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Summary 

The subject of this essay is if, and how, the form of criminal activity that is  

described in modern criminology as network-based crime is a problem for the 

individualism which modern Swedish criminal law is founded upon. This es-

say outlines some overarching ideas which might potentially help solve the 

problem. However, the purpose is not to bring a solution to the problem but 

to provide a deepened problematization. Is there a problem, and if so, how 

can it be described? The question may be answered in many different ways. 

The conclusion of the essay is that Swedish criminal law has been constructed 

first and foremost to protect the individual against oppression from the state. 

At the same time, it is a part of society’s law enforcement. These different 

purposes give rise to a conflict of interest between, on the one hand, the rule 

of law (Rechtssicherheit) and on the other hand the efficiency of law enforce-

ment. Swedish criminal law is built on the idea of an individual act and indi-

vidual responsibility, which is related to its purpose of protecting the individ-

ual. This construction becomes problematic when the efficiency of law en-

forcement becomes dependent on sanctions targeting behaviors which can 

only be understood as morally blameworthy if seen as parts of a larger col-

lective context. Swedish criminal law has not been shaped to deal with the 

kind of behavior that constitutes network-based crime. The law is based on 

ideas originating from a time when large-scale highly coordinated action was 

impossible. Today, fundamental principles of Swedish criminal law have be-

come more of an obstacle for an efficient law enforcement than was previ-

ously the case. Another, and to this related, problem is the description of the 

individual crimes. Traditionally, crimes have as a rule been constituted by one 

decontextualized act, but in the last decades we have seen criminalizations 

which deviate from this tradition. Crimes which are, to a greater extent, con-

textualized are problematic from a traditional individualistic viewpoint. How 

the legislative and judicial powers are to view this problem and subsequently 

solve it is an ideological and political matter dependent on what purpose the 

system of criminal law is thought to have.  
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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om hur en typ av brottslighet som beskrivs i kriminolo-

gin, nätverksbaserad brottslighet, är problematisk för straffrättens individual-

istiska utgångspunkter. Uppsatsen presenterar vissa översiktliga idéer som 

eventuellt skulle kunna bidra till en lösning av svårigheterna. Syftet är dock 

inte att tillhandahålla en lösning, utan att ge en fördjupad problematisering. 

Finns ett problem och hur kan det i så fall beskrivas? Frågan kan besvaras på 

flera sätt. Uppsatsens slutsats är att straffrätten konstruerats för att i första 

hand skydda den enskilde från statliga övergrepp, samtidigt som den är ett led 

i samhällets bekämpande av brottsligheten. Detta ger upphov till den klas-

siska motsättningen mellan å ena sidan rättssäkerheten och å andra sidan ef-

fektiviteten i brottsbekämpningen. Straffrättens uppbyggnad kring en indivi-

duell handling och en individuell skuld hänger samman med dess syfte att 

skydda den enskilde och dennes frihet. Därför blir det problematiskt om ef-

fektiviteten i brottsbekämpningen blir beroende av att straffsanktioner riktas 

mot beteenden vars klandervärdhet bara kan förstås utifrån en större, kollek-

tiv, kontext. Den nätverksbaserade brottsligheten utgör något som straffrätten 

inte utformats för att hantera. Straffrätten bygger på idéer från en tid då stor-

skaligt koordinerat handlande av den typ som nätverksbrottsligheten utgörs 

av inte var en praktisk möjlighet. Individuell subjektiv täckning är en central 

princip när straffrättsliga ansvarsfrågor ska avgöras, vilket är ett av proble-

men om den nätverksbaserade brottsligheten ska bekämpas effektivt. Ett an-

nat och med detta sammanhängande bekymmer är beskrivningen av brottet. 

Den straffrättsliga huvudregeln har sedan tidigare varit att det är en gärning – 

individualiserad i person, tid och rum – som utgör ett brott. Detta håller even-

tuellt på att förändras. Utifrån individualistiska synpunkter framstår det som 

problematiskt om en större kollektiv kontext får betydelse för brottsbeskriv-

ningen. Hur den lagstiftande makten och domstolarna ska förhålla sig till svå-

righeterna med den nätverksbaserade brottsligheten är en ideologisk och po-

litisk fråga som är beroende av vilka syften straffsystemet anses ha. 
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Förord 

En värld är varje människa, befolkad 

av blinda varelser i dunkelt uppror 

mot jaget konungen som härskar över dem. 

I varje själ är tusen själar fångna,  

i varje värld är tusen världar dolda 

och dessa blinda, dessa undre världar 

är verkliga och levande, fast ofullgångna, 

så sant som jag är verklig. Och vi konungar 

och furstar av de tusen möjliga inom oss 

är själva undersåtar, fångna själva 

i någon större varelse, vars jag och väsen 

vi lika litet fattar som vår överman  

sin överman. Av deras död och kärlek 

har våra egna känslor fått en färgton. 

 

- Gunnar Ekelöf, ur Färjesång 

 

 

 

 

Inledningsvis vill jag börja med något som liknar ett urskuldande, men sna-

rare är en förklaring. När jag för några månader sedan gav mig på detta ämne 

i en blandning av entusiasm och underskattning hade jag inte fullt grepp om 

vad jag gett mig in på. Likväl är det inget jag ångrar, arbetet har varit både 

utmanande och utvecklande.  

Jag vill tacka min handledare Christoffer Wong för värdefulla råd, anmärk-

ningar och kommentarer under arbetets gång. De misstag jag med all sanno-

likhet gjort är inget han kan lastas för, utan honom skulle de ha blivit fler. 

Tack även till alla vänner som hjälpt mig med råd och korrekturläsning i sam-

band med arbetet och till alla er som bidragit till att göra studieåren på 

Juridicum så minnesvärda. Ingen nämnd och ingen glömd.  

Slutligen vill jag tacka min familj för all er uppmuntran och ert stöd, både 

under examensarbetet och tidigare. 

 

Malmö, maj 2018 

Theodor Embäck 
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1 Inledning  

1.1 Uppsatsens ämne 

1.1.1 Vad handlar det om? 

Sommaren 1994 mördades 800 000 människor i Rwanda. Antalet förövare 

uppgick till över 100 000.1 De flesta kan nog instämma i att en beskrivning 

av händelserna som enbart flera individuella handlingar, 800 000 parallella 

fall av mord, inte på ett adekvat sätt fångar händelserna. De enskilda morden 

kan i detta fall bara förstås om de ses som delar av en helhet. Ett sätt att han-

tera denna problematik som kommer utvecklas i uppsatsen är att tala om kol-

lektiva handlingar. Mer om detta följer. 

Denna uppsats handlar emellertid inte om folkmord eller folkrätt. Ämnet är 

istället hur det som kallas nätverksbaserad brottslighet är problematiskt för 

den straffrättsliga individualismen. Även dessa begrepp utvecklas längre 

fram. Det kan dock redan här nämnas att nätverksbaserad brottslighet kan ses 

som en form av kollektivt handlande.2 Samtidigt skulle ett sådant kollektivt 

handlingsbegrepp stå i strid med straffrättens grundläggande utgångspunkter. 

I den moderna straffrätten döms individer som enskilt eller tillsammans be-

gått brott för vad som kan läggas den enskilde till last. Brott begås ofta av mer 

än en person och det är önskvärt att brottsligheten ska kunna hanteras straff-

rättsligt. Detta skapar frågan om hur fleras deltagande i brott ska hanteras av 

den individualistiska straffrätten. Svaret i den svenska straffrätten är medgär-

ningsmannaskapet och medverkansläran. Dessa konstruktioner är tänkta att 

hantera traditionella brott, enstaka händelser där en enskild individ kan vara 

gärningsperson, snarare än större skeenden över tid med flera personer in-

blandade. Sannolikt var detta fullt tillräckligt för de behov som fanns i det 

                                                 
1 Isaacs 2011, s. 3. 
2 Därför att handlande vars klandervärdhet, eller vars fulla klandervärdhet, annars inte kan 

förstås blir begripligt om det betraktas i en kontext som är spridd i tid och rum och där flera 

människor deltar. 
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förindustriella samhället.3 Uppsatsen kommer i ett avsnitt diskutera om med-

gärningsmannaskapet kan ses som en form för att hantera kollektivt hand-

lande.4 

Nya beteendemönster skapar nya komplikationer. Samhällets komplexitet 

medför att många av de brott lagstiftaren idag kriminaliserar är sådana att de 

oftast inte är möjliga att utföra för en enskild individ som självständigt och 

ensam står för den brottsliga verksamheten. Ett exempel är narkotikahandeln. 

Enstaka transaktionshandlingar som förvärv, försäljning och transport krimi-

naliseras, samtidigt som narkotikahandeln består av ett komplex av dessa 

transaktioner.5  

Om det som gör ett visst handlande klandervärt bara kan förstås i en kom-

plex kontext av kollektivt handlande, kan det tänkas skapa bekymmer för en 

straffrätt som har ett individuellt agerande och ansvar som utgångspunkt. 

Finns det ett sådant problem med den nätverksbaserade brottsligheten och hur 

kan det i så fall formuleras? Det är den övergripande fråga som diskuteras i 

denna uppsats. Det rör sig om spänningen mellan en gammal straffrätt och ny 

brottslighet, mellan individuellt ansvar och kollektivt handlande.  

 

1.1.2 Arbetets målsättning 

1.1.2.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i att nätverksbaserad brottslighet sedan tidi-

gare beskrivits som problematisk för den individualistiska straffrätten.6 En 

sak är att det finns ett problem, mitt syfte är att undersöka hur problemet 

närmre kan beskrivas och artikuleras. I vilken mening finns det ett problem? 

                                                 
3 Formuleringen av gärningarna avsåg liksom idag i regel specifika händelser med en indivi-

duell gärningsperson: ”Giör någor gäckeri med Gudstiensten, GUDs ord och Sacramenten, 

af lättsinnighet; böte femtijo daler” (1 kap. 2 § Missgärningsbalken). Vad medverkan- eller 

delaktighetsregler gjort är att kriminalisera olika former av främjande av sådana gärningar. 

Medgärningsmannaskapet är en senare konstruktion i svensk rätt och fungerar som ett slags 

tillägg ”om någon eller några gör X så Y”. 
4 Se avsnitt 2.2.2. 
5 Se 1 § NSL. I fallet med narkotikabrott är dessutom själva innehavet i sig kriminaliserat, en 

jämförelsevis långtgående kriminalisering med hänsyn till det klassiska mönstret för hur en 

sådan utformas. Se underavsnitt 2.1.2.1-2. Den omfattande kriminaliseringen motiverades 

bland annat av ett önskemål om att underlätta polisens och åklagarens arbete i bekämpandet 

av den organiserade narkotikabrottsligheten, se prop. 1968:7, s. 84-86. 
6 Se exempelvis Andersson & Korsell, s. 338. 
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Behöver straffrätten nya former eller redskap? Syftet är problematisering, 

uppsatsen handlar alltså om frågan ”vad är problemet?” och inte om frågan 

”vad är lösningen på problemet?”. Syftet är dock inte att problematisera för 

sakens skull. Förhoppningsvis kan arbetet bidra till att kasta ljus över möjliga 

alternativ för att lösa de svårigheter som sedan tidigare beskrivits. Några idéer 

till lösningar diskuteras också i slutet av uppsatsen.7 Frågan om hur problemet 

ska lösas är dock minst lika komplex som problematiseringen i sig och det 

hade blivit en alltför stor uppgift att behandla även detta ämne på ett mer ge-

nomgripande sätt. I bästa fall kanske uppsatsen kan bidra till att väcka reflekt-

ion över hur vi kan se på straffrättsliga problem, också i andra sammanhang. 

Huruvida det föreligger ett problem och hur det i så fall ska beskrivas är 

relevant av fler skäl. Svaret följs av nya frågor. Är medgärningsmannaskapet 

en konstruktion som kan hantera de svårigheter som beskrivs? En diskussion 

har sedan tidigare förts kring om tillämpningen av medgärningsmannaskapet 

blivit för vid.8 Bör ansvarsstrukturerna utvecklas i praxis eller doktrin? Svaret 

får konsekvenser även för lagstiftaren. Kräver brottslighetens utveckling nya 

rättsfigurer, eller andra större rättsliga förändringar? Eller behöver straffrätten 

tvärtom skyddas från politiska krafter som vill anpassa den efter nya former 

av brottslighet? Frågan om hur problemet ska lösas är helt beroende av svaret 

på frågan ”vad är problemet?”. 

Nu är inte uppsatsens syfte att ge ett så definitivt svar att det skulle kunna 

ligga till grund för nya lagstiftningsprodukter. Som redan nämnts ligger också 

frågan om det eventuella problemets lösning utanför uppsatsens egentliga 

ämne. Jag hoppas däremot att arbetet i någon mån bidrar till att belysa den 

alltid aktuella frågan: hur väl är den straffrätt som skapades igår anpassad till 

dagens kriminalitet? 

 

Den övergripande frågeställningen för arbetet är: 

Är den nätverksbaserade brottsligheten9 ett problem för den straffrättsliga 

individualismen och i så fall på vilket sätt? 

                                                 
7 Se del 3.7. 
8 För diskussionen, se t.ex. Wennberg 2002. 
9 Begreppet ”nätverksbaserad brottslighet” kommer att utvecklas och nyanseras under upp-

satsens gång. För ett utvecklat resonemang om begreppet, se särskilt avsnitt 2.3.1-2. 
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Denna fråga kommer att belysas utifrån följande frågor: 

- Hur kan den straffrättsliga individualismen beskrivas? 

- Har den svenska straffrätten strukturer för att hantera kollektivt 

handlande? 

- Hur kan den nätverksbaserade brottsligheten beskrivas? 

 

Analysen kretsar kring vad straffrätten är tänkt att hantera och hur den ut-

vecklats, vad nätverksbaserad brottslighet är och hur ett kollektivt handlings-

begrepp kan hjälpa till att beskriva problematiken. 

 

1.1.2.2 Avgränsningar och preciseringar 

Ämnet för uppsatsen, så som det ovan formulerats, är naturligtvis för stort att 

kunna beskrivas inom ramarna för ett relativt kort arbete. Arbetet har genom-

förts inom ramen för flera avgränsningar. Frågan om, och i så fall på vilket 

sätt, ett problem finns är dessutom till sin natur sådan att något definitivt svar 

inte kan ges. Det beror på i förhållande till vad, dvs. svaret beror på våra 

utgångspunkter. Uppsatsen utgår därför även från vissa premisser som besk-

rivs närmre i underavsnitt 1.2.1.3.  

Vad som i den övergripande frågeställningen menas med att nätverksbrotts-

ligheten är ett problem kan preciseras som: är nätverksbrottslighet ett problem 

i bemärkelsen att den utgör något som straffrätten egentligen inte är utformad 

för att hantera? Det rör sig om ett teoretiskt problem. Det som diskuteras i 

arbetet är i första hand idéer och hur de förhåller sig till en brottslighet som 

beskrivits inom kriminologin. Uppsatsens analys grundar sig således på relat-

ionen mellan dessa idéer och inte direkt på en verklighet som är förankrad i 

empirisk forskning. Vilka problem som yttrar sig i den juridiska praktiken är 

inte ämnet för undersökningen.10 En ytterligare övergripande avgränsning är 

att arbetet behandlar frågorna ur ett svenskt perspektiv.  Den övergripande 

                                                 
10 I ett tidigt skede av uppsatsskrivandet fanns tanken att göra en undersökning med starkare 

koppling till den juridiska praktiken. Den frågeställning som då skulle vara den övergripande 

var hur medgärningsmannaskapet fungerar vid tillämpning på nätverksbaserade brott. 

Materialet för att besvara frågeställningen skulle vara praxis. På grund av svårigheten med 

att rent praktiskt studera rättstillämpningen i den utsträckning som skulle behövas övergavs 

idén snabbt. I det färdiga arbetet står emellertid fortfarande i grund och botten samma pro-

blematik i fokus, dock på ett mer teoretiskt plan. 
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frågeställningen handlar om huruvida ett problem föreligger i svensk rätt, dvs. 

inom ramen för den ansvarsstruktur som utvecklats i doktrin och som tilläm-

pas i domstolarna. Frågan om hur den straffrättsliga individualismen ska be-

skrivas besvaras dock med stöd av argument som framförts i utländsk littera-

tur, eftersom frågan och argumentationen rör straffrättens själva utgångs-

punkt utan nationella begränsningar.  

Den övergripande frågeställningen kan läsas: Är den nätverksbaserade 

brottsligheten – så som den beskrivits inom kriminologin – ett problem för 

den straffrättsliga individualismen – så som den beskrivits i juridisk doktrin. 

Det som då åsyftas med kriminologin och den juridiska doktrinen är det urval 

av material som valts ut och som beskrivs i underavsnitt 1.2.2.3. En avgö-

rande avgränsning har alltså gjorts genom materialvalet. Min målsättning har 

varit att välja ett representativt och samtidigt hanterbart material som beskri-

ver den straffrättsliga individualismen, nätverksbrottsligheten samt medgär-

ningsmannaskapet och rättsutvecklingen på ett sätt som är i enlighet med 

gängse uppfattning. Något som förhoppningsvis uppnåtts genom ett okontro-

versiellt val av källmaterial. De tre övriga frågorna har undersökts med de 

avgränsningar som följer nedan.  

Ifråga om hur den straffrättsliga individualismen kan beskrivas görs detta 

utifrån två perspektiv. Idén beskrivs i sig och det som då åsyftas är själva 

idékonstruktionen med en individuell gärning och individuellt ansvar som 

brottets grundläggande beståndsdelar. Fokus ligger främst på kopplingen mel-

lan handling och ansvar, distinktionen mellan exempelvis handling och un-

derlåtenhet behandlas inte närmre. Därutöver beskrivs även idén i sitt sam-

manhang, dvs. den historiska kontext i vilken den straffrättsliga individual-

ismen etablerades.  

Den andra frågan, om den svenska rätten har former för att hantera kollektivt 

handlande, undersöks på två håll. Det första är ansvarsformerna. En diskuss-

ion förs om medgärningsmannaskapet kan ses som en form för kollektivt 

handlande. Det andra är brottsbeskrivningarna. I detta avsnitt avhandlas i vil-

ken mån kollektivt handlande kan hanteras genom mer långtgående kontex-

tualisering av brotten så som de beskrivs i lagen. Medverkansläran, vilken i 
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och för sig hade kunnat vara intressant att behandla mer närgående, berörs 

inte i denna del. 

När det gäller vad som är nätverksbaserad brottslighet stödjer jag mig på hur 

tidigare kriminologisk forskning beskrivit fenomenet. Den återgivning som 

sker i uppsatsen fokuserar på det som är relevant för den övergripande fråge-

ställningen – på vilket sätt den nätverksbaserade brottsligheten kan te sig pro-

blematisk för den straffrättsliga individualismen. Det handlar om ett återgi-

vande av kriminologisk forskning snarare än en egen undersökning eller ana-

lys gällande hur brottsligheten ska beskrivas. 

 

1.1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i kapitel (X), delar (X.X), avsnitt (X.X.X) samt underav-

snitt (X.X.X.X). De fyra kapitlen skiljer olika sidor av arbetet åt (dess ut-

gångspunkter och tillvägagångssätt, behandlingen av frågeställningarna och 

de avslutande reflektionerna och slutsatserna). Uppdelningen mellan kapitel 

2 och 3 motiveras av att analysen av den övergripande frågeställningen (ka-

pitel 3) i hög grad baseras på det som presenterats i behandlingen av de tre 

övriga frågorna (kapitel 2). De olika delarna behandlar olika aspekter eller 

frågor i kapitlen. Avsnitten och underavsnitten syftar till att både särskilja och 

tydliggöra förhållandet mellan delarnas olika stycken. Uppdelningen gör för-

hoppningsvis innehållet så lätt att ta till sig för läsaren som möjligt. Nedan 

följer några anmärkningar angående de olika kapitlen och deras innehåll. 

I inledningen presenteras ämnet och analysens utgångspunkter. Det är ett 

förhållandevis omfattande kapitel. Omfånget är motiverat av att uppsatsens 

ämne är teoretiskt och komplext med flera abstrakta begrepp i centrum.  Ana-

lysens grundvalar har krävt viss förklaring.  

Uppsatsens andra kapitel är uppdelat utifrån de tre frågorna om den straff-

rättsliga individualismen, kollektiva handlingar i svensk rätt och nätverks-

brottsligheten. Jag vill varna läsaren för att den nätverksbaserade brottslig-

heten inte beskrivs mer ingående förrän i avsnitt 2.3.1. Anledningen är att jag 

velat behandla detta avsnitt i nära anslutning till diskussionen av den övergri-

pande frågeställningen. Den läsare som snabbt vill få en närmre genomgång 
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av nätverksbrottsligheten kan dock läsa avsnittet (med undantag för de två 

sista styckena) innan del 2.1-2 utan att förståelsen blir lidande. Det är i kapitel 

2 det mesta av det material analysen grundar sig på presenteras och det är 

även uppsatsens längsta kapitel. Utifrån analysen av de tre frågorna behandlas 

den övergripande frågeställningen i de första sex delarna av uppsatsens tredje 

kapitel. I den sjunde delen skissas försiktigt på en möjlig lösning utifrån fö-

regående problemformulering. 

I uppsatsens fjärde kapitel presenteras de avslutande reflektionerna och slut-

satserna. Syftet med kapitlet är att ge en sammanfattad och kärnfull beskriv-

ning av analysens resultat tillsammans med några avslutande tankar. Inget 

ytterligare material presenteras således i detta kapitel, som också är uppsat-

sens kortaste. 

 

1.2 Tillvägagångssätt 

1.2.1 Teoretiska utgångspunkter 

1.2.1.1 Ett begrepp hämtat från filosofin 

Vad menas med en kollektiv handling? Begreppet har redan nämnts och kom-

mer att utvecklas ytterligare längre fram i uppsatsen11 men redan här kan en 

kortare förklaring vara på sin plats. Så som det har använts här är begreppet 

hämtat från filosofin och då framförallt inspirerat av filosofen Tracy Isaacs, 

som utvecklat det i sitt verk Moral Responsibility in Collective Contexts. Hu-

vudtesen i Isaacs bok är att det finns två nivåer av moraliskt ansvar – en kol-

lektiv nivå och en individuell nivå. Vid kollektiva handlingar kan det mora-

liska ansvaret på den individuella nivån bara förklaras utifrån en förståelse 

som inbegriper den kollektiva kontext som det individuella agerandet är en 

del av.12 I Rwanda deltog tiotusentals människor i folkmordet vilket gör det 

till en kollektiv handling. Det moraliska ansvaret för folkmordet är kollektivt 

och delas av dem som deltog i det. Samtidigt är de som deltog i folkmordet 

också individuellt moraliskt ansvariga för det de gjort enskilt. En analys av 

                                                 
11 Se avsnitt 2.2.1. 
12 Isaacs 2011, s. 12-13. 
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folkmordet som enbart ser till individuella handlingar, för vilka det bara finns 

individuellt ansvar, förlorar den viktiga kollektiva dimension som gör folk-

mordet till ett folkmord.13 Ett folkmord är ett brott som till sin natur bara kan 

begås av flera människor.14  

En svårighet med begrepp som ”kollektiv handling” och ”kollektivt ansvar” 

är frågan om var gränsen går för sådant ansvar och sådan handling om det inte 

är på individnivå. Det är en svår fråga som jag inte ämnar fördjupa mig i. Med 

kollektiv handling förstås här en handling som medför ”kollektivt ansvar” i 

Isaacs mening, dvs. den moraliska klandervärdheten på individnivå blir inte 

begriplig utan den kollektiva kontexten. 

Nätverksbaserad brottslighet är något som till sin natur bara kan begås av 

flera människor. Det moraliskt klandervärda i denna brottslighet kan därför 

inte fångas av endast ett individuellt handlings- och ansvarsbegrepp.15 Det är 

dock viktigt att påminna om att moraliskt ansvar utifrån en filosofisk argu-

mentation inte med nödvändighet bör innebära straffrättsligt ansvar. Det kol-

lektiva handlingsbegreppet används i uppsatsen för att visa två saker: 

(1) Former för att hantera kollektiva handlingar, i betydelsen handlingar 

som sker i en kollektiv kontext som ingen är individuellt ansvarig för 

och utan vilken handlingarna inte blir fullt ut begripliga såsom moraliskt 

klandervärda på individnivå, saknas i svensk rätt och ansvar för sådana 

handlingar skulle vara problematiska med straffrättens grundprinciper i 

åtanke. 

(2) Många av de ageranden som sker inom ramen för nätverksbrottsligheten 

framstår endast som moraliskt klandervärda, eller den fulla vidden av 

den moraliska klandervärdheten framgår bara, ifall de ses i ljuset av den 

kollektiva kontext som handlingarna är en del av.  

                                                 
13 A.a., s. 5. 
14 Det kan vara värt att påpeka att detta är i moralfilosofisk och inte folkrättslig mening. 

”Kollektiv handling” är ett begrepp som hämtats från filosofin och det är för att förklara detta 

begrepp som exemplet med folkmordet i Rwanda används. 
15 Hur den nätverksbaserade brottsligheten förhåller sig till begreppet utvecklas vidare i av-

snitt 2.3.1. 
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Isaacs använder begreppet i ett filosofiskt sammanhang, som ett led i den så 

kallade tvånivåanalysen.16 Denna har föreslagits som användbar även i folk-

rättsliga sammanhang.17 I uppsatsen används begreppet för undersöka, för-

klara och beskriva ett eventuellt straffrättsligt problem. Med kollektiv hand-

ling avses i uppsatsen ett begrepp som innefattar båda av de snävare straff-

rättsliga begreppen handling och underlåtenhet.18  

 

1.2.1.2 Tiden som perspektiv 

I uppsatsens analys används tiden för att sätta problematiken med nätverks-

brottslighet i perspektiv. Den straffrättsliga individualismen som vi känner 

den i dag har sina rötter i 1700-talets upplysning. Den nätverksbaserade 

brottsligheten är däremot tydligt präglad av den nutida tekniken.  Kanske är 

den problematik med kollektiva handlingar som uppsatsen kretsar kring något 

som kan ses just som ett resultat av den tekniska utvecklingen. Denna infall-

svinkel används vid flera tillfällen i uppsatsen och behandlas specifikt i del 

3.4.  

 

1.2.1.3 Ytterligare begrepp och premisser  

Den straffrättsliga individualismen är det begrepp som här används för att 

beskriva straffrättens utgångspunkt i en individuell handling och i individuellt 

ansvar. En vidare utveckling följer i del 2.1. Nätverksbaserad brottslighet är 

en typ av brottslighet som beskrivs inom kriminologin och som sker inom 

ramen för kriminella nätverk. För en närmre förklaring av vad som avses hän-

visas till del 2.3. Begreppet kollektiv handling har redan behandlats i underav-

snitt 1.2.1.1. och diskuteras vidare i avsnitt 2.2.1. 

Uppsatsen utgår från vissa premisser i diskussionen kring frågan om den 

nätverksbaserade brottsligheten utgör ett problem för den straffrättsliga indi-

vidualismen. Framförallt kan det sägas att den beskrivning av den nätverks-

baserade brottsligheten som hämtas från kriminologin är en slags premiss. 

Hur brottsligheten ska beskrivas är en fråga för sig som inte denna uppsats 

                                                 
16 ”Two-level view”. Se t.ex. Isaacs 2011, s. 178. 
17 Se Ohlin 2013, s. 14-15. 
18 För mer om dessa begrepp se underavsnitt 2.1.2.2. 
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behandlar.19 Jag anser dock att premissen är motiverad. En självständig ana-

lys i denna del hade gjort arbetet ogenomförbart inom de givna tidsramarna 

och forskningen på området är väl ansedd. Till exempel har den legat till 

grund för flera BRÅ-rapporter som uppsatsen hänvisar till. En premiss är även 

att den nätverksbaserade brottsligheten utgör ett samhällsskadligt beteende 

som det är önskvärt att samhället ska kunna bekämpa effektivt. Detta är en 

premiss som egentligen följer av den tidigare premissen20, men den förtjänar 

i mitt tycke att uppmärksammas självständigt eftersom det kan diskuteras i 

vilken utsträckning straffrätten ska vara en del av ett effektivt bekämpande.21 

Ytterligare en premiss är att samhället vill undvika kollektiva straff och upp-

rätthålla straffrättens utgångspunkt i individuellt ansvar. Avståndstagande 

från kollektiva bestraffningar har bland annat uttryckts i statliga utred-

ningar.22 Frågan om kollektivt ansvar och skuld berörs i avsnitt 2.1.3, men att 

sådant ansvar är något som är oönskat i straffrätten tas för givet.   

 

1.2.2 Metod och material 

1.2.2.1 Översiktligt 

Det metodologiska tillvägagångssättet som helhet betraktat skulle kunna be-

skrivas som rättsanalytiskt. Den straffrättsliga individualismen ”jämförs” mot 

en modern form av brottslighet. Det är denna ”jämförelse” som är analysens 

grund. Faller den nätverksbaserade brottsligheten inom ramarna för vad 

straffrätten kan, eller bör, hantera? Analysens föremål kan därigenom sägas 

vara idéer. Materialet utgörs till stor del av svensk och utländsk doktrin. 

Materialvalet är motiverat av att uppsatsens frågeställning rör ett teoretiskt 

problem. En fråga om den praktiska tillämpningen hade krävt att även praxis 

                                                 
19 Organiserad brottslighet i alla dessa former är svår att studera. Utövarna av brottsligheten 

vill inte gärna att deras verksamhet ska bli alltför genombelyst. Våra kunskaper om hur den 

organiserade brottsligheten fungerar kan därför svårligen bli fullständiga. När det gäller den 

nätverksbaserade brottsligheten är det också ett relativt litet antal forskare som skrivit om 

denna. Se BRÅ rapport 2005:11, s. 14-15.  
20 Eftersom situationen beskrivs på det sättet i forskningen om den nätverksbaserade brotts-

ligheten, se avsnitt 2.3.2. 
21 För ett vidare resonemang om straffrättens roll, se avsnitt 2.3.3 och del 3.5. 
22 Se t.ex. SOU 1996:185 Del I, s. 396-397. 
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och förarbeten i högre utsträckning behandlats. Även dessa rättskällor före-

kommer i uppsatsen, dock framförallt när det gäller mer konkreta rättsliga 

figurer som exempelvis ”medgärningsmannaskapet”. 

 

1.2.2.2 Närmre om metoden 

Rättsdogmatikens uppgift har av Sandgren definierats som att fastställa gäl-

lande rätt, vilket innefattar både att beskriva och systematisera denna.23 En 

fråga som kan vara värd att ställa är i vilken utsträckning teoretisering ingår i 

den rättsdogmatiska metoden? Åtminstone får teoretiseringar av det slag som 

Asp, m.fl. gör i Kriminalrättens grunder tveklöst en dogmatisk betydelse för 

rätten. Uppsatsen fokuserar på en teoretisering av ett problem för rätten, av 

vilket följer att uppsatsen också kan beskrivas som en problematisering av 

rätten. Något syfte att fastslå rättens innehåll finns dock inte. Detta till trots 

blir en diskussion av den straffrättsliga ansvarsstrukturen och relationen mel-

lan handling och ansvar oundvikligen i någon mån dogmatisk. Det är ofrån-

komligen min egen tolkning av rätten och doktrinen jag diskuterar. Med det 

sagt försöker jag återge vad mer auktoritativa namn på området skrivit så tro-

get som möjligt.  

Uppsatsen gör ett anspråk att vara rättsdogmatiskt korrekt i den del den be-

skriver gällande rätt både ifråga om medgärningsmannaskap och den straff-

rättsliga individualismen. Ämnet är dock för stort för att beskrivas uttöm-

mande, jag tar upp de delar av rätten som är av relevans för analysen. Upp-

satsen innehåller ett rättshistoriskt inslag i den meningen att den historiska 

bakgrunden till straffrättens individualism beskrivs och används i analysen, 

tiden sätter problematiken i perspektiv. Det rör sig dock inte om en rättshisto-

risk studie, utvecklingen beskrivs uteslutande genom hänvisningar till tidi-

gare forskning.24 Även ifråga om nätverksbrottsligheten baseras framställ-

ningen på tidigare forskning. Vare sig rättshistorisk eller kriminologisk metod 

har använts. 

 

                                                 
23 Sandgren 2015, s. 43. 
24 Jag har dock inte angivit källor för fakta som jag bedömer som allmänt vedertagna, exem-

pelvis när det gäller de stora dragen i den historiska utvecklingen. 
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1.2.2.3 Närmre om materialet 

I delen om den straffrättsliga individualismen, där den rättsdogmatiska meto-

den varit styrande, har det varit rättsvetenskapliga verk och juridisk doktrin 

(svensk och internationell) som använts som material. Hänvisningar till rätts-

fall från ett antal länder förekommer i uppsatsen men de är hämtade ur dokt-

rinen, jag har alltså inte gjort ett självständigt urval av rättsfall. Doktrinen och 

rättsvetenskapen fungerar som primärkällor i sammanhanget eftersom frågan 

är hur den individualistiska straffrättsidén kommer till uttryck i sig. Beskriv-

ningen av den individualistiska straffrättsidéns framväxt grundar sig på tidi-

gare historisk, antropologisk, rättshistorisk och straffrättslig forskning. Det 

rör sig om sekundärkällor i och med att frågan handlar om hur den individu-

alistiska straffrätten kan förstås i sitt historiska sammanhang och det som åter-

ges är tidigare forskares syn på saken. 

Delen om huruvida strukturer för kollektivt handlande finns i svensk rätt 

grundar sig huvudsakligen på traditionella rättskällor vad gäller beskriv-

ningen av medgärningsmannaskapet. Till sin natur är frågan sådan att rätts-

källor som lagstiftning och förarbeten i viss mån kunnat användas. Erik 

Svenssons avhandling Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott har 

varit särskilt viktig för beskrivningen av medgärningsmannaskapet. När det 

gäller begreppet kollektiv handling är det ett antal filosofiska texter som legat 

till grund för diskussionen, varav Tracy Isaacs redan har nämnts. En diskuss-

ion om hur en brottsbeskrivning kan kontextualiseras på olika sätt förs fram-

förallt utifrån en statlig utredning och vad Claes Lernestedt skrivit på områ-

det. 

Delen om vad nätverksbaserad brottslighet är baseras på kriminologisk 

forskning, främst Lars Korsells, Johanna Skinnaris och Daniel Vesterhavs 

Organiserad brottslighet i Sverige och två BRÅ-rapporter. Både Vesterhav 

och Korsell har medverkat även vid skrivandet av rapporterna och dessa fors-

kares arbete har därigenom varit av stor betydelse för denna uppsats fram-

ställning av den nätverksbaserade brottsligheten. Såväl avsnitt 2.3.1 som 2.3.2 

bygger till stor del på författarnas arbeten. Eftersom analysen i uppsatsen kret-

sar kring idéer betraktar jag inte detta som något större problem, även om en 

diskussion skulle kunna föras om huruvida Korsells och Vesterhavs resultat 
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ger en rättvisande skildring av brottsligheten. I avsnitt 2.3.3 diskuteras hur 

straffrätten ska förhålla sig till modern brottslighet. I detta avsnitt är det olika 

rättsvetares syn på saken som legat till grund för framställningen.  

 

1.3 Forskningsöversikt 

Uppsatsen berör många sedan tidigare kartlagda ämnen. Problematiken kring 

det individuella straffansvaret i förhållande till modern brottslighet har be-

handlats av Sverker Jönsson i hans avhandling Straffansvar och modern 

brottslighet från 2004. Ämnet är dock inte detsamma som för denna uppsats. 

Jönsson arbete granskar frågan om straffansvar för juridiska personer. Av-

handlingen handlar om modern brottslighet i bemärkelsen redan kriminali-

serade gärningar hänförliga till samhällets ekonomisk-industriella sfär.25 

”Nätverksbaserad brottslighet” är däremot som nämnts ett kriminologiskt be-

grepp. Även om det finns likheter ifråga om den underliggande problematik 

förevarande arbete berör har alltså denna uppsats ett annat fokus. 

Straffrättens teoretiska grunder har behandlats i många sammanhang. Bland 

de internationella namn som förtjänar att lyftas fram hör George P. Fletcher, 

som behandlat ämnet bland annat i sin Rethinking Criminal Law från 1978 

och Basic Concepts of Criminal Law från 1998. Douglas Husak har beskrivit 

straffrättens grunder från ett rättsfilosofiskt perspektiv i sin The Philosophy 

of Criminal Law från 2010. Ett mer kritiskt perspektiv på straffrättsteorin har 

företrätts av bland andra Alan Norrie i ett flertal verk. I en svensk kontext är 

Kriminalrättens grunder den mest välkända sentida boken på området, av 

Petter Asp och Magnus Ulväng på grundval av texter av Nils Jareborg. Sen-

aste upplagan är från 2015. Handling och uppsåt är titeln på, och ämnet för, 

Nils Jareborgs avhandling från 1969. 

Regler motsvarande de svenska medverkansreglerna, vilka i uppsatsen del-

vis berörs i diskussionen om kollektivt och individuellt handlande, har be-

handlats av ett flertal internationella författare. I en engelskspråkig kontext 

har ämnet berörts av bland andra rättsprofessorer som redan nämnde George 

                                                 
25 Se Jönsson 2004, s. 24-25. 
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P. Fletcher, liksom Guyora Binder, Christopher Kutz och James J. Tomko-

vicz. I den tyska litteraturen är Claus Roxin ett centralt namn, vars Täterschaft 

und Tatherrschaft från 1963 kom ut i en ny upplaga senast 2015. 

Medgärningsmannaskapet och medverkansläran i svensk kontext har be-

handlats av bland andra Carl Erik Herlitz, som i sin doktorsavhandling från 

1992 (Parties to a Crime and the Notion of a Complicity Object) i en kompa-

rativ studie jämför hur ett medverkansobjekt skapas i svensk rätt, den ameri-

kanska Model Penal Code och i den tyska ”Tatherrschaftslehre” så som den 

har utvecklats av Claus Roxin. En senare svensk avhandling på området är 

Gärningsmannaskap vid fleras medverkande i brott av Erik Svensson från 

2016. Äldre svenska författare som skrivit om medverkansansvar är bland 

andra Hoflund, Hagströmer och Thyrén. Bland ytterligare svenska författare 

som skrivit om medgärningsmannaskapet kan nämnas Suzanne Wennberg, 

Claes Lernestedt, Christoffer Wong och Christian Diesen. 

Den nätverksbaserade brottsligheten har behandlats i svensk kriminologisk 

forskning av bland andra Lars Korsell, Johanna Skinnari och Daniel Vester-

hav vars bok Organiserad brottslighet i Sverige varit till stor hjälp vid skri-

vandet av uppsatsen. En annan forskare på området är Tage Alalehto som 

bland annat skrivit om internationell nätverksbrottslighet. I internationell kri-

minologisk forskning har den internationella narkotikahandeln behandlats av 

bland andra F.J. Desroches och psykologen och juristen Petrus van Duyne. 

Uppsatsens ämne spänner över många fält och därför kan bara ett axplock 

av den tidigare forskning som berörs nämnas här. Både straffrättens ansvars-

strukturer, medgärningsmannaskapet och brottsbegreppet som sådant är som 

framgått väl omskrivna ämnen. Den tidigare forskningen har dock behandlat 

andra frågor än detta arbete. Mitt bidrag består i att problematisera straffrät-

tens individualistiska utgångspunkter utifrån en typ av brottslighet som besk-

rivs i den kriminologiska forskningen. Flera av de arbeten som här nämns har 

som redan framgått även tjänstgjort som källor vid skrivandet av uppsatsen26 

och som sådana varit mycket värdefulla för framställningen. 

 

                                                 
26 Detta gäller framförallt arbeten med ett rättsdogmatiskt innehåll samt den kriminologiska 

forskningen. 
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2 Individ, kollektiv, nätverk 

2.1 Den straffrättsliga individualismen 

2.1.1 Individualismens framväxt  

Det råder ingen vetenskaplig konsensus om var och när ”individualismen” 

har uppstått, eller vad som ens ska förstås med begreppet. Vissa forskare har 

hävdat att individualism alltid har existerat, andra menar att individualismen 

uppstod under renässansen och ytterligare somliga att dess ursprung står att 

finna i upplysningstiden.27 En teori företrädd av den franske antropologen 

Louis Dumont är att en form av individualism fanns närvarande i den tidiga 

kristendomen, som över århundradena transformerades till den moderna indi-

vidualism som såg dagens ljus på 1700-talet. Med individualism avses i det 

fallet att större vikt läggs vid individens intressen än vid samhällets intres-

sen.28 Den tidiga kristna individualismen byggde på föreställningen att män-

niskan var en individ i förhållande till Gud. Den värld vi lever i var av under-

ordnad betydelse. Enligt Dumont var tanken att alla människor var lika inför 

Gud ett kristet särdrag.29 Det andliga och det världsliga var dock olika saker. 

Det medeltida samhället och dess straffrätt var allt annat än individualistiskt 

eller egalitärt. Brott och straff var länge en angelägenhet mellan släkter, där 

blodshämnden var central. Konfliktlösningen skedde mellan ätter. Kyrkan 

och staten blev under medeltidens gång alltmer engagerad i utdömandet av 

straff, men individen förblev av underordnad betydelse.30 Vår tids tankar om 

att var och en endast ska dömas för det som ligger vederbörande till last var 

avlägsna. Exempelvis saknades helt medverkansregler i den gamla ger-

manska rätten, det ansågs tillräckligt att en gärningsman dömdes. Medeltida 

straff behövde inte ens rikta sig mot brottets förövare, en annan manlig person 

                                                 
27 Se Dumont 1982, s. 93. 
28 A.a., s. 94. 
29 A.a., s. 96-99. 
30 Se Häthén 2014, s. 25-26; Lernestedt 2003, s. 36-37. 



 20 

från samma ätt var gott nog.31 Därigenom uppnåddes nämligen så kallad 

restitution. Ordningen som straffet rubbat blev återställd. De entiteter som var 

av betydelse som ”straffrättsliga” subjekt var alltså ätterna, både vad gäller 

offer och förövare.  Huruvida det sedan var en handling genom avsikt eller 

vårdslöshet – eller om det rentav bara rörde sig om en olycka – som kränkt 

ätten tillmättes ingen betydelse i sammanhanget.32 

Under 1500- och 1600-talen blev straffrätten ett verktyg i händerna på furs-

tar som i första hand såg till sina egna intressen eller statsnyttan. Straff kunde 

utdömas utan stöd i lag och dess främsta syfte var avskräckning.33 Statens 

intressen var överordnade individens. Straffen var grymma och inte sällan 

spektakulära, verkställandet av straff blev ett skådespel där statens makt de-

monstrerades. Redan i samtiden förekom dock kritik mot denna straffskip-

ning.34 Ett förändrat synssätt började försiktigt framträda. Mer utvecklade 

regler kring medverkan, i form av ett delaktighetsansvar som var accessoriskt 

till huvudbrottet utvecklades under 1500- och 1600-talet. Även distinktion-

erna mellan de olika formerna av delaktighet började utvecklas vid samma 

tid.35 En viss ökad betydelse vid vad som låg en särskild individ till last kan 

med andra ord kanske skönjas redan under dessa århundraden. Därefter följer 

det som i rättshistoriska sammanhang brukar lyftas fram som den avgörande 

brytpunkten.  

Upplysningstiden såg födelsen av en världslig individualism som inte längre 

var grundad i religionen utan i rationalism. Människan började ses som en 

individ i förhållande till samhället.36  Den nya synen medförde krav på refor-

mer, inte minst straffrättsliga. Vid 1700-talets slut stod så den gamla feodala 

ordningen vid vägs ände och en ny borgerlig samhällselit började ta över. 

Framgångsrika revolutioner ägde rum i Nordamerika och Frankrike. En för-

ändring av straffrätten skedde efterhand i alla de västerländska straffsystemen 

                                                 
31 Det kan nämnas att källunderlaget från denna tidsperiod är förhållandevis skralt vilket gör 

uttalanden om epoken osäkra. Ätternas betydelse i det medeltida samhället har ifrågasatts. Se 

t.ex. Harrison 2002, s. 99-101. 
32 Lernestedt 2003, s. 37; Winroth 1889, s. 58-60. 
33 Se Häthén 2004, s. 73-74. 
34 A.a., s. 74-75. 
35 Svensson 2016, s. 78.  
36 Jmf. Dumont 1982, s. 116-119. 
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och individens rättigheter fick större betydelse.37 Dödsstraff och tortyr bör-

jade på allvar ifrågasättas av upplysningsanhängare som Cesare Beccaria.38 

Häthén menar att det är rimligt att tala om en brytning med den traditionella 

synen på straffets ändamål och funktion. Straffrätten blev under påverkan av 

upplysningens ideal mer rättvis, rationell och reglerad. Genom att straffrätten 

nedtecknades försvårades maktmissbruk och godtycke. Straffrätten skulle, 

precis som rätten i dess helhet, i första hand vara ett skydd för den enskilde.39  

Det som skedde under upplysningstiden och i samband med 1700-talets re-

volutioner kan dock beskrivas även i andra termer. Postmoderna tänkare som 

Foucault har beskrivit straffrätten som ett verktyg som användes för att legi-

timera makten, både före och efter upplysningen. Ett exempel på hur detta 

skedde före revolutionerna är användandet av dödsstraffet. I såväl det abso-

lutistiska Frankrike som det parlamentariska Storbritannien dömdes dödstraf-

fet ut i mycket stor utsträckning, men de flesta dödsdömda blev benådade. En 

drakonisk straffrätt kombinerades med att monarken i hög grad använde sin 

rätt att barmhärtigt skona samhällets förbrytare. På detta sätt fick undersåtarna 

anledning att känna tacksamhet gentemot den monark som kunde rädda liv-

hanken på dödsdömda. Straffrättssystemet var en beståndsdel i ett större sy-

stem som den bidrog till att legitimera och upprätthålla.40 Efter upplysningen 

och i takt med att en ny borgerlig elit ersatte sin feodala föregångare blev 

straffrättens roll att legitimera och skydda den nya ekonomiska ordningen. 

Den liberala straffrätten byggdes i syfte att skydda egendomsinnehavet och 

baserades på samma typ av rationella principer som ansågs styra ekonomin 

och den ekonomiskt handlande människan. Enligt Norrie är det därför fel att 

se upplysningstidens förändringar som en triumf för förnuftet, de nya tan-

karna tjänade i likhet med de gamla vissa sociala intressen.41  

Oavsett ur vilket perspektiv vi väljer att betrakta 1700-talets förändringar är 

det tydligt att det först är här en straffrätt som liknar dagens börjar ta form. 

                                                 
37 Tempot var dock varierande och bakslag ägde rum. Det skulle till exempel dröja till mitten 

av 1800-talet innan tortyr avskaffats i samtliga av de tyska småstaterna, se Bohlander & 

Vormbaum 2014, s. 82. 
38 Häthén 2014, s. 136-141. 
39 A.a., s. 134-135. 
40 Se Norrie 2014, s. 20-21 och Foucault 2017, s. 31-36 och 42-53. 
41 Norrie 2014, s. 22-25; Jmf. även Norrie 2000, s. 3-7. 
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Samhällsideologin i stort kom i hela västvärlden så småningom att sätta indi-

viden och dennes rättigheter i centrum. Den fria individen skulle skyddas från 

övergrepp och samtidigt avskräckas från att bryta mot samhällskontraktet. Ur 

dessa två syften växte proportionalitetsprincipen fram.42 Ifall individen av nå-

got skäl inte hade möjlighet att rätta sig efter lagen vore straffet utan värde 

eftersom dess syfte var att minska lidande genom att avskräcka från hand-

lingar som gav upphov till sådant. Ur detta tänkande kom legalitetsprincipen 

– en nedskriven lag styrd av rationella principer var en förutsättning för att 

individen skulle kunna rätta sig efter lagen.43 Den nya sekulära filosofiska 

grunden för straffrätten fortsatte att utvecklas under 1800- och 1900-talet.44  

Den individualistiska grundsynen i straffrätten kvarstår sedan upplysnings-

idéernas genombrott. Vår tids straffrättsliga grundprinciper – skuldprincipen, 

konformitetsprincipen och legalitetsprincipen – ger alltjämt uttryck för en in-

dividualistisk grundsyn där individen ansvarar för sina egna handlingar och 

inte för någon annans.45 Tendensen efter andra världskriget har varit att indi-

viduella fri- och rättigheter fått en än starkare ställning i de västerländska 

rättssystemen.46 Detta har även satt avtryck i den svenska straffrätten, där 

principer till skydd för den enskilde har fått en mer framskjuten roll.47 I det 

kommande avsnittet kommer individualismen behandlas utifrån straffrättens 

utgångspunkt i individuella handlingar respektive individuellt ansvar.  

 

2.1.2 Individens handling, individens ansvar 

2.1.2.1 Den otillåtna gärningen – en inskränkning av 
individens frihet 

Enligt Fletcher har en gärnings brottsliga karaktär historiskt haft sitt ursprung 

i två grundfundament. Det första är den inneboende förkastligheten hos gär-

ningen i sig. Straffet har då tjänat som ett slags återställande av den moraliska 

                                                 
42 Norrie 2014, s. 21. 
43 A.a., s. 22-25. 
44 Häthén 2014, s. 181-185 och 228-229. 
45 Jmf. Jönsson 2004, s. 46. 
46 Se t.ex. Modéer 1999, s. 75-80 och Wiklund 1994, s. 348-349. 
47 Ett exempel är stärkandet av legalitetsprincipen 1994, se prop. 1993/94:130, s. 1. 
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ordningen. Det andra är trotsen mot de statliga reglerna, straffet har då fun-

gerat som ett upprätthållande av statens auktoritet. Under de närmast föregå-

ende seklen har tyngdpunkten alltmer kommit att förskjutas till den senare 

grunden. Det rör sig om en idéutveckling – idén om vad otillåtenhet-

en/brottsligheten består i har förändrats.48 Utvecklingen ter sig naturlig sedd 

i ljuset av den historiska utveckling som beskrivits i föregående avsnitt. I den 

äldre religiösa världsbilden fanns en objektiv moralisk ordning som legitime-

rade straffen.  Efter att en ny sekulär världsbild utan objektiv moralisk ord-

ning etablerats måste straffrättens legitimitet grundas på något annat.  

Ett sätt att se på saken är att bestraffning av individen är legitimt om denne 

brutit mot samhällskontraktet. Den enskilde har vissa okränkbara rättigheter 

och måste ha ådagalagt skuld genom att bryta mot samhällets regler för att 

straffet ska vara rättfärdigt. Lernestedt har beskrivit en dikotomi där det han 

kallar klassisk-liberala rekommendationer för en acceptabel straffrätt rör dels 

form och hantering (framförallt genom rättssäkerhetsgarantier) och dels inne-

håll (genom principer för vad som är en ”tillåten” kriminalisering och krav på 

klandervärdhet).49 En statlig bestraffning av individen är bara legitim i un-

dantagsfall, då individen bär ansvar för en otillåten gärning. Enligt Jareborg 

krävs någon form av allmänpreventiv effekt för att en kriminalisering ska 

kunna anses befogad.50 Lagstiftarens inskränkning av individens frihet, i form 

av att stämpla vissa handlingar som ”otillåtna”, bör vara underkastade vissa 

principer. Denna inskränkning av friheten bör vidare bara omfatta enstaka 

gärningar.51 I vilken utsträckning lagstiftaren är underkastad dessa principer 

kan diskuteras, men det är inte ämnet för uppsatsen.52 

 

                                                 
48 Se Fletcher 1998, s. 77-80. Det rör sig dock om ett ämne som kan diskuteras. Föreställ-

ningen att varje brott ytterst riktar sig mot staten har kritiserats av bland andra Jareborg. Se 

Jareborg 1994, s. 314-323.  
49 Lernestedt 2010, s. 62.  
50 Jareborg 1995b, s. 21. 
51 Jmf. Jareborg 1994, s. 338. 
52 Principerna för kriminalisering är dock intressanta i sin egen rätt. Å ena sidan är det natur-

ligt att det finns principer för vad som kan kriminaliseras, eftersom straffrätten är ett skydd 

för den enskilde. Å andra sidan utgår all offentlig makt ifrån folket via lagstiftaren som där-

igenom äger frågan om vad som ska vara kriminellt respektive tillåtet. Här finns en spänning 

mellan individ och samhälle, mellan rättsprinciper och folksuveränitet. I vissa fall övergår 

det i en spänning mellan de högsta dömande instanserna och lagstiftaren. Ett exempel från 

senare år är HD:s avgörande i NJA 2016 s. 3. Något mer utförligt resonemang kring motsätt-

ningen ryms dock inte inom denna framställning. 
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2.1.2.2 Kopplingen mellan handling och ansvar 

Inom den västerländska straffrätten skiljer vi sedan länge mellan den brotts-

liga gärningen å ena sidan, och ansvaret för denna å den andra.53  Samtidigt 

finns ett samband mellan ansvar och gärning. I Sverige talar vi om skuld som 

en förutsättning för straffansvar, med vilket förstås att en gärning begåtts med 

uppsåt eller oaktsamhet (och att ursäktande omständigheter inte föreligger).54 

Ansvaret avser egna gärningar (handlingar eller underlåtenheter).55 Med 

handling och ansvar förstås inom straffrätten något som görs och bärs av in-

divider.  

I angloamerikansk doktrin har det vädrats kritik över att frågan om vad som 

egentligen utgör ett brott, dvs. brottsbegreppet, inte är tydligt definierat.56 

Kanske är denna oklarhet en del av upphovet till en diskussion som inom 

denna rättsfamilj förts kring hur handling och ansvar förhåller sig till 

varandra.  Vissa rättsvetare har ifrågasatt om det är korrekt att hävda att en 

handling är en förutsättning för ansvar. Douglas Husak menar att ”kontroll” 

är ett bättre rekvisit för ansvar än handling. En av anledningarna är att det 

saknas konsensus inom filosofin över vad som utgör en handling. Beroende 

på definitionen kan frågan få olika svar. Enligt Husak blir innebörden av att 

rättsvetare använder sig av andra definitioner av begrepp som ”ansvar” och 

”handling” än vad filosofin gör att straffrätten inte verkligen kräver ansvar 

och handling. Det blir istället en praktiskt motiverad konstruktion. En diffe-

rentiering som har hävdats mellan det straffrättsliga och moraliska ansvaret 

är att det förstnämnda kräver en handling medan det sistnämnda inte gör det. 

Moralen handlar om hur en människa ska vara, rätten om vad en människa 

ska göra. Denna distinktion ifrågasätts av Husak eftersom det skulle omöjlig-

göra moraliska omdömen över juridiska avgöranden.57 Husak försvarar filo-

sofin som källa för att få svar på vad som krävs för straffrättsligt ansvar, fram-

för exempelvis rättspraxis. Ett faktum om att fall av straffrättsligt ansvar alltid 

                                                 
53 Se Fletcher 1998, s. 74-77. 
54 Asp, m.fl. 2013, s. 269-270. 
55 A.a., s. 72. 
56 Inom common law fungerar rättsbildningen som bekant annorlunda än i t.ex. Sverige. Kri-

tiken har bland annat gällt att Högsta domstolen i USA inte i tillräcklig grad begränsat lag-

stiftaren på straffrättens område. Se t.ex. Stinneford 2012, s. 653. 
57 Husak 2010, s. 18-22 och 24-25. 
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inkluderat en handling innebär inte att straffrättsligt ansvar med nödvändighet 

kräver en handling. Husak fastslår att induktion, empiriskt härledd kunskap, 

aldrig kan ge svar på om straffrättsligt ansvar kräver en handling.58 Dessutom 

finns rättsfall då straffrättsligt ansvar utdömts trots avsaknad av en handling, 

exempelvis i det engelska rättsfallet Larsonneur.59  Husak använder i detta 

sammanhang ett handlingsbegrepp som inkluderar underlåtenhet.60 Här kan 

en anmärkning vara på sin plats. I tysk doktrin har ofta Handlung och Ver-

halten använts som överbegrepp till Tun (ett trängre handlingsbegrepp) re-

spektive Unterlassen. I äldre svensk doktrin förekommer begrepp som positiv 

respektive negativ handling och även underlåtenhetshandling. För att und-

vika mångtydighet använder Jareborg gärning som överbegrepp till handling 

och underlåtenhet.61 Det kan vara värt att poängtera att även en underlåtenhet 

är en form av handling.62 

Åtminstone i svensk straffrätt är det svårt att tänka sig straffansvar utan en 

handling i den vidare bemärkelsen, en gärning. Existensen av en gärning är 

en förutsättning för att straffansvaret ska kunna ”härledas” från denna. Or-

sakssambandet mellan gärning och uppkomsten av en fara eller skada är 

centralt för att straffansvar ska aktualiseras. En ansvarig gärningsperson 

”söks” baklänges via orsakssambandet eller kausalkedjan.63 Därför blir det 

också viktigt att kunna fixera gärningen i tid och rum. Straffet är som stark 

huvudregel knutet till enstaka gärningar och en episodisk skuld.64 Jag skriver 

stark huvudregel, eftersom kriminaliseringar av gärningar utspridda i tid och 

                                                 
58 A.a., s. 22-24. 
59 Rättsfallet är från 1933. Germina Larsonneur var fransk medborgare som fått inresetill-

stånd till Storbritannien på ett antal villkor. Villkoren ändrades efter att hon kommit till landet 

och hon ombads lämna Storbritannien före den 22 mars 1933. Hon följde direktiven och reste 

till Irland. Därifrån blev hon dock deporterad tillbaka till Storbritannien den 21 april samma 

år. Vid ankomsten blev hon arresterad och senare dömd för att hon då illegalt befunnit sig i 

Storbritannien. Till hennes försvar åberopades att hon inte själv rest till Storbritannien, utan 

blivit deporterad och ditsänd i irländskt förvar. I avgörandet fastslogs att sättet hon kommit 

till Storbritannien på saknade betydelse. Det faktum att hon mot sin vilja fysiskt tvingats till 

actus reus (den skyldiga handlingen) gjorde ingen skillnad. Se R v Larsonneur (1933) 24 Cr 

App R 74. 
60 ”Act” respektive ”omission”, se Husak 2010, s. 19 not 5. 
61 Jareborg 1969, s. 96. 
62 Jareborg gör en jämförelse med de tyska begreppen. En underlåtenhet är inte ”nichthan-

deln” eller ”nichtstun”, utan ”andershandeln” eller ”etwas-nicht-tun”. Se Jareborg 1969, s. 

97. 
63 Jareborg 1995a, s. 83. 
64 Jareborg 1994, s. 338.  
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rum förekommer. Exempel är 11 kap. 3 § BrB (vårdslöshet mot borgenärer), 

19 kap. 10 § BrB (olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige) och 1 § NSL 

(innehav av narkotika).65 Enligt Jareborg bör dock straffrätten, som redan 

nämnts, inrikta sig på enstaka gärningar och inte exempelvis levnadssätt.66 

Jönsson har beskrivit det som att straffrättens gärningslära har sitt ursprung i 

en etik som bygger på dekontextualiserad moralisk enhet och moralisk när-

het.67 Huruvida en kriminalisering riktar in sig på en specifik gärning, eller 

på exempelvis ett beteende, är av direkt relevans när det gäller frågan om 

individens frihet. En kriminalisering av ett beteende är en betydligt större in-

skränkning av denna än en kriminalisering av endast en gärning. På senare år 

har alltfler kriminaliseringar som inte följer det klassiska och av Jareborg fö-

respråkade mönstret införts. Vi återkommer till det i avsnitt 2.2.3. 

Individuellt gärningsansvar kan beskrivas som en fundamental grundprincip 

i straffrätten. Det faktum att brott ofta begås av flera är samtidigt inget som 

straffrätten ignorerar. Straffrättens allmänna del innehåller normer som gäller 

för hela det straffrättsliga regelverket. Till dessa hör de osjälvständiga brotts-

formerna i 23 kap. BrB.68 Någon närmre redogörelse för dessa bestämmelser 

kommer inte att göras här. För uppsatsens syften är det tillräckligt att konsta-

tera att ansvaret även för dessa brottsformer är individuellt och bygger på in-

dividuella handlingar. Exempelvis måste den som döms enligt 23 kap. 4 § 1 

st. BrB ha främjat huvudgärningen (medverkansobjektet) med råd eller dåd 

och denne döms för det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger vederbörande 

till last (3 st.).69 Det rör sig inte om några undantag från den straffrättsliga 

individualismen. 

 

2.1.2.3 Individuellt ansvar 

Sedan en otillåten gärning konstaterats aktualiseras frågan huruvida någon 

kan hållas ansvarig. Hur frågan avgörs skiljer sig mellan olika rättssystem. 

Det är vanligt att frågan avgörs av den tilltalades inställning till gärningen, 

                                                 
65 Jmf. Asp, m.fl. 2013, s. 72. 
66 Jareborg 1994, s. 338.  
67 Jönsson 2004, s. 16-17. 
68 Asp, m.fl., 2013, s. 396. 
69 Asp, m.fl., 2013, s. 429-430. 
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d.v.s. utifrån om det finns culpa som ”täcker” det begångna.70 Detta gäller 

bland annat svensk rätt. Av Jönsson har de svenska kraven på subjektiv täck-

ning formulerats som att en individuell gärningsperson måste ha haft ”en inre 

vilja”, eller ”oacceptabel brist på eftertanke” i förhållande till brottet.71 Ett 

annat sätt att avgöra ansvarsfrågan är att domstolen utvärderar omständighet-

erna kring brottet och utifrån dessa avgör om det vore rättvist att hålla den 

tilltalade skyldig. Den tilltalades egen föreställning om brottet blir då inte den 

avgörande frågan.72  

Frågan är hur stor skillnaden i praktiken är mellan dessa båda synssätt, åt-

minstone om det är svensk rätt vi jämför med och vi betraktar det ytligt. Nå-

gon direktinformation om gärningspersonens inre värld kan domstolen aldrig 

få.  Uppsåtsfrågan måste således alltid avgöras utifrån en bedömning av age-

randen och omständigheter så som de återberättas för domstolen. Detta inne-

bär att gärning och uppsåt/oaktsamhet nästan kan beskrivas som olika 

aspekter av samma sak. Gärningen är vad individen har gjort, uppsåtsfrågan 

avgörs utifrån vad det gjorda anses ge uttryck för. Uppsåtsbedömningen byg-

ger på premissen att vad en person tror och avser kan utläsas ur dennes bete-

ende.73 Det innebär att gärningspersonens handlande både är det som konsti-

tuerar brottet och samtidigt är det som (i åtminstone de allra flesta fall) avgör 

ansvarsfrågan. Därutöver är givetvis också omständigheterna kring det 

skedda av betydelse för ansvarsfrågan, liksom de är av betydelse för om en 

otillåten gärning ska anses vara begången.74 

Fletcher gör en principiell distinktion mellan å ena sidan derivativt ansvar 

(derivative liability) och direkt ansvar (direct liability). Det derivativa ansva-

ret förutsätter inte samma kausalförhållande mellan gärningspersonens age-

rande och den brottsliga följden som normalt krävs. Exempel är ansvar för 

underlåtenhetsbrott och medverkansansvar. Det är viktigt att göra skillnad, 

menar Fletcher, mellan fallet att själv orsaka skada (fall då direkt ansvar är 

                                                 
70 Fletcher 1998, s. 81-83. 
71 Jönsson 2004, s. 43-44. 
72 Fletcher 1998, s. 81-83. 
73 Jmf. Asp, m.fl. 2013, s. 294-300. 
74 Jmf. A.a., s. 63-65. 
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aktuellt) och fallet att misslyckas med att förhindra skada eller att hjälpa nå-

gon orsaka sådan.75 Frågan huruvida individens ansvar kan sträcka sig utöver 

vad de egna gärningarna bidragit till besvaras dock olika i svensk och ameri-

kansk rätt. I svensk rätt är det en förutsättning för att medverkansansvar ska 

kunna bli aktuellt att det finns uppsåt som täcker det så kallade ”medverkans-

objektet”.76 Så fungerar det inte i USA. Ett tydligt exempel är den ameri-

kanska Felony murder-regeln.77 I stora drag kan regeln, i sin mer extrema 

form, beskrivas: 

 

The basic scheme is to hold the accused liable for murder if the killing is connected 

in any way with the attempt to commit a felony or the flight from the scene of a felony. 

It does not matter whether the accused or an accomplice causes the death. Nor does it 

matter whether the killing occurs accidentally and non-negligently.78 

 

Ett ”felony” är i amerikansk rätt ungefär ett ”grovt brott”.79 I de flesta delsta-

ter slopas kravet på culpa avseende dödandet helt. I vissa delstater krävs dock 

viss subjektiv täckning i form av ”recklessness”, ”negligence” eller ”malice”, 

men culpatröskeln sänks.80 Regeln kan i de fall då ingen culpa krävs formul-

eras enligt en nästan matematisk logik: ett felony + någon dör = ett mord.81 I 

dess traditionella tillämpning innebär Felony murder-regeln att alla deltagare 

i ett felony kan dömas för mord ifall ett dödsfall inträffar.82 Regeln motiveras 

enligt Fletcher på utilitaristisk grund, även om den kan te sig orättvis för den 

tilltalade så gynnar den samhället genom att tvinga brottslingar att vara mer 

försiktiga.83 Fletchers argument är intressant i sammanhanget, eftersom det är 

så tydligt icke-individualistiskt. Individen offras för samhällets intressen. Re-

geln kan dock svårligen försvaras utifrån en individualistisk position. Detta 

är kanske inte så märkligt om vi tar hänsyn till att regeln är mycket gammal. 

                                                 
75 Fletcher 1978, s. 584-585. 
76 Se t.ex. Asp, m.fl. 2013, s. 429-431. 
77 Felony-murder är ingen medverkansregel, men i praktiken kan den fylla en liknande funkt-

ion. 
78 Fletcher 1980, s. 413. 
79 Som ”felony” klassificieras bland annat brott som kan ge mer än ett års fängelse, se Model 

Penal Code § 1.04. 
80 Robinson & Williams 2017, s. 1-7. 
81 Tomkovicz 1994, s. 1430. 
82 Robinson & Williams 2017, s. 2. 
83 Fletcher 1998, s. 192-193. 
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Felony murder-regelns rötter går tillbaka till medeltidens England, den byg-

ger på ett tänkande som är betydligt äldre än den straffrättsliga individual-

ismen.84  Regeln är också att betrakta som något av ett undantag från normala 

krav på culpa i amerikansk rätt. Även i USA har den regeln från akademiskt 

håll blivit mycket kritiserad.85  Samtidigt finns det fler fall då inga eller be-

gränsade krav på individuell culpa uppställs i USA (till exempel vid vicarious 

liability och strict liability).86 Fletcher betonar dock att det alltid rör sig om 

att enskilda individer tillskrivs ansvar som gärningsmän eller övriga medver-

kande. En grupp är aldrig ett straffrättsligt subjekt heller i USA.87  

Det individuella ansvaret i den amerikanska straffrätten är alltså inte upp-

byggt på samma sätt som i Sverige. Den som döms för brott i Sverige åläggs 

enbart ansvar för sina egna handlingar. Inga former av vikarierande ansvar 

ska förekomma.88 Införandet av en Felony murder-regel har faktiskt över-

vägts i Sverige, i samband med straffansvarsutredningen från 1996. Syftet var 

att komma till rätta med den så kallade ”Lindomeproblematiken”.89 Uppgi-

vandet av kravet på full subjektiv täckning ansågs då strida mot de svenska 

reglerna för påföljdsbestämning, konformitetsprincipen och även i övrigt vara 

”helt otänkbart”.90  

Kan kollektivt ansvar någonsin vara rättfärdigt? I avsnitt 2.2.1 kommer en 

diskussion om huruvida allt handlande kan reduceras till individuella hand-

lingar föras. Denna har en motsvarighet i en diskussion om kollektivt respek-

tive individuellt ansvar. Åren efter andra världskriget var kollektivt ansvar 

omdiskuterat och många filosofer menade att det tyska folket kollektivt borde 

                                                 
84 Jmf. Binder 2004, s. 73. 
85 Se Tomkovicz 1994, s. 1430-1431. 
86 Ytterligare ett annat exempel är den så kallade Pinkterton-regeln (se Pinkterton v. United 

States, 328 U.S. 640 (1946)), enligt vilken medverkande straffas lika med gärningspersonen 

och som bland annat tillämpas i delstater där det via Felony murder-regeln endast går att 

döma för second degree murder. 
87 Fletcher 1998, s. 201. 
88 Se Asp m.fl. 2013, s. 72.  
89 Den problematik som uppstår när minst en av två personer är skyldig i moralisk mening 

men båda skyller på varandra och ingen kan bindas och fällas straffrättsligt. Begreppet kom-

mer från rättfallet RH 1991:50, i vilket en 89-årig man blivit ihjälslagen i sitt hem och de två 

män som stod åtalade för mordet båda blev friade efter att ha skyllt på varandra. 
90 SOU 1996:185 Del I, s. 391-392. 
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hållas ansvariga för förintelsen.91 Detta var inte okontroversiellt. Ett indivi-

dualistiskt motargument var att ett kollektiv inte kan göra moraliska val och 

därför inte bära moraliskt ansvar.92  Ett argument för kollektivt ansvar var 

däremot att klander av en grupp inte alltid kan översättas till individuellt klan-

der.93 Diskussionen är inte helt väsensskild från den som i nästa avsnitt förs 

om kollektiva handlingar. När det gäller kollektiv skuld och kollektivt ansvar 

hör det till uppsatsens premisser att detta är något icke-önskvärt i straffrätts-

liga sammanhang och därför lämnas vidare resonemang om kollektivt ansvar 

därhän. Det kan emellertid noteras för den fortsatta framställningen att hand-

ling och ansvar är begrepp som står i en mycket nära relation till varandra. 

 

2.2 Kollektivt handlande i svensk rätt? 

2.2.1 Vad är kollektiva handlingar? 

Det kan ifrågasättas om alla handlingar låter sig reduceras till individuella 

göranden. Jönsson har skrivit att straffrätten är konstruerad kring ett narrativt 

mönster med individen i centrum. I straffprocessen filtreras verkliga händel-

seförlopp för att passa in i det mönster som straffprocessen kräver.94 Norrie 

har beskrivit det som att straffsystemet, med uppfattningen att moraliskt klan-

der måste hänföras till individer, är fast i en kantiansk tvångströja.95 Kanske 

kan vi tänka oss att det finns mänskliga ageranden som bara blir begripliga i 

en kollektiv handlingskontext, som bör beskrivas som ”kollektiva hand-

lingar”?  

I rättsfilosofiska sammanhang har talats om en svårighet kallad ”Problem of 

the Many”. Låt oss föreställa oss en snöhög på en gräsmatta. Snöhögen består 

av individuella snöflingor. Ifall snöflingorna är verkliga är egentligen bara 

                                                 
91 Jaspers 1946, s. 7. Ifråga om det tyska folkets kollektiva ansvar skiljer Jaspers på fyra olika 

former av skuld: brottslig, politisk, moralisk och metafysisk. Även om det var enskilda brotts-

lingar som dömdes av krigsförbrytartribunalen i Nürnberg, såsom skyldiga i brottslig mening 

och även om den moraliska skulden var individuell, delades skulden på ett politiskt plan av 

hela det tyska folket och på ett metafysiskt plan av hela mänskligheten. Se Jaspers 1946, s. 

29-41 och 50-59.  
92 May & Hoffman 1991, s. 5-6. 
93 A.a., s. 5. 
94 Jönsson 2004, s. 46-50. 
95 Norrie 2000, s. 21.  
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snöhögen ett konglomerat av riktiga ting, den är ingen verklig entitet i sig 

självt. Om även snöhögen betraktas som verklig har vi två ting existerande på 

samma plats. ”The Problem of the Many” består i att snöhögen gränser inte 

kan definieras. Var slutar den och var tar den övriga snön på gräsmattan vid? 

Något slutgiltigt sätt att definiera detta på existerar inte.96  

Liknande problematik är enkel att föreställa sig i många fall av gemen-

samma ageranden. Möjligheten att kollektivisera överläggningar har föranlett 

en diskussion om huruvida vi bör kunna tala om kollektiva handlingar och 

rentav om kollektiva medvetanden.97 Å ena sidan hävdas från individualist-

iskt håll att allt handlande kan reduceras ner till individuellt handlande, å 

andra sidan finns kollektivister som menar att en sådan reduktion inte på ett 

korrekt sätt kan fånga beslutsprocessen i alla lägen. Kollektivisterna menar 

att en grupp kan agera på ett sätt som ingen enskild individ i gruppen föreställt 

sig eller eftersträvat. Antingen så är individerna irrationella eller så existerar 

någon form av gruppmedvetande. Denna kollektivistiska position kan i sin tur 

ifrågasättas av flera skäl. Exempelvis innebär det faktum att det saknas en 

gemensam hjärna att det går att ifrågasätta vad ett ”gruppmedvetande” egent-

ligen skulle vara. En annan synpunkt är att förekomsten av kollektiv rat-

ionalitet inte nödvändigtvis innebär att det måste finnas ett kollektivt hand-

lande. Enskilda individer kan agera tillsammans utifrån en kollektiv rat-

ionalitet utan att det innebär att de endast är en del av en handlande grupp.98  

Isaacs menar att existensen av ett kollektivt handlande inte är ett hinder för 

existensen av de individuella komponenterna inom detta handlande. Å ena 

sidan menar Isaacs att det finns handlingar vars klandervärdhet bara kan för-

klaras om de beskrivs som kollektiva handlingar. Ett exempel som redan be-

rörts i uppsatsen avser folkmord. En beskrivning av folkmordet i Rwanda som 

800 000 enskilda fall av mord misslyckas med att fånga vidden av den mora-

liska tragedin. Dessutom kan inte en sådan beskrivning förklara beslutspro-

cesserna hos individerna som deltog i folkmordet. Det handlar inte om paral-

                                                 
96 Se Ohlin 2013, s. 2; Kornhauser & Sager 1993, s. 42. Exemplet är hämtat från Ohlin. 
97 Se Pettit & List 2011, s. 52. 
98 Ohlin 2013, s. 3; Jmf. Pettit 2002, s. 456-457. 
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lella mord där förövarna var likgiltiga inför de övriga mord som begicks om-

kring dem. Vid folkmord rör det sig om individuella bidrag till ett större kol-

lektivt projekt, det måste beskrivas som ett kollektivt handlande för att kunna 

förstås. Folkmordet i Rwanda var bara möjligt som ett samarbete mellan en 

större grupp av människor.99 Enligt Isaacs är alltså den kollektiva kontexten 

det som ger uttryck för det moraliskt förkastliga i ett kollektivt brott. Det sär-

skilt avskyvärda i ett folkmord kan bara förklaras genom en icke-reducerad 

beskrivning av den kollektiva handlingen.100  

I tillägg till detta menar Ohlin att rationaliteten i handlandet när många in-

divider agerar tillsammans bara kan förstås i termer av en kollektiv plan. Visst 

handlande som är rationellt kommer att framstå som irrationellt om det inte 

förstås som just kollektivt handlande. Vi kan visserligen välja att se handlan-

det som individuellt och därmed irrationellt, men i enlighet med generositets-

principen (eller principen om generös tolkning)101 bör vi välja det synsätt som 

får handlandet att framstå som rationellt.102  

En lösning på problemet med vad som är individ och vad som är kollektiv, 

som förespråkats av bland andra Ohlin och Isaacs, är den så kallade 

”tvånivåanalysen”. En sådan analys tillåter förenandet av å ena sidan hante-

ring av kollektivt handlande i den moderna världen, samtidigt som kraven på 

individuell culpabilitet i liberala straffsystem kan upprätthållas.103 Kollektivet 

existerar som entitet samtidigt som individerna i kollektivet förblir egna hand-

lingssubjekt. Detta är tvånivåanalysens idé. Att individerna förblir handlings-

subjekt förklarar bland annat hur de även efter att ha blivit en del av ett kol-

lektiv senare kan lämna detsamma. Därför måste individ och kollektiv betrak-

tas som överlappande entiteter.104 Isaacs gör en distinktion mellan formella 

organisationer och målorienterade kollektiva handlingssubjekt.105 Den första 

präglas av en formell beslutsordning och formell arbetsfördelning. Den senare 

                                                 
99 Isaacs 2011, s. 118-123; Ohlin 2013, s. 5. 
100 Isaacs 2011, s. 101. 
101 En vetenskaplig och filosofisk princip enligt vilken den tolkning av ett argument som gör 

argumentet starkast väljs. Kan en åsikt tolkas på ett sätt som gör den rationell ska den tolk-

ningen väljas framför än som gör den irrationell. 
102 Ohlin 2013, s. 6-7. 
103 A.a., s. 4. 
104 Se Ohlin 2013, s. 7-8. 
105 Isaacs 2011, s. 31, på engelska ”goal-oriented collective agents”. 
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kategorin kan beskrivas som en grupp individer som samlats runt ett hand-

lande i strävan mot ett särskilt mål som medlemmarna gemensamt eftersträ-

var. I denna senare kategori föreligger inga formella strukturer.106 Huvud-

skillnaden är enligt Isaacs att organisationer tilldelar sina ledare auktoritet 

över kollektivet. Denna delegation ger anledning att tillskriva ledarna ett vi-

karierande ansvar för organisationens handlingar. Målorienterade kollektiv 

tilldelar däremot inget ansvar till sina ledare, därför kan medlemmarna av 

kollektivet inte vara ansvariga för hela det kollektiva förehavandet utan end-

ast för sina egna individuella bidrag därtill. En individuell reduktion är dock 

inte tillräcklig för förståelsen. De individuella bidragen måste förstås i kon-

texten av det kollektiva agerande som de är en del av.107  

Ett område inom juridiken där individer kan straffas för kollektiva hand-

lingar är folkrätten. Brott som folkmord och brott mot mänskligheten är såd-

ana till sin natur att de begås av kollektiv snarare än individer. Ansvaret kan 

ligga på en kollektiv nivå även om det fortfarande är enskilda krigsförbrytare 

som straffas.108 Enligt Ohlin vore tvånivåanalysen användbar för att utveckla 

den juridiska doktrinen, även om Isaacs argumentation primärt handlar om 

moralfilosofi.109 En översättning till juridisk doktrin ter sig avsevärt enklare 

då det gäller formella organisationer, dessa kan i de flesta fall översättas till 

juridiska personer, men är svårare när det gäller målorienterade kollektiv.110 

Enligt Isaacs ska individer hållas ansvariga endast för vad de bidragit med, 

men kollektivet som helhet är ansvarigt för hela resultatet.111 Hur detta ska 

översättas till konkret juridisk doktrin är inte självklart. Den kollektiva enti-

tetens ansvar måste enligt Ohlin stanna vid ett moraliskt ansvar. Likväl ser 

han ett utrymme för den i folkrätten, där det som praktiseras av de internat-

ionella brottmålsdomstolarna ofta i praktiken är ett kollektivt ansvar. En 

tvånivåanalys kan enligt Ohlin bidra till att underlätta en nyansering av det 

individuella ansvaret.112 

                                                 
106 A.a., s. 98. 
107 A.a., s. 99; Ohlin 2013, s. 6. 
108 Fletcher 2007, s. 332-339. 
109 Ohlin 2013, s. 8. 
110 A.a., s. 13-14. 
111 Isaacs 2011, s. 121-128. 
112 Ohlin 2013, s. 14-15. 
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Ett argument mot förekomsten av kollektivt handlande är att ett sådant, om 

det ersätter individuellt handlande, innebär att individer inte längre kan hållas 

moraliskt eller juridiskt ansvariga för sina handlingar. Alla kollektiv består av 

individer. Men det är ett kollektiv som har agerat, inte en individ.113 Proble-

met har kallats ”the exculpatory dilemma of collective agency”.114 

Tvånivåanalysen vederlägger dock detta problem. Kollektiva företag och kol-

lektiva handlingar uppkommer och upphör genom att individer frivilligt an-

sluter till, respektive lämnar, förehavandet. Individen är fortfarande ansvarig 

för sitt eget handlande, det som händer är att gruppens ansvar tilläggs som en 

andra nivå av ansvar. Individen och gruppen bär båda ansvar.115 Kutz har fö-

respråkat något liknande, med förekomsten av en ”participatory intention”, 

som innebär att individer som har en individuell avsikt att delta i ett kollektivt 

agerande rättfärdigt kan tillskrivas ansvar på basis av denna avsikt. Kutz anser 

att viljan att delta i det kollektiva företaget räcker för att individuellt moraliskt 

ansvar ska föreligga i förhållande till resultatet av det kollektiva agerandet, 

oberoende av förekomsten av orsakande. Kutz menar alltså att individuellt 

ansvar genom avsikten att delta kan omfatta resultatet av ett gruppage-

rande.116  

I avsnitt 2.3.1 kommer nätverksbaserad brottslighet beskrivas och då berörs 

även relationen mellan begreppet ”kollektiv handling” och agerande i nät-

verk. Kollektiv handling fungerar som ett överbegrepp i detta sammanhang, 

det rymmer mer än nätverksagerande. Ett kollektivt handlingsbegrepp skulle 

även kunna användas för att förklara handlandet då exempelvis en juridisk 

person agerar. Den nätverksbaserade brottsligheten är dock det exempel som 

används i denna uppsats. I följande avsnitt utreds huruvida kollektivt hand-

lande kan hanteras straffrättsligt, antingen inom ramen för medgärnings-

mannaskapet (som en ansvarsform) eller genom att en kollektiv handlings-

kontext hanteras genom kriminaliseringarnas utformning, via brottsbeskriv-

ningen.   

 

                                                 
113 Se A.a., s. 5. 
114 Jmf. Morris 2003, s. 746-749; Ohlin 2013, s. 6. 
115 Ohlin 2013, s. 5-6; Isaacs 2011, s. 98-99. 
116 Kutz 2000, s. 74-81 och 138-144. 
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2.2.2 Medgärningsmannaskapet – en form för 
kollektivt handlande? 

I den västerländska straffrätten är det individer som begår brott och bestraffas 

för det som kan läggas dem till last. Ofta är dock flera människor i praktiken 

involverade i brott. Det väcker frågor om hur straffansvar ska distribueras 

mellan individerna i gruppen och huruvida hela gruppen som sådan ska straf-

fas eller om individerna bara ska straffas för det som ligger dem till last en-

skilt.117  

Den straffrättsliga konstruktion som ligger närmast ett kollektivt handlande 

och kollektivt ansvar i den svenska straffrätten är medgärningsmannaskapet. 

Det är en ansvarsform som tillämpas då flera begått ett brott tillsammans och 

i samförstånd eller gemensamt och i samråd. Flera tilltalade döms för vad de 

gjort tillsammans. Begreppsligt avgränsas medgärningsmannaskap mot gär-

ningsmannaskap i strikt mening (som kan föreligga om flera personer indivi-

duellt begått varsitt brott som de kan dömas för) och främjande (till exempel 

att en person begått ett brott samtidigt som en annan person främjat brottet).118  

Enligt Svensson innebär medgärningsmannaskapet att den straffrättsliga be-

dömningen av vad som utförts görs på det gemensamma snarare än det indi-

viduella planet. Även om ansvaret är individuellt så är gärningen gemensam. 

Individer hålls ansvariga inte för andras gärningar, men för vad de gjort till-

sammans med andra. Medgärningsmännen döms inte för att de individuellt 

gjort allt i ett visst brott (då rör det sig om gärningsmannaskap i strikt me-

ning), utan för att de gjort en del av ett brott.119 En förutsättning för att med-

gärningsmannaskap ska vara aktuellt är att brottet utförts tillsammans, annars 

skulle vad som har kallats parallella gärningsmannaskap i strikt mening kunna 

tänkas föreligga (i tysk doktrin kallat Nebentäterschaft). Medgärningsmanna-

skapet beskrivs av Svensson som fall då flera individuella gärningar betraktas 

som ett kollektivt agerande. Det präglas av att flera personer handlar utifrån 

en ömsesidig medvenhet om att de utför en gärning gemensamt och anpassar 

                                                 
117 Jmf. Fletcher 1998, s. 189. 
118 Svensson 2016, s. 278. 
119 A.a., s. 279- 280. 
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sitt agerande efter varandra.120 Medgärningsmannaskapet är en ansvarsform 

som kan tillämpas på de fall då det som ett antal individer gjort tillsammans 

konstituerar ett brott, utan att något brott föreligger utifrån vad var och en 

gjort individuellt för sig.121 Utifrån det ovan anförda ligger det nära till hands 

att tänka på medgärningsmannaskapet som en form för kollektivt handlande 

i svensk rätt. Kraven för ansvar i medgärningsmannaskap är dock flera och 

ansvarsformens tillämpningsområde är för snävt för att kunna sägas omfatta 

kollektivt handlande generellt. Även om medgärningsmannaskapet kan till-

lämpas på kollektiva handlanden i somliga fall menar jag att det vore fel att 

karaktärisera det som en ansvarsform för kollektiva handlanden. Detta ut-

vecklas i det följande. 

I vilken mån var och en av deltagarnas handlande behöver individualiseras 

är inte helt självklart. Vilka krav som ställs får dock stor betydelse eftersom 

den som döms som medgärningsman döms för hela brottet, ingen kan ju dö-

mas för exempelvis ”halvt mord”. HD:s avgörande i NJA 1992 s. 474 har 

ansetts bidragit till att medgärningsmannaskapet fick en mer generös tillämp-

ning i svensk rätt.122 Avgöranden från ett antal följande rättsfall, bland de mer 

kända kan nämnas diskoteksbranden i Göteborg123 och Malexandermor-

den124, kritiserades senare för att ha tillämpat medgärningsmannaskapet som 

ett slags kollektivt ansvar.125 Mindre vikt lades vid vad den enskilde individen 

verkligen gjort.126 Wennberg varnade år 2002 för att medgärningsmanna-

skapet kunde bli ett verktyg att ta till då det inte gick att fastställa vem eller 

vilka som utfört ett brott.127  

År 2003 kom två domar från HD som kan tolkas som en uppstramning av 

medgärningsmannaskapets tillämpning.128 Gemensamt för fallen var att pas-

sivitet inte realiserade straffansvar i medgärningsmannaskap.129  I ett senare 

                                                 
120 A.a., s. 280-281. 
121 Jmf. Asp, m.fl. 2013, s. 432. 
122 Herlitz 1996/97, s. 298; Wennberg 2002, s. 620. 
123 Hovrätten för Västra Sverige, B2957-00. 
124 Göta Hovrätt B158-00, B180-00. 
125 Se t.ex. Wennberg 2002, s. 620-630. 
126 Se Asp, m.fl. 2013, s. 84-88. 
127 Wennberg 2002, s. 632-633. 
128 Se NJA 2003 s. 473 och NJA 2003 s. 645. 
129 Wong 2003/04, s. 925-926. 
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rättsfall130 gjorde HD därutöver några generella och gränssättande uttalanden 

om medgärningsmannaskapet. Bland annat uttalade domstolen att det finns 

möjlighet att döma även den som bara i mindre mån är delaktig i ett brott som 

medgärningsman om brottet karaktäriseras av en arbetsfördelning. Det kan 

dock poängteras att det fortfarande krävs att ett främjande i förhållande till 

brottet föreligger och främjandet måste dessutom ske i anslutning till brottet 

i tid och rum. Den som främjar ett brott innan det sker kan normalt inte anses 

vara medgärningsman.131  

Det finns alltså ett antal generella begränsningar av medgärningsmanna-

skapets tillämpbarhet, bland annat krav på anslutning i tid och rum. Utifrån 

dagens situation, då de flesta brott är beskrivna som något som begås koncen-

trerat i tid och rum, innebär kravet en förhållandevis stor begränsning av vilka 

situationer medgärningsmannaskapet kan bli tillämpligt på.  Överhuvudtaget 

styrs dess tillämpbarhet, liksom de osjälvständiga brottens, av vad som är kri-

minaliserat. Isaacs talar om kollektiva handlingar kopplat till två nivåer av 

ansvar, en kollektiv och en individuell. Medgärningsmannaskapet innebär 

dock ett individuellt ansvar för helheten och precis som vid medverkansan-

svar enligt 23 kap. 4 § BrB krävs subjektiv täckning avseende hela den brotts-

liga gärningen. Det är naturligt eftersom den som döms som medgärningsman 

döms för hela brottet, tillsammans med andra.132 Medgärningsmannaskapet 

medför alltså en möjlighet att döma flera som tillsammans utfört ett brott som 

medgärningsmän, men det förutsätter ett ansvar för helheten även på det in-

dividuella planet. Detta gör medgärningsmannaskapet till något annat än en 

form för att hantera den typ av kollektiva handlingar som bland andra Isaacs 

beskriver och som nätverksbrottsligheten är ett exempel på, där ansvar för 

helheten inte föreligger på individnivå. Diskussionen kring ansvarsformen 

speglar vissa svårigheter som uppstår för en straffrätt med utgångspunkt i in-

dividuellt ansvar när flera människor deltar i brott och det är svårt att utreda 

vem som gjort vad. Eftersom ansvarsfrågan är en slags ”allt eller inget”-fråga 

riskerar ansvar i medgärningsmannaskap att slå över i ett kollektivt ansvar. 

                                                 
130 Se NJA 2006 s. 535. 
131 Svensson 2016, s. 360-363. 
132 En annan sak är att nyanseringar kan göras i påföljdsbedömningen och straffmätningen. 

När det gäller ansvarsfrågan för det enskilda brottet gäller en slags ”allt eller inget”-logik. 
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De höga krav som föreligger på att utreda vad som ligger varje individ till last 

är således befogade, även om detta naturligtvis kan vara en svår uppgift för 

åklagaren. En annan men besläktad problematik uppstår i det hypotetiska ex-

emplet att det är möjligt att utreda vem som gjort vad – men att inget av de 

individuella handlandena i och för sig framstår som klandervärda. Den senare 

situationen återkommer vi till i avsnitt 2.3.1-2.  

 

2.2.3 Kollektiva kontexter i 
brottsbeskrivningen? 

Synen på vad straffrätten är till för är inte konstant, vilket framgick redan i 

avsnitt 2.1.1. De senaste decennierna har det också skett förändringar när det 

gäller kriminaliseringarnas utformning, som säkert både har med samhällsut-

vecklingen och förändrade ideologier att göra. Upplysningsidealen så som de 

tog sig uttryck i det tidiga 1800-talets straffrättsliga doktrin fick ett uppsving 

i och med den nyklassiska straffrättens uppgång under sent 1900-tal.133 Även 

andra tendenser är dock sedan dess skönjbara.  

Under 1970-talet skedde omfattande avkriminaliseringar. Många straff-

sanktioner ersattes av avgiftssanktioner av effektivitetsskäl. Under 1980-talet 

tog andra tendenser vid. En våg av nykriminaliseringar påbörjades som ännu 

inte ebbat ut – främst med sikte på våldsbrottsligheten.134 Exempel på sådana 

kriminaliseringar var lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och 

andra farliga föremål, som infördes i syfte att minska förekomsten på allmän 

plats av tillhyggen som kunde användas vid våldsbrott.135 Under 2000-talet 

har tendensen fortsatt, men delvis med andra förtecken. EU-medlemskapet 

har fått allt större betydelse för det kriminaliserade områdets utveckling. Som 

ett led i den gemensamma kampen mot organiserad brottslighet har bland an-

nat straffbeläggningen för osjälvständiga brottstyper utökats betyd-

ligt.136Andra trender som pågått under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal är ett 

ökat intresse för den enskildes integritet och en växling från straffsanktioner 

                                                 
133 Svensson 2016, s. 124. 
134 SOU 2013:38, s. 379-380. 
135 Prop. 1987/88:98, s. 3-5. 
136 SOU 2013:38, s. 381. 
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till avgiftssanktioner på flera områden för att få tillgång till kännbara sankt-

ioner mot juridiska personer. Även den tekniska utvecklingen har medfört 

behov av flera nya kriminaliseringar. En förändring i synen på samhällets roll 

som bidragit till de ökade kriminaliseringarna har varit att samhället allt mer 

ska ta hand om och skydda individen.137 Som ett led i anpassning av svensk 

lagstiftning efter EU-rättsliga krav har många osjälvständiga brottstyper fått 

egna kriminaliseringar.138 Liknande tendenser har redan tidigare funnits bland 

annat gällande narkotikalagstiftningen. Gärningar som tidigare varit att be-

trakta som medverkansgärningar blir självständiga brottstyper och nya straff-

bestämmelser specialreglerar beteenden som i princip redan täcks av andra 

straffbud.139 Bland senare tiders kriminaliseringar finns också de som avviker 

från den vanliga gärningsbeskrivningen där brottet sker koncentrerat i tid och 

rum. Exempel är t.ex. bestämmelserna om grov kvinnofridskränkning.140 Ex-

emplet med kvinnofridskränkning är intressant utifrån Isaacs teori om mora-

liskt ansvar i kollektiva kontexter. Särregleringen av den situationen att en 

man kränker en kvinna blir begriplig först när den ses som en del i en kollek-

tiv, grupprelaterad, kontext.  

Sådana kontexter i brottsbeskrivningarna är inte något helt nytt, utan ny-

gammalt. Enligt Lernestedt var en strävan efter avkontextualisering länge 

framträdande i straffrättshanteringen. Vissa ideologiska skäl – likhetssträvan-

den enligt klassisk-liberal åskådning – vägledde utvecklingen i en sådan rikt-

ning. Grupprelaterad kontext som tidigare fanns i lagtexten togs i hög grad 

bort. Idag finns alltså en annan tendens. Bestämmelsen om grov kvinno-

fridskränkning är både exempel på en mer kommunicerande straffrätt och ett 

                                                 
137 A.a., s. 382. Det kan påpekas att skydd för individens frihet och att skydd för individen 

som fysisk person kan vara varandras motsatser.  
138 Ett exempel är straffbeläggningen av försök, förberedelse och stämpling till grovt häleri 

eller grovt penninghäleri från 2002, se prop. 2000/01:133, s. 1. 
139 SOU 2013:38, s. 383-384. 
140 (4 kap. 4 a § BrB: Den som begår brottsliga gärningar enligt […], döms, om var och en 

av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna 

varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till […]. 

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller 

har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande 

förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff.)     

 Syftet har i fallet med just den kriminaliseringen varit att att bland annat möjliggöra en 

höjning av straffnivån för upprepade kränkningar mot en och samma person. Se prop. 

1997/98:55, s. 76-77 och prop. 2010/11:45, s. 67-68. 
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straffbud som inte följer det klassiska mönstret med en tydligt avgränsad gär-

ning.141 Ett annat exempel på undantag från gärningens koncentration i tid 

och rum är olaglig handel med läkemedel, där det är själva bedrivandet av en 

verksamhet utan tillstånd som kriminaliserats (se 9 kap. 1 § LHL).  

Kanske kan en väg för att hantera kollektiva handlingar, i den mening upp-

satsen använder begreppet, vara nya typer av kriminaliseringar. Den eventu-

ella utformningen av sådana är dock en för stor och öppen fråga för att fullt 

ut behandlas här. Ett stort problem med en sådan väg skulle vara det odelbara 

ansvaret. Ett brott med en omfattande kollektiv handlingskontext i sin be-

skrivning riskerar att bli svårt att tillämpa, för att ingen kan fällas till ansvar 

för den helhet brottet beskriver. Alternativt utformas brottet på ett sådant sätt 

(till exempel genom slopade eller sänkta krav på subjektiv täckning i förhål-

lande till delar av rekvisiten) att en tilltalad kan dömas för sådant denne inte 

haft något individuellt ansvar för. En kollektiv handling blir då detsamma som 

ett kollektivt ansvar. Samtidigt kan sannolikt många av de senaste decennier-

nas kriminalisering ses som delvis ett svar på brottslighetens utveckling.  Nå-

got som kan konstateras är att vissa av dessa också kan te sig problematiska 

utifrån principiella och systematiska synpunkter. En kort beskrivning av detta 

ges i det följande. 

Svensson ser två motstridiga tendenser i dagsläget: i den svenska doktrinen 

betraktas det som viktigt att tydlig skillnad görs på gärningsmannaskap och 

främjande. Samtidigt har det, som ovan nämnts, under 2000-talets första år 

framträtt en tendens att kriminalisera gärningar som tidigare varit på sin höjd 

medverkansgärningar som självständiga brottstyper. Utvecklingen ter sig nå-

got paradoxal.142 I den juridiska doktrinen har synpunkten framförts att med-

verkansreglerna är alltför otydliga och därför problematiska ur legalitetssyn-

punkt.143 Gränsen mellan främjande och strikt gärningsmannaskap har ansetts 

behöva bli tydligare. Ett av straffansvarsutredningens förslag var att endast 

huvudgärningsmannen skulle kunna bidra till medverkansobjektet. Möjlighet 

att ”plocka rekvisit” från övriga medverkande skulle tas bort, då den ansågs 

                                                 
141 Lernestedt 2010, s. 140-149. 
142 Se Svensson 2016, s. 124-128. 
143 SOU 1996:185 del I, s. 214-216. 
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stå i strid mot legalitetsprincipen.144 Förslagen ledde dock inte till lagstift-

ningsåtgärder då regeringen ansåg att reglerna fungerade väl i praktiken.145 

Tvärtemot önskemålen i doktrinen har sedan kriminaliseringar genomförts 

under 2000-talet som medfört att gränsen mellan främjande och gärnings-

mannaskap blivit än otydligare än den redan var. Ett exempel som Svensson 

nämner är lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig 

brottslighet i vissa fall. I lagen kriminaliseras tillhandahållande av pengar i 

syfte att de ska användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet, ett förfälts-

delikt som enligt Svensson skulle kunna karaktäriseras som en typisk förbe-

redelsegärning.146  

Nya kriminaliseringar leder alltså till problem i form av att den dogmatiska 

stringensen blir lidande. Detta ger i sin tur upphov till bekymmer ur bland 

annat förutsebarhetssynpunkt.147 Kollektiva handlingskontexter i brottsbe-

skrivningarna ter sig problematiskt. Kanske behöver straffrätten förändras på 

ett mer genomgripande sätt? Detta kommer diskuteras i kapitel 3 men först 

följer en del om den nätverksbaserade brottsligheten. 

 

2.3 Nätverksbaserad brottslighet 

2.3.1 Vad är nätverksbaserad brottslighet? 

När det i denna uppsats talas om nätverksbaserad brottslighet refereras till en 

viss typ av brottslighet som beskrivits inom kriminologin. I kriminologisk 

forskning har en distinktion gjorts mellan två olika typer av organiserad 

brottslighet i Norden: de så kallade ”broderskapen” och tillfälliga ”ad-hoc”-

grupperingar. Broderskapen utgörs av kriminella gäng med en stark identitet 

medan ad-hoc-grupperna består av projektbaserade konstellationer där perso-

ner ur kriminella nätverk samverkar för att göra ekonomisk vinst.148 Korsell 

och Vesterhav har därutöver i en BRÅ-rapport bildat ett teoretiskt ramverk 

för att beskriva en kriminell miljö som binds samman av relationsbaserade 

                                                 
144 A.a., s. 213. 
145 Prop 2000/01:85, s. 15; Jmf. Svensson 2016, s. 122. 
146 Svensson 2016, s. 122. 
147 A.a., s. 122-128; Jmf. SOU 1996:185 del I, s. 213-218. 
148 Korsell, Skinnari, Vesterhav 2009, s. 20-21. 
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nätverk. De använder sig där av fyra övergripande kategorier: självdefinie-

rade grupper, externdefinierade grupper, icke-namngivna grupper och pro-

jektbaserade konstellationer. Samma personer kan vara inblandade i samtliga 

kategorier.149 Det som i denna uppsats beskrivs som nätverksbaserad brotts-

lighet och det som framställningen fokuserar på är främst brottslighet av den 

sistnämnda typen. Ofta begås brott i projektbaserade konstellationer medan 

flera av personerna i projektet samtidigt tillhör olika (namngivna) ”moder-

gäng”.150  

Någon exakt kunskap om hur den organiserade brottsligheten ser ut i Sve-

rige och i omvärlden finns inte. Även internationellt har organiserad brotts-

lighet i flera sammanhang beskrivits som nätverksbaserad snarare än organi-

serad.151 I en rapport om den organiserade narkotikabrottsligheten har BRÅ 

betonat att det är viktigt att inte endast betrakta denna som stora slutna hie-

rarkiska organisationer eller som lösa nätverk. Brottslighetens form varierar, 

men de mer lösa nätverken som bedriver mer eller mindre tillfälliga projekt 

är en av de former vilken den organiserade narkotikabrottsligheten tar sig.152  

Den ”arbetsmarknad” de kriminella nätverken skapar är mycket flexibel och 

personer går in och ur konstellationer beroende på efterfrågan och personliga 

preferenser. Ofta är den enskildes arbetsuppgift inom ramen för brottsligheten 

mycket begränsad. Det kan röra sig om valutaväxling, förvaring av narkotika 

eller skrivande av falska fakturor. Logistik är ofta en viktig uppgift och kan 

innefatta lejning av kurirer, bistånd vid sväljning av narkotika eller att vara 

målvakt för smugglingsfordon. Ledande personer skyddar sig ofta genom att 

endast agera genom ombud mot underordnade personer.153 Generellt sett är 

brottsligheten mansdominerad, en studie från 1999 fann att elva procent av 

personerna på ledande positioner inom kriminella nätverk var kvinnor. 

                                                 
149 BRÅ rapport 2016:12, s. 9-11. 
150 A.a., s. 28. 
151 Se BRÅ rapport 2005:11, s. 14-15. 
152 BRÅ rapport 2005:11, s. 102. 
153 Andersson & Korsell, s. 337 och BRÅ rapport 2005:11, s. 8 och 36-37. 
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Kvinnliga ledare har funnits vara förekommande framförallt inom sexhan-

deln.154 De kvinnor som förekommer inom narkotikabrottsligheten har under-

ordnade positioner.155  

Nätverksbrottsligheten omfattar långa kedjor av handlingar som kan vara, 

men inte nödvändigtvis är, kriminaliserade i sig och som hänger samman som 

beståndsdelar i en större brottslig verksamhet som inte har en enskild männi-

ska som gärningsperson. Ett nätverksbaserat kriminellt projekt kan illustreras 

med följande ganska långa men förhoppningsvis klargörande exempel, rö-

rande narkotikasmuggling: 

 

Fritz har kört från Belgien till Danmark och befinner sig på Öresundsbron på 

väg mot Sverige. Var slutdestinationen är vet han inte. Han vet att det gömts 

ett större parti narkotika någonstans i bilen han kör, däremot inte av vilken sort 

eller hur mycket eller var. Fritz får löpande instruktioner via mobiltelefonen 

om vart han ska köra. Han värvades till operationen några dagar tidigare. 

Mycket mer än att det rör sig om smuggling av någon form av narkotika vet 

han inte. 

En månad tidigare har Conny och Ronny planerat operationen. De har inte – 

och kommer aldrig – träffa Fritz. De har ett stort kontaktnät i den kriminella 

miljön och därmed distributionskanalerna klara. Nu gäller det bara att få in 

större narkotikapartier i Sverige. De behöver en utlandskontakt. Passande nog 

har Ronny en kusin i Tyskland med de rätta kontakterna. Ett köp av ett större 

narkotikaparti av en tysk säljare ordnas via Ronnys kusin. Ronny och Conny 

har aldrig kontakt med säljaren och transporten till Sverige ingår i priset. För 

att ha råd tar Ronny och Conny även med Connys kompis Mehmet i affären 

som medfinansiär, Mehmet är dock inte involverad på annat sätt. Otto, en små-

kriminell person och ytligt bekant med Ronny, anlitas som penningkurir och 

för pengar ner till Tyskland och Ronnys kusin där.  

Åter till Fritz på Öresundsbron. Han blir instruerad att köra till Stockholm. 

Vad han inte vet är att en annan bil skuggat honom ända sedan han lämnade 

Belgien – för att se till att han inte avviker. När Fritz närmar sig Stockholm 

ringer skuggarna till Ronnys kusin som i sin tur ringer Ronny. Ronny kontaktar 

Jens, som ska tömma bilen på narkotikan. Fritz blir via telefonen instruerad att 

ställa bilen på en parkeringsplats, lämna nycklarna på framdäcket och gå in på 

en närliggande restaurang. Några minuter senare hämtar Jens bilen och kör den 

                                                 
154 BRÅ rapport 2005:11, s. 39; Kleemans och Van de Bunt 1999, s. 7-8. 
155 BRÅ rapport 2005:11, s. 146. 
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till en närliggande verkstad där narkotikapartiet tas ut. Därefter lämnar Jens 

bilen på samma parkering. Fritz får ett telefonsamtal och blir instruerad att 

hämta bilen och köra hem till Frankfurt. Narkotikan distribueras ut till Connys 

och Ronnys kriminella bekanta för vidare försäljning. En större summa pengar 

flyter in varav en del skickas med kurir ner till Tyskland medan majoriteten 

förvaras hos Ronnys ostraffade mamma Kerstin.156 

 

Exemplet visar hur ett större antal personer kan vara mer eller mindre invol-

verade i en brottslig operation, där de flesta inte känner till mer än sin egen 

begränsade roll. Ingen enskild person har kontroll över hela förloppet. Detta 

är typiskt för den nätverksbaserade brottsligheten. I en nätverksanalys som 

BRÅ utfört undersöktes 127 personer som dömts för grov narkotikasmugg-

ling eller grovt narkotikabrott i Stockholm 2003. Dessa hade direkt eller in-

direkt kontakt med minst 7000 kriminellt misstänkta personer. Därtill kom-

mer alla de personer polisen inte känner till. I de interpersonella relationerna 

är förtroende centralt och ofta har personerna inom nätverken en bakgrund av 

att komma från samma land, region eller stad. Gemensam etnicitet är vanligt. 

Även släktskapsförhållanden och en gemensam uppväxt är vanliga förenande 

faktorer. Rekryteringsbasen utgörs av ungdomsgäng med kriminella drag, 

vuxna personer som vistas i kriminella miljöer och personer som kommer från 

andra länder och har sådana kontakter att de har tillfälle att etablera narkoti-

kaverksamhet. Ett sätt att bekämpa nätverksbrottsligheten som föreslagits av 

BRÅ är att riktade insatser görs för att skada förtroendet inom nätverken, 

bland annat med hjälp av informatörer.157 

Hur de tillfälliga brottsliga grupperingarna ser ut bestäms av vad som krävs 

för att genomföra de kriminella projekten. Det är ett stort antal personer som 

tillsammans skapar de kriminella marknaderna, som upprätthålls genom ef-

terfrågan på till exempel narkotika. Den organiserade narkotikabrottsligheten 

har av BRÅ beskrivits som extremt marknadsinriktad där aktörerna måste 

välja inriktning precis som inom vilken affärsverksamhet som helst.158  

                                                 
156 Exemplet är en kraftigt förkortad version av en illustrerande berättelse, baserad på verkliga 

förundersökningar, som berättas i Korsell, Skinnari, Vesterhav, 2009. 
157 BRÅ rapport 2005:11, s. 7-9, 46 och 134. 
158 Andersson & Korsell, s. 337; BRÅ rapport 2005:11, s. 45. 
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Brottsligheten är gränsöverskridande och komplex med en omfattande ar-

betsfördelning, precis som exemplet ovan illustrerade. Ofta sker inköp av nar-

kotika av utländska grupperingar som kan ta in narkotikan till Sverige, där 

sedan en inhemsk gruppering tar vid. De inhemska svenska grupperingarna 

skiljer sig från de utländska genom att de är mindre organisationsliknande och 

hierarkiska än utländska grupperingar.159 Den nätverksbaserade brottslig-

heten är småskalig och utgör inte, till skillnad från organiserad brottslighet av 

samma typ som exempelvis den sicilianska maffian, ett nämnvärt hot mot det 

politiska systemet i stort. Däremot är brottsligheten effektiv ur den syn-

punkten att den hyggligt väl tillgodoser en efterfrågan på illegala varor och är 

svår för myndigheterna att bekämpa. Enskilda personer kan lätt ersättas av 

andra, om en person går ner i aktivitet fyller någon annan tomrummet.160 

Brottsligheten är integrerad med samhället i stort bland annat genom att före-

tag ofta utnyttjas vid bland annat förvaring och transport av narkotika, samti-

digt som vinstmedel av säkerhetsskäl ofta investeras i den reguljära ekono-

min. Gråzonerna kan vara breda.161 

Beskrivningen ovan visar att den nätverksbaserade brottsligheten omfattar 

många människor som tillsammans genomför kriminella projekt som en en-

skild individ inte skulle ha möjlighet att driva själv. Inom ramen för projekten 

sker handlingar som i vissa fall faller under nuvarande kriminaliseringar och 

i vissa fall inte. Helheten är dock svår att komma åt, eftersom ingen enskild 

person är ansvarig för, eller ens har något grepp om, denna. De i nätverken 

involverade personerna kan tillsammans ses ett slags målorienterat kollektivt 

handlingssubjekt, som på ett kollektivt plan styrs av marknadskrafter snarare 

än av uppsåt. Många av gärningarna som sker inom nätverksbrottsligheten 

kan också förstås som moraliskt klandervärda så som en del av denna, men 

inte sedda för sig själva. 

Nätverken breder ut sig, både i rummet och i tiden, på ett sätt som alltså gör 

många av de gärningar som sker inom nätverken obegripliga om de inte för-

stås inom denna rumsligt och tidsligt utspridda kontext. Ifall vi behandlar det 

                                                 
159 Andersson & Korsell, s. 337; Se BRÅ rapport 2005:11, s. 7. 
160 Andersson & Korsell, s. 337-338. 
161 BRÅ rapport 2005:11, s. 8. 
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som sker inom nätverksbrottsligheten endast som individuella handlingar för 

vilka ansvaret är individuellt, förlorar vi en viktig del av vad det är som gör 

gärningarna klandervärda. Många av handlingarna blir klandervärda genom 

den kollektiva kontext de är en del av. I moralisk mening kan det då också 

sägas finnas ett kollektivt ansvar för nätverksbrottsligheten omfattandes dem 

som är en del av brottsligheten, samtidigt som var och en av dessa individuellt 

endast är moraliskt ansvariga för sina individuella handlingar. På så sätt kan 

det kollektiva handlingsbegreppet hjälpa oss förstå vari i det moraliskt klan-

dervärda ligger i en brottslighet där de individuella handlingarna för sig inte 

kan förstås som klandervärda (eller som mindre klandervärda än vad de är om 

den kollektiva kontexten beaktas). Ingen av individerna inom nätverksbrotts-

ligheten bär ansvaret för helheten, mellan alla bär ansvar för sin del av hel-

heten. 

 

2.3.2 Särskilda problem som brottsligheten ger 
upphov till 

Trots att åtskilliga personer grips och lagförs fortsätter nätverksbrottsligheten 

obehindrat. Andersson och Korsell menar att orsakerna till detta är två: det 

straffrättsliga systemet och marknaderna.162 Straffrättens primära mål är den 

enskilda gärningspersonen – det är enskilda individer som straffas för de kri-

minaliserade gärningar de har begått. Eftersom mycket av bland annat den 

moderna narkotikabrottsligheten bärs upp av starka marknadskrafter, snarare 

än av enskilda individer, så kommer det straffrättsliga systemet inte åt brotts-

ligheten i sig. För att brottsbekämpningen i denna del ska bli effektiv har det 

från flera håll betonats att det är de viktigaste personerna i nätverken som 

måste fällas till ansvar, inte enstaka narkotikakurirer. Dessa personer behöver 

inte vara ”ledarna” eller de mest centrala personerna i nätverken. De aktörer 

som Andersson och Korsell lyfter fram är: 

1) Distributörer på mellannivå med kontakter både till storimportörer och 

köpare längre ner i distributionsleden. De har ofta större betydelse för 

                                                 
162 Andersson & Korsell, s. 338. 
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den inhemska marknaden än storimportörerna och en etablerad position 

i den kriminella miljön med hjälp av vilken de kan reglera tillförsel och 

kompensera för beslag och gripanden. 

2) Ostraffade personer utanför den kriminella miljön med ansvar för hu-

vudlager eller förvaring av pengar.  

3) Bankmän och personal på växlingskontor som kan ordna valutaväx-

lingar utan att det kommer till någon annans kännedom.163 

Andersson och Korsell skriver att eftersom det straffrättsliga systemet till sin 

natur måste vara gärningspersoninriktat vore det effektivare om brottsbekäm-

pande åtgärder koncentrerades till de för nätverken viktigaste personerna. För 

att bli effektiv skulle brottsbekämpningen även behöva involvera fler myn-

digheter.164 Samtidigt har även betydelsen av mängden lagförda lyfts fram. 

BRÅ har i en rapport jämfört arrestering och bestraffning av enskilda perso-

ner i nätverken med att slumpmässigt ta bort ett antal kontorister från Stock-

holms innerstad och förvänta sig att det ska störa affärsverksamheten i staden 

i stort. För att slå ut nätverken betonas det i rapporten att det är centralt att 

många personer grips.165  

Det andra problemet utgörs av den nätverksbaserade brottslighetens mark-

nadsorienterade natur. I relation till annan brottslighet rör det sig om en kri-

minalitet som skördar få offer men har desto fler kunder. Även om brottsbe-

kämpningen riktar in sig på nyckelspelare i de kriminella nätverken är det 

svårt att rå på de marknadskrafter kring vilka nätverken växer fram. 

Andersson och Korsell har ställt frågan om inte större uppmärksamhet bör 

riktas mot roten till problemet – marknaden – utöver de specifika brotten och 

deras gärningspersoner. Påverkan av köpare och andra aktörer som bidrar till 

att göra nätverksbrottsligheten möjlig, till exempel i form av att öka medve-

tenheten hos dessa om vilken brottslighet det är de stödjer, lyfts av Andersson 

och Korsell fram som en möjlig åtgärd.166 De menar också att det straffrätts-

liga systemet bör användas mer strategiskt. Det straffrättsliga system, med en 

                                                 
163 Andersson & Korsell, s. 338; BRÅ rapport 2005:11, s. 9. 
164 Andersson & Korsell, s. 339. 
165 BRÅ rapport 2005:11, s. 9. 
166 Andersson & Korsell, s. 340. 
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individuell gärningspersonbeskrivning, som fungerade för tjugo år sedan fun-

gerar inte längre. Straffrätten bör också ses som en del av en större helhet där 

fler myndigheter kopplas in för att bidra till brottsbekämpningen.167 

 

2.3.3 Den nya brottsligheten – ett problem för 
straffrätten? 

Nils Jareborg har i en artikel från 1995 uttryckt oro över ett hot mot de mora-

liska framstegen som skett inom straffrätten de två senaste århundradena, som 

har sin grund i att samhället genom straffrätten försöker lösa problem som 

modern brottslighet ger upphov till.168 Jareborg företräder det han kallar en 

defensiv straffrättspolitik, som försvarar rättstatsidealen. I den defensiva mo-

dellen ingår en maktdelning mellan lagstiftning, domstolstillämpning och 

verkställighet. Där ingår också ett ställningstagande mot överdriven repress-

ion. Jareborg beskriver det som att straffrätten i grunden syftar till att skydda 

vissa intressen (individer, grupper, staten) och att den defensiva modellen syf-

tar till att straffrätten i skyddandet av dessa intressen inte förgriper sig på den 

enskilde (en tilltalad, ett vittne, etc).169 Kopplingen till den straffrättsliga in-

dividualismen och dess ideal så som den beskrivits i del 2.1 är tydlig och som 

jag tolkar Jareborg är den defensiva straffrättspolitikens modell mer eller 

mindre identisk med dessa ideal. 

Straffrättens syfte är enligt Jareborg att uttrycka moraliskt klander, men inte 

att lösa sociala eller samhälleliga problem. Den allmänpreventiva framgången 

är egentligen av begränsat intresse för straffrättssystemet. Det är viktigare att 

detta förhindrar maktmissbruk. Straffrätten ska vara ett hinder inte bara för 

brottslingar, utan även för myndigheter och politiker. Därmed skiljer sig 

straffrätten från annan rättslig reglering. Kriminaliseringar, som är en be-

ståndsdel i straffsystemet, syftar till allmänprevention men straffrätten sedd 

som en helhet har inte detta som primärt syfte.170 

                                                 
167 A.a., s. 341. 
168 Jareborg 1995b, s. 19-20. 
169 A.a., s. 21-24. 
170 A.a., s. 26-27. 
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Jareborg beskriver den offensiva straffrättspolitiken som den defensivas 

motsats. Den har ingen egen modell för straffrätten (så som den defensiva), 

men kan ses som en inriktning. Det som är betecknande för den offensiva 

politiken är synen på straffrätten som ett (åtminstone potentiellt) medel för att 

lösa samhällsproblem. Det viktigaste för straffrätten är att nå resultat och 

statsmakten blir en bundsförvant, inte en potentiell fiende.171 Enligt Jareborg 

får en offensiv straffrättspolitik en rad negativa konsekvenser: ohållbar be-

lastning av rättsväsendet pga. överkriminalisering, minskad förutsebarhet och 

rättssäkerhet, stärkande av åklagarnas och polisens makt på bekostnad av 

domstolarna, ökat utrymme för skönsmässigt beslutsfattande av åklagarna, 

m.m.172 Straffrätten kan dessutom inte på ett effektivt sätt bekämpa brottslig-

heten och därmed inte leverera de resultat som för den offensiva straffrätts-

politikens förespråkare är dess syfte.173 

Eftersom Jareborg företräder en defensiv straffrättspolitik ställer han sig 

pessimistisk till att straffrätten skulle kunna spela någon påtaglig roll i be-

kämpandet av modern brottslighet.174 Jag bedömer det som sannolikt att det-

samma från detta perspektiv gäller problematik av den typ som beskrivits 

ovan. Jareborg menar att det är oacceptabelt att utifrån en defensiv straffrätts-

politik bestraffa någon för att denne är en del av ett kollektiv. Straffvärdet får 

bara påverkas av skadan i det konkreta fallet och ingen ska belastas för andras 

gärningar. Likaså betonar Jareborg att det är orättvist att behandla människor 

som om de agerat i samråd när de inte har gjort det (utifrån exemplet att flera 

personer oberoende av varandra förorenat ett vattendrag).175 

Jönsson ser problematiken med modern brottslighet176 snarare som en fråga 

om hur denna beskrivs och menar att skillnaden gentemot äldre brottslighet 

genom beskrivningen konstrueras. Den individualistiska straffrätten har ett 

                                                 
171 A.a., s. 28-29. 
172 A.a., s. 29-30. 
173 A.a., s. 29-31. 
174 A.a., s. 34. Med ”modern brottslighet” menar Jareborg i första hand miljöbrottslighet, 

ekonomisk brottslighet i skilda former och narkotikabrott.  
175 Jmf. A.a., s. 35. 
176 Det kan noteras att Jönssons definition av ”modern brottslighet” skiljer sig från Jareborgs. 

Jönsson definierar begreppet som ”redan kriminaliserade gärningar, som genom beskriv-

ningar av de händelseförlopp som omger dem, hänförs till samhällets ekonomiskt-industriella 

sfär”. Jönsson 2004, s. 24. 
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visst narrativ. Om ett brott inte kan beskrivas i enlighet med de paradigma-

tiska begränsningar som är en konsekvens av den individualistiska ideologin 

så beror det på att man inte väljer att göra en sådan beskrivning. En beskriv-

ning av ett händelseförlopp som bryter upp enheten i tid, rum och subjekt 

innebär att händelseförloppet kommer att ses som ett straffrättsligt undantag. 

Jönsson menar att modern brottslighet inte har några särskiljande drag från 

annan brottslighet ur straffrättslig synpunkt än själva beskrivningen.177 Detta 

är en tänkvärd synpunkt. I detta arbete har dock den kriminologiska beskriv-

ningen av brottsligheten varit en av premisserna. Det är odiskutabelt så att 

skeenden och händelser kan beskrivas på många olika sätt. Frågan är om det 

som sker inom nätverksbrottsligheten kan fångas i en dekontextualiserad och 

individualiserad beskrivning där samtidigt det moraliskt klandervärda blir be-

gripligt. Eftersom beskrivningen av brottsligheten i sig och som sådan inte är 

ämnet för detta arbete kommer jag inte utveckla något vidare resonemang om 

detta, möjligheten förtjänar dock att uppmärksammas.  

Fletcher argumenterar för att mycket av den moderna brottsligheten, där-

ibland narkotikahandeln, bedrivs av grupper snarare än individer och att det 

därför finns ett behov av att kunna hålla grupperna som sådana ansvariga. 

Detta ska inte förväxlas med ett kollektivt ansvar, eftersom det är gruppen 

som sådan (till exempel ett företag, en nation, en kriminell organisation, etc) 

som hålls ansvarigt och inte alla individer inom gruppen.178 Som framgått här 

kan frågan om, och i så fall hur, modern brottslighet är ett problem för straff-

rätten betraktas från många synvinklar. I nästa kapitel diskuteras specifikt om 

och hur den nätverksbaserade brottsligheten är problematisk. 

                                                 
177 A.a., s. 231-232. 
178 Fletcher 1998, s. 201-203. 
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3 Vad är problemet? 

3.1 Straffrätten – ett skydd för den 
enskilde 

Den straffrättsliga individualismen kan beskrivas som den moderna straffrät-

tens utgångspunkt. Straffrätten är utformad för att vara ett skydd för den en-

skilde. Detta måste vägas mot ett äldre syfte, att hävda statens auktoritet och 

bestraffa dem som bryter mot dess regler (i ännu äldre tid att återställa en 

slags moralisk balans som rubbats). Samtidigt finns också en funktion av att 

uttrycka moraliskt klander.  

De individualistiska idéernas ursprung är som berörts179 något omtvistat. 

Det beror på vad som menas med begreppet, hur historiska källor värderas 

och tolkas och kanske även vilka teoretiska utgångspunkter vi betraktar värl-

den ifrån. I antropologisk forskning har kopplingar gjorts till kristendomen 

och denna religions inverkan på den västerländska världsbilden. Tanken är att 

dagens individualistiska samhällssyn utvecklades över tid. Av allas likhet in-

för Gud blev allas likhet inför lagen. Undersåtarna blev medborgare. Den 

straffrättsliga individualismens genomslag de senaste seklen kan både ses 

som ett moraliskt framsteg och samtidigt som en förskjutning av makt.  

Straffrättens utgångspunkt – att fungera som ett skydd för den enskilde – 

påverkar rättens teoretiska utformning. Endast under vissa, för den enskilde 

medborgaren förutsägbara, omständigheter är straff legitimt. Den enskilde 

måste ha ådagalagt skuld. Ifall ansvaret inte var individuellt skulle rätten inte 

kunna skydda individen. Därför är det naturligt att ansvaret är kopplat till in-

dividens handlingar. Handlingen eller handlingarna, så som de återberättas 

inför domstolen, ska konstituera ett brott och så att säga manifestera vilja eller 

oacceptabel brist på eftertanke i förhållande till följderna.180  

                                                 
179 Se avsnitt 2.1.1. 
180 Som bekant ska det dessutom inte finnas omständigheter kring det återberättade som rätt-

färdigar eller ursäktar den tilltalades agerande. 
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Straff där kopplingen mellan handling och ansvar i någon mån brister, 

såsom vid Felony murder, framstår som främmande för svensk rättsuppfatt-

ning. Så är också denna regel en rest från en tid då den moderna straffrättsliga 

individualismen ännu inte tagit form.  

 

3.2 Nätverksbaserad brottslighet – 
gärningsproblemet  

Alla klandervärda mänskliga ageranden kan inte reduceras till individuella 

handlingar utan att något viktigt går förlorat i beskrivningen. Det klander-

värda i ett folkmord fångas inte av en beskrivning av skeendet som 800 000 

individuella fall av mord. Samtidigt är individuellt gärningsansvar en grund-

princip i straffrätten – så hur ska då en brottsbeskrivning utformas om den tar 

sikte på en gärning vars klandervärdhet bara blir begriplig i en större, kollek-

tiv, kontext? Jag kommer i det följande behandla två svårigheter som nät-

verksbrottsligheten kan tänkas ge upphov till ifråga om brottets ena del – gär-

ningen som konstituerar brottet. 

Den ena svårigheten finns i förhållande till idag gällande rätt. Åklagarens 

gärningsbeskrivning är som bekant ramen för vad som prövas i ett brottmål. 

Gärningsbeskrivningen ska både innehålla de omständigheter som karaktäri-

serar gärningen som brottslig samtidigt som den ska vara utformad på ett så-

dant sätt att det går att urskilja den åtalade gärningen från andra gärningar. 

Beskrivningen bör vara precis och individualiserad.181 Brottslighet som om-

fattar många personer, endast löst kopplade till varandra, med mycket kom-

plexa händelseförlopp blir av naturliga skäl svår både att utreda och att besk-

riva med den grad av precision som är önskvärt. Hur stora bekymren blir på-

verkas i sin tur av hur lagstiftaren förhåller sig till nästa problem. 

Den andra svårigheten gäller eventuella framtida kriminaliseringar – i syfte 

att komma åt nätverksbrottsligheten mer effektivt. När brottslighetens be-

ståndsdelar i form av individuella handlingar stundtals är så små att det hand-

lar om placerandet av en nyckel på ett bildäck, hur ska då en brottslig gärning 

                                                 
181 Wågnert 2017, s. 23. 
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konstrueras? Medgärningsmannaskap och medverkansansvar kräver en sub-

jektiv täckning som inte sällan saknas i fallet med nätverksbrottsligheten. Per-

sonerna som ingår i nätverken må ofta ha kriminalitet som livsstil, men detta 

är ju inte i sig kriminellt. En kriminalisering som inbegriper mer än en gärning 

skulle samtidigt troligen falla under det Jareborg benämner som ”överkrimi-

nalisering”.  

Ett sätt att se på straffrättens roll är att se den som en del av brottsbekämp-

ningen i stort. Bekämpandet av nätverksbrottsligheten skulle sannolikt bli mer 

framgångsrik om brottsbekämpningen inriktades mot personer viktiga för 

hela brottsligheten snarare än det enskilda brottets gärningspersoner. Betrak-

tat ur en polisiär synvinkel, inom ramen för gällande rätt, är en sådan priori-

tering en sak. Samtidigt förutsätter det att dessa strategiskt viktiga personer 

verkligen gör sig skyldiga till sådant som idag är både brottsligt och möjligt 

att bevisa. Men i vissa fall är kanske de strategiskt viktigaste personernas egna 

gärningar inte ens brottsliga. Ett sätt att göra det lättare att komma åt strate-

giskt viktiga personer är givetvis nya kriminaliseringar, men återigen blir det 

svårt att beskriva vilka gärningar det är som egentligen är otillåtna, om det 

klandervärda endast framgår av ett större sammanhang.182 I tillägg till detta 

kan nämnas att kriminaliseringar i sig är något som i den juridiska doktrinen 

har benämnts som en sista utväg, vilket också är naturligt givet att rätten yt-

terst ska vara utformad som ett skydd för individen och dennes frihet.183  

Frågan är om inte fler kriminaliseringar av tidigare osjälvständiga brottsfor-

mer och av sådant som omfattar mer än en enskild gärning är att vänta. An-

ledningarna är två. Lagstiftarens önskemål om en effektiv brottsbekämpning, 

tillsammans med de svårigheter den nätverksbaserade brottsligheten (och an-

nan modern brottslighet) ger upphov till. Ifall de osjälvständiga brottsfor-

merna skulle anpassas för att effektivare kunna tillämpas gentemot nätverks-

baserade brott skulle det samtidigt sannolikt behöva innefatta kontroversiella 

                                                 
182 Här kan nämnas den nya kriminaliseringen i 23 kap. 6 § 2 st. BrB. Denna bestämmelse 

riktar dock in sig på personer med formell eller faktisk makt i en sammanslutning, vilket inte 

nödvändigtvis behöver vara samma personer som är av störst strategisk betydelse för brotts-

ligheten, så som den beskrivits ovan. Dessa är istället ofta de mest svårersättliga personerna. 

Kanske skulle en liknande kriminalisering kunna rikta sig mot dessa, men ”svårersättlig per-

son” är en mer flytande beskrivning än ”ledande person”. 
183 Jmf. Asp, m.fl. 2013, s. 45-53. 
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förändringar. Det som enligt min mening ligger närmast till hands är ett sänkt 

krav på subjektiv täckning i förhållande till medverkansobjektet. Ett exempel 

skulle kunna vara att en ny regel för främjande av brott som utgjort ett led i 

en brottslighet som utövats i organiserad form införs.184  För ansvar skulle det 

i de fallen kunna vara tillräckligt med subjektiv täckning i förhållande till det 

faktum att främjandegärningen gagnat en brottslighet som utövats i organise-

rad form. Subjektiv täckning skulle inte krävas i förhållande till det konkreta 

medverkansobjektet.  

En sådan regel skulle kanske kunna leda till ökad effektivitet men hur pro-

blematiskt straffregler utan krav på full subjektiv täckning ter sig utifrån de 

principer som den svenska straffrätten vilar på ger straffansvarsutredningens 

formuleringar från 1996 prov på. Uppgivandet av kravet på full subjektiv 

täckning ansågs vara ”helt otänkbart”.185 Det leder oss in på nästa del. 

 

3.3 Nätverksbaserad brottslighet – 
ansvarsproblemet 

Inom den kriminologiska forskningen framhålls att nätverksbaserad brottslig-

het upprätthålls genom marknadskrafter snarare än genom enskilda individers 

brottsliga uppsåt. Många av aktörerna inom brottsligheten har inte grepp om 

helheten, utan känner endast till sin egen del i det brottsliga projektet. Detta 

gör dock inte nätverksbrottsligheten mindre samhällsskadlig.  

Samtidigt är täckningsprincipen central inom den svenska straffrätten. Krav 

på full subjektiv täckning finns vid praktiskt taget alla brott. Vid allvarligare 

brottslighet krävs i regel uppsåt. Kravet på subjektiv täckning är bland annat 

det som skiljer ansvar i medgärningsmannaskap från ett kollektivt ansvar. 

Även om en medgärningsman inte själv stått för hela det brottsliga agerandet 

krävs fortfarande subjektiv täckning i förhållande till helheten. Kritik kring 

tillämpningen av denna ansvarsform har också vädrats i den svenska rättsde-

                                                 
184 Jmf. 29 kap. 2 § 6 p. BrB. 
185 SOU 1996:185 Del I, s. 391-392. 
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batten. Brott i medgärningsmannskap är en form av kollektiv gärning och där-

igenom riskerar fleras ansvar som medgärningsmän att bli ett kollektivt an-

svar om inte var och ens enskilda del i tillräcklig grad utreds.  

På senare tid har HD:s praxis indikerat ett stramare avgränsat medgärnings-

mannaskap, där kraven på utredning av vad varje individ har gjort tydliggjorts 

och där en viss enhet i tid och rum är nödvändig för att olika gärningar ska 

kunna knytas samman till ett brott. Medgärningsmannaskapet är inte tänkt att 

vara en form för kollektivt handlande i den mening som detta blir problema-

tiskt ifråga om nätverksbrottsligheten. I nätverksbrottsligheten är gärningarna 

ofta spridda i tid och rum, och inte alltid moraliskt klandervärda om de besk-

rivs utanför sin kontext. Dessutom finns kanske inte subjektiv täckning för 

denna kontext alltid fullt ut hos gärningspersonen. Medgärningsmannaskapet 

kan ses som en ansvarsform för visst kollektivt handlande, men inte för allt 

sådant. Det är inte tänkt för brottslighet som till sin natur är kollektiv, särskilt 

inte då denna som i fallet med nätverksbrottsligheten är spridd i tid och rum. 

Det är en ansvarsform som kan tillämpas när flera är ansvariga för helheten 

(brottet), inte när ingen är ansvarig för helheten men alla för sina individuella 

bidrag (nätverksbrottsligheten). 

Ett sätt att bekämpa nätverksbrottsligheten som redan nämnts är att fängsla 

svårersättliga nyckelpersoner i nätverken, vilket alltså inte behöver innebära 

ledande personer. Straffrätten är emellertid konstruerad för att klandra indi-

viduella gärningar och ingen ska straffas för andras dåd. Ska då någon be-

straffas för att denne har en betydelsefull roll för ett nätverk denne inte ens 

har någon större kännedom om? Det är skillnad på att bidra till ett konkret 

brott och att bidra till en vagare brottslighet. Det förstnämnda kan mycket väl 

redan idag vara ett straffbart främjande medan ett medverkansobjekt saknas i 

det senare fallet. Samtidigt präglas nätverksbrottsligheten överhuvudtaget av 

att många av personerna i nätverken vet lite eller inget om den brottsliga verk-

samheten utöver deras egen roll. Detta torde medföra att den subjektiva täck-

ning traditionellt medverkansansvar fordrar kan vara svår att visa även i fall 

då ett medverkansobjekt kan konstrueras. 
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3.4 Problematiken sedd med tiden som 
perspektiv 

Det är en sak att kriminaliseringar riktade mot den moderna brottsligheten av 

olika skäl kan bli problematiska från principiell eller systematisk synpunkt. 

Det innebär inte att sådana inte förekommer. Tvärtom har flera kriminali-

seringar genomförts under 2000-talet som kan kritiserats utifrån sådana 

aspekter. Lagstiftaren vill av naturliga skäl bekämpa brottsligheten. Kanske 

innebär den snabba utvecklingen att lagstiftaren frestas eller stressas till att 

komma med straffrättsliga övertramp?186 Eller än mer drastiskt: den moderna 

brottsligheten kan kanske inte i förlängningen hanteras inom de gamla ram-

verken? 

De principer som idag är straffrättsliga grundbultar började ta form i ett 

1700-talets Europa som fortfarande stod med ena foten i den gamla världen. 

En resa mellan Rom och Neapel tog lika lång tid på Cesare Beccarias tid som 

på Julius Caesars.187 Det är först under de senaste två seklen som utvecklingen 

stormat fram allt fortare. I den nätverksbaserade brottsligheten ser vi många 

av den nya tidens kännetecken: mobiltelefoner och moderna färdmedel fogar 

samman globala kriminella nätverk på ett sätt som vore otänkbart för bara 

några decennier sedan. Nya typer av synkronisering möjliggörs. Samordning 

över stora rumsliga ytor, under lång tid och inbegripandes flera personer (där 

bara ett fåtal eller ingen har grepp om helheten) var inte en praktisk möjlighet 

förr. Detta gäller alla tänkbara aktörer i alla sammanhang. En parallell kan 

dras till exemplet med folkmord – storskaligt, systematiskt mördande av hela 

folkgrupper är något som de tekniska framstegen under 1800- och 1900-talet 

möjliggjorde. Det kan tänkas att problem med kollektiva handlingar delvis är 

något som uppstår till följd av att tekniska revolutioner skapat nya logistiska 

möjligheter – för både positivt och direkt avskyvärt mänskligt beteende. 

                                                 
186 Det faktum att utvecklingen går så fort att lagstiftaren inte hinner med, med konsekvensen 

att de högsta instanserna får bilda ny rätt allteftersom frågor aktualiseras i domstolarna, har 

påpekats av bland andra Pauliine Koskelo (president i Finlands högsta domstol). Se t.ex. 

Koskelo 2015, s. 625-627. 
187 Resan kanske rentav tog längre tid på 1700-talet eftersom Romarrikets vägnät länge för-

blev överlägset senare tiders kommunikationer. Jmf. Davies 1998, s. 2. 
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Tidigare berördes hur bl.a. Foucault och Norrie beskrivit den liberala straff-

rätten som en konstruktion för sin tid, bevakandes vissa intressen, snarare än 

ett rent moraliskt framsteg.  Kanske börjar denna straffrätt, barn av sin tid, 

närma sig vägs ände? Ifall vi ser den liberala straffrätten som bärare av en 

tidlös moral går det dock inte att betrakta på det sättet. Jareborg ser den nya 

brottsligheten, eller snarare försöken att anpassa straffrätten efter denna, som 

en del av en utveckling som hotar den goda straffrätten. 

Oavsett hur vi värderar den liberala straffrättens principer kan dock proble-

matiken beskrivas som att ny teknologi skapar nya svårigheter som den gamla 

rätten aldrig var tänkt att hantera. Frågan är om problemet i detta fall är oö-

verstigligt? Detta beror på vad vi menar att straffrätten är tänkt för. En dis-

kussion av detta kommer i nästa del. 

 

3.5 Vilka problem ska straffrätten lösa? 

Vilka problem straffrätten ska lösa är inte självklart, således är det inte själv-

klart vad som ska betraktas som problem för straffrätten. Å ena sidan, om vi 

betraktar nätverksbrottsligheten utifrån den straffrättsliga individualismens 

utgångspunkter, kan vi som Jareborg när han diskuterar problemen med mo-

dern brottslighet konstatera att det rör sig om något som straffrätten inte kan 

hantera effektivt. Å andra sidan kan vi, i ett större perspektiv, diskutera vilken 

straffrätt vi ska ha och vad dess övergripande syfte bör vara. Samhället har 

förändrats mycket sedan det 1700-tal då tankarna på rätten som ett skydd för 

den enskilde först tog fast form. Ska vi nöja oss med en straffrätt som syftar 

till att uttrycka moraliskt klander? Vad är det då straffrätten ska uttrycka klan-

der över? Måste straffrätten, i takt med att brottsligheten utvecklas, förändras 

på ett mer grundläggande sätt för att bidra till en mer effektiv brottsbekämp-

ning? 

Den nätverksbaserade brottsligheten kan ses som ett problem för den indi-

vidualistiska straffrätten i den meningen att den delvis faller utanför det straff-

rätten bör befatta sig med. Därmed måste straffrätten skyddas gentemot klå-

fingriga politiker som vill visa sig handlingskraftiga inför väljarna. Straffrät-

ten är i grund och botten bra som den är. 
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Nätverksbrottsligheten kan emellertid samtidigt ses som ett problem i den 

meningen att den visar att den individualistiska straffrätten har brister som 

innebär att denna tvärtom borde förändras i sina grundvalar. En sådan posit-

ion kan motiveras av att straffrätten ses som ett redskap i brottsbekämp-

ningen, eller av en åsikt att det klandervärda i nätverksbrottsligheten kan och 

bör fångas bättre med ett kollektivt handlingsbegrepp. Skillnaden här har 

även en politisk och en ideologisk dimension. Frågan om balansen mellan 

samhället och individen är inte okontroversiell till sin natur. I vilken utsträck-

ning bör staten lösa samhällsproblemen? 

Problematiken rymmer därigenom något känsligt. En besvärlig situation 

uppstår om lagstiftaren för att bemöta samhällsutvecklingen vill förändra 

straffrätten på ett sätt som går i strid mot dess grundprinciper. Hur skulle 

domstolarna, med ett konstitutionellt uppdrag att skydda dessa grundprinci-

per, hantera sådan lagstiftning? Gränslandet mellan juridik och politik är snå-

rigt och någon längre utläggning på detta ämne ryms inte här. Det kan dock 

konstateras att problemet som den nätverksbaserade brottsligheten utgör för 

den individualistiska straffrätten kan beskrivas och ses på olika sätt, vilket 

aktualiserar metaproblemet vilken roll lagstiftaren ska spela i samhället. Hur 

en tolkning kan göras på olika sätt, varigenom svårigheterna görs större eller 

mindre, behandlas i nästa del. 

 

3.6 Problem på flera nivåer med olika 
tolkningsmöjligheter 

Den nätverksbaserade brottsligheten kan tänkas ge upphov till många olika 

problem på flera nivåer i det straffrättsliga systemet. Problemet bör samtidigt 

inte övertolkas, om det kan tänkas att det går att lösa med mindre ingripande 

åtgärder. Syftet med nedanstående stycken är att belysa hur problemet kan 

göras större eller mindre beroende på vilken tolkning som väljs. 

Utifrån nu gällande rätt, i de rättsvårdande myndigheternas verksamhet, kan 

brottsligheten te sig problematisk på grund av sin storskaliga och komplexa 

karaktär. En tydlig och individualiserad gärningsbeskrivning blir svår att göra 

av ett händelseförlopp där gärningarna svårligen låter sig individualiseras. De 
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individer som ur ett strategiskt brottsbekämpningsperspektiv är intressantast 

att låsa in är inte heller de som nödvändigtvis är enklast att sätta dit. Praktiska 

frågor i det polisiära arbetet, åklagarnas arbete som förundersökningsledare, 

domstolarnas krav på åklagarens gärningsbeskrivning, m.m. är frågor som 

kan diskuteras även inom nu gällande rätt. Innan straffrättsliga reformer över-

vägs är det även rimligt att fundera på vilka åtgärder utanför straffsystemet 

som kan bidra till att lösa problematiken. Denna nivå har dock inte varit upp-

satsens fokus. 

En möjlighet är dock att det inte går att komma tillrätta med de samhälls-

skadliga beteenden som lagstiftaren vill bekämpa inom nuvarande ramverk. 

På en högre nivå kan vi tolka problemet som att det är rätten det är fel på. Det 

straffrättsliga handlings- och ansvarsbegreppet, så som det utvecklats i dokt-

rin och tillämpas i domstolarna, kan problematiseras. Kanske kan en utveckl-

ing av synen på vad en handling är och hur kopplingen mellan handling och 

ansvar ser ut bidra till att kollektiva handlingar av det slag som beskrivs inom 

den nätverksbaserade brottsligheten i större utsträckning kan hanteras. Pro-

blemet kan även anses vara själva lagstiftningen. Lagstiftaren behöver 

kanske, för att uppnå en effektivare brottsbekämpning, överväga nya krimi-

naliseringar som kan fånga upp de beteenden och i förlängningen individer 

som ter sig strategiskt viktigast att komma åt. Sådana kriminaliseringar riske-

rar dock att bli problematiska utifrån de grundprinciper som den individual-

istiska straffrätten bygger på. En tanke som inte ter sig helt orimlig är att den 

förändrade brottsligheten kan vara en av orsakerna till de nya kriminaliser-

ingsinitiativ som tagits under 2000-talet. Dessa kriminaliseringar har ofta ge-

nomförts som anpassningar till EU-rättsliga krav, samtidigt kan behovet av 

EU-rättsligt samarbete på detta område tänkas ha ökat av att brottsligheten 

blivit mer gränsöverskridande och nätverksbaserad. Uppsatsen har dock inte 

framlagt en undersökning som tillåter några slutsatser gällande detta tänkbara 

samband.   

På en ytterligare högre nivå kan straffrättens grundläggande syften ifråga-

sättas. Straffrättens syfte att vara ett skydd för den enskilde kan tänkas stå i 

vägen för effektiviteten i statsapparaten, om vi av något skäl skulle välja att 
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värdera det sistnämnda högre. Själva den människosyn som straffrätten byg-

ger på kan diskuteras. Alla gärningar kan betraktas som kollektiva i det avse-

endet att alla människor är under konstant påverkan av sin omgivning. Var 

något börjar och slutar är inte självklart. Hela den västerländska individual-

istiska människosynen så som den vuxit fram genom historien skulle kunna 

diskuteras och ifrågasättas. En sådan diskussion faller utanför ämnet för 

denna uppsats och själv tror jag att en sådan även i andra sammanhang skulle 

vara förhastad. Åtminstone om den tar sin utgångspunkt i den nätverksbase-

rade brottsligheten. 

En rimlig utgångspunkt, då vi ska tolka ett problem, är att välja en tolkning 

som inte gör problemet större än vad som är nödvändigt. Stora problem kräver 

stora förändringar. Stora förändringar riskerar att ge upphov till nya, stora, 

problem. På den högsta nivån av problematisering som ovan nämndes öppna-

des dörren på glänt för en kollektivistisk människosyn. Riskerna med en så-

dan har 1900-talshistorien alltför tydligt demonstrerat. Detta innebär inte att 

förändringar nödvändigtvis är obehövliga. Ett kollektivt handlingsbegrepp 

kan i många sammanhang säkerligen vara användbart. Ett problem bör dock 

inte göras större än vad som är nödvändigt för att lösa situationen, när vi över-

går från att tala om problem till lösningar. Detta kan vara tänkvärt även i andra 

sammanhang, i en tid då verklighetsbeskrivningen är en del av den politiska 

dagordningen. 

När det gäller den nätverksbaserade brottsligheten är det naturligt att först 

försöka hantera denna inom ramarna för de redskap som redan finns. Det har 

dock sedan tidigare framhållits att detta är svårt att göra, om brottsbekämp-

ningen ska fungera effektivt. Ifall straffrätten i något avseende behöver nya 

former vore kanske en utveckling av handlings- och ansvarsbegreppen där 

dessa tydligare skiljs åt på sikt en bättre lösning än mer omfattande krimina-

liseringar. Hur en sådan utveckling av begreppen skulle göras är en annan 

fråga. Några tankar om detta dryftas i nästa del. 
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3.7 Behövs förändringar i kopplingen 
mellan handling och ansvar? 

Före de statliga våldsmonopolen och straffsystemen var brott och straff något 

som människor löste sinsemellan. Den möjliga konsekvensen var utdragna 

släktfejder, blodshämnd och våldsspiraler. Straffrätten har, på en elementär 

nivå, en funktion av att ge offer upprättelse och därmed också upprätthålla en 

slags samhällsfred. Just nätverksbrottsligheten skördar förhållandevis få 

mänskliga offer. Likväl är det problematiskt om samhället via straffrätten inte 

kan fördöma skadliga och moraliskt klandervärda beteenden ur vilka konflik-

ter kan spira.  

Straffrättens syfte har av bland andra Jareborg beskrivits som att ge uttryck 

för moraliskt klander.188 Sett utifrån detta syfte ter sig problematiken an-

norlunda, jämfört med om vi bara behandlar det som ett brottsbekämpnings-

problem. Det klandervärda i nätverksbaserad brottslighet kanske fångas 

bättre i en beskrivning av denna som kollektivt handlande. En brottslighet 

som till sin natur begås av flera borde kanske fördömas genom gärningar som 

är konstruerade med denna natur i åtanke. Det skulle dock kräva nya straff-

rättsliga strukturer, för att undvika kollektivt ansvar. Jag kommer endast ex-

perimentera med tanken i det följande.   

Kollektiva ansvarsformer i straffrätten ter sig oacceptabelt. Den nära kopp-

ling som finns mellan handling och ansvar i dagens straffrätt innebär dock att 

en kollektiv handling också leder till ett kollektivt ansvar. Endast om vi tyd-

ligare skiljer på ansvarssubjekt och handlingssubjekt skulle vi på ett sätt som 

kan te sig mer acceptabelt kunna hantera ett kollektivt handlingsbegrepp. Om 

ett kollektivt handlingsbegrepp förenas med ett individuellt ansvar kan straff-

rättens roll som ett skydd för den enskilde upprätthållas. Rättssäkerheten blir 

då inte lidande på samma sätt som vid exempelvis en Felony murder-regel.  

                                                 
188 En syn som även återspeglats hos lagstiftaren, se t.ex. prop. 2013/14:194, s. 13-14. 
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Det jag tänker mig är att en grupp hålls ansvarig för en kollektiv handling, 

samtidigt som ansvarsutkrävandet fortfarande behöver göras utifrån en be-

dömning av vad som ligger varje individ till last.189 Ett slags individuellt de-

lansvar för helheten, med andra ord. En eventuell vinst är att den ”allt eller 

inget”-situation som kan uppstå då subjektiv täckning brister kan undvikas. 

Till skillnad från vid medgärningsmannaskap, då samtliga döms som ansva-

riga för hela brottet, skulle här brottet som sådant (en kollektiv handling i de 

fall det begås av flera) konstrueras och var och en sedan hållas ansvariga i 

förhållande till helheten i den utsträckning som deras individuella bidrag där-

till rättfärdigade och motiverade. En annan fördel med en på detta sätt föränd-

rad koppling mellan handling och ansvar vore att det skulle medföra en tyd-

ligare bild av vad det moraliska klandret faktiskt riktar sig mot. Klandret rik-

tar sig mot handlingen, påföljden och ansvarsutkrävandet mot personen. Det 

är skillnad på subjekt och handling. En parallell skulle kunna dras till en psy-

kologiskt tänkvärd fras från barndomen: ”Jag blev inte arg på dig[/er], jag 

blev arg på det du[/ni] gjorde”.190 Ett sådant förhållningssätt ligger i linje 

med synen på straffet som något med ett annat syfte än att vara ett uttryck för 

moraliskt klander och fördömande mot människor. Detta är dock något av ett 

sidospår. Tankarna bygger på den tvånivåanalys som Isaacs och Ohlin före-

språkat. Hur ett sådant system i flera nivåer rent praktiskt skulle konstrueras 

vågar jag emellertid inte ge mig närmre in på. Här får jag också stanna. Detta 

är tankelekar, inte färdiga förslag. Uppsatsens syfte har heller inte varit att 

leverera svar, utan att ge en fördjupad problematisering. Nätverksbrottslig-

heten, utspridd i tid och rum, omfattar gärningar som bara kan förstås som 

klandervärda utifrån det stora och spridda skeende de är en del av. Dessa gär-

ningar blir problematiska genom att vara moraliskt klandervärda och samti-

digt svåra att klandra inom straffrättens nuvarande ramar.  

 

                                                 
189 Jmf. engelskans distinktion mellan responsibility och liability samt tyskans mellan an-

twortlichkeit och haftung. Ansvaret skulle kunna ha flera ”nivåer”. 
190 Staten/kulturen/samhället som förälder är en vanlig metafor. Det goda samhället som en 

slags bonus pater familias. Jmf. t.ex. Per Albin Hansson och Rudolf Kjellén med ”folkhem-

met”. 
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4 Avslutande reflektioner och 
slutsatser 

Straffrätten är konstruerad för att skydda den enskilde mot statliga övergrepp. 

Inskränkningar av individens frihet ska vara motiverade och ingen ska straf-

fas utan att ha ådagalagt skuld. Dessa krav konkretiseras i svensk rätt idag 

genom bland annat kopplingen mellan handling och ansvar, så som den har 

utvecklats i doktrinen. En följd av hur sambandet är konstruerat är att kollek-

tiva handlingar, i bemärkelsen handlingar för vilka ingen är ansvarig för hel-

heten men flera för sina individuella bidrag, blir något som ligger utanför vad 

straffrätten på ett acceptabelt sätt kan befatta sig med. Inom dagens ramverk 

är handling och ansvar två sidor av samma mynt och en kollektiv handling 

kan svårligen skiljas från ett kollektivt ansvar. Helheten, gärningen, måste 

förbli något som individen kan sägas vara ansvarig för. Samtidigt låter sig den 

nätverksbaserade brottsligheten svårligen reduceras till individuella hand-

lingar på detta sätt.  

De många beskrivningarna ovan visar dock också hur en problematik kan 

vara många olika saker på samma gång och hur vår bild av problemet föränd-

ras med våra utgångspunkter. Utifrån de i uppsatsens inledning uppställda 

premisserna menar jag att problemet kan beskrivas som just en fråga om hur 

kopplingen mellan handling och ansvar är konstruerad. Ifall ansvaret för den 

otillåtna gärningen inte var en ”allt eller inget”-fråga utan istället en fråga om 

ett individuellt delansvar för helheten skulle en mer nyanserad ansvarsbedöm-

ning möjliggöras. Risken finns att nya kriminaliseringar kommer att fortsätta 

leda till systematiska och principiella problem, om inte straffrättens system 

utvecklas för att bättre kunna hantera nya former av brottslighet. Innan några 

försök till Alexanderhugg vidtas krävs dock betydligt mer omfattande över-

vägningar. Hur en förändrad koppling mellan handling och ansvar skulle se 

ut är en svår fråga och ett konkretare försök att lösa problemet ligger utanför 

uppsatsens syfte.  

När den straffrättsliga individualismen tog form fanns inte de tekniska för-

utsättningarna för den typ av brottslighet som kallas nätverksbaserad. Den typ 
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av problematik som nätverksbrottsligheten ger upphov till kan mycket väl 

tänkas fortsätta växa i takt med att AI, drönare och annan ny teknik i framti-

den fortsätter att ge den organiserade brottsligheten nya ansikten. Något som 

liknar tvånivåanalysen hade då kanske kunnat vara till hjälp för att för att 

möjliggöra en mer adekvat hantering av nya typer av brottslighet samtidigt 

som de moraliska grundfundamenten på vilka den moderna straffrätten vilar 

bibehålls. Huruvida vi överhuvudtaget betraktar problematiken som straff-

rättsligt relevant beror dock på vad vi menar att straffrätten bör finnas till för. 

Det är i slutändan en fråga om politik, ideologi och värderingar. 

Problemet med den nätverksbaserade brottsligheten rör i förlängningen frå-

gan om ansvarets början och slut. På ett djupare plan har den frågan redan 

besvarats av en av de riktigt stora författarna, med en kraft och insikt som gör 

tillägg överflödiga. Hans ord, ur Bröderna Karamazov, får därför avsluta 

detta arbete. 

 

Du skall veta att var och en sannerligen är skyldig inför alla, för allt och 

alla. 

 

- Fjodor Dostojevskij 
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