp som bedrivs för att definiera 

fängelsestraffet i artbrottssammanhang. Fängelsestraffet kan ses som en 

nodalpunkt, det vill säga centrum, i flera olika diskurser. De 

straffrättsideologier som presenterades i uppsatsens tredje kapitel (humanitet, 

proportionalitet, ekvivalens, vedergällning, allmänprevention och 

individualprevention) är diskurser som tävlar om att definiera fängelsestraffet 

och dess syfte. När dessa möts och ensidigt försöker bestämma definitionen 

av ett visst fenomen, som exempelvis fängelsestraffet i 

artbrottskonstruktionen, uppstår antagonism mellan dem. Antagonism 

uppstår även när element, det vill säga tecken som står utanför diskursen, blir 

till flytande signifikanter som vill ta sig in i diskursen och omforma den. 

Antagonismen synliggör mångtydigheten i det entydiga.151 Fängelsestraffet 

kan således ses som något objektivt men när antagonism uppstår mellan olika 

straffrättsideologiers syn på fängelsestraffet blir det synligt att 

fängelsestraffet kan betraktas ur olika perspektiv.  

 

5.4.1 Förarbeten 
I denna del analyseras synen på fängelsestraffet i statliga utredningar och 

propositioner kopplade till artbrottskonstruktionen. De citerade exemplen är 

hämtade från SOU 1986:14, Prop. 1987/88:120, SOU 2012:34 samt Prop. 

2016/17:108. Det första exemplet kommer från Fängelsestraffkommitténs 

utredning från 1986, vilket är den statliga utredning som ledde fram till att 

rekvisitet ’brottslighet av viss art’ infördes i 30:4 2 st BrB. I citatet går det att 

antyda en antagonism i påföljdsdiskursen. 

                                                
151  Se Laclau & Mouffe (2008), s. 29. 
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”Vi kan således konstatera att det finns starka skäl som talar för en begränsad 
användning av fängelsestraffet. Samtidigt ser vi det som en självklarhet att vi inte 
inom en överskådlig tid kan avvara fängelse i påföljdssystemet.”152 

 

Citatet kan betraktas som ett exempel på humanitetsdiskursen syn på straffet 

som en sista utväg. Fängelsestraffet ska i möjligaste mån undvikas. Citatet 

visar på hur starkt humanitetstanken präglade SOU 1986:14. Det är 

synnerligen intressant att citatet tyder på en antagonism i form av att en mer 

radikal humanitetsdiskurs än den humanitetsdiskurs som präglade 

utredningens huvudlinje försöker ändra synen på fängelsestraffet. Tanken på 

ett påföljdssystem utan fängelsestraff kan betraktas som en flytande 

signifikant som vill omforma humanitetsdiskursen till en progressivare 

version. Fängelsestraffet beskrivs i humanitetsdiskursen som ett självklart 

inslag i straffrätten men som på grund av dess repressiva karaktär ska 

användas i så liten utsträckning som möjligt. Den radikala 

humanitetsdiskursen framställer det som givet att ett avskaffande av 

fängelsestraffet för tillfället inte är inom räckhåll men presenterar samtidigt 

det som ett rimlig och eftersträvansvärt alternativ. Det är troligt att 

humanitetsdiskursens stora inflytande på straffrättssystemet och 

påföljdsdiskursen vidgade den diskursiva ytan och möjliggjorde att än mer 

humana tankar kunde uttalas. Diskurser avgör hur det är möjligt att prata om 

saker och vad som går att lägga fram som rationella tankar. Det är inte 

sannolikt att en statlig utredning idag skulle uttrycka en tanke om att avskaffa 

fängelsestraffet. Jag anser därför att citatet ovan utgör ett slående bevis på den 

diskursiva makten och hur den påverkar vad som är möjligt att formulera. Att 

exemplet är hämtat från en statlig utredning visar också på att detta inte enbart 

är en teoretisk fråga utan att diskursiv makt får konkreta verkningar i form av 

vilka lagförslags som läggs fram och vad forskningen fokuserar på.  

 

Idag finns det som sagt inte mycket utrymme i den offentliga debatten för 

tanken om fängelsestraffets avskaffande. Ett avskaffande av fängelsestraffet 

är en tanke som efter fyra år på juristprogrammet inte framstått som verklig 

                                                
152 SOU 1986:14, s. 78. 
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förrän jag inledde arbetet med denna uppsats. Fängelsestraffet framställs som 

en given reaktion på klandervärda brott. Fängelsestraffet är en självklar 

beståndsdel av det straffrättsliga systemet och kan i Laclau och Mouffes 

termer beskrivas som en objektivitet, en sanning som tas för given. Att 

brottsbalken hänvisar till fängelsestraffet som något med en viss innebörd 

förstärker fängelsestraffets ställning som en objektivitet. Trots att det i 

straffrättsideologierna finns flera uppfattningar om vad som är 

fängelsestraffets syfte och innebörd framstår det som entydigt i brottsbalken. 

I 1 kap 3 § BrB beskrivs straff enbart genom ett konstaterande att böter och 

fängelse utgör straff. Det framgår inte vidare vad fängelsestraffet syftar till. 

Mångtydigheten i straffrättsideologiernas syn på fängelsestraffets syfte och 

funktion döljs då. Detta fenomen av falsk entydighet går att skönja även i den 

offentliga straffrättsdebatten, inte minst under de senaste årens repressiva 

tongångar. Straffrättspolitiken har marginaliserats till att kretsa kring hur 

långa fängelsestraffen bör vara. Dagens straffrättspolitiska debatt lämnar inte 

mycket utrymme till att ifrågasätta fängelsestraffets funktion. 

Fängelsestraffet framställs som statens givna reaktion på brottslighet. Inom 

rättsvetenskapen finns det däremot en mer pluralistisk syn på straffet och 

exempelvis finns det forskning som motbevisar att straffets allmänpreventiva 

effekter.  

 

Nästa citat visar på att det i förslaget i Prop. 1987/88:120 om ett införande av 

artbrottskonstruktionen går att utläsa en relativ straffrättsideologi.153 Relativa 

straffrättsideologier ser straffet som meningslöst i sig och menar att straffet 

enbart finns till för att tjäna andra syften. 

 
”Straff och andra påföljder har inte något värde i sig utan utgör led i strävandena att 
på olika sätt motverka brottslighet i samhället.”154 

 

Likt föregående citat från Fängelsestraffkommitténs utredning visar detta 

citat på ett öppnare förhållningssätt till fängelsestraffets objektivitet jämfört 

med huvudinriktningen i dagens straffrättsdebatt. Propositionen markerar, på 

                                                
153 Se Borgeke & Heidenborg (2016), s. 33. 
154 Prop. 1987/88:120 s. 32.  
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ett mer subtilt sätt än utredningen, att förekomsten av fängelsestraff inte 

behöver vara beständigt. Genom att påstå att fängelsestraffet ’inte har något 

värde i sig’ undermineras fängelsestraffets ställning som en objektivitet och 

istället betonas ’strävanden att på olika sätt motverka brottslighet i samhället’. 

Fängelsestraffet definieras då utifrån dess allmänpreventiva syfte. Som 

tidigare nämnts kan det allmänpreventiva syftet dock ifrågasättas genom 

forskning som visar på att fängelsestraff har väldigt svag allmänpreventiv 

verkan.155 Nästa citat är hämtat från SOU 2012:34 och dess omfattande studie 

av artbrottskonstruktionen. Citatet visar på en pluralistisk syn på 

påföljdssystemet:  

 
”Det är visserligen ingen som torde förfäkta att påföljdssystemet ska styras av en 
enda allenarådande princip. Tvärtom måste ett flertal intressen kunna tillgodoses och 
ett flertal principer vara vägledande.”156  

 

Uttalandet kan tolkas som en antagonism i förhållande till synen på straffet 

som en objektivitet. Antagonism gör att gränserna för en objektivitet blir 

synliga.157 Det framgår att under straffsystemets entydiga fasad vilar 

mångtydighet. Även om citatet utgör en kontrast till ovan förda resonemang 

så vill jag understryka att fängelsestraffet trots det samtidigt kan anses ha 

ställning som en objektivitet. Det är möjligt att ha åsikten att fängelsestraffet 

är en nödvändig självklarhet i straffsystemet parallellt med åsikten att 

straffsystemet bör bygga på flera olika sorters straff för att fylla olika syften. 

Det framgår inte helt tydligt om utredningen har en sådan inställning eller om 

det är en öppning till ett straffsystem utan fängelsestraff. Oavsett kan en 

pluralistisk inställning till fängelsestraffets syfte tolkas in.  

 

Uppsatsen har tidigare berört att den svenska straffrätten undergått en 

repressiv utveckling under de senaste årtiondena. Ett exempel är Prop. 

2016/17:108 om straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott som föreslår 

generella straffskärpningar utifrån följande syfte:  

                                                
155 Se stycke 4.2.3, exempelvis Jareborg & Zila (2017), s. 145.  
156 SOU 2012:34 band 2, s. 121.  
157 Se Laclau & Mouffe (2008), s. 29 och 180.  
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”Det huvudsakliga syftet med reformen var att åstadkomma höjningar av straffen för 
de allvarliga våldsbrotten generellt och även relativt i förhållande till andra brott.”158 

 

Straffskärpningarna beskrivs inte som en metod utan som själva syftet med 

reformen. Det kan ses som ett utslag av straffrättsideologierna vedergällning 

eller absolut proportionalitet. Det anges inget relativt syfte till varför 

straffskärpningar behövs utan konstateras enbart att propositionen syftar till 

att åstadkomma höjda straffnivåer för allvarliga våldsbrott. Propositionen 

handlar inte direkt om artbrott eftersom den berör de allvarligare våldsbrotten. 

Den är trots det relevant i analysen dels som exempel på den repressiva 

utvecklingen och dels då straffskärpningarna indirekt påverkar vissa artbrott 

så som misshandel och grovt olaga hot. Detta eftersom straffskärpningar för 

de grova brotten pressar upp utdömandet av fängelsestraff även för brott av 

normalgraden. Följden blir att utrymmet för att döma till icke-

frihetsberövande påföljd minskar. Det gäller även för ungdomsbrottslingar.159 

Straffskärpningar för grova brott befäster på så vis fängelsestraffets ställning 

som objektivitet, även för mindre allvarligare brottstyper.  

 

5.4.2 Rättspraxis  
I denna del analyseras vad rättsfall om brott mot utlänningslagen, misshandel, 

rattfylleri och narkotikabrott säger om fängelsestraffets syfte i 

artbrottskonstruktionen.  

 

5.4.2.1 Brott mot utlänningslagen  
I mål om brott mot utlänningslagen är det vanligt att det framstår som att det 

inte föreligger någon diskursiv kamp mellan straffrättsideologier som 

humanitet, proportionalitet och allmänprevention i påföljdsvalet. Se 

exempelvis det tidigare citerade exemplet från Svea HovR B 10671–11 om 

olovlig vistelse i riket: 

                                                
158 Prop. 2016/17:108, s. 20.  
159 Prop. 2016/17:108, s. 22 och 47.  
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”Brottet är av sådant slag, har ett så högt artvärde, att påföljden ska bestämmas till 
ett kortare fängelsestraff.”160 

 

De framstår som att de allmänpreventiva skälen i artbrottskonstruktionen i 

denna brottstyp har hegemonisk ställning och att det därför är en självklarhet 

att brott mot utlänningslagen ska föranleda fängelsestraff. 

Allmänpreventionens företräde framför andra straffrättsideologier är ett 

mönster som går att följa genom rättspraxisen kring brott mot 

utlänningslagen. En uppluckring av denna enkelspåriga och fåordigt 

motiverade linjen har under senare år gått att se i mål om människosmuggling, 

där fängelsestraffet börjat ersättas av alternativa påföljder med hänvisning till 

omständigheterna i det specifika fallet.161  Nedan följer ett exempel från 

HovR över Skåne och Blekinge B 3225–16 som visar på ett mer utförligt 

resonemang i ett fall av människosmuggling. Domskälen konstaterar att 

förarbeten om människosmuggling aldrig uttryckligen har benämnt 

människosmuggling som ett artbrott. Det saknas även prejudikat som befäster 

brottets artvärde. Hovrätterna har trots detta konsekvent bedömt 

människosmuggling som ett artbrott. 

 
”I hovrättspraxis, främst från denna hovrätt, har människosmuggling dock 
regelmässigt ansetts utgöra artbrott. Något vägledande avgörande från Högsta 
domstolen om med vilken styrka människosmuggling är ett brott av sådan art att 
utgångspunkten är en fängelsepåföljd finns dock inte.  
Trots människosmugglingsbrottets art bör det enligt hovrättens mening vid lägre 
straffvärden, såsom i detta fall, finnas utrymme för en icke frihetsberövande påföljd, 
åtminstone om denna kan förenas med ett sådant skärpande moment som 
samhällstjänst.”162 

 

I citatet tonas människosmugglingsbrottets artvärde ner genom att hovrätten 

konstaterar att det saknas prejudikat och förarbete som stödjer att 

människosmuggling utgör ett artbrott. Domstolar har på eget bevåg utvecklat 

artbrottsklassificeringen. Jag ser denna uppmjukning i hovrätternas 

                                                
160 Svea HovR B 10671–11, s. 2.  
161 Se HovR B 3225–16, HovR B 8495–16, HovR B 216–17 samt HovR B 707–17 förenat 
med TR B 2249–16.  
162 HovR över Skåne och Blekinge B 3225–16, s. 7. 
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förhållningssätt till människosmugglingsbrottets artvärde som önskvärd, 

speciellt innan lagstiftaren har bekräftat att brott mot utlänningslagen har ett 

högt artvärde. I de fall av brott mot utlänningslagen som leder till åtal 

framställs ofta fängelsestraffet som en objektivitet, det vill säga som den 

givna påföljden.  Citatet är ett exempel på en öppnare rättstillämpning och 

kan således ses som en alternativ påföljdsdiskurs för 

människosmugglingsbrottet. I rättsfallet NJA 2009 s. 424 öppnade HD för ett 

eventuellt humanitärt undantag till människosmugglingsbrottet. Undantaget 

har inte bekräftats av lagstiftaren. Det eventuella humanitära undantaget kan 

ses som en antagonism i påföljdsdiskursen för människosmuggling, som en 

humanitetsdiskurs som utmanar fängelsestraffets ställning som objektivitet 

för människosmugglingsbrottet. En antagonism av en humanitetsdiskurs är 

troligtvis det som föranlett den ovan redovisade uppmjukningen av 

människosmugglingsbrottets påföljdspraxis. Antagonismen ruckar på 

fängelsepresumtionens ställning som objektivitet och öppnar för en 

påföljdspraxis präglad av andra straffrättsideologier.    

 

5.4.2.2 Misshandel  
I NJA 2013 s. 922 bedöms möjligheten att utdöma fängelsestraff i 

kombination med skyddstillsyn med stöd av brottslighetens art. Enligt 30 kap 

11 § BrB får skyddstillsyn enbart kombineras med fängelse om det är 

nödvändigt med hänsyn till straffvärdet eller tidigare brottslighet. I det 

aktuella rättsfallet avgör HD att även brottslighetens art kan utgöra skäl för 

att förena skyddstillsyn med ett fängelsestraff:  

 
”När straffvärdet är högt inverkar brottslighetens art på vanligt sätt, dvs. så att 
fängelse ska ådömas i högre grad än annars. Så tolkat innebär uttrycket 
”oundgängligen påkallat med hänsyn till brottslighetens straffvärde” att 
kombinationen får användas vid artbrott endast när straffvärdet är så högt att 
alternativet till skyddstillsyn är ett inte helt kort fängelsestraff.”163  

 

Citatet visar på att det är straffvärdet som är den ledande bedömningspunkten 

för om skyddstillsyn ska kombineras med fängelse. Samtidigt så konstaterar 

                                                
163 NJA 2013 s. 922, s. 5.  
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HD att även brottslighetens art har effekt på bedömningen och kan föranleda 

en högre andel fängelsedomar för de brott som klassas som artbrott. Detta är 

ett exempel på hur artbrottskonstruktionen via rättspraxis har expanderat till 

domäner som lagstiftaren inte gett sitt uttryckliga stöd för. Fängelsestraffet 

som nodalpunkt för påföljdsdiskursen påverkas här av momentet 

’brottslighetens art’, som föranleder mer frekventa fängelsedomar än för 

andra brott. Således kan artbrottskonstruktionen ses som en ”tipping point” 

som får vågskålen för fängelsestraff att väga tyngre än vågskålen för en icke-

frihetsberövande påföljd.   

 

5.4.2.3 Rattfylleri 
I NJA 2008 s. 503 resonerar tingsrätten kring påföljdsvalet för en 

tredjelandsmedborgare och om kravet på likabehandling gäller. En diskussion 

som är av intresse för den intersektionella analysen nedan.  

 
”En månads fängelse är att betrakta som en mer ingripande påföljd än villkorlig dom 
med samhällstjänst. Alternativet kan därför innebära att H.K. inte behandlas lika i 
förhållande till en person som är medborgare i Sverige. 
H.K. är medborgare i Turkiet. Turkiet är inte medlem i EG. Förbudet mot 
diskriminering i EG-fördraget gäller formellt enbart medborgare i 
medlemsländerna.”164 

 

Eftersom gärningspersonen inte är svensk medborgare menar tingsrätten att 

det är omöjligt att döma till samhällstjänst. HD konstaterar emellertid att det 

går att utföra samhällstjänst i Sverige trots bosättning i Danmark och dömer 

därför till samhällstjänst. Däremot så berör inte HD i övrigt tingsrättens 

resonemang. Som nämndes i inledningen till detta kapitel kan straffet ses som 

nodalpunkt i flera olika diskurser. I det här rättsfallet kan straffet ses som en 

del av en nationalitetsdiskurs kopplad till straffrätten. Citatet visar på att 

likabehandlingsprincipen, som är en utgångspunkt för straffrättssystemet, inte 

gäller för tredjelandsmedborgare. Likabehandling gäller för EU-medborgare 

men inte av straffrättsideologiska skäl utan till följd av den 

likabehandlingsprincip som finns i EU:s diskrimineringsrätt. 

                                                
164 NJA 2008 s. 503, s. 505f/s. 3.  
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Tredjelandsmedborgare hamnar utanför bägge dessa system och verkar 

således stå utanför rätten till likabehandling när principen verkar vara präglad 

av en nationalitetsdiskurs.   

 

5.4.2.4 Narkotikabrott 
Narkotikabrott anses generellt ha ett högt straffvärde. I SOU 1986:14 

framställdes ökningen av allvarlig brottslighet, däribland narkotikabrott, som 

en anledning till behovet av att behålla fängelsestraff.165 I linje med detta är 

fängelsepresumtionen i rättspraxis stark för narkotikabrott. Under det senaste 

decenniet har viss uppluckring av denna praxis skett. Citatet nedan är hämtat 

från NJA 2008 s. 653 och visar på vilka narkotikabrott som 

fängelsepresumtionen främst avser.  

 

”När det gäller narkotikabrott får det antas att presumtionen för fängelse främst gör 
sig gällande beträffande sådana gärningar som ingår som led i omsättningen av 
narkotika.”166 

 

Fängelsestraffet för narkotikabrott syftar således till att motverka brott som 

definieras av momentet ’led i omsättningen av narkotika’. Spridning av 

narkotika kan därav betraktas vara det som artbrottskonstruktionen avser att 

förhindra. Fängelsestraffet kan således anses motiveras av 

individualpreventiva skäl, att inkapacitering av narkotikadistributörer 

minskar omsättningen av narkotika i samhället. Fängelsestraff för eget bruk 

av narkotika motiveras troligen snarare av repressiva argument, att den som 

brukat narkotika ska straffas på grund av att hen begått en brottslig gärning. 

Detta kan ses som önskvärt av anledningen att narkotika är 

beroendeframkallande preparat för vilket bruket vanligen klassas som en 

missbrukssjukdom. Att straffa eget bruk med stöd av repressiva argument kan 

ses som ett bestraffande av personer i en redan utsatt position.  

 

                                                
165 SOU 1986:14, s. 78.  
166 NJA 2008 s. 653, s. 5.  
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5.4.3 Summering 
Fängelsestraffet kan anses ha ställning som en objektivitet i den svenska 

straffrätten. Ett påföljdssystem utan fängelsestraff är idag en främmande 

tanke. Vid tidpunkten för artbrottskonstruktionens tillblivelse präglades 

straffrätten av en stark humanitetsdiskurs, vilket gjorde det möjligt att 

formulera tanken om ett avskaffande av fängelsestraffet. 

Artbrottskonstruktionen och dess rättspraxis är inte präglad av en enhetlig 

straffrättsideologi. I takt med att straffrättspolitiken antagit en mer repressiv 

riktning har alltfler brott blivit klassade som artbrott. I brott mot 

utlänningslagen har fängelsestraff länge varit den självklara påföljden. Ett 

trendbrott har skett i denna entydiga rättsutveckling vilket har vidgat 

utrymmet för alternativa påföljder. Brottslighetens art kan idag utgöra skäl till 

att kombinera skyddstillsyn med fängelse, vilket är ett exempel på hur 

artbrottskonstruktionen ständigt intar nya domäner. NJA 2008 s. 503 om 

rattfylleri visar på att rättsväsendet accepterar diskriminering av 

tredjelandsmedborgare. Diskussionen om narkotikabrott visar på att 

fängelsepresumtionen främst avser distribution av narkotika och inte eget 

bruk.  

 

5.5 Vad är inte ett artbrott?  

Den diskursanalytiska metoden går till stor del ut på att ringa in betydelser av 

sociala fenomen i förhållande till dess motsatser. Detta avsnitt kommer därav 

att granska artbrottskonstruktionen utifrån vad de brottstyper som är 

undantagna från artbrottskonstruktionen säger om utformningen av 

artbrottskonstruktionen och vad som inkluderas i denna.  

 

5.5.1 Förmögenhetsbrott 
Förmögenhetsbrott tillhör en av de få brottskategorier som generellt anses 

undantagna från artbrottskonstruktionen. Grov fickstöld har dock betraktats 

som ett artbrott med hänsyn till brottets spridning i kombination med att det 
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är ett brott som är svårt att förebygga.167   I NJA 2013 s. 654 dömde Högsta 

domstolen till skillnad från hovrätten till en icke-frihetsberövande påföljd för 

grovt häleri. Den tilltalade hade i sin lägenhet förvarat varor till ett värde av 

över en halv miljon kronor. I påföljdsvalet resonerade HD enligt följande:  

 
 ”11. Mot bakgrund av det anförda motsvarar straffvärdet av brottet fängelse tio 
månader. Påföljden bör bestämmas till villkorlig dom och böter. 
12. Straffvärdet är inte så högt att presumtionen i 30 kap. 4 § BrB mot fängelse som 
påföljd bryts. Generellt gäller att häleri inte är ett brott av sådan art att det finns skäl 
för val av en strängare påföljd än som följer av huvudregeln. M.A. har inte tidigare 
begått brott som inverkar på valet av påföljd.”168 

 
Av citatet framgår det hur svagt artvärde förmögenhetsbrott har. Det kan 

kontrasteras mot menedsbrott och brott mot utlänningslagen som i regel leder 

till fängelsestraff även när straffvärdet enbart är 1–2 månader. Utgången i det 

aktuella målet kan eventuellt ha påverkats av att justitierådet Martin Borgeke, 

som är insatt i frågan om artbrottskonstruktionen och dess utbredning, dömde 

i målet. Domskälen är omfattande och resonerande. I likhet med meneds- och 

misshandelsbrott och i kontrast till brott mot utlänningslagen ges 

gärningspersonen en framträdande subjektsposition. Domskälen resonerar 

utförligt om de specifika omständigheterna i fallet och konstaterar bland annat 

att det är viktigt att vid förmögenhetsbrott inte låsa sig vid det ekonomiska 

värdet som brottet berör eftersom det riskerar att leda till en 

straffskärpningsspiral. Vilket har skett i narkotikabrott när fokus varit på 

narkotikamängden. Rättsskyddssubjektet för förmögenhetsbrott är 

privatpersoner och deras privatekonomi. Det kan förklara att brottet 

diskvalificeras som artbrott, då diskursanalysen ovan visat att det främst är 

intressen hänförliga till staten, rättssamhället samt trygghet i offentligheten 

som artbrottskonstruktionen värnar om. Prop. 1987/88:120 nämner 

skattebrott som det förmögenhetsbrott som främst kan tillmätas artvärde. Det 

stödjer tesen att staten är artbrottskonstruktionens främsta rättsskyddssubjekt.  

 

                                                
167 Se NJA 2009 s. 559, s. 6–8. 
168 NJA 2013 s. 654, s. 4.  
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5.5.2 Köp av sexuell tjänst 
Straffskalan för köp av sexuell tjänst är böter eller max 1 års fängelse.169 

Påföljden blir som absolut huvudregel bötesstraff (i snitt 50 dagsböter). 

Endast när försvårande omständigheter föreligger, exempelvis att den som 

säljer sex befinner sig i en särskilt utsatt situation, kan annan påföljd vara 

aktuell.  I dessa fall dömer domstolen i regel till villkorlig dom.170 Köp av 

sexuell tjänst utgör därav ett passande motsatsexempel till artbrotten. NJA 

2001 s. 527 konstaterar att köp av sexuell tjänst i regel ska leda till bötesstraff. 

 
”Den åtalade gärningen får sägas vara ett typiskt fall av brottet köp av sexuella 
tjänster. Några särskilda försvårande eller förmildrande omständigheter som är 
ägnade att påverka bedömningen av gärningens straffvärde föreligger inte. 
Med beaktande av de syften som uppbär kriminaliseringen av brottet bör straffet, 
såsom HovR:n uttalat, bestämmas till ett antal dagsböter som överstiger det lägsta 
antalet sådana böter som kan dömas ut. HD finner det av HovR:n utmätta straffet väl 
avvägt.”171 

 

Detta är den fullständiga omfattningen av HD:s domskäl i ett av de mest 

inflytelserika rättsfallen på sexköpsområdet. Trots att köp av sexuell tjänst 

har en likvärdig straffskala som många av artbrotten framställs det som en 

objektivitet att brottet ska föranleda böter. Det förs ingen närmre utredning 

om personliga omständigheter hänförliga till gärningspersonerna och 

brottsoffret, vilket anonymiserar parternas subjektsposition i målet. Att 

fängelse inte är aktuellt för fall av normalgraden och knappt för grövre fall 

sänder signaler om att köp av sexuell tjänst är en mindre allvarlig brottstyp. I 

hovrättens domskäl förs ett resonemang om att sexköp, trots sin placering i 6 

kap BrB, är ett brott mot allmän ordning snarare än ett brott mot person: 

 

”På skäl som TR:n närmare angett finns det således i förevarande fall inte någon 
enskild person som är behörig att lämna samtycke med ansvarsbefriande verkan för 
gärningsmannen. Det anförda leder till slutsatsen att brottet, som TR:n funnit, 
närmast är att se som ett brott mot allmän ordning. Att brottet inte kan anses vara att 
betrakta som ett brott mot person talar enligt HovR:ns mening emot att vid 

                                                
169 Observeras bör att vid tidpunkten för de två rättsfall som tas upp var maxstraffet 6 
månaders fängelse och inte 1 år, rättsfallens praxis gäller dock fortfarande. 
170 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 6 kap. 11 §, Lexino 2017-08-01. Se även NJA 2001 s. 
527 och RH 2008:59. 
171 NJA 2001 s. 527.  
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straffvärdesbedömningen beakta förhållanden som är hänförliga till den 
prostituerades situation i det enskilda fallet.”172 

 

Hovrätten drar här slutsatsen att eftersom det inte går att samtycke till eller 

avtala bort brottet köp av sexuell tjänst så är det att betrakta som ett brott mot 

allmän ordning. Detta fråntar personen som säljer sex agens och inflytande. 

Den sexsäljande fråntas sin subjektsposition som brottsoffer och 

rättsskyddssubjektet blir den allmänna ordningen istället för personen (i regel 

kvinnan) som säljer sex. Jag menar att detta kan förklaras av en 

ekvivalenskedja som sammanlänkar brottsoffer med den rationella synen på 

individerna i straffrätten. Gärningspersonen är rationell och kan bära 

straffansvar på grund av sin rationalitet. Domstolen har därför svårt att se ett 

brottsoffer som medgett till det aktuella brottet som ett verkligt brottsoffer. 

Det går emot synen på individen som autonom och fri. Det kan vara därför 

som domstolen söker ett annat brottsoffer vilket blir den allmänna ordningen. 

Att sexköp ses som ett brott mot allmän ordning innebär att det inte är ett 

artbrott på grunden att det utgör ett angrepp på den personliga integriteten. 

Det finns dock flera artbrott under kategorin brott mot allmän ordning, 

exempelvis grovt barnpornografibrott. 

 

5.5.3 Hets mot folkgrupp 
I NJA 2006 s. 467 konstaterar HD att det saknas grund i förarbeten för att som 

huvudregel döma till fängelse för hets mot folkgrupp med hänvisning till 

brottslighetens art. En genomläsning av domen visar att den är ett exempel på 

inkonsekvensen i rättspraxisen kring artbrottskonstruktionen. Tingsrätten 

uttrycker som en självklarhet att hets mot folkgrupp är ett artbrott och dömer 

de två äldre gärningspersonerna till två månaders fängelse och de två yngre 

till villkorlig dom förenat med böter respektive skyddstillsyn förenat med 

samhällstjänst. HD har en annan uppfattning om brottets artvärde och dömer 

tre av gärningspersonerna till villkorlig dom förenat med böter och en till 

skyddstillsyn. HD uttalar följande:  

                                                
172 NJA 2001 s. 527.  
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”Det saknas uttalanden från lagstiftaren som ger anledning till att generellt bedöma 
hets mot folkgrupp som brott av sådan art som bör föranleda fängelse även när 
straffvärdet inte är särskilt högt, och det finns inte någon fast praxis enligt vilken hets 
mot folkgrupp i allmänhet skulle bedömas vara ett sådant brott.”173 

 

HD väljer att inte döma till fängelse med anledning av att det inte finns något 

tydligt uttalande i förarbete eller någon fastslagen praxis som anger att hets 

mot folkgrupp har ett artvärde. Detta kan dock ifrågasättas med bakgrund av 

att det finns förarbetsuttalanden som konstaterar att brott av normalgraden i 

regel bör föranleda ett kortare fängelsestraff.174 Tingsrätten uttalar följande 

angående rättsskyddssubjektet för hets mot folkgrupp:  

 

”När det gäller hets mot folkgrupp bör uppmärksammas att detta brott från 
systematisk synpunkt i BrB placerats under kapitlet brott mot allmän ordning. Brottet 
har också̊ sin udd riktad mot det demokratiska styrelseskicket och den grundläggande 
uppfattningen om alla människors lika värde. Det bör påpekas att rätten som 
försvårande omständighet har att enligt 29 kap. 2 § 7 BrB beakta att motivet för 
brottet varit att kränka en grupp av personer på̊ grund av deras sexuella läggning.”175 

 

Tingsrätten uttrycker tydligt att rättsskyddsubjektet för hets mot folkgrupp 

främst är den demokratiska principen om allas lika värde. Det är således inte 

de enskilda grupperna som är föremål för hatbrottet som är brottets 

rättsskyddssubjekt. Om hets mot folkgrupp ska betraktas som ett artbrott är 

det med anledning av att brottet utgör ett hot mot allmän ordning och en 

kränkning av den demokratiska staten. Att en i samhället utsatt grupp, i det 

aktuella rättsfallet homosexuella, blir kränkt utgör en försvårande 

omständighet men inte det huvudsakliga rättsskyddssubjektet.  

                                                
173 NJA 2006 s. 467, s. 11.  
174 Prop. 2001/02:59, s. 26.  
175 NJA 2006 s. 467, s. 4.  
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6 Intersektionell analys av 
artbrottskonstruktionen 

Detta avsnitt belyser de underliggande premisser i artbrottskonstruktionen 

som diskursanalysen tagit fram om gärningsperson, rättsskyddssubjekt och 

fängelsestraffet i ljuset av intersektionalitet. Inledningsvis vill jag understryka 

att diskursanalysen inte har sammanställt några heltäckande svar om vilka 

underliggande premisser som artbrottskonstruktionen vilar på. Det var heller 

inte var dess syfte. I diskursanalysen har jag, utifrån ett begränsat material, 

tagit fram och diskuterat vissa underliggande premisser i 

artbrottskonstruktionen. De underliggande premisserna ska granskas med 

hjälp av intersektionell teori i syfte att främja en mångbottnad analys av 

förtryckande strukturer samt diskutera generella tendenser i den svenska 

straffrätten. Målet är generera en bred analys av artbrottskonstruktionen, 

snarare än att exakt definiera den och dess underliggande ideologier.  

 

6.1 Gärningsperson och intersektionalitet 

I diskursanalysens inledande stycke om artbrott och gärningsperson 

ifrågasätts bilden av den autonoma och rationella gärningspersonen som 

utgångspunkt för straffrätten.176 Intersektionalitet visar hur olika sorters 

förtryck interagerar och hur individer därav utsätts för unika kombinationer 

av förtryck. Det ligger därför nära till hands att i en intersektionell analys 

kritisera den rationella synen på gärningspersonen. Ett rättssystem som utgår 

ifrån att alla individer har samma frihet och möjlighet att agera rationellt kan 

inte anses förenligt med en intersektionell förståelse av individens 

möjligheter. Intersektionalitet visar på hur individens möjligheter påverkas av 

genomskärningar av underordnande strukturer. Utifrån den förståelsen går det 

inte att påstå att en svart underklass kvinna har samma frihet och autonoma 

ställning som en vit överklass man. Artbrottskonstruktionen syftar framförallt 

                                                
176 Se stycke 5.2. 
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till att främja allmänprevention av brottslighet som förarbete och rättspraxis 

pekar ut som brottslighet av viss art. Denna motivering kan ifrågasättas med 

anledning av att en gärningsperson då inte enbart blir bestraffad baserat på 

straffvärdet för den begångna gärningen, utan även utifrån en strävan om att 

hindra andra från att begå samma brott. Gärningspersonen döms således till 

fängelsestraff för att utgöra ett avskräckande exempel för andra. Som jag lyfte 

i stycke 5.2.1 kan detta ses som att personer blir behandlade som medel 

snarare än mål i sig själva, vilket står i strid med Kants kategoriska imperativ. 

Enskilda individer blir ett medel för att uppnå en rättsstat med regelåtlydnad 

och fungerande institutioner.  

 

Det allmänpreventiva syftet kan betraktas som ett avsteg från den rationella 

synen på gärningspersonen.177 En intersektionell analys skulle kunna tolka 

ambitionen om allmänprevention som något positivt med anledning av att 

fokus tas från synen på gärningspersonen som fri och autonom och att hen 

istället döms till fängelse utifrån det högre syftet att främja allmänprevention. 

Detta innebär dock att enskilda gärningspersoner används som medel för att 

nå straffrättspolitiska mål om allmän laglydnad. Individen kan som 

utgångspunkt ses som underordnad staten. Rättssamhället bör därför vara 

uppbyggt för att motverka att staten otillbörligt utnyttjar sin överordnade 

position. Artbrottskonstruktionens allmänpreventiva syfte kan i det avseendet 

verka kontraproduktivt. Diskursanalysen visade vidare på att vissa 

underordnade grupper, exempelvis arbetslösa, utländska personer och unga 

kvinnor, i hög grad är gärningspersoner för artbrott. Det allmänpreventiva 

syftet kan ses som än mer anmärkningsvärt när det träffar dessa redan 

underordnade grupper. 

 

Inom ramen för en intersektionell analys kan man fråga sig om 

osynliggörandet av gärningspersonen i domskälen för brott mot 

utlänningslagen178 kan sammanlänkas med rasistiska och nationalistiska 

strukturer som premierar vita svenskar på bekostnad av rasifierade och 

                                                
177 Se stycke 5.2.1. 
178 Se stycke 5.2.2.3, exempelvis Svea HovR B 10671–11. 
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personer med en nationalitet utom EU. Vidare menar jag att Hirschs definition 

av artbrott som typiska ”Svensson-brott” kan anses utgöra ett osynliggörande 

av brott mot utlänningslagen tillmäts ett högt artvärde. Likaså omfattar även 

andra artbrott personer som inte definierar sig som typiska ”Svenssons”. 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan man ifrågasätta huruvida det 

överhuvudtaget är lämpligt att tala om en gärningsperson i brott mot 

utlänningslagen på samma sätt som för övriga brott. Som nämnts ovan är 

kriminaliseringen av migranter föremål för omfattande diskussion i doktrin 

under beteckningen crimmigration.179 Brott mot utlänningslagen är ett brott 

där gärningspersonerna ur ett intersektionellt perspektiv snarast kan ses som 

offer för globala orättvisor och koloniala strukturer som försatt vissa länder i 

fattigdom. Rörelsefriheten är en nationellt begränsad rättighet som inte 

tillkommer människor universellt utan är olika beroende på vad som står i ens 

pass. Det kan ifrågasättas om dessa ojämlikheter i förutsättningar ska få 

påverka vem som anses vara en brottsling och döms till fängelse.  

 

Bedömningen av personliga omständigheter hänförliga till gärningspersonen 

är ett moment i domstolens maktutövande som kan ses som extra relevant att 

studera i en intersektionell analys då en sådan bedömning oundvikligen 

präglas av domarens position, erfarenheter och förutfattade meningar. NJA 

1990 s. 84 I visade på att påföljdsvalet kan påverkas av huruvida 

gärningspersonen har ett arbete.180 Detta kan kritiseras utifrån ett 

klassperspektiv. I fallet valde domstolen en icke-frihetsberövande påföljd 

med anledning av att gärningspersonen hade ett arbete. Det kan betraktas som 

ett av rättsväsendet humant hänsynstagande till gärningspersonens 

livssituation. Om man däremot lyfter blicken och ser på situationen utifrån en 

arbetslös gärningspersons perspektiv framstår bedömningen inte som lika 

human. Konsekvensen blir att den arbetslösa då löper högre risk att drabbas 

av fängelsestraff eftersom hen inte kan omfattas av hänsynstagandet till att 

man har ett arbete. Arbetslösa befinner sig i en utsatt position i samhället. 

Därför kan hänsynstagandet till att gärningspersonen har ett arbete vid 

                                                
179 Se stycke 4.2.3 samt Stumpf (2006), s. 376. 
180 Se NJA 1990 s. 84 I, s. 3f. och stycke 5.2.2.2. 
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påföljdsbestämningen framstå som ett premierande av de redan premierade 

och en underordning av de redan underordnade. Vidare gav läsningen av 

rättsfallen en antydan om att mer kvalificerade jobb föranledde extra hänsyn, 

vilket vidare kan kritiseras ur ett klassperspektiv. Arbetsmarknaden är 

extremt segregerad. Många faktorer så som kön, klass, rasföreställningar, 

funktionsnedsättning med mera påverkar individernas möjlighet till att få ett 

högstatusarbete. I denna intersektionella analys ställer jag mig utifrån ovan 

resonemang skeptisk till att låta en gärningspersons ställning på 

arbetsmarknaden få inflytande på valet av påföljd i ett brottmål.  

 

Å andra sidan går det att argumentera för att domstolen faktiskt utgår ifrån 

någon form av intersektionalitet när bedömningen fäster vikt vid 

gärningspersonens personliga omständigheter. Det kan ses som utvidgat 

perspektiv på brottmålsprocessen som ser till den enskilda gärningspersonens 

livssituation och hur den påverkas av påföljdsvalet. Olika straff är olika 

betungande från person till person. Exempel kan det anses mer betungande 

för en person som bor på landet utan kollektivtrafikförbindelser att få sitt 

körkort indraget jämfört med en person som bor centralt. Ett annat exempel 

är att bötesstraff bestäms utifrån den dömdes inkomst, vilket kan ses som ett 

utlopp av en klassanalys av bötesstraffet. Vid valet mellan fängelse eller 

frihetsberövande påföljder ser jag det dock som mer problematiskt att fästa 

vikt vid sådana övervägande. Detta eftersom dessa ofta är starkt präglade av 

samhälleliga strukturer och således riskerar att missgynna personer som redan 

befinner sig i en svag position i samhället. Fängelsestraffet inskränker rätten 

till frihet vilket är en av de mest grundläggande rättigheterna i ett 

rättssamhälle.  

 

Domstolens makt vilar inte enbart i att fatta domslut som påverkar 

människors liv utan domstolar besitter även i egenskap av att vara en central 

statlig institution diskursiv makt. I de menedsfall som diskursanalysen tar upp 

kan en utövning av denna diskursiva makt skönjas i hur gärningspersonerna 
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porträtteras i domskälen.181 I NJA 1999 s. 561 beskrivs gärningspersonerna, 

som var 16 respektive 20 år gamla, i rubriken som ’flickor’. Vidare 

konstateras att den ena gärningspersonen inte kunnat ’hantera situationen’. 

Detta kan sammanlagt uppfattas som att gärningspersonerna blir beskrivna på 

ett genuskodat och förminskande sätt. Patriarkala strukturer verkar för att 

positionera kvinnan som underlägsen mannen. Det patriarkala språket kan 

förklaras av att domskälen beskriver en patriarkalt präglad relation mellan 

parterna i målet. Ett vanligt talesätt är att språket är juristens starkaste vapen. 

Domare bör därför vara vaksamma på den diskursiva makt som domskäl har 

och att inte genom sina formuleringar underblåsa förtryckande strukturer. I 

NJA 1996 s. 757 målas en stereotyp bild av en oansvarig ung man upp när 

HD beskriver gärningspersonen som en ’yngling’. Denna beskrivning är inte 

på samma sätt som föregående exempel del av könsmaktstrukturer men kan 

anses förminskande i form av underordning på grund av ålder.  

 

En intersektionell analys av NJA 1999 s. 561 ger att domstolen outtalat verkar 

ha vävt in könsmaktsstrukturer i sitt resonemang genom att ta hänsyn till de 

kvinnliga gärningspersonernas förmodade rädsla inför killens våldsamhet.182 

Att denna rädsla skulle vara en del av ett samhällsmönster av mäns våld mot 

kvinnor framgår inte explicit men det går att utläsa att ett sådant 

hänsynstagande ligger till grund för domstolens bedömning. Jag uttolkar att 

denna antydan till strukturella överväganden från domstolens sida påverkar 

bedömningen av gärningspersonens straffvärdighet. Domstolen poängterar 

dock att gärningspersonens rädsla (och underförstått den strukturella 

kontexten) inte är omständigheter som påverkar bedömningen om huruvida 

ett menedsbrott har begåtts, det kan däremot få effekt på påföljdsvalet. I 

sammanhanget är det av intresse att reflektera över om formell likabehandling 

ens är ett eftersträvansvärt mål i alla situationer. Eller kan olika-behandling 

ibland vara eftersträvansvärt för att motverka strukturellt förtryck? Kan det 

vara rätt av domstolen att väga in mäns generella förtryck av kvinnor för att 

mildra bedömningen av den kvinnliga gärningspersonen med anledning av att 

                                                
181 Se stycke 5.2.2.1.  
182 Se stycke 5.2.2.1. 
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hon kan ses som offer för patriarkatet? Kan det i så fall vara möjligt att 

bedöma en fattig person som begår ekonomisk brottslighet mildare än en rik 

med anledning av att hen kan ses som ett offer för det kapitalistiska systemet? 

För att kunna besvaras tillfredsställande kräver dessa frågor en utförligare 

diskussion än vad som ryms i detta analysavsnitt. De lyfts här som en 

reflektion i syfte att bredda perspektivet på rätten och som uppslag till vidare 

diskussion.   

 

6.2 Rättsskyddssubjekt och 
intersektionalitet 

I diskursanalysen ovan framgår att artbrottskonstruktionen inte har något 

konkret rättsskyddssubjekt. Artbrottskonstruktionen syftar främst till att 

uppnå allmänlaglydnad för de brott som utpekas vara brottslighet av viss art. 

Ett rättssystem eftersträvar fullständig laglydnad vilket framstår vara ett 

svåruppnåeligt mål. Att rättssamhället inte blir kvitt brottsligheten kan 

förklaras genom en intersektionellt analys av att orättvisa strukturer försätter 

människor i situationer som mer eller mindre tvingar dem att begå brott.  

Vidare kan en dylik analys grundligen undersöka vem som stiftar lagen och 

vem den avser att skydda. I brott mot utlänningslagen straffas exempelvis 

människor som inte har något inflytande över lagens utformning, men vars 

livssituation troligen är präglad av globala strukturer som Sverige är en del 

av. Vita personer från överklassen är överrepresenterade bland makthavare 

men underrepresenterade bland gärningspersoner. Detta kan antingen ses som 

att en priviligierad livssituation minskar brottsbenägenheten eller så säger det 

något om att definitionen av vad som är ett brott och vad som är 

rättsskyddssubjekt är präglat av vem som stiftar lagen. Utifrån ett 

intersektionellt perspektiv kan det ifrågasättas att ett samhälle som är präglat 

av förtryckande strukturer mot vissa grupper låter rättssystemet straffa vissa 

av dessa grupper med fängelse i syfte att upprätthålla just det samhällssystem 

som förtrycker dem. Samtidigt så bör det understrykas att straffrätten och dess 
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regler i huvudsak har legitimitet hos befolkningen. Oavsett vem som har 

stiftat lagen så råder det konsensus om att exempelvis misshandel är ett brott.    

 

Det finns som sagt inte någon tydligt sammanhängande bild av vilka brott 

som utgör artbrott. Artbrottskonstruktionen träffar ett brett spektrum av 

brottstyper. Därav finns det, bortsett från allmän laglydnad, inte heller något 

bestämt utpekat rättsskyddssubjekt för artbrottskonstruktionen. Två 

huvudkategorier av rättskyddssubjektsdiskurser för artbrott är skyddet av 

staten och rättssamhället och upprätthållandet av allmän ordning och trygghet 

i det offentliga rummet.183  Det kan anses anmärkningsvärt att prioritera hårda 

straff för brott som skyddar staten och allmänheten snarare än individen när 

följden av straffskärpningen är ett större lidande för enskilda 

gärningspersoner. Våldsbrott i hemmet och andra brott som drabbar den 

enskilde har generellt sett lägre artvärde. Dock finns det även artbrott som 

avser att skydda grupper i en förtryckt situation, t.ex. barn i brottet grovt 

barnpornografibrott och kvinnor i brottet grov kvinnofridskränkning.  

 

’Trygghet i det offentliga rummet’ bör som rättsskyddssubjekt för 

artbrottskonstruktionen granskas i en intersektionell analys: vems trygghet är 

det artbrottskonstruktionen avser att skydda? Diskursanalysen visade 

exempelvis att brottet köp av sexuell tjänst inte har något artvärde trots att det 

finns argument för att det passar i artbrottskonstruktionen i form av att det 

berör trygghet i det allmänna rummet och säkrandet av allmän ordning.184 

Personer som säljer sex befinner sig ofta i en intersektion av olika förtryck, 

framförallt kön eftersom köparen i regel är en man och säljaren i regel en 

kvinna, men underordningen kan även vara präglad av klass och rasistiska 

strukturer. Trygghet i offentligheten är ett av de framträdande 

rättsskyddsubjekten för artbrottkonstruktionen men det framstår inte som en 

trygghetsgaranti som omfattar alla. Vidare kan det ifrågasättas varför trygghet 

i det allmänna rummet ska väga tyngre än trygghet i privat miljö. Om man ser 

till misshandelsbrottet utifrån ett könsmaktsperspektiv går det att konstatera 

                                                
183 Se stycke 5.3.1. 
184 Se stycke 5.5.1.2. 
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att män löper större risk att bli misshandlade på gatan medan misshandelsbrott 

i hemmet främst består av mäns våld mot kvinnor. Att lagstiftaren utpekar 

oprovocerad gatumisshandel185 och inte annan form av misshandel kan anses 

utgöra en prioritering av manliga brottsoffer framför kvinnliga brottsoffer.  

Vidare så kan misshandelsbrott i offentlig miljö generellt sett anses ha ett 

bättre bevisläge än brott som begås bakom hemmet stängda dörrar. 

Observeras bör att denna kritik riktas mot artbrottskonstruktionens värdering 

av gatumisshandel, i straffvärdesbedömningen är närståenderelation mellan 

gärningsperson och brottsoffer en försvårande omständighet.  

 

Barnpornografibrottet väcker frågetecken, dels om varför vuxenpornografi 

inte är förbjuden och dels om brottets placering i brottsbalken under 16 kap. 

”Brott mot allmän ordning”.186 Att enbart förbjuda barnpornografi och inte 

vuxenpornografi utgör en markering om att det är barnet som utgör 

rättsskyddssubjektet för pornografibrott och att barn är mer skyddsvärda eller 

i större behov av rättsväsendets skydd jämfört med vuxna. Det kan även ses 

som en markering av att kriminaliseringen inte bygger på en könsmaktsanalys 

utan snarare ett barnperspektiv. Placeringen av brottet under brott mot allmän 

ordning tonar dock ner barnets roll då det sänder andra signaler avseende 

brottets rättsskyddssubjekt. Utifrån placeringen i sextonde kapitlet framstår 

snarare sedligheten i samhället vara rättsskyddssubjekt. För att göra det än 

mer tillspetsat kan man tolka det som att brottsbalken snarare skyddar vuxna 

från att bli pedofiler än vad den skyddar barn från att bli utsatta för sexuella 

övergrepp. Att förbudet av barnpornografi syftar till att upprätthålla en allmän 

ordning i form av att förhindra att vuxna blir sexuellt attraherade av sexuella 

skildringar av barn. Utifrån ett intersektionellt perspektiv är lagregleringen av 

barnpornografi önskvärd med anledning av den svagare position som barn 

befinner sig i förhållande till vuxna. Även andra faktorer så som rasistiska 

strukturer och klassfaktorer kan spela in. Vad som dock kan ifrågasättas är 

vad som utgör brottets rättsskyddssubjekt, om det är barnen eller den 

allmänna ordningen/sedligheten? Utifrån ett intersektionellt perspektiv menar 

                                                
185 Se stycke 5.3.1. 
186 Se stycke 5.3.2.3.  
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jag att barnet bör vara brottets rättsskyddssubjekt. Vidare menar jag att en 

kriminalisering av vuxenpornografi kan finna stöd av en intersektionell 

genusanalys då vuxenpornografi präglas av ett tydligt könsmaktsmönster.    

 

Oavsett rättsskyddssubjekt för de enskilda artbrotten kokar denna 

intersektionella analys ner till kärnfrågan om det är rimligt att utdöma 

fängelsestraff till enskilda gärningspersoner utifrån argument om 

allmänprevention? Detta kan i synnerhet ifrågasättas mot bakgrund av att 

straffskärpningar av det slaget har liten eller ingen preventiv effekt. Alla 

individer har inte samma inflytande över lagarnas utformning men 

lagefterlydnad får trots det anses ligga i det allmänna samhällsintresset. 

Artbrottskonstruktionen bör kritiseras med anledning av att rättssamhället 

försöker nå allmän laglydnad med metoder som forskning visat vara svaga 

eller rentav verkningslösa. Speciellt då detta sker på bekostnad av grupper i 

samhället som redan befinner sig i en underordnad position. Att dessa grupper 

i utgångspunkt inte heller prioriteras som rättsskyddssubjektet för 

artbrottskonstruktionen ger inte mindre anledning att kritisera den.  I 

avsaknad av allmänpreventiva effekter har lagstiftaren istället försökt 

motivera artbrottskonstruktionen med allmänhetens förtroende för 

rättssamhället och strävan efter en kollektiv känsla av att tillhöra ett 

rättssamhälle.  Legitimitet hos allmänheten är viktigt för att statliga system 

och institutioner ska upprätthållas. Frågan är dock om detta förtroende bäst 

förtjänas genom att ge gärningspersoner fängelsestraff som avskräckande 

exempel. Jag ställer mig skeptisk till detta.   

 
 

6.3 Fängelsestraff och intersektionalitet  

Straffrättspolitik är mer komplext än något som är exklusivt förbehållet 

lagstiftaren. Utifrån en bred förståelse av begreppet straffrättspolitik kan även 

domstolar anses utöva politik i den dömande verksamheten och framförallt i 

domskälsuttalanden. I diskursanalysen konstaterar jag att fängelsestraffet kan 

anses ha ställning som objektivitet i den svenska straffrätten. SOU 1986:14 
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föreslår en reform av påföljdssystemet som i stort präglas av humanitet. Den 

bekräftar dock även artbrott som ett repressivt undantag till presumtionen mot 

fängelse. I utredningen uttalas att ett avskaffande av fängelsestraffet är en för 

tillfället onåbar men inte orimlig utopi.187 Ett avskaffande av fängelsestraffet 

kan betraktas som en radikal syster till humanitetsdiskursen, en tanke som var 

möjlig att formulera tack vare den humana inriktningen av påföljdsdiskursen. 

Det finns idag en stor diskrepans mellan forskning, som i hög grad pekar på 

att fängelset inte har någon allmänpreventiv verkan,188 och straffrättspolitiska 

reformer som till stor del fokuserar på straffskärpningar i olika former. 

Artbrottskonstruktionens utbredning kan ses som del av en generell 

straffrättspolitisk utveckling mot förhöjd repressionsnivå. Det är framförallt 

underrätterna men även lagstiftaren som spridit artvärdet till nya 

brottskategorier.  

 

Bristen på överensstämmelse mellan forskning och rättsutveckling är givetvis 

djupt problematisk i sig. Utifrån ett intersektionellt perspektiv framstår den 

som än mer diskutabel i ljuset av att rättsväsendet flera gånger har blivit 

beskyllt för att präglas av olika förtryckande strukturer. Ett exempel är BRÅ-

rapporten om narkotikabruk bland unga i Stockholm som visar på 

diskriminerande olika-behandling baserat på rasföreställningar, kön och 

klass. Ett annat exempel är Diesens Likhet inför lagen som visar på tendenser 

till strukturell diskriminering på grund av kön, ålder, klass och 

rasföreställningar i det svenska straffrättssystemet.189 Vad jag vill poängtera 

är att artbrottskonstruktionen är ett utslag av repressiv straffrättspolitik som 

forskning har visat inte har eftersträvad effekt. Vidare har forskning visat på 

tendenser till strukturell diskriminering i det svenska rättsväsendet.190 En 

repressiv utveckling av påföljdssystemet riskerar därav att drabba vissa 

grupper hårdare än andra. Det finns därför behov av en intersektionell 

genomlysning av vilka konsekvenser artbrottskonstruktionen och 

fängelsestraffet har för olika samhällsgrupper. 

                                                
187 Se 5.4.1. 
188 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 33 samt Jareborg & Zila (2017), s. 79f. 
189 Diesen (2005).  
190 Se Diesen (2005) och Sarnecki (2017).  
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Artbrottskonstruktionen kan anses återspegla en proportionell straffsyn, det 

vill säga att straffet ska motsvara det lidande som brottet innebär. Det är en 

form av retributiv rättvisa som förespråkar att straffet ska återställa 

rättvisan.191 Proportionalitet syftar till att återställa rättvisa på ett abstrakt 

plan. Premisserna för denna straffrättsideologi kan i en intersektionell analys 

ifrågasättas. Jag vill här anknyta till den kritik som i både diskursanalysen och 

den intersektionella analysen har riktats mot synen på den rationella 

gärningspersonen. En intersektionell analys stödjer inte premissen om att alla 

människor har samma möjlighet till att göra fria och rationella val. 

Rimligheten i att ha ett straffsystem som utgår ifrån att brott begås som en 

följd av ett rationellt val av gärningspersonens sida kan därigenom betvivlas. 

De flesta brott begås som led i en händelsekedja som kan placeras i en 

strukturell kontext. Narkotikabrott begås exempelvis ofta till följd av 

missbruk. Menedsbrott begås ofta på grund av en rädsla hos gärningspersonen 

för att själv bli utsatt för brott. Dessa brott kan i sin tur ofta sättas i ett 

sammanhang präglat av klass och kön. För att komma åt allmänprevention 

kan ett alternativ till höjd repressionsnivå vara att istället analysera 

bakomliggande faktorer och se vad som kan göras för att förebygga brott 

genom reformer för jämlikhet och jämställdhet. 

 

I rättsfallet NJA 2008 s. 503 dömde underrätterna en man till fängelse istället 

för samhällstjänst med anledning av att han bodde i Danmark och därför inte 

ansågs kunna utföra samhällstjänsten.192 Eftersom han var 

tredjelandsmedborgare och inte EU-medborgare stred underrätternas 

fängelsedom inte mot någon likabehandlingsprincip i svensk rätt eller EU-

rätt. HD ansåg dock att det var möjligt för honom att utföra samhällstjänsten 

i Sverige. Underrätternas resonemang kan ses som exempel på en 

nationalitetsdiskurs i straffrätten där tredjelandsmedborgare diskrimineras på 

grund av sin nationstillhörighet. I en intersektionell analys som ser med en 

historisk blick på Europas behandling av länder och människor utanför 

                                                
191 Se stycke 3.2.2. 
192 Se stycke 5.4.2.3. 



 89 

Europa i form av kolonialism kan det anses problematiskt att låta straffets 

stränghet vara beroende av nationalitet. Rättsfallet visar på att kravet på 

likabehandling inom straffrätten är förbehållen svenskar vilket i en 

intersektionell analys kan betraktas som del av en rasistisk struktur.  

 

Klassificeringen av terrorbrott som artbrott193 kan inte anses koherent med de 

klassiska motiveringarna av artbrott i form av allmänprevention och ett 

förhöjande av den allmänna samhällsmoralen.194 Det kan heller inte anses 

överensstämma med Hirschs terminologi om att artbrott är typiska 

”Svenssonbrott”.195 Terrorbrott kan inte anses falla in under brott som 

gemene man kan bli gärningspersoner för likt rattfylleri. Det är ett allvarligt 

våldsbrott med politiska motiv bakom. Att det är ett brott som vanligen 

sammanhänger med ideologiska motiv utgör skäl till att anta att fängelsestraff 

troligen inte påverkar den genomsnittlige medborgarens 

terrorbrottsbenägenhet. Terrorbrott har fått stort utrymme i den såväl svenska 

som internationella straffrättsliga och samhälleliga debatten under senare år. 

Att det stämplats som ett artbrott kan snarast ses som ett bevis för hur starkt 

präglad artbrottskonstruktionen är av den straffrättspolitiska debatten. Det 

kan vidare ses som ett exempel på hur artbrottskonstruktionen har påverkats 

av den repressiva utvecklingen av straffrätten.  

 

Trots ovan resonemang kan det givetvis finnas skäl att döma till fängelse för 

terrorbrott. Sådana skäl kan finnas i brottets mått av klander som får utslag på 

straffvärdet. Av rekvisiten som talar för artbrottsklassificering är det enbart 

att brottet fått större spridning som skulle kunna vara aktuellt. Jag ställer mig 

skeptisk till att döma till fängelse för terrorbrott med hänvisning till 

brottslighetens art eftersom det framstår som att andra argument än 

allmänprevention ligger till grund för artklassificeringen. Att terrorbrott ses 

som artbrott riskerar att leda till att terrorbrott av mildare slaget, vars 

straffvärde inte föranleder fängelse, blir föremål för fängelsedomar. 

                                                
193 Se Prop. 2015/16:78 s. 39.  
194 Se Prop. 1997/98:96, s. 114.  
195 Se Hirsch (2001), s. 95.  
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Artklassificering av terrorbrott i en tid av främlingsfientliga strömningar 

riskerar att slå hårdare mot vissa grupper med anledning av fördomar 

baserade i rasism och islamofobi. Lagstiftarens försök att visa på krafttag mot 

terrorbrottslighet riskerar att polarisera och peka ut vissa grupper som 

potentiella förövare för terrorbrottsligheten. Lagstiftaren bör ifrågasätta om 

det är värt denna risk för cementering av fördomar och oskyldiga anklagelser.  

Individerna i dessa grupper, mot vilka det redan finns fördomar, försätts i en 

utsatt position vilket givetvis får ses som problematiskt ur ett intersektionellt 

perspektiv. Exempelvis tenderar storskaliga våldsbrott som begås av vita 

personer i ideologiskt syfte i mindre utsträckning klassas som terrorbrott än 

liknande brott som begås av rasifierade personer.196   

 

Diskursanalysen lyfter fram ett citat från Prop. 2016/17:108 som förespråkar 

generella straffskärpningar för allvarliga våldsbrott.197  Som jag nämnde i 

diskursanalysen kan förhöjda straffskalor för allvarliga våldsbrott även smitta 

av sig på mindre allvarliga våldsbrott. Citatet framställde straffskärpningar 

som ett ändamål i sig och motiverade inte till vilket syfte straffen bör höjas. 

En huvudpoäng som jag vill framföra i denna analys är vikten av att inte 

glömma fängelsestraffets syfte, vilket jag ser som risk i en tid av repressiva 

tongångar. Straffskärpningar bör ske utifrån ett syfte som kan uppnås. 

Fängelsestraffet har i artbrottskonstruktionen ett syfte, att nå 

allmänprevention, vilket i sig är bra men däremot kan kritiseras då syftet 

troligen inte går att nå genom artbrottskonstruktionens fängelsepresumtion. 

Vidare kan det utifrån ett intersektionellt perspektiv ses som problematiskt att 

vissa underordnade grupper löper större risk att drabbas av 

artbrottskonstruktionens repression.   

 

                                                
196 Jmf exempelvis Anders Behring Breiviks dåd i Oslo och Utöya med Rakhmat Akilovs 
dåd i Stockholm.  
197 Se stycke 5.4.1.  
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7 Slutsatser  
I denna avslutande del presenteras uppsatsens slutsatser. Slutsatserna ska 

besvara uppsatsens tre frågeställningar och således är kapitlet systematiserat 

utifrån dessa.  

 
• Vad innebär artbrottskonstruktionen i gällande rätt? 

 
Artbrottskonstruktionen tillkom som ett repressivt undantag till 

påföljdssystemets humana huvudregel om att fängelsestraff ska väljas i sista 

hand. Artbrottskonstruktionen innebär en omvänd fängelsepresumtion, att för 

brottslighet av viss art ska domstolar som huvudregel döma till fängelse. Den 

omvända fängelsepresumtionen framgår av 30 kap 4 § 2 st BrB. 

Artbrottskonstruktionen utvecklades först i rättspraxis och befästes senare av 

lagstiftaren. Lagstiftaren har efterhand ringat in följande indikationer på vad 

som utgör artbrott: brottslighet som blivit mer utbredd och svårare att 

förebygga, brott som utgör ett angrepp på den personliga integriteten, brott 

som åsidosätter respekten för rättsväsendet och dess företrädare samt 

försvårar möjligheterna att upprätthålla straffsystemets effektivitet. 

Artbrottskonstruktionen syftar till att uppnå allmänprevention för brottslighet 

av viss art. Tanken är således att fängelsehotet ska få folk att avstå från att 

begå dessa brott. Doktrin samt en statlig utredning har hårt kritiserat 

artbrottskonstruktionens syfte för att vara ouppnåeligt med anledning av att 

forskning visar på att enskilda straffskärpningar, som exempelvis 

artbrottskonstruktionen, inte har någon allmänpreventiv effekt. Forskning 

visar på att det enbart är existensen av ett rättssystem i sin helhet som har 

allmänpreventiv verkan. Det är i utgångspunkt lagstiftarens uppgift att utpeka 

vilka brott som har ett artvärde. I realiteten har dock rättsutvecklingen på 

artbrottsområdet till stor del skett i rättspraxis. Detta har lett till att 

artbrottskonstruktionen har fått stor spridning och idag snarare utgör 

huvudregel än undantag.  
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• Vilka underliggande premisser om gärningsperson, 
rättsskyddssubjekt och fängelsestraff finns i 
artbrottskonstruktionen?  
 

Det går inte att ge något exakt svar på vilka underliggande premisser som 

finns bakom artbrottskonstruktionen, åtminstone inte utifrån en studie av den 

här omfattningen. En sådan ansats skulle heller inte vara förenlig med 

diskursteorins kunskapssyn, där kunskap ses som något fragmenterat och 

konstant föränderligt. Det sociala består av löst sammansatta delar som alltid 

kan sammanlänkas i nya betydelsetillskrivande kedjor. Det är därför enligt 

diskursteorin inte möjligt att slutligt och bestämt definiera det sociala. 

Diskursanalysen bör närmast ses som en stickprovsanalys av 

artbrottskonstruktionen och dess underliggande premisser om 

gärningspersonen, rättsskyddssubjektet och fängelsestraffet. 

 

Det finns ingen enhetlig bild av vem som utgör den typiska gärningspersonen 

för artbrott. Förarbeten från tillkomsten av artbrottskonstruktionen ger ingen 

vägledning kring om det är någon särskild gärningsperson som lagstiftningen 

avser att komma åt. Förarbetena diskuterar inte heller den omvända 

fängelsepresumtionens konsekvenser för gärningspersonen. Rättsfallen som 

har studerats i diskursanalysen ger inte heller någon sammanhängande bild. 

Hirsch beskriver exempelvis artbrottskonstruktionen som inriktad på typiska 

”Svenssonbrott”, vilket kan ställas i konstrast till att brott mot utlänningslagen 

är ett av de brotten med starkast artvärde. Några exempel på karaktärsdrag för 

gärningspersonen i artbrott som diskursanalysen funnit är: arbetslös, lever 

under oordnade förhållanden och oförmögen att hantera den situation som 

hen hamnat i.  Straffrätten utgår ifrån en rationell syn på gärningspersonen, 

att individen begår rationella gärningar som hen kan hållas ansvarig för. På 

ett sätt kan artbrottkonstruktionen ses som ett avsteg ifrån den rationella 

synen på gärningspersonen eftersom fängelse väljs utifrån en motivering om 

allmänprevention och inte enbart med bakgrund av hur straffvärd den 

enskilda handlingen är. Detta kan dock kritiseras för att gärningspersonen då 

används som ett medel för att nå det allmänpreventiva syftet. Vidare ska 

allmänpreventiva överväganden inte få utslag enskilda domstolsavgöranden.  
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Utgångspunkten att artbrottskonstruktionen tillkommit som ett repressivt 

undantag för att främja allmänprevention föranleder tolkningen att 

upprätthållande av regellydnad för brottslighet av viss art är 

artbrottskonstruktionens rättsskyddssubjekt. Då allmän laglydnad är 

rättsskyddssubjektet för hela det sammantagna rättsväsendet kan det ses som 

ett oprecist rättsskyddssubjekt. Diskursanalysen har därav försökt finna vad 

som implicit utgör rättsskyddssubjekt för artbrottskonstruktionen. 

Diskursanalysen visar på att upprätthållandet av respekten för rättsväsendet 

och dess institutioner kan ses som det mest framstående rättsskyddssubjektet, 

vilket även kan ses som nära förknippat med värnandet om allmän laglydnad. 

Vidare är upprätthållande av allmän ordning, trygghet i det offentliga rummet 

och skydd för den personliga integriteten viktiga rättsskyddssubjekt för 

artbrottskonstruktionen. Artbrottskonstruktionen kan vid första anblick 

framstå som ett relativt inåtvänt fenomen, med tiden har dess 

rättsskyddssubjekt dock vidgats i takt med att alltfler brott tillmätts artvärde. 

Allmän laglydnad är rättskyddssubjektet för själva existensen av 

rättssamhället. Det kan därför ifrågasättas om artbrottskonstruktionen är 

nödvändig som en ytterligare markering. I synnerhet då det inte ens forskning 

stödjer fängelsestraffets allmänpreventiva effekter. 

 

Fängelsestraffet i artbrottskonstruktionen motiveras främst av 

allmänprevention. Fängelsestraffet är dock inte till fullo präglad av en 

enhetlig straffrättsideologi även om det i brottsbalken kan framstå som något 

med en bestämd innebörd. Fängelsestraffet kan idag anses ha ställning som 

en objektivitet i straffrätten, det vill säga en sanning som tas för given. Ett 

förslag om ett avskaffande av fängelsestraffet skulle i dagens straffrättsdebatt 

inte gå att formulera, eller i så fall avfärdas som en verklighetsfrånvänd tanke. 

När artbrottskonstruktionen bekräftades av lagstiftaren utgjorde den ett 

repressivt undantag till de humana idéströmningar som då präglade den 

svenska straffrätten. Idag är tongångarna i den svenska straffrätten alltmer 

repressiva vilket kan vara en förklaring till att utdömandet av fängelsestraff 

med hänvisning till brottslighetens art snarare blivit huvudregel än undantag. 
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• Hur framstår artbrottskonstruktionens underliggande 
premisser om gärningsperson, rättsskyddssubjekt och 
fängelsestraff ur ett intersektionellt perspektiv?  
 

Då det inte är möjligt eller önskvärt att ge ett heltäckande svar på vilka 

underliggande premisser som vilar bakom artbrottskonstruktionen går det 

heller inte att ge ett exakt svar på hur dessa framstår ur ett intersektionellt 

perspektiv. Liksom diskursanalysen bör den intersektionella analysen snarast 

ses som en reflektion över implikationer hänförliga till intersektionalitet i 

straffrätten i allmänhet och artbrottskonstruktionen i synnerhet.  

 

Straffrättens ser gärningspersonen som en fri och autonom individ som kan 

hållas ansvarig för sina gärningar eftersom de är följden av rationella val. 

Denna syn kan kritiseras utifrån ett intersektionellt perspektiv. Genom en 

intersektionell analys synliggörs förtryckande strukturer som innebär att 

individer inte har samma mått av frihet att göra självständiga val. Därigenom 

kan det ifrågasättas om rasföreställningar ligger bakom att domskäl utförligt 

resonerar om personliga omständigheter hänförliga till gärningspersonen i 

mål om misshandel och mened men inte mål om brott mot utlänningslagen. I 

brott mot utlänningslagen anonymiseras gärningspersonen vilket kan anses 

ge gärningspersonerna för de olika brotten olika stark subjektsposition i 

brottmålsprocessen. Utifrån ett klassperspektiv kan det ifrågasättas att 

huruvida gärningspersonen har ett arbete eller inte påverkar utdömandet av 

fängelsestraff. Vidare har uppsatsen fört en diskussion om språkbruket i 

menedsbrotten vilken visade på könsmaktsstrukturer i språket genom att de 

kvinnliga gärningspersonerna framställdes i förminskande ordalag. Slutligen 

har uppsatsen diskuterat om formell likabehandling av gärningspersoner 

alltid är önskvärd eller om domstolen bör ta hänsyn till förtryckande 

strukturer i värderingen av brott och påföljdsbestämningen.  

 

Det finns inget tydligt utpekat rättsskyddssubjekt för artbrottskonstruktionen. 

Det mest framträdande rättsskyddssubjektet är skyddet av rättssamhället och 

dess institutioner. Samhället är inte fritt ifrån förtryckande strukturer och 
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studier har visat på att även rättssystemet i viss mån diskriminerar på grund 

av kön, klass, rasföreställningar och ålder. Utifrån ett intersektionellt 

perspektiv kan det kritiseras att artbrottskonstruktionen låter enskilda utsättas 

för fängelsestraff i syfte att upprätthålla laglydnad i ett system som i viss 

utsträckning diskriminerar underordnade grupper. Rättsskyddsdiskursen om 

allmän ordning kan ifrågasättas på olika plan. Exempel är att brottet grovt 

barnpornografibrott har placerats under brott mot allmän ordning vilket 

antyder att sedligheten snarare än barnet är rättsskyddssubjekt. Ur ett 

genusperspektiv kan det ifrågasättas att oprovocerad gatumisshandel är ett 

artbrott men inte misshandel i hemmet. Vidare kan det kritiseras att köp av 

sexuell tjänst inte utgör ett artbrott utifrån könsmaktsordning, klass och 

rasföreställningar.  

 

Artbrottskonstruktionen syn på fängelsestraffet kan anses präglas av 

proportionalitet. Utifrån ett intersektionellt perspektiv är det tveksamt om 

proportionalitet verkligen är det som uppnås i ett straffrättssystem som utgår 

ifrån fria och autonoma gärningspersoner. Utifrån en strukturell samhällssyn 

som ser individer som en del av en större struktur är det inte säkert att straffen 

framstår som proportionella i förhållande till de strukturella förklaringarna 

bakom att gärningspersonen begår brottet. Artbrottskonstruktionen är starkt 

präglad av straffrättspolitik vilket klassificeringen av terrorbrott som artbrott 

kan anses utgöra ett exempel på. Terrorbrott som artbrott kan snarast anses 

vara en följd av terrorbrottslighetens aktualitet i den repressiva 

straffrättsutvecklingen. Detta riskerar att få polariserande effekt och 

stigmatiserande utpeka vissa grupper som potentiella terrorbrottslingar.  

 

Artbrott är en social konstruktion som i takt med den repressiva utvecklingen 

av straffrätten har fått ett allt större utrymme. Jag har i den här uppsatsen velat 

framhäva straffrättens pluralitet som döljer sig under den objektiva ytan. 

Lagstiftning bygger på ideologiska ställningstagande och vad som är en 

sanning idag behöver inte med nödvändighet vara gällande imorgon.  
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