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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget är organiserad brottslighet mer eller mindre ett vedertaget begrepp. Många 

bär förmodligen på uppfattningen att med organiserad brottslighet förstås 

maffiasyndikat eller stora kriminella organisationer. Det förekommer ibland en 

indelning i tre olika slag av organiserad brottslighet. Till en kategori hänförs de 

traditionella kriminella organisationerna såsom maffian i Italien och USA, kartellerna i 

Sydamerika, Yakuza i Japan samt triader i Kina. I begreppet organiserad brottslighet 

ryms också olika kriminella konstellationer i Östeuropa. Slutligen nämns nationella och 

internationella grupperingar i Västeuropa.1  

Emellertid har brottslighet i princip alltid utövats i mer eller mindre organiserad form. 

Tidigare utgjordes den organiserade brottsligheten av bland annat sjöröveri. Ytterligare 

en form av organiserad brottslighet formaliserades under första världskriget i form av 

smuggling, då det i Sverige infördes ransonering av alkohol.2 Under 1960-talet berördes 

fenomenet organiserad brottslighet i narkotikasammanhang, där det fastslogs att den 

illegala handeln utgör ett typexempel på organiserad brottslighet, då handeln bedrivs av 

organisationer med starka kapitalistiska och personella resurser.3 I Sverige har 

diskussionen om organiserad brottslighet intensifierats sedan MC-gängens inträde under 

1990-talet. När fenomenet organiserad brottslighet diskuteras anläggs ofta ett 

samhällsperspektiv. Organiserad brottslighet har angetts som ett stort hot mot hela 

samhällsstrukturen.4 

Från lagstiftaren har åtgärderna mot nämnda typ av brottslighet främst koncentrerats 

kring straffprocessuella tvångsmedel, vars införande bland annat har motiverats som 

bekämpning av den organiserade brottsligheten.5 Vid sidan av olika straffprocessuella 

tvångsmedel har så kallade okonventionella spaningsmetoder, såsom provokation, 

                                                             
1 Ds 1997:51, s 152 f 
2 BRÅ rapport 2012:13, s 334 
3 Prop. 1968:7, s 107 
4 SOU 2003:74, s 64 och SOU 2003:32, s 253 
5 Se bland annat Prop. 2005/06:178, s 34 ff (buggning) och Prop. 2005/06:177, s 40 f (tvångsmedel 
utanför förundersökning) 
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infiltration med mera, har diskuterats under en lång tid, men trots omfattande 

utredningar har inga lagstiftningsåtgärder vidtagits.6  

Det som, enligt min mening, inte har diskuterats i den omfattning som torde vara 

önskvärt är om och hur själva deltagandet i kriminella nätverk ska behandlas 

straffrättsligt. Det är ändå detta som utgör fundamentet beträffande organiserad 

brottslighet. Enkelt uttryckt: finns det inga deltagare i ett kriminellt nätverk, finns inte 

heller nätverket. Att kriminalisera deltagandet i ett kriminellt nätverk kan utgöra ett 

viktigt led i att bekämpa den organiserade brottsligheten. 

1.2 Problemformulering 

De kriminella nätverken är många och baseras på delvis olika grunder. Den typ av 

brottslighet som är förknippad med den organiserade brottsligheten är problematisk ur 

såväl individuell som samhällelig synpunkt. Det råder föga tvivel om att en god 

bekämpning av den organiserade brottsligheten fordrar effektiva verktyg för 

rättsväsendet, och frågan är om dagens straffrättsliga regelverk uppnår en rimlig grad av 

effektivitet.  En kriminalisering av deltagande i ett kriminellt nätverk är säkerligen en 

effektiv åtgärd. Det är dock inte tillräckligt att åtgärden är effektiv. 

Det finns nämligen vissa grundläggande kriterier som måste iakttas när ett beteende är 

föremål för kriminalisering. Det har bland annat ansetts att en kriminalisering endast är 

befogad om det aktuella beteendet medför skada eller fara.7 Det kan hävdas att själva 

deltagandet i sig inte medför en skada eller en fara för någonting egentligen. Själva 

deltagandet innebär ju enbart att en person proklamerar sin tillhörighet till ett visst 

nätverk. Att kriminalisera deltagande i kriminella nätverk medför således att en gärning 

som egentligen är harmlös straffbeläggs.   

En acceptabel kriminalisering måste därutöver vara förenlig med grundläggande värden 

såsom rättssäkerhet. Den straffrättsliga legalitetsprincipen i 1:1 Brottsbalken (1962:700) 

(BrB) uppställer bland annat ett krav på att lagstiftningen måste vara tydlig och 

förutsägbar. Det är endast vissa former av deltaganden som klandervärda, vilka är 

deltaganden i nätverkens brottsliga verksamhet. En person som endast deltar på en fest 

som anordnas av ett kriminellt nätverk, kan förvisso sägas delta i nätverkets verksamhet 

                                                             
6 Se bl.a. SOU 2003:32, SOU 2003:74 och SOU 2010:103 
7 SOU 1992:61, s 111 
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men det är knappast ett klandervärt deltagande. Kan en kriminalisering av deltagande i 

kriminella nätverk utformas utan att begå övertramp på legalitetsprincipen men för den 

skull inte åsidosätta effektiviteten? 

1.3 Syfte och frågeställning 

I denna uppsats avser jag för det första att undersöka hur deltagandet i kriminella 

nätverk behandlas straffrättsligt enligt gällande rätt. Jag kommer härvid att fokusera på 

hur deltagandet i kriminella nätverk beaktas i rubriceringen vid gradindelade brott samt 

i straffvärderingen enligt 29:1 och 29:2 p 6 BrB, för att sedan diskutera behovet av en 

kriminalisering av själva deltagandet i kriminella nätverk.  För det andra kommer jag att 

analysera om en sådan lagstiftning kan införas med hänsyn till att beteendet möjligen 

inte föranleder någon skada eller fara. Slutligen kommer kriminaliseringen i fråga att 

prövas mot legalitetsprincipens krav på rättssäkerhet. Detta leder till att jag i denna 

uppsats avser att besvara följande frågeställningar: 

• Vilken straffrättslig betydelse har deltagande i kriminella nätverk enligt 

gällande rätt och finns det ett behov av en kriminalisering av deltagande i 

kriminella nätverk? 

• Kan en sådan kriminalisering godtas med hänsyn till det så kallade 

skadekriteriet? 

• Är en sådan kriminalisering förenlig med legalitetsprincipen, och hur nås en 

god balans mellan effektivitet och rättssäkerhet? 

1.4 Metod 

Vid hanteringen av mina ovan nämnda frågeställningar kommer jag att tillämpa en 

rättsdogmatisk metod, vilket innebär att jag kommer att använda mig av sedvanliga 

rättsliga källor såsom lag, förarbeten, praxis och doktrin. Det avsnitt som upptar frågan 

om hur deltagande i kriminella nätverk beaktas enligt gällande rätt innehåller en hel del 

praxis för att påvisa lagstiftningens effektivitet. Jag har uteslutande använt mig av 

domar från Högsta domstolen (HD) och Hovrätten (HovR), då det är domar från dessa 

instanser som har en prejudikatbildande funktion. En större andel domar är från HovR, 

och då jag är medveten om att det är en underinstans kan några definitiva slutsatser inte 

dras i min analys baserat på domarna. Emellertid ger de enligt min mening en 
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fingervisning om vad som utgör gällande rätt. Det avsnitt som ger läsaren en 

redogörelse för hur den organiserade brottsligheten ser ut i Sverige grundas främst på 

utredningar utförda av olika myndigheter, såsom bland annat Rikskriminalpolisen 

(RKP), Säkerhetspolisen (SÄPO), Tullverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

1.5 Avgränsning 

Min avsikt är att endast undersöka de kriminella nätverk som finns representerade i 

Sverige, och som inte kännetecknas av politisk eller religiös extremism. Det medför att 

olika former av terrornätverk inte kommer att upptas i denna uppsats. Jag vill på intet 

sätt utesluta att dessa former av nätverk kan begå likvärdiga brott som de i min uppsats 

behandlade nätverken, men rörande de nätverk som behandlas i denna uppsats saknas 

den politiska och religiösa komponenten. Att behandla dessa former av nätverk fordrar 

således troligen ytterligare överväganden, vilka jag inte avser att göra i förevarande 

kontext.  

Vidare ämnar jag avhandla mina frågeställningar ur ett strikt straffrättsligt perspektiv, 

varför jag inte kommer att analysera dem i ljuset av föreningsfriheten eller andra 

mänskliga rättigheter. Utöver det så kallade skadekriteriet och legalitetsprincipen finns 

det flera straffrättsliga principer som måste beaktas när en kriminalisering av ett 

beteende diskuteras, men det finns inte utrymme att behandla samtliga principer i denna 

framställning varför jag väljer att avgränsa mig till att endast beakta skadekriteriet och 

legalitetsprincipen.  

1.6 Disposition 

I syfte att underlätta läsningen av denna uppsats har jag valt att disponera uppsatsen på 

följande vis. Initialt redogör jag för hur den organiserade brottsligheten ser ut i Sverige 

(kapitel 2). Kapitlet därefter tillägnas den första frågeställningen, nämligen vilken 

straffrättslig betydelse enligt gällande rätt som deltagande i kriminella nätverk har 

(kapitel 3). Detta åtföljs av ett avsnitt som diskuterar spörsmålet, om deltagande i 

kriminella nätverk bör kriminaliseras (kapitel 4). Sedan behandlas de två andra 

frågeställningarna, det vill säga kriminaliseringens förenlighet med såväl skadekriteriet 

som legalitetsprincipen, i kapitel 5. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning (kapitel 

6). 
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2 Organiserad brottslighet i Sverige 

2.1 Inledning 

Benämningen organiserad brottslighet introducerades på allvar under 1970-talet, då 

Rikspolisstyrelsen och Justitiedepartementet började diskutera begreppet. En 

mycket omfattande och systematisk kriminalitet angående fastighets- och 

valutaaffärer, arbetskraft, bilar, prostitution samt spel- och klubbverksamhet 

uppdagades i polisutredningar och i media.8 

Detta kapitel ägnas åt att påvisa hur den organiserade brottsligheten ser ut i 

dagsläget. Kapitlet kommer att innehålla både en redogörelse för de olika typer av 

kriminella nätverk som finns i Sverige och en redogörelse för vilken typ av 

brottslighet som är behäftad med organiserad brottslighet. Innan detta behandlas vill 

jag initialt beröra frågan hur organiserad brottslighet har definierats.   

2.2 Definition av organiserad brottslighet 

I svensk rätt saknas en formell definition av begreppet organiserad brottslighet, men 

det finns flertalet definitioner av fenomenet som tillhandahålls i såväl internationella 

regelverk som av olika svenska myndigheter. Den definition som för svenskt 

vidkommande kan betraktas som central är den inom EU upprättade definitionen. 

Anledningen till att denna definition kan betraktas som central är att flera svenska 

myndigheter, som på ett eller annat sätt arbetar mot organiserad brottslighet, har 

anammat definitionen. Bland de myndigheter som har anammat denna kan nämnas 

Rikskriminalpolisen,9 Säkerhetspolisen,10 Skatteverket, Tullverket, 

Ekobrottsmyndigheten och Kronofogdemyndigheten.11 Med hänsyn till att det är 

förevarande definition som är mest central, är det denna jag kommer att ha som 

utgångspunkt när jag behandlar hur en kriminalisering av deltagande i kriminella 

nätverk kan utformas under kapitel 5.  

                                                             
8 BRÅ rapport 2002:7, s 17 
9 RKP rapport 2009:1, s 6 och Nationella underrättelsecentrets lägesbild av grov organiserad brottslighet 
2014-2015, s 11 
10 SÄPO, Nationell hotbild. Otillåten påverkan från den grova organiserade brottsligheten 2014, s 7 
11 SOU 2011:80, s 81 ff 
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EU:s medlemsstater använder följande kriterier för att möjliggöra en gemensam 

kartläggning av den organiserade brottsligheten på regional nivå:12 

1. Samabete mellan fler än två personer 

2. Individuellt tilldelade uppgifter 

3. Lång eller obegränsad tidsutsträckning 

4. Någon form av disciplin eller kontroll 

5. Misstanke om allvarliga brottsliga gärningar 

6. Verksamhet på internationell nivå 

7. Användande av våld eller hot 

8. Användande av affärsmässiga eller kommersiella strukturer 

9. Deltagande i penningtvätt 

10. Otillbörlig påverkan på medier, politik, offentlig förvaltning, rättsliga 

myndigheter eller ekonomin 

11. Strävan efter vinning och/eller makt 

För att organiserad brottslighet ska vara förhanden krävs att sex av nämnda kriterier 

är uppfyllda, varav 1,3,5 och 11 är obligatoriska. Det ställs således låga krav på 

antalet personer som deltar i verksamheten, men det krävs att organisationen äger en 

viss beständighet över tid samt har ett vinst- och/eller maktsyfte.  

2.3 De kriminella nätverken 

2.3.1 Flera former av kriminella nätverk 

Den organiserade brottsligheten är i skrivande stund mångfacetterad, då den består 

av kriminella nätverk med differentierade strukturer och uttryckssätt som stundom 

har uppstått på olika grunder, samtidigt som det finns faktorer som är gemensamma 

oavsett typ av nätverk. Med hänsyn till det anförda finns det skäl för en uppdelning 

av de kriminella nätverken, men svårigheterna med denna typ av kategorisering då 

gränserna inte sällan är flytande bör beaktas. Schematiskt innefattar fenomenet 

organiserad brottslighet följande typer av nätverk:13 

 

                                                             
12 Kriterierna återfinns i dokumentet 6204/2/97 Enfopol 35 Rev 2 
13 RKP, Polisens lägesbild över organiserad brottslighet 2013, s 3 och Tullverket, Lägesbild organiserad 
brottslighet 2011, s 7 f 
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• Nätverk baserade på broderskap 

• Nätverk baserade på etnicitet, nationalitet eller släktskap 

• Nätverk baserade på uppväxt- eller bostadsområde 

• Ad-hoc- nätverk 

2.3.2 Nätverk baserade på broderskap 

Rent terminologiskt kan det för denna typ av nätverk användas flera beskrivningar. 

Termen broderskap har använts i vissa sammanhang.14 Andra gångbara 

beskrivningar är att nätverket baseras på medlemskap eller att de är 

självmarkerande.15 Till denna nätverkstyp kan hänföras både de grupperingar som 

verkar inom den så kallade 1 % MC-miljön (nedan benämnt MC-gäng) och de 

grupperingar som uppstod på landets anstalter, så kallade fängelsegäng, under 1990-

talet. Med 1 % förstås den skara MC-gäng som är kriminella, det vill säga 99 % 

anses inte kriminella. Med hänsyn till att dåtidens fängelsegäng verkar utanför 

murarna och att det nuförtiden inte bildas några renodlade fängelsegäng, kommer 

framställningen främst att koncentreras kring MC-gängen.16    

Signifikativt för de nätverk som benämns broderskapsgrupperingar är användandet 

av yttre attribut såsom symboler eller tatueringar för att markera tillhörigheten till ett 

visst kriminellt nätverk. Det är inte enbart själva tillhörigheten till ett specifikt 

nätverk som symbolerna gäller, utan det är även av vikt att symbolisera position 

inom hierarkin och erfarenhet. Ett inom MC-miljön välkänt märke är ”Filthy Few”, 

vilket betecknar att bäraren har mördat någon eller i alla fall har deltagit i en 

konflikt med dödlig utgång.17 Ifrågavarande nätverk har en tydlig kriminell identitet, 

och för medlemmarna utgör kriminalitet en livsstil. Nätverken är inte sällan 

hierarkiskt uppbyggda med en president eller en ledare högst upp och med 

underordnade personer som innehar olika befattningar.18  

Flertalet broderskapsbaserade grupperingar utgör avdelningar i ett större kriminellt 

nätverks organisationsstruktur, vilket möjliggör en mobilisering av individer och 

                                                             
14 Tullverket, Lägesbild organiserad brottslighet 2011, s 8 och SOU 2014:63, s 52 
15 RKP, Polisens lägesbild över organiserad brottslighet 2013, s 3 f 
16 SOU 2010:15 s, 43 
17 BRÅ rapport 1999:6, s 20 
18 SOU 2014:63, s 52 
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resurser.19 Olika supportergrupperingar bildas, som i förhållande till 

moderorganisationen agerar som organisationens ”muskler”, vilket i sin tur har 

medfört att den synliga våldsbrottsligheten inom moderorganisationen har 

minskat.20 

En till ett MC-gäng nyrekryterad person intar initialt ställning som ”hangaround”, 

där vederbörande åläggs att utföra diverse arbetsuppgifter för att bevisa sin 

tillgivenhet till MC-gänget. Sedermera kan personen i fråga befordras och erhåller 

provmedlemskap, det vill säga ”prospect”, för att sedan så småningom eventuellt bli 

upptagen som fullvärdig medlem.21   

Trots broderskapsgrupperingarnas struktur har varje person sin agenda och 

genomför därmed kriminella affärer med personer såväl innanför som utanför 

gruppen. När det gäller kriminaliteten fungerar deltagande i ett broderskapsnätverk 

som ett varumärke, där detta utgör ett intyg på att vederbörande är trovärdig vilket 

erbjuder olika kriminella projekt. Deltagande fyller också en funktion som 

skrämselkapital vid exempelvis utpressning och indrivning. När en 

broderskapsgruppering hamnar i konflikt med ett rivaliserande nätverk berör det 

gruppen som ett kollektiv, varför nätverket i sådana situationer fungerar mer 

homogent.22 Det ska dock tilläggas att det faktum att en medlem i en 

broderskapsgruppering tillåts begå brott utanför grupperingen inte innebär 

fullständig självständighet för vederbörande. Det är nämligen inte ovanligt att en del 

av den brottsliga vinsten betalas till ”klubbkassan”.23  

2.3.3 Nätverk baserade på etnicitet, nationalitet och släktskap 

Att språk och kultur förenar människor avspeglas inte bara i samhället generellt, 

utan också när det gäller den organiserade brottsligheten. Det förekommer flera 

kriminella grupperingar i Sverige, där den gemensamma nämnaren är deltagarnas 

etnicitet och nationalitet. Det faktum att den för de aktuella nätverken gemensamma 

nämnaren utgörs av etnicitet och nationalitet innebär inte per automatik att samtliga 

grupperingar på denna grund uteslutande har deltagare av den aktuella etniciteten 

                                                             
19 RKP, Polisens lägesbild over organiserad brottslighet 2013, s 4 
20 SOU 2010:15, s 42 
21 SOU 2000:88, s 38 f 
22 BRÅ, Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg, s 87 f 
23 BRÅ, Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg, s 121 
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eller nationaliteten. I vissa nätverk återfinns den gemensamma etniciteten eller 

nationaliteten i kärnan, medan personerna kring dessa kan ha olika nationaliteter, 

samtidigt som deltagare i andra nätverk uteslutande består av samma etnicitet eller 

nationalitet.24 

Vissa kriminella konstellationer, som kan hänföras till nämnda typ av nätverk, har 

sin bas utomlands och vissa personer med koppling till grupperingen placerade i 

Sverige. Ett för dessa typer av nätverk utmärkande drag är att de personer som är 

placerade i Sverige är utbytbara. Uppstår det problem, till exempel att polisen har 

uppdagat personens kriminella aktiviteter, åker vederbörande tillbaka till baslandet 

för att ersättas av en ny person i Sverige. Härigenom skapas en flexibilitet som är 

svår att hantera för polisen, då det ständigt dyker upp nya kriminella aktörer.25 

En närliggande typ av kriminell gruppering utgörs av nätverk baserade på släktskap. 

Signifikativt för denna typ av nätverk är den rådande slutenheten och lojaliteten 

deltagarna emellan. Rekryteringen till ”familjeföretaget” sker inom familjen, varför 

det talas om att kriminaliteten går i arv. Med hänsyn till att rekryteringen sker inom 

familjen finns de normsättande personerna i barnets eller ungdomens direkta närhet, 

vilket innebär stora problem för olika samhällsinstitutioner att förhindra att en yngre 

person väljer en kriminell karriär inom släkten.26 

I vissa situationer blir det dock aningen missvisande att använda beteckningen 

släktskap, då det enbart kan vara nätverkets kärna som härstammar från samma 

släkt. Vad beträffar övriga medlemmar handlar det mer om att de har vuxit upp i 

samma bostadsort som personerna i kärnan. Nätverk baserade på släktskap 

innefattar sålunda dels renodlade släkter, dels nätverk bestående av en släktbaserad 

kärna med ytterligare deltagare med differentierade etniciteter.27   

Tillsammans med de nätverk som baseras på bostads- eller uppväxtområde är det för 

dessa typer av nätverk utmärkande att ungdomar och ibland barn rekryteras. Likt 

MC-gängen baseras ifrågavarande typ av gruppering på en hierarkisk ordning.28 För 

nätverk baserade på etnicitet och släktskap är den internationella dimensionen 

                                                             
24 SOU 2014:63, s 53 f 
25 RKP rapport 2009:1, s 21 
26 SOU 2014:63, s 64 
27 BRÅ, Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg, s 121 
28 Tullverket, Lägesbild organiserad brottslighet 2011, s 8 
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kännetecknande, vilket underlättar viss brottslighet, exempelvis smuggling.29 Det 

ligger i sakens natur att en gemensam etnicitet underlättar en erforderlig samverkan 

vid gränsöverskridande brottslighet, där producent, distributör och mottagare talar 

samma språk och har samma kulturella bakgrund och sociala koder. Angående 

nätverken baserade på släktskap kan de, till följd av att släkterna är utspridda över 

stora delar av Europa, tillägna sig en bred kriminell plattform.30 

2.3.4 Nätverk baserade på bostads- eller uppväxtområde 

För dessa typer av nätverk brukar flera olika beteckningar tillämpas. En sådan är 

territoriella nätverk eller ungdomsgäng.31 En annan, kanske mer sedvanlig 

beteckning, är förortsgäng.32 Oavsett benämning är det deltagarnas bostads- eller 

uppväxtområde som utgör kärnan beträffande denna typ av nätverk, vilket utgör 

anledningen till mitt val av benämning. Begreppet uppväxtområde ska tolkas brett, 

då det innefattar personer som går i samma skola eller umgås i andra sammanhang 

med gemensamma vänner.33 

Det är lätt att dra slutsatsen att dessa typer av nätverk endast utgör ett lokalt 

problem, då kärnan består av gemensamma bostads- och uppväxtområden, men mot 

bakgrund av att dessa typer av nätverk kan identifieras i hela landet, i såväl stor- 

som småstäder, har detta ansetts utgöra en nationell angelägenhet. 

Framgångsreceptet för att nå den eftertraktade kontrollen, statusen och makten i ett 

bostadsområde är våld. När ett nätverk har uppnått en viss position efter en tids 

etablering och utveckling, övergår det till att bedriva en mer sofistikerad 

brottslighet. Med hänsyn till att nätverk av denna beskaffenhet har nått en så kraftig 

spridning, kan ingen entydig bild av grunden till uppkomsten utkristalliseras. I vissa 

fall består roten till nätverksbildandet av segregation och känslan av utanförskap, 

medan det i somliga fall handlar om rent kriminella syften.34    

Om tidigare behandlade nätverk har en tydlig organisation och struktur, består 

ifrågavarande typer av nätverk, med vissa undantag, av löst sammansatta nätverk 

med en mer horisontell maktfördelning. Visserligen har dessa typer av nätverk vissa 
                                                             
29 RKP, Polisens lägesbild över organiserad brottslighet 2013, s 6 
30 Tullverket, Lägesbild organiserad brottslighet 2011, s 8 
31 SOU 2014:63, s 54 
32 RKP rapport 2009:1, s 20 och Mattsson SvJT 2007, s 18 
33 RKP, Polisens lägesbild över organiserad brottslighet 2013, s 4 
34 Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012, s 4 f 
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äldre ledargestalter som inte sällan är tungt kriminellt belastade, men deras funktion 

kan mer liknas vid ett nav i ett hjul. En märkbar skillnad i förhållande till tidigare 

behandlade nätverk ligger i medlemmarnas ålder. Den nätverkstyp som här 

diskuteras attraherar i regel unga personer. Nätverk baserade på bostads- och 

uppväxtområde bedriver i regel en mer aktiv rekrytering än exempelvis MC-gängen. 

För att ge en pregnant illustration av denna skillnad kan det sägas att till MC-gängen 

söker deltagaren, medan deltagaren till de här aktuella nätverken blir rekryterad.35  

Det finns emellertid vissa likheter med MC-gängen. Somliga nätverk som är 

baserade på bostads- eller uppväxtområde använder olika attribut, såsom namn och 

symboler, för att markera tillhörigheten i ett kriminellt nätverk.36 Om likheten med 

MC-gängen är relativt liten, är likheten med de etniska nätverken i princip än 

mindre. Som ovan anfördes utgörs den, för de etniska nätverken, sammanhängande 

faktorn av etnicitet. När det kommer till de nätverk som det är fråga om här, är 

etnicitet mer eller mindre ovidkommande, då deltagande är geografiskt och socialt 

betingat.37   

2.3.5 Ad-hoc-nätverk 

Dessa former av nätverk bildas för att det ofta är nödvändigt att agera i grupp vid ett 

brotts genomförande. Nämnda nätverk tillkommer således inte för sakens skull och 

faktorer såsom brödraskap och gemenskap, som kan vara av betydelse för andra 

nätverkstyper, är irrelevanta för Ad-hoc-nätverk. Syftet med dessa former av nätverk 

är strikt kapitalistiskt. Det handlar om att uppnå största möjliga vinning. En annan 

väl använd benämning på dessa är marknadsinriktade nätverk.38  

Angående graden av organisation är flexibilitet och frånvaro av en mer uttalad 

organisation signifikativa för Ad-hoc-nätverken. Deltagarna går in och ut, och 

nätverket upphör mer eller mindre för att sedan åter mobilisera när ett nytt kriminellt 

projekt står för dörren.  

                                                             
35 RKP rapport 2009:1, s 20, Matsson SvJT 2007, s 18 f och BRÅ, Brottslighet och trygghet I Malmö, 
Stockholm och Göteborg, s 87 
36 RKP rapport 2009:1, s 20 
37 SOU 2010:15, s 43 
38 BRÅ, Lokal organiserad brottslighet 2010, s 23 och Tullverket, Lägesbild organiserad brottslighet 
2011, s 8 
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Trots Ad-hoc-nätverkens flexibilitet går det att tala om en inre kärna bestående av 

personer som initierar kriminella projekt och styr verksamheten, varför en viss grad 

av organisation ändå finns. Dessa personer kan liknas vid projektledare. 

Förefintligheten av en mer omfattande organisation uppstår vid genomförandet av 

olika brott, då deltagarna intar de olika roller som krävs. Rekryteringen av nya 

deltagare är behovsstyrd i den bemärkelsen att de rekryteras utifrån den kompetens 

som krävs för genomförandet av det kriminella projektet. Det är således inte fråga 

om långsiktiga rekryteringar.39  

Många lever troligen med uppfattningen att de i denna uppsats nämnda 

nätverksformerna verkar sida vid sida och bedriver konkurrerande verksamhet, men 

riktigt så enkelt är det inte. Tvärtom kan det konstateras att personer med olika 

bakgrund och nätverkstillhörighet interagerar i kriminella syften. Ett Ad-hoc-

nätverk kan sålunda enbart bestå av personer som egentligen tillhör andra former av 

nätverk.40   Ett annat viktigt kännetecken för Ad-hoc-nätverk är avsaknaden av en 

utåtriktad kriminell identitet. Nätverken i fråga håller i allmänhet en låg profil, där 

våld är ”bad for business”.41  

2.4 Brottsligheten 

2.4.1 Specialisering eller diversifiering?  

Innan jag berör vilka brott som är typiska för den organiserade brottsligheten bör det 

klargöras att det inte är fråga om att endast vissa specifika brott kan klassificeras 

som organiserad brottslighet. I princip samtliga brott kan hänföras till organiserad 

brottslighet om gärningsmännen ingår i ett kriminellt nätverk.42 Det väsentliga är 

således att brottet utförs inom ramen för ett kriminellt nätverk.  

När de kriminella nätverkens brottslighet diskuteras tillämpas ibland en dikotomi för 

att förklara nätverkens huvudsakliga inriktning. Å ena sidan finns det nätverk som är 

specialiserade på vissa former av brott. Fördelen med denna inriktning är en utbredd 

professionalism och kunskap om exempelvis myndigheters tillvägagångssätt för att 
                                                             
39 BRÅ, Lokal organiserad brottslighet 2010, s 23 och Tullverket, Lägesbild organiserad brottslighet 
2011, s 8 
40 BRÅ, Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg 2012, s 85 
41 BRÅ, Lokal organiserad brottslighet 2010, s 23 och Tullverket, Lägesbild organiserad brottslighet 
2011, s 8 
42 BRÅ idéskrift 18, Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet 2009, s 34 f 
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bekämpa den aktuella brottsligheten. Å andra sidan förekommer det att nätverk 

bedriver en mer diversifierad inriktning av sin verksamhet. De exploaterar flera 

olika marknader, vilket troligtvis leder till en större vinst. Nackdelen med denna 

inriktning är att kunskaperna om de olika marknaderna, och om hur myndigheterna 

agerar för att bekämpa de olika formerna av brottsligheten, blir mindre.43 De aktörer 

som ingår i ett nätverk med en diversifierad inriktning brukar benämnas 

multikriminella, och det är denna form av nätverk som är vanligast.44 

Det är inte helt okomplicerat att på ett systematiskt sätt redogöra för vilken typ av 

brottslighet som begås inom ramen för den organiserade brottsligheten, då i princip 

samtliga brott kan hänföras dit. RKP har gjort en indelning i primär-, sekundär- och 

stödbrott för att visualisera vilken slags brottslighet som begås av de kriminella 

nätverken. Till de först nämnda brotten hör den inkomstbringande kriminaliteten, 

såsom narkotikahandel, rån, smuggling och organiserade stölder. Sekundärbrott 

innefattar den typ av brottslighet som sker i syfte att försvara eller utöka 

marknadsandelar eller för att bibehålla våldskapital. Det är av naturliga skäl 

våldsbrott och hot som hänförs till sekundärbrotten. Den sist nämnda 

brottskategorin, det vill säga stödbrotten, utgörs av sådana brott som erfordras för att 

möjliggöra primärbrotten, exempelvis vapenstölder och penningtvätt.45     

Jag har valt att lägga den av RKP anförda indelningen som grund för min 

redogörelse för den brottslighet som de kriminella nätverken i regel begår. Det är 

dock inte möjligt att inom ramen för denna framställning ge en ingående 

redogörelse för samtliga brottsformer som de kriminella nätverken begår, varför de 

flesta endast kommer att behandlas schematiskt. 

2.4.2 Primärbrott 

Som anfördes ovan utgörs primärbrotten av den inkomstbringande brottsligheten. 

En viktig inkomstkälla, som också kan sägas utgöra basvaran för den organiserade 

brottsligheten, är olika befattningar med narkotika, såsom bland annat smuggling, 

distribution och försäljning. Den narkotika som missbrukas i Sverige är näst intill 

                                                             
43 BRÅ rapport 2005:11, s 45 
44 Tullverket, Lägesbild organiserad brottslighet 2011, s 7 och Polisens lägesbild över organiserad 
brottslighet 2013, s 4 
45 RKP rapport 2009:1, s 6 



19 
 

uteslutande insmugglad, då graden av inhemsk produktion är marginell.46Att hantera 

narkotika har blivit mer riskfyllt med åren då straffen för narkotikabrott successivt 

har skärpts och det internationella samarbetet har förbättrats. Emellertid är 

narkotikabrottsligheten så pass lukrativ att flera aktörer är villiga att ta risken. 

Narkotikabrottsligheten bedrivs inte sällan av organisationer som har sin bas i 

utlandet och sin marknad i Sverige. Vanliga smugglingsförfaranden består av färd 

med bil eller lastbil över gränsen. Ett annat smugglingsalternativ är att narkotikan 

ankommer med båt till någon av Sveriges hamnar. Vid smugglingen göms 

narkotikan i färdmedlets eller kroppens håligheter. Med hänsyn till internets 

framväxt kan smugglingen ske via posten från utlandet.47 

Narkotika är inte den enda vara som är föremål för den organiserade brottsligheten. 

Varor som är förenade med punktbeskattning, exempelvis alkohol och tobak, 

smugglas till Sverige för kommersiella ändamål. Den verksamhet där personer 

befattar sig med nämnda varor betecknas som organiserad, då den kräver 

producenter, transportörer, mottagare, lagerlokaler och distributionskanaler. Den 

alkohol som smugglas är ofta lagligt producerad i ett annat EU-land. Alkoholen 

fraktas sedan till Sverige utan handlingar eller med handlingar som utvisar en annan 

vara, vilken utgörs av ett tunt lager som placeras längst ut på lastpallen.48  

Sedan distribueras alkoholen till olika grossister i mindre partier för att till slut nå 

konsumenterna. Cigaretter som är producerade i Västeuropa köps upp för att sedan 

exporteras till ett land utanför EU. Därefter smugglas cigaretterna in till Europa igen 

för att säljas på den europeiska marknaden. Det förekommer också att cigaretter 

produceras vid illegala tobaksfabriker eller att legala fabriker tillverkar kopior av 

etablerade märken. Cigaretterna smugglas ofta in i Sverige med bil eller lastbil.49 

Ytterligare en vara som brukar förknippas med organiserad brottslighet är vapen. 

Tillgången på vapen är stor i Sverige till följd av en omfattande smuggling. 

Smugglingsmetoder och rutter varierar i relativt stor utsträckning, men en stor andel 

vapen härstammar bland annat från Balkanområdet. Beträffande smuggling urskiljer 

                                                             
46 SOU 2000:126, s 181 
47 BRÅ rapport 2002:7, s 30 f 
48 BRÅ rapport 2002:7, s 32 
49 BRÅ rapport 2002:7, s 32 
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sig Stockholm en aning, då både smugglingsvägarna och vapenfabrikaten är fler än 

vad som är fallet i exempelvis Göteborg och Malmö.50 

Det är inte enbart olika typer av varor som smugglas, utan även människor är 

föremål för smuggling. Människosmugglingen är väl organiserad, och sker med 

hjälp av personbilar, bussar och båtar och sker på ett riskabelt sätt för dem som 

smugglas. Sverige är såväl destinations- som transitland för människosmuggling. 

Smugglingen till Sverige sker främst via andra EU-länder, men det händer att 

människor smugglas hit med reguljärflyg från tredje land. Vanligast är att 

smugglingen sker mot kontant betalning, men det förekommer fall av smuggling på 

kredit. För att kunna betala krediten är det ingen ovanlig företeelse att personen som 

smugglas tvingas arbeta åt smugglaren.51  

En till människosmuggling närliggande företeelse som är associerad till organiserad 

brottslighet är olika former av människohandel. Den kanske mest allmänt kända 

formen av människohandel utgörs av trafficking eller handel med kvinnor för 

sexuella ändamål. Något bör dock sägas om en annan form av människohandel som 

pågår i Sverige, nämligen handel med svart arbetskraft. Till skillnad från exempelvis 

trafficking finns offren för arbetskraftshandeln på den reguljära arbetsmarknaden. 

Det olagliga består i att dessa personer exploateras och utför arbeten under villkor 

som är totalt oförenliga med arbetsrätten.52 

I Sverige finns en efterfrågan på köp av sexuella tjänster, varför det finns en 

marknad för detta ändamål.53 Vad beträffar de kvinnor som exploateras för sexuella 

syften har de ofta sin bakgrund i Ryssland, Baltikum eller östra Europa, men det 

förekommer utnyttjade kvinnor i Sverige med bakgrund i Asien och Afrika. 

Majoriteten av kvinnorna som är föremål för handeln är i 20-årsåldern, men det är 

förekommande att även unga flickor i åldrarna 15-18 år exploateras för sexuella 

ändamål.54 Denna form av människohandel är en lukrativ verksamhet, varför den i 

vinsthänseende brukar jämföras med vapen- och narkotikamarknaden.55  

                                                             
50 BRÅ, Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg 2012, s 14 
51 BRÅ rapport 2002:7, s 30 
52 BRÅ rapport 2012:13, s 340 
53 BRÅ rapport 2008:24, s 7 
54 BRÅ report 2008:21, s 7 
55 Prop. 2001/02:124, s 9 
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En vanlig uppfattning torde vara att rekryteringen föregås av våld eller hot om våld, 

men detta stämmer inte riktigt med verkligheten. Rekryteringen handlar snarare om 

att förmå kvinnorna att själva ta steget in i sexhandeln, vilket sker genom 

övertalning, vilseledande och lockelser. Transporten till Sverige utgörs vanligtvis av 

en kombination mellan färd med bil eller buss och båt.56 

Angående denna form av människohandel räcker det inte med att endast rekrytera 

kvinnor, utan det är minst lika viktigt att förmå dem att stanna kvar i verksamheten. 

Detta sker genom att olika former av kontrollmekanismer vidtas mot kvinnorna, 

exempelvis utnyttjande av det ekonomiska underläge som kvinnorna ofta befinner 

sig i, övervakning, beslagtagande av pass, manipulation och våld. När sist nämnda 

form av kontroll praktiseras sker det ofta genom inlåsning, sexuella övergrepp, 

misshandel, kniv- och dödshot med mera. Nätverken kan också använda sitt vålds- 

och hotkapital för att förmå kvinnorna att gå med på vissa kunders avvikande 

sexuella önskemål.57 

Det är inte enbart handel med olika typer av varor som genererar inkomster för den 

organiserade brottsligheten. Vid sidan av varuhandeln utgör utpressning en viktig 

inkomstkälla. Inom den organiserade brottsligheten kan utpressning tillämpas i flera 

syften. Utpressning kan dels bedrivas systematiskt och utgöra en affärsidé, dels fylla 

funktionen som en bestraffning, så kallad bötning. Den systematiska utpressningen 

kan ske mot såväl företag som mot privatpersoner, och baseras på affärsidén att 

köpa upp fordringar för att sedan driva in dem med hög ränta. Förvisso upphör 

skuldförbindelsen efter att låntagaren har betalat hela summan, men det hindrar inte 

utpressarna från att återkomma med nya betalningskrav. Inom den systematiska 

utpressningen finns inga inslag av konflikthantering, utan bevekelsegrunden för 

verksamheten är ofta ekonomisk vinning.58 

En till utpressning angränsande form av otillbörlig påtryckning är så kallad 

beskyddarverksamhet. Vid beskyddarverksamhet är det svårare att utkristallisera ett 

tydligt offer, då verksamheten bygger på motprestationer från samtliga inblandade. 

För att ta ett exempel kan en företagare överföra regelbundna summor till ett 

kriminellt nätverk, och i gengäld erhålla olika fördelar såsom beskydd från andra 

                                                             
56 BRÅ rapport 2008:24, s 8 
57 BRÅ rapport 2008:24, s 77 ff 
58 BRÅ rapport 2012:6, s 13 ff 



22 
 

kriminella grupperingar och att konkurrens elimineras. Förevarande uppgörelser 

brukar dock föregås av att företagaren utsätts för olika former av hot, varför det 

inom beskyddarverksamhet ofta finns ett offerinslag då den utsatte mer eller mindre 

tvingas in i uppgörelsen.59   

Vidare hör olika former av tillgreppsbrott såsom stölder och rån med efterföljande 

häleri till primärbrotten. Många rån sker inom ramen för ett nätverk. De relativt 

avancerade rånen fordrar samverkan mellan flera personer, omfattande planering 

och rekrytering av personer som besitter olika former av expertkunskaper.60  

Anläggs ett helhetsperspektiv på verksamheten blir nätverket kanske än mer tydligt. 

Rånet eller stölden utgör bara den initiala fasen. I nästa fas inträder hälaren, som 

köper in stöldgodset för att sedan manipulera, marknadsföra och vidareförsälja 

varorna till en brukare eller konsument. Det är inte ovanligt att rånet eller stölden är 

ett beställningsarbete från hälaren, där denne ibland tillhandahåller specialutrustning 

när så krävs.61    

2.4.3 Sekundärbrott 

Den organiserade brottslighetens övergripande syfte är förvisso att tillgodogöra sig 

största möjliga vinst, men de brott som klassificeras som sekundärbrott har stor 

betydelse för verksamheten. Till sekundärbrotten hör nämligen de brott som begås 

för att skydda den kriminella verksamheten.  

En fungerande verksamhet förutsätter att den får fortgå relativt obehindrat, varför 

medlemmarna måste skydda sig från olika myndigheters ingripanden. En frekvent 

förekommande term i detta sammanhang är otillåten påverkan, som utgör en 

samlingsbeteckning för olika former av trakasserier, hot, våld och korruption.62   

Grunden för möjligheten att kunna utöva en framgångsrik otillåten påverkan ligger i 

det vålds- och skrämselkapital som de kriminella nätverken har byggt upp, vilket har 

föranlett att vittnen och målsäganden har avstått från att delta i den rättsliga 

processen endast på grund av vetskapen om kopplingen till ett kriminellt nätverk.63 

                                                             
59 BRÅ rapport 2012:6, s 30 
60 BRÅ rapport 2012:13, s 341 ff  
61 BRÅ rapport 2006:6, s 7 f 
62 BRÅ, Motverka otillåten påverkan, s 35 
63 SOU 2014:63, s 59 och Prop. 2001/02:59, s 14 
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Kapaciteten att utöva otillåten påverkan mot målsägande och vittnen är relativt stor 

inom den organiserade brottsligheten. De hot som framförs är inte sällan 

underförstådda och ibland inte ens straffbara, och exempelvis kan personer iförda 

kläder med gängattribut stå utanför ett vittnes bostad.64   

Det är inte enbart vittnen och målsägande som utsätts för otillåten påverkan, utan 

representanter för olika myndigheter utsätts också för olika former av påverkan. 

Vilken typ av otillåten påverkan som används varierar beroende på vilken 

myndighet personen är verksam vid. Civila yrkesgrupper såsom kronofogde, 

åklagare, domare med flera drabbas främst av trakasserier. När det gäller våld är det 

främst uniformerad personal såsom poliser, tulltjänstemän och kustbevakare som 

utsätts. Hot är relativt jämnt fördelat över samtliga yrkesgrupper. Våld mot 

myndighetsutövare består ofta i misshandel, angrepp på såväl bostad, i form av 

mordbrand och beskjutning, som privatbil.65  

Hur hot mot olika myndighetsföreträdare framställs varierar, men döds- och 

bombhot förekommer liksom hot om att vederbörandes familj ska elimineras. 

Trakasserierna kan vara både direkta och subtila. De direkta trakasserierna kan bestå 

av upprepade telefonsamtal samt hemskickade brev och gåvor, medan de subtila 

trakasserierna kan uttryckas genom att utövarna frekvent befinner sig i närheten av 

myndighetspersonerna, till exempel genom att uppehålla sig vid 

myndighetspersonens hem eller arbetsplats.66 En annan form av otillåten påverkan 

är att ge myndighetsföreträdare diverse otillbörliga erbjudanden. Det kan bland 

annat handla om pengar, föremål, förmånliga köp, måltider, sex med mera.67 

Till sekundärbrotten bör också brotten riktade mot egna medlemmar hänföras. Det 

ligger i sakens natur att ett nätverk baserat på lojalitet och olika grader av disciplin 

inte kan tolerera illojalt beteende från medlemmarna. Ovan anfördes att otillåten 

påverkan mot myndighetspersoner eller personer som deltar i rättsprocessen ofta är 

av subtil karaktär. Detta är dock inte fallet vid påtryckningar mot egna medlemmar, 

då detta sker genom direkta hot och våldsutövning.68 

                                                             
64 BRÅ rapport 2008:8, s 13 och 114 f 
65 BRÅ rapport 2005:18, s 7 f 
66 BRÅ rapport 2005:18, s 7 f 
67 BRÅ rapport 2005:18, s 9 
68 BRÅ 2008:8, s 8 
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2.4.4 Stödbrott  

Tidigare angavs att stödbrotten är direkt kopplade till andra brott, vanligtvis 

primärbrotten, vilket innebär att de inte är helt självständiga. Ett för organiserad 

brottslighet centralt brott är penningtvätt. Enligt 3 § lagen (2014:307) om straff för 

penningtvättsbrott är vissa förfoganden med egendom kriminaliserade, om åtgärden 

bland annat syftar till att dölja att egendomen härrör från brott eller brottslig 

verksamhet. Kärnan i penningtvätt ligger således i döljandet av hur viss egendom 

har förvärvats. 

Omfattningen av penningtvätt i Sverige verkar oklar, då det inte har gjorts någon 

uppskattning av hur stora summor som tvättas.69 Det bör dock betänkas att ett 

effektivt nyttjande av brottsvinster kräver att vinsterna kan omsättas och 

återinvesteras inom den legala ekonomin, vilket i sin tur kräver att ursprunget till 

egendomsförvärvet döljs. Det finns med hänsyn till detta skäl för att anta att 

penningtvätt är ett relativt utbrett problem. 

Beträffande själva förfarandet brukar penningtvätt delas upp i fyra faser. Den första 

fasen är placering och innebär att egendomen rent fysiskt träder in i den legala 

ekonomin, exempelvis på en finansiell institution. I nästa fas, benämnd skiktning, 

sker otaliga transaktioner för att dölja egendomens ursprung. Om skiktningsstadiet 

innebär att ursprunget till egendomsförvärvet döljs innebär den tredje fasen, 

benämnd integreringsfasen, att en legitim förklaring eller källa till 

egendomsförvärvet skapas, vilket ofta sker genom fiktiva affärsuppgörelser. Det är 

efter den tredje fasen pengarna blir vita. I den slutliga fasen investeras de numera 

vita pengarna i legal verksamhet.70  

2.5 Sammanfattning 

Den organiserade brottsligheten i Sverige innefattar flera olika typer av nätverk med 

olika grader av organisation, allt från relativt hierarkiska broderskapsnätverk till löst 

sammansatta förortsgäng. Sedan tillkommer olika Ad-hoc-nätverk där brottsligheten 

kan betraktas som olika projekt. Gemensamt för samtliga nätverk är att det finns en 

                                                             
69 SOU 2012:12, s 56 
70 BRÅ rapport 2011:4, s 23 ff 
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viss grad av organisation och samverkan mellan flera personer, även om detta 

rörande vissa nätverk inskränks till enbart ett fåtal personer.   

Vad brottsligheten anbelangar är det klart att den är vinstorienterad. Detta 

återspeglas av att brottsligheten till stor del handlar om att exploatera marknader och 

profitera på människors behov. Den brottslighet som inte är marknadsinriktad 

innehåller också ett tydligt vinstinslag. Den brottslighet som inte är vinstbringande 

sker för att skydda den kriminella verksamheten och vinsterna samt för att kunna 

använda vinsten i den legala ekonomin.  
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3 Straffrättslig betydelse av deltagande i kriminella 

nätverk 

3.1 Inledning 

I föregående avsnitt beskrevs de olika kriminella nätverken och den brottslighet som 

sker inom ramen för dessa. Innevarande avsnitt tillägnas därför att belysa hur 

deltagande i kriminella nätverk beaktas straffrättsligt enligt gällande rätt, det vill 

säga min första frågeställning i denna uppsats. Frågeställningen kommer att 

besvaras genom en redogörelse för hur deltagande i kriminella nätverk kan beaktas 

dels i rubriceringen vid gradindelade brott, dels i straffvärderingen enligt 29:1 och 

29:2 p 6 BrB. Jag kommer att inleda med att redogöra för deltagandets betydelse vid 

rubriceringen för att sedan behandla hur detta beaktas i straffvärderingen enligt 29:1 

och 29:2 p 6 BrB. 

3.2 Betydelse av deltagande i kriminella nätverk i 

brottsrubriceringen 

3.2.1 Allmänt om rubricering och gradindelning 

Det är inte enbart straffskalan som återspeglar lagstiftarens åsikt rörande graden av 

allvar som ett brott är förenat med. Det är relativt vanligt i svensk straffrätt att 

brotten innehåller en gradindelning. Vissa brott har gradindelats genom att de ges en 

egen brottsbeteckning, exempelvis snatteri, stöld och grov stöld, medan andra brott 

har en gemensam brottsbeteckning för gradindelningen, exempelvis olaga tvång 

eller människorov.  

Vid BrB:s tillkomst diskuterades frågan huruvida det straffbara området skulle 

uppdelas i flera brottsbeteckningar med olika straffsatser eller om färre och mer 

omfattande brottsbeteckningar skulle utformas. I syfte att undvika allt för vida 

straffskalor föreslogs att en gradindelning av åtskilliga brottstyper skulle 

genomföras efter brottets svårighet.71 Departementchefen var av uppfattningen att 

det är förvirrande att den grova graden av en gärningstyp i vissa fall har en egen 

                                                             
71 SOU 1953:14, s 111 f 
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brottsbeteckning och i andra fall inte, varför detta system bör genomföras 

konsekvent.72 Lagrådet fann dock att departementchefens förslag mötte vissa 

problem, då lämpliga brottsbeteckningar inte stod att finna. Lagrådet föreslog att en 

särskild beteckning för de grova fallen enbart bör utsättas när dessa fall behandlas i 

en särskild paragraf.73 

Trots att gradindelningen baseras på en grundläggande gärningstyp räknas varje 

grad, såväl de grova som de ringa, som ett särskilt brott. Detta medför att 

gradindelningen får flera följdverkningar, bland annat gällande preskription och 

användning av straffprocessuella tvångsmedel.74 

Av betydelse vid gradindelade brott är givetvis vilka omständigheter som ska 

tillmätas vikt vid bestämmande av rubricering. I flera fall anges detta i anslutning 

till det aktuella brottets straffskala. I förarbetena till BrB anges att rubriceringen ska 

avgöras på grundval av samtliga omständigheter vid brottet. Beträffande de 

omständigheter som anges i anslutning till brottsbeteckningen anförs att det varken 

är nödvändigt att i de angivna exemplen döma för grovt brott eller uteslutet att 

hänföra andra omständigheter till grovt brott. Omständigheter som rör brottslingens 

person ska inte beaktas vid rubriceringen, utan ska tillmätas betydelse först i 

påföljdsfrågan.75 

Lagstiftarens avsikt har därmed varit att samtliga omständigheter kan beaktas 

oavsett om dessa framgår av brottsbeteckningen. Trots att lagstiftaren förordar en 

viss flexibilitet beträffande vilka omständigheter som ska tillmätas betydelse vid 

rubriceringen, har det i rättspraxis intagits en relativt restriktiv hållning mot att väga 

in andra omständigheter än de i brottsbeskrivningen angivna vid rubriceringen.  

I NJA 1999 s. 25, som gällde rån, uttalar HD följande ”Att utan stöd i den – i och 

för sig inte uttömmande – uppräkning som finns i 8 kap 6 § rubricera gärningen som 

grov bör emellertid inte ske”. I NJA 1999 s. 380 påtalar HD initialt den av 

lagstiftaren förordade flexibiliteten i rubriceringsfrågan. Vidare uttalar HD att det i 

princip krävs att omständigheterna i det enskilda fallet framstår som försvårande i 

                                                             
72 Prop. 1962:10 Del B, s 44 
73 Prop. 1962:10 Del B, s 393 f 
74 SOU 1983:50, s 203 f 
75 SOU 1953:14, s 112 
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motsvarande grad som normalt gäller i de fall som anges i lagens exemplifiering för 

att ett brott ska bedömas som grovt. 

Den andra sidan av myntet är att brottet ofta bedöms som grovt om det föreligger 

omständigheter som särskilt ska beaktas vid rubriceringen enligt lagtexten.76 Med 

hänsyn till det sagda förefaller det vara av stor vikt att omständigheten finns angiven 

i lagtext för att den ska beaktas i samband med rubriceringen. I de fall 

brottsbeskrivningen helt saknar uppgift om vilka omständigheter som är av 

betydelse för rubriceringen, har det angetts i senare förarbeten att de försvårande 

omständigheterna i 29:2 BrB kan användas som riktmärke för att rubricera ett brott 

som grovt.77  

3.2.2 Betydelsen av deltagande i kriminella nätverk i rubriceringen i 
praxis 

Mot bakgrund av det hittills anförda är det i princip direkt avgörande att 

omständigheten finns angiven i lagtext för att den ska beaktas vid rubriceringen. 

Antalet brott, där förekomsten av organiserad brottslighet, kan påverka 

rubriceringen är inte många, men några bör dock nämnas. I 4 § (1971:69) 

skattebrottslagen stadgas att ett skattebrott kan rubriceras som grovt om förfarandet 

har ingått som ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt. Samma 

omständighet ska beaktas vid rubriceringen rörande grovt bidragsbrott enligt 3 § 

(2007:612) bidragsbrottslagen.  

Enligt 3 § (1968:64) narkotikastrafflagen kan ett narkotikabrott klassificeras som 

grovt om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större 

omfattning eller yrkesmässigt. För att rubricera ett smugglingsbrott som grovt kan 

hänsyn tas till om smugglingen ingått som ett led i en brottslighet som utövas 

systematiskt eller i större omfattning, enligt 5 § lagen (2002:1225) om straff för 

smuggling. I samband med HD:s förändrade praxis i narkotikamål har det fastslagits 

att grovt brott, såväl narkotikabrott som smugglingsbrott, ska förbehållas gärningar 

som ingår i en sådan organiserad narkotikahandel med inriktning på att utnyttja 

människors missbruk i kommersiellt syfte.78   

                                                             
76 SOU 2014:63, s 188 
77 SOU 2013:85, s 265 
78 NJA 2011 s. 375 och NJA 2011 s. 675 
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Dessa typer av omständigheter är de närmaste vi kommer för att betrakta deltagande 

i kriminella nätverk som en omständighet som påverkar rubriceringen. Det bör 

klarläggas att det inte är själva deltagandet i kriminella nätverk som utgör en sådan 

omständighet som påverkar rubriceringen, utan dessa omständigheter är knutna till 

den straffrättsliga gärningen. Det finns troligen inget likhetstecken mellan 

kvalifikationsgrunden systematisk och organiserad brottslighet, vilket belyses i ett 

fall från HovR, där domstolen uttalar att brottsligheten förvisso har skett 

systematiskt men det är inte utrett att brottet har utgjort led i organiserad 

brottslighet.79 Det bör tilläggas att de tilltalade hade anknytning till Hells Angels. 

Ska det förhållandet att gärningsmannen deltar i ett kriminellt nätverk tillmätas 

betydelse i rubriceringsfrågan, krävs i princip att domstolarna ”vågar” beakta det 

utan att det framgår av lagtexten. Frågan har belysts i en del rättsfall.   

I NJA 2006 N 70 aktualiserades frågan om det faktum att de tilltalade tillhörde ett 

kriminellt nätverk påverkade rubriceringen. I fallet rubricerades utpressningen som 

grov bland annat med hänvisning till de tilltalades tillhörighet till ett kriminellt 

nätverk. Detta var dock endast en av flera omständigheter som påverkade 

rubriceringen. Utöver tillhörigheten till Hells Angels supportergruppering beaktades 

beloppets storlek, att hoten riktades mot målsägandens och dennes familjs säkerhet 

till person och att hoten vidhållits under en längre tid.  

Det kan givetvis spekuleras om vilken vikt tillhörigheten till ett kriminellt nätverk 

hade vid rubriceringsfrågan, men något svar torde inte kunna ges. Det viktiga är att 

konstatera dels att tillhörigheten till ett kriminellt nätverk tillmättes vikt vid 

rubriceringen, dels att detta bara var en av fyra omständigheter som påverkade 

rubriceringen. Av 9:4 st.2 BrB framgår det att det vid bedömningen om en 

utpressning är grov särskilt ska beaktas om gärningen har innefattat våld eller hot av 

allvarligt slag, vilket innebär att det i det här fallet i alla fall förekom en 

omständighet som har stöd i lagtext. Huruvida detta hade varit tillräckligt för att 

rubricera utpressning som grov förefaller vara oklart.  

Frågan om vilken betydelse deltagande i kriminella nätverk har vid rubriceringen 

har berörts i några fall gällande vapenbrott. Kvalifikationsgrunderna för grovt 

                                                             
79 Hovrätten för västra Sverige dom 2011/10/24 i mål B 4829-10 
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vapenbrott har nyligen ändrats.80 I de berörda rättsfallen har inte den senaste 

lydelsen tillämpats. Det är i detta sammanhang av mindre betydelse enligt min 

mening, då det intressanta är vilken betydelse deltagande i kriminella nätverk har 

vid rubriceringen av ett brott.  

I ett fall från HovR81 diskuterade domstolen risken för att ett vapen skulle komma 

till brottslig användning, vilket skulle utgöra en omständighet som kunde föranleda 

att brottet betraktades som grovt enligt den tidigare lydelsen. Domstolen ansåg att 

bland annat det förhållandet att den tilltalade var medlem i Hells Angels talade för 

att vapnet skulle komma till brottslig användning, men dock fann domstolen att det 

förelåg omständigheter som talade i motsatt riktning, varför HovR vid en 

sammanvägd bedömning nådde slutsatsen att vapenbrottet skulle bedömas enligt 

normalgraden.   

Ett liknande resonemang fördes i ett annat fall från HovR82 som gällde vapenbrott. 

Vid bedömningen av huruvida det förelåg risk för att vapnet skulle komma till 

brottslig användning fäste domstolen vikt vid att den tilltalade var medlem i 

Outlaws MC, men det förelåg vissa omständigheter som talade mot det faktum att 

det fanns en risk för att vapnet skulle komma till brottslig användning. Efter en 

sammanvägd bedömning fälldes den tilltalade för vapenbrott av normalgraden.  

I ett tredje fall83 beträffande vapenbrott fastställde HovR Tingsrättens (TR) dom. 

Även denna gång gällde frågan om vapnet kunde komma till brottslig användning. I 

rubriceringsfrågan uttalade domstolen att rekvisitet var uppfyllt mot bakgrund av att 

den tilltalade införskaffade vapnet för att skydda sig själv och sin familj. Vidare 

uttalade domstolen att vikt bör fästas vid det förhållandet att den tilltalade är 

medlem i Original Gangsters.  

I RH 2008:54 hade flera personer med koppling till Hells Angels bland annat fört 

bort en person i en bil och misshandlat denne. Gärningen utgjorde människorov 

enligt 4:1 BrB, och frågan i målet var vilken straffskala som skulle tillämpas, då det 

i 4:1 st.2 BrB anges en annan straffskala för mindre grovt människorov. TR fann att 

                                                             
80 Prop. 2011/12:109 
81 Hovätten för västra Sverige dom 2011/02/07 i mål B 2899-10 
82 Hovrätten för nedre Norrland dom 2011/12/22 i mål B 1141-11 
83 Göta Hovrätts dom 2012/07/06 i mål B 1906-12 
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brottet inte var mindre grovt, varför straffskalan enligt 4:1 st.1 BrB tillämpades. 

Som grund för sin bedömning uttalade TR följande: 

”I övrigt finns flera omständigheter som gör att brottet bör hänföras till första 

stycket. Det har varit fråga om ett bortförande genomfört av fyra beväpnade 

personer med anknytning till Mc-klubb. R.B. har utsatts för en grov misshandel. 

Genom att anspela på den rädsla som kriminella organisationers varumärke 

framkallar, kan dessa organisationer ofta utföra indrivningsoperationer utan att ta till 

våld. Att förevarande operation har varit ett led i organiserad brottslighet talar - 

förutom medlemskap och användande av klubbtröjor - telefonsamtal som har ringts 

från C.M:s och L.J:s telefoner till personer högre upp inom Hells Angels. 

Sammantaget föreligger övervägande skäl för att brottet är att anse som 

människorov enligt första stycket i 4 kap. 1 § brottsbalken, dvs. inte mindre grovt.”  

HovR var dock av en annan uppfattning och rubricerade människorovet som mindre 

grovt enligt 4:1 st.2 BrB. I skälen till rubriceringen berördes inte det faktum att det 

fanns en stark koppling till Hells Angels, varför det kan antas att den 

omständigheten saknade relevans vid rubriceringen, trots att TR till stor del 

grundade sin motivering till valet av rubricering på kopplingen till ett kriminellt 

nätverk. 

Att en person deltar i ett kriminellt nätverk har stundom beaktats i 

rubriceringsfrågan i rättspraxis, men några anmärkningar bör göras. För det första 

kan någon entydig praxis rörande detta spörsmål enligt mig inte skönjas, då 

domstolarna inte har varit konsekventa med att beakta deltagande i kriminella 

nätverk. För det andra tycks omständigheten att den tilltalade deltar i ett kriminellt 

nätverk inte tillmätas någon större vikt vid den sammanvägda bedömningen av 

huruvida brottet ska betraktas som grovt när den omständigheten väl beaktas.    

3.3 Betydelse av deltagande i kriminella nätverk enligt 

29:1 BrB  

3.3.1 Straffvärdesbegreppet 

Med ett brotts straffvärde förstås, enligt fängelsestraffkommittén, ett brotts 

allvarlighet i förhållande till andra brott. Ett brotts straffvärde framgår av den till det 
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aktuella brottet knutna straffskalan, vilken kan jämföras med straffskalan för andra 

brott. Straffvärdet är därmed ett mått på hur allvarligt lagstiftaren betraktar ett brott i 

relation till andra brott (abstrakt straffvärde). Ett brott har också ett straffvärde i det 

enskilda fallet, där en gärnings allvarlighet bedöms inom ramen för brottets 

straffskala (konkret straffvärde).84 Uppdelningen i abstrakt och konkret straffvärde 

brukar även användas i doktrinen.85 Lagstiftaren använder begreppet straffvärde som 

en sammanfattning av resultatet av bedömningen hur allvarlig den brottsliga 

gärningen är.86  

Uppdelningen i det abstrakta och konkreta straffvärdet har kompletterats av det 

generella straffvärdet. När en gärning rubriceras får den en utgångspunkt för den 

generella straffvärdebedömningen i form av straffskalan. Med hänsyn till att 

straffskalorna är vida, måste domstolarna bestämma ett preciserat värde inom 

straffskalan som därefter kan öka eller minska beroende på omständigheterna i det 

enskilda fallet. Det preciserade värdet som initialt fastställs utgör det generella 

straffvärdet. Det generella straffvärdet fastställs enligt 29:1 BrB och det konkreta 

straffvärdet bedöms mot bakgrund av 29:1 st.2 och 29:2-3 BrB.87 Det generella 

straffvärdet skiljer sig från det konkreta straffvärdet, då det först nämnda utgör 

utgångspunkten medan det sist nämnda utgör slutprodukten. 

3.3.2 Grunder för straffvärdebedömningen 

Enligt 29:1 BrB ska straffet bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan 

efter brottets straffvärde. I 29:2 st. 2 BrB anges vad som ska beaktas vid 

straffvärdesbedömningen, såsom bland annat den skada, kränkning eller fara som 

gärningen har inneburit, gärningsmannens skuld och om gärningen har inneburit ett 

allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. 

Att döma av nämnda stadgande är gärningens förkastlighet central vid bestämmande 

av straffvärdet. Inom ramen för straffvärderingen ska fler faktorer beaktas. En viktig 

faktor utgörs av vilket skyddsintresse som har kränkts, där liv har ett högre värde än 

frihet, och frihet har ett högre värde än egendom och så vidare. En annan viktig 

faktor utgörs av hur nära gärningen är en direkt kränkning av skyddsobjektet. Ju 
                                                             
84 SOU 1986:14, s 131 
85 Zila & Jareborg, Straffrättens påföljdslära, s 103 f 
86 Prop. 1987/88:120, s 36 
87 Stenborre, JT 99/00, s 361 f 
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längre bort från en direkt kränkning av skyddsintresset som gärningen är, desto lägre 

blir straffvärdet. Sedan ska graden av skuld hos gärningsmannen beaktas, där uppsåt 

har ett högre värde än oaktsamhet.88  

Uppräkningen av de faktorer som anges i 29:2 st. 2 BrB var tidigare inte 

uttömmande utan var bara de mest centrala för bedömningen, vilket markerades 

genom uttrycket särskilt. Det fanns dock vissa omständigheter som det inte skulle 

fästas vikt vid, bland annat gärningsmannens person, tidigare brottslighet eller vad 

som har inträffat efter brottet.89 

2010 genomfördes en reform av 29:1 BrB. De i 29:1 st. 2 BrB uppräknade 

faktorerna kompletterades om brottet omfattade allvarliga angrepp på liv eller hälsa 

eller trygghet till person. I samband med tillägget i 29:1 st. 2 BrB berördes frågan 

om uppräkningen bör vara utömmande. Regeringen var av uppfattningen att endast 

de uppräknade momenten i lagtexten borde bedömas av domstolarna i det enskilda 

fallet, varför uttrycket särskilt slopades. De moment som stipuleras i 29:1 st. 2 BrB 

blev härmed uttömmande.90 

Sedan uppräkningen av de omständigheter i 29:1 st. 2 BrB som ska läggas till grund 

för straffvärderingen blev uttömmande är det enligt min mening svårt att väga in 

omständigheten att gärningsmannen deltar i ett kriminellt nätverk vid tidpunkten för 

brottet i straffvärdesbedömningen enligt 29:1 BrB. Före 2010 års reform fanns ett 

visst utrymme för att beakta andra faktorer än de som explicit angavs i lagtexten, 

vilket framgick av uttrycket särskilt. 

Vilka faktorer som kunde beaktas råder det oklarhet om. I doktrinen har det i alla 

fall påtalats att samtliga omständigheter som påverkar straffvärdet, oavsett om de 

framgår av lagtexten eller inte, måste ha sin utgångspunkt i den enskilda gärningen. 

Ytterligare en ståndpunkt som har framförts är att utrymmet att beakta 

omständigheter som höjer straffvärdet, och därmed är till nackdel för den tilltalade, 

torde vara mindre än vid omständigheter som sänker straffvärdet.91 Med hänsyn till 

detta var det enligt min mening svårt att beakta omständigheten att gärningsmannen 

                                                             
88 SOU 1986:14, s 147 f 
89 Prop. 1987/88:120, s 80 och SOU 2008:85, s 56 
90 Prop. 2009/10:147, s 13 
91 Sitte Durling, SvJT 1999, s 184 
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deltog i ett kriminellt nätverk även med tillämpning av den tidigare gällande 

straffvärdesventilen i 29:1 st. 2 BrB.  

Trots det hittills sagda, att det före 2010 års reform fanns svårigheter med att fästa 

vikt vid det förhållandet att gärningsmannen deltog i ett kriminellt nätverk, vill jag 

inte påstå att så aldrig skedde. I NJA 1991 s. 255 togs det i straffvärderingen 

nämligen hänsyn till den tilltalades funktion i organiserad narkotikabrottslighet. Den 

tilltalade medverkade som kurir i en ”organiserad yrkesmässig internationell 

verksamhet av stor omfattning”, för att använda HD:s formulering. HD påtalade att 

kuriren utgjorde en viktig länk i distributionskedjan, varför den tilltalade förtjänade 

ett strängt straff. Eftersom HD tillmätte den tilltalades funktion i det kriminella 

nätverket betydelse, undrar jag hur straffvärdet hade bedömts om gärningsmannen 

hade företagit samma gärningar utom ramen för ett kriminellt nätverk.   

Efter 2010 års reform har utrymmet att beakta omständigheten att gärningsmannen 

deltar i ett kriminellt nätverk blivit ännu mindre, då straffvärdesventilen har slopats. 

Ska omständigheten att gärningsmannen deltar i ett kriminellt nätverk kunna beaktas 

måste detta hänföras till gärningens skada, kränkning eller fara, gärningsmannens 

skuld, eller om gärningen har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa 

eller trygghet till person. I förarbetena till 2010 års reform anges att momenten 

skada, kränkning och fara ska tolkas extensivt, men dessa faktorer ska bedömas 

utifrån innehållet i straffbestämmelsen som har överträtts. Med andra ord handlar 

det om i vilken grad de skyddsintressen som straffstadgandet avser att skydda har 

kränkts genom den av gärningsmannen företagna gärningen.92 

I detta sammanhang är det adekvat att nämna något om HD:s praxis i narkotikamål. 

HD har uttalat att de övre delarna i straffskalan är förbehållna sådan 

narkotikabrottslighet som utgör led i den organiserade och ofta internationella 

narkotikahandeln. Vidare utgör antalet personer som ombesörjer hanteringen av 

narkotikan, hur lång tid narkotikaverksamheten sträcker sig och syftet med 

narkotikahanteringen viktiga faktorer i straffvärdebedömningen.93  

Att det i straffvärdebedömningen fästs vikt vid i vilken kontext narkotikabrottet 

begås ligger enligt min mening i linje med 29:1 st.2 BrB. Det intresse som 

                                                             
92 SOU 2008:85, s 277 f 
93 NJA 2011 s. 357 och NJA 2011 s. 675 
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narkotikakriminaliseringen avser att skydda skadas i större utsträckning om ett 

narkotikabrott endast utgör ett led i en organiserad, och ofta en större internationell 

narkotikabrottslighet som syftar till att exploatera på människors missbruk i 

kommersiellt syfte. Det intressanta är inom vilken kontext gärningen sker. Enligt 

min mening talar inte detta för att det förhållandet att gärningsmannen deltar i ett 

kriminellt nätverk tillerkänns självständig betydelse i straffvärdebedömningen.  

En deltagare i ett kriminellt nätverk som begår en misshandel döms efter den 

åsamkade skadan och vederbörandes skuld. Att tillmäta gärningsmannen klander i 

samband med straffvärdering enligt 29:1 s. 2 BrB på grund av att denne tillhör ett 

kriminellt nätverk, tror jag inte låter sig göras då det inte har någon påverkan på vare 

sig skadan eller gärningsmannens skuld. Enligt min mening har brottsoffrets 

integritet inte kränkts i större utsträckning av det faktum att gärningsmannen tillhör 

ett kriminellt nätverk. Med anledning av det sagda kan det hävdas att utrymmet för 

att beakta deltagande i kriminella nätverk enligt 29:1 BrB har blivit mindre sedan 

2010 års reform, även om utrymmet för att beakta detta inte fanns i betydlig 

utsträckning tidigare. 

3.4 Den försvårande omständigheten i 29:2 p 6 BrB 

3.4.1 Före och efter 2010 års reform 

29:2 p 6 BrB stipulerar att det är en försvårande omständighet om brottet utgör ett 

led i brottslighet som utövas systematiskt, i organiserade former eller om brottet har 

föregåtts av särskild planering. Innan bestämmelsen ändrades tog den sikte på 

brottslig verksamhet, där enstaka brott föll utanför regelns tillämpningsområde trots 

att ifrågavarande brott kan ha föregåtts av en omfattande planering. Den försvårande 

omständigheten avsåg att träffa dels sådana brott som föregicks av en omfattande 

planering som innefattade en serie av gärningar innan brottet förverkligades, dels 

brottslighet i stor omfattning. Som exempel på sådan brottslighet som bestämmelsen 

åsyftade var omfattande narkotikaförsäljning, häleriverksamhet och omfattande 

koppleriverksamhet. En viktig inskränkning i regelns tillämpningsområde var att 

regeln uteslutande träffade personer som hade en betydande roll i den brottsliga 
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verksamheten, varför den exempelvis inte kunde tillämpas på gatuförsäljarna i en 

narkotikaorganisation.94  

Den aktuella bestämmelsen reviderades relativt nyligen, och enligt den nuvarande 

lydelsen är det tillräckligt att brottet utgör ett led i brottslighet som utövas 

systematiskt eller i organiserad form eller om brottet har föregåtts av särskild 

planering. Lagstiftaren ansåg att det är av underordnad betydelse vilken roll 

gärningsmannen intar, varför kravet på att denne skulle inneha en betydande roll 

avskaffades.95  

Med att brott har begåtts i organiserad form menas att det sker inom ramen för ett 

kriminellt nätverk som har en viss kontinuitet, och vars huvudsakliga syfte är att 

begå brott. Det väsentliga ligger i att nätverkets syfte att begå brott sträcker sig 

längre än till det brott som är föremål för rättegången, och att det aktuella brottet har 

ett naturligt samband med nätverkets brottslighet. Det är inte nödvändigt att brottet 

begås av den eller de som organiserar verksamheten.96 

3.4.2 Tillämpningen av 29:2 p 6 BrB 

I ett fall från HovR97, benämnt 2011 års fall, berörs 29:2 p 6 BrB beträffande 

vapenbrott. I samband med en husrannsakan påträffades vapen hos en deltagare i 

Outlaws MC. HovR konstaterar att vapenbrottet inte har utgjort ett led i en 

brottslighet som utövas i organiserad form. Enbart det faktum att en person deltar i 

ett kriminellt nätverk utgör inte en sådan försvårande omständighet som avses i 29:2 

p 6 BrB.  

I ett annat fall från HovR,98 benämnt 2012 års fall, behandlas frågan om 29:2 p 6 

BrB kunde tillämpas rörande en grov misshandel. Fallet handlade om att ett antal 

deltagare i Hells Angels med tillhörande supportergrupp uppsökte tre deltagare i 

Outlaws MC på en restaurang för att misshandla dem, vilket de också gjorde. HovR 

konstaterade att gärningsmännen tillhörde Hells Angels eller dess 

supporterorganisation och hänvisade till RKP:s bedömning att dessa organisationer 

                                                             
94 Prop. 1987/88:120, s 83 f 
95 Prop. 2009/10:147, s 30 f 
96 Prop. 2009/10:147, s 43 
97 Hovrätten för nedre Norrland dom 2011/12/22 i mål B 1141-11 
98 Svea Hovrätts dom 2012/06/01 i mål B 2762-12 
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uppfyller EU:s kriterier för organiserad brottslighet. Beträffande frågan om 29:2 p 6 

BrB kan tillämpas i förevarande fall uttalar HovR:  

1) Brottet har haft en tydlig koppling till nämnda organisationer, och  

2) Syftet har varit att skada ett rivaliserande kriminellt nätverk och dess 

medlemmar.  

Trotts detta drar HovR slutsatsen att 29:2 p 6 BrB inte är tillämplig, då 

omständigheterna inte är sådana att brotten utgör ett led i en brottslighet som utövas 

i organiserad form. Vilka omständigheter som erfordras för att 29:2 p 6 BrB ska 

kunna tillämpas uttalar sig inte HovR om.    

Ett tredje rättsfall från HovR,99 benämnt 2013 års fall, som aktualiserar 

effektiviteten i 29:2 p 6 BrB var till omständigheterna att döma ganska snarlikt 2012 

års fall. Ett relativt stort antal deltagare i Hells Angels och dess två 

supporterorganisationer attackerade Svineri MC:s klubbfest. Flera festdeltagare 

misshandlades, inredningen slogs sönder och flera västar utvisande Svineri MC 

tillgreps. HovR konstaterade initialt att gärningsmännen hade anknytning till Hells 

Angels med tillhörande supporterorganisationer. När HovR gjorde bedömningen om 

29:2 p 6 BrB var tillämplig fastslogs:  

1) Det var inte styrkt att brottet var kopplat till de aktuella nätverken, även om det 

låg nära till hands att anta det,  

2) Det bakomliggande motivet till brottet var oklart,  

3) Det kunde inte heller visas att gärningsmännen ingick i ett nätverk vars syfte att 

begå brott sträckte sig längre än till det i fallet ifrågavarande brottet. Mot bakgrund 

av detta valde HovR att inte tillämpa 29:2 p 6 BrB.  

I 2012 års fall kunde brottets koppling till ett nätverk och brottets bakomliggande 

motiv konstateras, vilket inte kunde göras i det senare fallet. Enligt min mening är 

det rimligt att anta att tillämpningen av 29:2 p 6 BrB i 2012 års fall föll på kriteriet 

att det måste påvisas att nätverkets syfte att begå brott sträckte sig längre än det 

aktuella brottet, även om det inte uttryckligen framgick av avgörandet. Det är 

nämligen det kriteriet som uttryckligen tillkommer i 2013 års fall. 

                                                             
99 Göta Hovrätts dom 2013/05/14 i mål B 90-13 
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Jag har svårt att förstå det resonemang som förs i HovR i 2013 års fall angående 

kopplingen till nätverket (i fallet Hells Angels med supporterorganisation). Med 

hänsyn till att det var flera deltagare ur nätverket som deltog, att attacken skedde 

mot ett annat nätverk och att det, som anförs i avsnitt 2.3.2, var i samband med 

konflikter med andra nätverk som deltagarna uppträdde kollektivt, måste det anses 

att brottet hade en koppling till nätverket. Enligt min uppfattning är kopplingen till 

nätverket lättare att skönja i ett fall som detta än i många andra fall, där deltagare i 

kriminella nätverk är inblandade.    

Ponera att exempelvis två medlemmar i en broderskapsgruppering bedriver 

utpressning mot en krögare. Begås brottet för egen räkning, består kopplingen till 

nätverket i princip enbart av det faktum att medlemmarna bär nätverkets symboler 

och beteckning vid utpressningstillfället och att en andel av pengarna ibland ska 

tillfalla ”klubbkassan”. Med hänsyn till detta finns det i alla fall en indirekt koppling 

till nätverken. Frågan är om det är en tillräckligt stark koppling för att dra slutsatsen 

att ifrågavarande kriterium är uppfyllt.  

Mot bakgrund av 2013 års fall har jag svårt att se att domstolarna skulle nå 

slutsatsen att kopplingen till nätverket är tillräckligt stark för att 29:2 p 6 BrB ska 

kunna tillämpas. För det första är antalet deltagare ur det kriminella nätverket färre. 

För det andra sker utpressningen mot en person som inte deltar i ett rivaliserande 

nätverk. För det tredje uppträder nätverket inte kollektivt, då det inte rör sig om en 

konflikt med ett rivaliserande nätverk.  

Kriteriet att nätverkets brottslighet måste sträcka sig längre än det föreliggande 

brottet vållar också problem beträffande tillämpningen av 29:2 p 6 BrB. Av de 

tidigare nämnda fallen från HovR att döma kan faktumet att nätverket uppfyller 

samtliga kriterier för organiserad brottslighet inte tas som intäkt för att 

ifrågavarande kriterium är uppfyllt. Enligt min mening bör detta snarare kunna tas 

till intäkt för att nätverkets brottslighet sträcker sig längre än till det aktuella brottet. 

Den organiserade brottsligheten, bortsett från Ad-hoc-nätverken, behöver bygga upp 

ett starkt skrämselkapital för att nå framgång med sin verksamhet. Som bekant ingår 

det i broderskapsgrupperingarnas verksamhet att deltagarna uppvisar olika attribut 

som inger rädsla. Enligt min mening blir det ologiskt att ett antal personer skulle 
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bilda ett nätverk med tydliga attribut, och bygga upp ett skrämselkapital genom 

våldsamheter i syfte att begå endast ett brott.  

Jag har inga invändningar mot att HovR stipulerar ett krav som innebär att 

nätverkets brottslighet måste sträcka sig längre än det aktuella brottet. Genom ett 

sådant kriterium särskiljs organiserad brottslighet från brott som föregås av 

samverkan mellan flera personer. Samverkar ett antal personer för att begå ett brott 

kan brottet mycket väl vara organiserat, men det är skillnad på organiserade brott 

och organiserad brottslighet, då brottsligheten vid organiserad brottslighet inte har 

någon begränsning i tiden. Då det inte är tillräckligt att det aktuella nätverket 

uppfyller samtliga kriterier för organiserad brottslighet, är det legitimt att fråga vilka 

omständigheter som måste föreligga för att påvisa att nätverkets brottslighet sträcker 

sig längre än enbart till det aktuella brottet.  

Det är fråga om en bedömning av händelser som ligger i framtiden. Ett alternativ 

skulle kunna utgöras av det faktum att gärningsmannen tidigare har begått brott 

inom ramen för sitt kriminella nätverk. Att beakta gärningsmannens tidigare 

brottslighet kan möjligen vara en indikator, men jag är av uppfattningen att den 

indikatorn är svagare än det faktum att gärningsmannen tillhör ett nätverk som 

uppfyller kriterierna för organiserad brottslighet. Tidigare brottslighet behöver inte 

nödvändigtvis innebära fortsatt brottslighet.  

Ett deltagande i ett kriminellt nätverk utgör däremot en starkare indikator på att 

personen i fråga även framledes kommer begå brott, och att det aktuella brottet 

enbart är ett led i en organiserad brottslighet. Deltagande i ett kriminellt nätverk ger 

å ena sidan ökade möjligheter att begå brott, men till följd av deltagandet kan det å 

andra sidan krävas av den enskilde att denne begår brott. Som tidigare har nämnts 

baseras flertalet nätverk på en hierarkisk ordning, och med hänsyn till disciplinen 

och lydnadsplikten som följer därav, kan deltagande i sig föranleda att brott kommer 

att begås. Det som möjligen skulle kunna tala emot fortsatt brottslighet från en 

medlem i ett kriminellt nätverk är att vederbörande lämnar det kriminella nätverket.  

Det bör dock tilläggas att det inte behöver vara helt självklart att det är en rimlig 

ordning att deltagande i ett kriminellt nätverk tas som intäkt för att brottsligheten 

sträcker sig utöver det aktuella brottet, då bedömningen baseras på huruvida 

gärningsmannen deltar i ett kriminellt nätverk eller inte. Bedömningen skulle 
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troligen tendera att bli standardiserad, där det endast tas hänsyn till vilket nätverk 

vederbörande tillhör. Att bedömningen huruvida gärningsmannens brottslighet 

sträcker sig längre än till det enskilda brottet baseras ändå på det förhållandet att 

vederbörande tillhör ett nätverk som uppfyller gällande kriterier för organiserad 

brottslighet. Det är enligt min mening en bättre ordning än att exempelvis väga in 

gärningsmannens tidigare brottslighet eller annan bakgrundsinformation. Det rör sig 

till syvende och sist om en bedömning av något som den enskilda domaren vid 

domstillfället inte kan försäkra sig om.  

Att lagstiftaren, genom den försvårande omständigheten i 29:2 p 6 BrB, har velat 

tydliggöra att brott begångna inom ramen för kriminella nätverk är mer 

klandervärda råder det knappast några tvivel om. Att lagstiftaren fokuserar på 

deltagare i kriminella nätverk och deras brottslighet, påvisas av att regeln inte är 

tillämplig rörande brottslighet som personer inom ett legalt bedrivet nätverk 

begår.100  

Den omständigheten att lagstiftaren, genom den försvårande omständigheten i 29:2 

p 6 BrB, vill markera mot brott begångna inom ramen för kriminella nätverk, saknar 

dessvärre betydelse om regeln i fråga innebär allt för stora tillämpningsproblem. Det 

kriterium som torde vara svårast att uppfylla med hänsyn till fallen från HovR rör 

omständigheten att nätverkets brottslighet måste sträcka sig längre än till det 

ifrågavarande brottet. Det bör också tilläggas att det med anledning av 2013 års fall 

inte är särskilt tydligt heller vilka omständigheter som ska vara förhanden för att nå 

slutsatsen att brottet kan kopplas till ett nätverk. 

De svårigheter som finns med att tillämpa 29:2 p 6 BrB påtalas också i senare 

förarbeten. I utredningen befaras det att omständigheten att ett brott har begåtts 

inom ramen för organiserad brottslighet inte kommer att få något större 

tillämpningsområde i praktiken. En anledning till detta uppges vara att det krävs 

utredningsåtgärder som går utanför den aktuella brottsutredningen, vilket ofta inte 

låter sig göras på grund av resursbrist.101 

Att en tillämpning av 29:2 p 6 BrB kräver omfattande utredningsåtgärder belyses i 

NJA 1997 s. 622, som gäller försök till grov varusmuggling. När HD hanterade 

                                                             
100 Prop. 2009/10:147, s 43 
101 SOU 2014:63, s 194 
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påståendet om att det handlade om en brottslig verksamhet som var särskilt noggrant 

planerad, uttalade HD att det endast kunde visas att gärningsmannen blev tilldelad 

uppgiften att agera transportör, att han handlat på andra personers uppdrag och att 

vederbörande fått ersättning för utförandet av transporten. De föreliggande 

omständigheterna var inte tillräckliga för att betrakta brottet som ett led i en 

brottslighet som var särskilt noggrant planerad. Vad som därutöver krävdes uttalade 

sig inte HD om.   

Att regeln i fråga var svår att tillämpa före 2010 års reform belyses av NJA 2006 N 

70, där frågan aktualiserades om det utgjorde en försvårande omständighet att en 

utpressning genomfördes av flera medlemmar i Hells Angels supportergruppering. I 

fallet krävde de tilltalade att målsäganden skulle betala flera hundratusen kronor, 

och för att understryka kraven hotades målsäganden med våld, som skulle riktas 

både mot målsäganden själv och mot dennes familj om inte kraven infriades.  

Riksåklagaren var av uppfattningen att detta var ett typexempel på den 

utpressningsverksamhet som kännetecknar MC-gängen, och att denna till sin art och 

sina verkningar är betydligt allvarligare än de typfall som ligger till grund för 9:4 

BrB. HD var av en annan uppfattning, och menade att det inte var utrett i vilken 

mån de tilltalade var engagerade i sådan verksamhet som riksåklagaren gjorde 

gällande. Vidare menar HD att det faktum att MC-gäng bedriver organiserad 

brottslig verksamhet inte kan utgöra en försvårande omständighet enligt 29:2 p 6 

BrB. 

Av det ovan sagda kan slutsatsen dras att tillämpningen av 29:2 p 6 BrB i princip 

alltid har mött praktiska problem. Det har kort sagt varit för svårt att tillämpa den i 

praktiken. Trots att regeln, i och med 2010 års reform, tydligare har inriktats mot 

kriminella nätverk kan det knappast hävdas att den har fått ett större genomslag, 

vilket påvisas av de anförda domarna.  

3.5 Sammanfattning 

I förevarande avsnitt har jag redogjort för den straffrättsliga betydelsen av 

deltagande i kriminella nätverk. Redogörelsen omfattar hur denna omständighet 

påverkar såväl rubriceringen vid gradindelade brott som straffvärderingen enligt 

29:1 och enligt 29:2 p 6 BrB. Som framgår av min redogörelse är det vid 
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rubriceringsvalet som deltagande i kriminella nätverk har störst chans att få 

genomslag. Som anfördes ovan präglas denna bedömning av en viss inkonsekvens 

av domstolarna, och den aktuella omständigheten verkar inte ha en särskilt 

utslagsgivande effekt vid den sammanvägda bedömningen när den väl beaktas. Ska 

deltagande i kriminella nätverk få straffrättslig effekt, måste detta beaktas mer 

konsekvent och väga tyngre i den sammanvägda bedömningen än vad som sker 

idag. 

Vidare ställer jag mig frågan om inte utrymmet att beakta deltagande i kriminella 

nätverk inom ramen för 29:1 BrB faktiskt har minskat sedan reformen 2010. Att den 

så kallade straffvärdesventilen särskilt har slopats medför att domstolarna endast får 

fästa avseende vid de moment som framgår av lagtexten, vilket i sin tur föranleder 

att omständigheten att gärningsmannen deltar i ett kriminellt nätverk måste anknytas 

till de aktuella momenten. Omständigheten att gärningsmannen deltar i ett kriminellt 

nätverk får således ingen självständig betydelse. 

Beträffande tillämpningen av den försvårande omständigheten i 29:2 p 6 BrB, möter 

den inte obetydliga praktiska problem, då framgång med tillämpningen är beroende 

av att åklagaren vidtar utredningsåtgärder som egentligen går utanför 

förundersökningen av själva brottet. Det är inte ett orimligt antagande att detta ofta 

inte låter sig göras på grund av resursbrist. Sedan är det fortfarande oklart vilka 

omständigheter som ska föreligga för att det kan konstateras att gärningsmannen 

tillhör ett nätverk, vars brottslighet sträcker sig längre än till det brott som är 

föremål för rättegången.   

Min konklusion är att dagens system inte fäster avseende vid den omständigheten att 

gärningsmannen deltar i ett kriminellt nätverk i den utsträckning som är önskvärd. 

Gällande rätt är sålunda inte tillräckligt effektiv i bekämpningen av den 

organiserade brottsligheten.  

Slutligen bör något sägas om rimligheten i att tillmäta en gärning högre straff, 

antingen i form av att gärningen betraktas som grov eller i straffvärderingen 29:1-2 

BrB, på grundval av att gärningsmannen deltar i ett kriminellt nätverk. Anledningen 

till att det är allvarligare att begå ett brott som ett led i brottslighet i organiserad 
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form har ansetts vara att gärningsmannens avsikt att begå brott sträcker sig längre än 

vad som är fallet vid ett enstaka brott.102  

Den nyss nämnda motiveringen bakom regeln hänförs till omständigheter som 

egentligen ligger utanför den gärning som är föremål för prövningen. Att en gärning 

är väl planerad utgör en försvårande omständighet enligt 29:2 p 6 BrB, och av 

motiveringen bakom detta följer att gärningsmannen har större möjlighet att lyckas 

med sitt uppsåt om gärningen är noga planerad. Dessutom ökar också möjligheterna 

för gärningsmannen att besinna sig om brottet planeras.103 Här rör det sig dock om 

omständigheter som hänförs till den ifrågavarande gärningen, vilket skiljer sig från 

motiveringen bakom varför brott som utgör ett led i organiserad brottslighet ska 

tillmätas större klandervärde.       

Jag är ingen moståndare till viljan att uppnå en mer effektiv bekämpning av den 

organiserade brottsligheten, men jag är av uppfattningen att det finns vissa nackdelar 

med att fästa straffrättslig vikt vid deltagande i kriminella nätverk, vare sig det sker i 

straffvärderingen eller rubriceringen vid gradindelade brott. Enbart det faktum att 

gärningsmannen tillhör ett kriminellt nätverk gör egentligen inte gärningen mer 

klandervärd. Är det verkligen mer klandervärt om en deltagare i ett kriminellt 

nätverk skjuter en person i benet än om jag själv gör det?  

Att en gärning tillmäts större klandervärde i rubriceringen vid gradindelade brott 

eller i straffvärderingen enligt 29:1 och 29:2 p 6 BrB, på grund av omständigheten 

att gärningsmannen tillhör ett kriminellt nätverk, har enligt min mening två 

nackdelar:   

1) Det kan ifrågasättas om denna omständighet gör gärningen mer klandervärd 

2) Är man av den uppfattningen att gärningen är mer klandervärd på grund av att 

gärningsmannen deltar i ett kriminellt nätverk, får denna omständighet ändå 

ingen större straffrättslig effekt idag.  

 

 

 
                                                             
102 SOU 2008:85, s 285 
103 SOU 2008:85, s 284 
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4 Behov av en kriminalisering av deltagande i 

kriminella nätverk 

4.1 Inledning 

I föregående kapitel kom jag till slutsatsen att deltagande i kriminella nätverk inte 

beaktas i önskvärd utsträckning enligt gällande rätt. Därför övergår jag nu till att 

diskutera behovet av att kriminalisera deltagande i kriminella nätverk, vilket skulle 

medföra att detta får reell straffrättslig betydelse. Med hänsyn till att en 

kriminalisering är en väldigt genomgripande åtgärd, måste det föreligga ett starkt 

behov av densamma. Utgångspunkten måste vara vilket hot som den organiserade 

brottsligheten står för. Enligt min mening måste hotbilden analyseras ur både en 

kvalitativ och en kvantitativ synvinkel, det vill säga vilka slags brott begås det inom 

ramen för organiserad brottslighet och hur utbredd är den organiserade 

brottsligheten i Sverige.  

Detta kapitel är disponerat på följande vis. Initialt redogörs för hur hotbilden av den 

organiserade brottsligheten har diskuterats och problematiserats i doktrinen. Sedan 

diskuteras hotbilden av den organiserade brottsligheten ur ett kvalitativt perspektiv, 

där jag presenterar fyra centrala punkter som kännetecknar organiserad brottslighet. 

Därefter behandlas hur utbredd den organiserade brottsligheten är i Sverige. 

Slutligen redovisar jag min slutsats. Min bedömning av hotbilden baseras till stor 

del på kapitel 2.     

4.2 Hotbilden av organiserad brottslighet 

4.2.1 Hotbilden i doktrinen 

Som angavs i avsnitt 1.1 har organiserad brottslighet utpekats som ett hot mot hela 

samhällsstrukturen. Konstruktionen av hotbilden från den organiserade 

brottsligheten har dock mött kritik, då det handlar om svårgripbara och diffusa 

begrepp. Att hotet är diffust innebär i och för sig inte att hotet blir mindre allvarligt, 

men det finns risk för att hotbildskonstruktörerna hellre tenderar att överskatta än att 
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underskatta hotet.104 En anledning till att hotbilden av den organiserade 

brottsligheten ibland kännetecknas av överdrifter är att begreppet ingår i såväl den 

politiska som den massmediala retoriken. I dessa sammanhang är det inte helt 

ovanligt att framför allt broderskapsgrupperingarna tillskrivs egenskaper, som de 

inte lever upp till.105 

Trots att bilden av det hot som den organiserade brottsligheten utgör ibland kan vara 

överdriven, finns det vissa punkter som gör den organiserade brottsligheten till ett 

stort problem. De problematiska faktorerna som brukar förknippas med organiserad 

brottslighet rör de kriminella nätverkens förmåga att ackumulera kapital och den 

systemhotande verksamheten.106 

4.2.2 Den organiserade brottslighetens fyra kännetecken 

Att studera vilka kännetecken som är förknippade med den organiserade 

brottsligheten är viktigt av främst två skäl. För det första åskådliggörs vilket hot 

denna form av brottslighet utgör. För det andra kan dessa kännetecken avgränsa den 

organiserade brottsligheten från annan brottslighet, inklusive organiserade brott. 

Vad gäller den organiserade brottsligheten kan fyra kännetecken utkristalliseras: 

För det första (I) är den organiserade brottsligheten i stor utsträckning 

marknadsinriktad, där nätverken profiterar på människors laster och behov. Som 

nämndes i avsnitt 2.4.2 tillser de kriminella nätverken att det finns ett utbud av 

bland annat narkotika, alkohol, tobak och sexuella tjänster. Eftersom det finns en 

efterfrågan, som självklart varierar beroende på vilken typ av vara det är fråga om, 

blir verksamheten vinstbringande. Det leder till att nätverken står för en fortlöpande 

brottslighet, vilken bygger upp kunskaper och ekonomiska resurser som kan 

återinvesteras i den kriminella verksamheten. Härigenom skapas förutsättningar för 

nätverken att växa i omfattning med potential att begå mer avancerade brott.  

Ett annat problem som kan tänkas uppstå när de kriminella nätverken blir relativt 

kapitalstarka är ökade möjligheter att parasitera på de legala marknaderna genom att 

göra affärer med legala näringsidkare, eller genom att bilda eller överta legala bolag 

som en täckmantel för organiserad brottslighet. Gränsen mellan den legala och den 
                                                             
104 Flyghed SvJT 2007, s 60 f 
105 SOU 2012:44, s 223 f 
106 Korsell m.fl., Organiserad brottslighet i Sverige, s 20 f, SOU 2014:63, s 66 ff och Ds. 2008:38, s 35 
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illegala marknaden riskerar därmed att suddas ut när vanliga konsumenter, på grund 

av sammanblandning, köper varor och tjänster som härrör från organiserad 

brottslighet. På detta vis profiterar den organiserade brottsligheten indirekt på 

vanliga konsumenter. Om vissa aktörer på en legal marknad gör affärer med 

organiserad brottslighet drabbas också själva marknaden, då det skapar en illojal 

konkurrens eftersom marknadens aktörer inte driver sina verksamheter på samma 

villkor.   

För det andra (II) finns det hos den organiserade brottsligheten ett beteende som är 

av systemhotande karaktär. Det handlar inte sällan om att kriminella nätverk 

påverkar vittnen, målsägande eller myndighetspersoner på ett otillbörligt vis i syfte 

att skydda sin kriminella verksamhet. Påverkandet i sig kan vara relativt 

odramatiskt, då det kan räcka med att gärningsmannen gör klart sin tillhörighet till 

ett kriminellt nätverk för ett vittne eller en målsägande. Trots att påverkandet kan 

vara diskret och lagligt är innebörden klar, vilket kan föranleda att vittnet avstår från 

att berätta om sina iakttagelser.  

Enligt min mening är det inte endast otillåten påverkan som är av systemhotande 

karaktär. Många utpressningsfall har sin grund i såväl autentiska som fiktiva 

skulder, som kriminella nätverk ombesörjer indrivning av. Det handlar med andra 

ord om att kriminella nätverk övertar uppgifter som egentligen handhas av en statlig 

myndighet, det vill säga Kronofogdemyndigheten. 

Beskyddarverksamhet kan också sägas innebära ett övertagande av statliga 

myndigheters uppgifter, då det handlar om att ”skydda” exempelvis en 

näringsidkare från andra kriminella nätverk i utbyte mot betalning. I vanliga fall är 

det polisen som ombesörjer skydd av personer och deras näringsverksamhet, vilket i 

realiteten innebär att beskyddarverksamhet egentligen handlar om ett övertagande 

av en polisiär uppgift. En viktig skillnad ligger i att både Kronofogdemyndighetens 

och polisens verksamhet är lagreglerad, medan detsamma knappast kan sägas om de 

kriminella nätverkens indrivnings- och beskyddarverksamhet.       

En tredje central punkt (III) beträffande den organiserade brottsligheten ligger i 

nätverkens skrämsel- och våldskapital. Detta utgör på många sätt en förutsättning 

för att nå framgångar beträffande såväl den vinstbringande som den preventiva 

delen av verksamheten. Den som utgör föremål för en indrivning eller är beredd att 
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vittna måste dels vara medveten om konsekvenserna av att inte följa 

gärningspersonernas uppmaning, dels vara medveten om att det kriminella nätverket 

har sådan förmåga att konsekvenserna kan realiseras. Att ett nätverk ska kunna 

förknippas med möjligheten att bruka grovt våld, kräver att nätverkets medlemmar 

tidigare har brukat grovt våld. Det handlar således om att kunna förtjäna sitt ”dåliga 

rykte”.  

Ett fjärde problem (IV) som jag anser vara värt att tillägga är det ställningstagande, 

och därmed ett synligt utmanande, som en individ gör när denne väljer att delta i ett 

kriminellt nätverk. Ansluter en person sig till ett kriminellt nätverk indikerar detta 

enligt min mening att vederbörande har en mer varaktig avsikt att begå brott än om 

personen ifråga planerar exempelvis ett bankrån med några kumpaner utan att för 

den skull ansluta sig till ett kriminellt nätverk. Det finns också stöd för slutsatsen att 

en deltagare i ett kriminellt nätverk begår fler och/eller grövre brott än vad 

vederbörande hade gjort om denne inte hade tillhört en kriminell gruppering.107 

Det är naivt att tro att personer väljer att gå med i ett kriminellt nätverk enbart med 

avsikten att begå exempelvis ett bankrån eller att ombesörja en narkotikaleverens. 

Det är också på denna punkt, tillsammans med punkt III ovan, som organiserad 

brottslighet kan särskiljas från organiserade brott. Vid organiserade brott kan såväl 

punkt I och II som nämndes ovan uppfyllas, medan det blir svårare att uppfylla 

punkt III och IV.  

För att ta ett exempel kan nämnas ett antal personer som samverkar för att begå en 

omfattande stöld av Ferraribilar. Utöver omfattande planeringsåtgärder av själva 

tillgreppet har de träffat en överenskommelse med en legal bilhandlare. 

Överenskommelsen innebär att biltjuvarna erbjuds ett antal miljoner för stölden och 

för modifieringen av bilarna, så att bilarna kan saluföras i bilhandlarens ordinarie 

sortiment. I samband med stölden blir tjuvarna upptäckta av ett antal 

förbipasserande personer. De lyckas ändå genomföra stölden och leverera 

stöldgodset till bilhandlaren. Tjuvarna erhåller betalning och bilarna saluförs i 

bilhandlarens ordinarie sortiment. Tjuvarna tar dock det säkra före det osäkra, då de 

identifierar de förbipasserande personerna och hotar dem i efterhand.  

                                                             
107 SOU 2010:15, s 44 f 
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Att brottet i det föreliggande fallet skulle vara organiserat råder inget tvivel om med 

hänsyn till den omfattande planeringen och fördelningen av arbetsuppgifter som 

brottet kräver. Vinstmotivet är klart och tjuvarna erhöll ett större arvode för 

projektet. Brottet medförde också att exklusiva bilar tillhandahölls vanliga 

konsumenter, trots att bilarna tillskansats på illegal väg. Det systemhotande inslaget 

i verksamheten finns också, då tjuvarna bestämde sig för att hota de förbipasserande 

vittnena.  

Punkt I och II som nämndes tidigare är enligt min mening uppfyllda, men det är 

tveksamt om det kan hävdas att tjuvarna har det skrämsel- och våldskapital som 

krävs för att lyckas avskräcka de förbipasserande personerna att vittna. Eventuellt 

hänvisar tjuvarna till ett kriminellt MC-gäng i samband med hotet, men då kan det 

knappast hävdas att det är de enskilda tjuvarna som besitter skrämselkapitalet. 

Väljer tjuvarna sedan att leva livet på Bahamas och således lägger ner sina 

kriminella karriärer, är det inte fråga om någon varaktighet i deras brottslighet. 

Väljer de däremot att ingå ett mer systematiskt samarbete med bilhandlaren, där 

tjuvarna åtar sig att kontinuerligt leverera och modifiera stulna bilar blir det däremot 

fråga om en varaktig brottslighet. Trots detta kan deras brottslighet inte betecknas 

som organiserad om de inte har tillgång till ett omfattande vålds- och 

skrämselkapital enligt punkt III.  

Visserligen kan betydelsen av att särskilja organiserade brott från organiserad 

brottslighet ifrågasättas. Enligt Träskman är det meningslöst att överhuvudtaget utgå 

från en dikotomi bestående av organiserad brottslighet och icke organiserad 

brottslighet, då all brottslighet är mer eller mindre organiserad.108 Träskman har en 

poäng i att all brottslighet är mer eller mindre organiserad, men jag är av den 

uppfattningen att den organiserade brottsligheten är säregen med hänsyn till att 

samtliga ovan nämnda punkter ofta uppfylls, varför organiserad brottslighet bör 

särskiljas från såväl annan brottslighet som från organiserade brott.  

4.2.3 Den organiserade brottslighetens utbredning 

Det är inte tillräckligt att enbart utkristallisera vissa kännetecken som gör den 

organiserade brottsligheten säregen. Det måste också utredas hur utbredd denna 

                                                             
108 Träskman SvJT 2007, s 110 
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form av brottslighet är. Som nämndes i avsnitt 2.3 är den organiserade brottsligheten 

i Sverige nätverksbaserad. Detta innebär inte att samtliga nätverk är uppbyggda 

enligt samma mönster och struktur. Vissa former av nätverk har en tydlig hierarkisk 

ordning medan andra är mer löst sammansatta. Detta är inte konstigt, då deltagandet 

är baserat på olika grunder, och själva nätverksformen saknar enligt min bedömning 

relevans i förevarande sammanhang. 

Nedan följer en redogörelse, grundad på nätverksform, för hur utbredd den 

organiserade brottsligheten är i Sverige. För de nätverk som baseras på gemensam 

etnicitet, nationalitet och släktskap finns inga uppgifter om utbreddheten att tillgå. 

Detsamma gäller Ad-hoc-nätverken, då deras brottslighet begås i en projektform.  

• Nätverk baserade på gemensam uppväxt- och bostadsort 

De så kallade förortsgängen har nått en relativt stor utbredning i Sverige. RKP 

har uppskattat antalet geografiska områden, där dessa former av kriminella 

nätverk har en negativ påverkan på lokalsamhället, till 55 stycken fördelade över 

22 städer.109 

• Nätverk baserade på broderskap 

I dagsläget uppskattas antalet broderskapsgrupperingar inom 1% Mc-miljön till 

cirka 50.110 

4.3 Konklusion 

Den sammantagna bilden av vilket hot den organiserade brottligheten utgör är tydlig. 

Med hänsyn till de fyra uppräknade kännetecknen hotar den organiserade brottsligheten 

viktiga värden i samhället. Det handlar inte enbart om hot mot enskildas liv och hälsa, 

utan såväl den legala ekonomin som rättsstatens förmåga att beivra grov brottslighet 

sätts i gungning. Till detta kommer att dessa hot inte ska betraktas som några 

enskildheter, utan med deltagandet i kriminella nätverk följer också en varaktighet i 

denna hotbild. Dessutom kan det hävdas att deltagare i kriminella nätverk är farligare 

för samhället än andra kriminella aktörer med hänsyn till deras stora brottsbenägenhet. 

                                                             
109 RKP, En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället 2014, s 3 
110 BRÅ, Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg, s 71 
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Den organiserade brottsligheten, sett till antalet nätverk, har också nått en relativt stor 

utbredning i Sverige.  

Sammanfattningsvis är jag av uppfattningen att den organiserade brottsligheten är av så 

allvarligt slag att det föreligger ett behov av att överväga en kriminalisering av 

deltagande i kriminella nätverk. En sådan kriminalisering torde vara ett effektivt verktyg 

i kampen mot denna form av brottslighet, då existensen av de kriminella nätverken är 

betingad av att människor faktiskt deltar i deras verksamhet. Finns det inga människor 

som kan delta i nätverkens verksamhet, finns inte heller nätverken.  
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5 Kriminalisering av deltagande i kriminella nätverk 

5.1 Inledning 

I kapitel 3 drog jag slutsatsen att deltagande i kriminella nätverk inte beaktas i 

särskilt stor utsträckning enligt gällande rätt. I kapitel 4 diskuterade jag, mot 

bakgrund av kapitel 2, om det finns ett behov av att kriminalisera deltagande i 

kriminella nätverk, där jag konkluderade att det finns ett sådant behov. I ljuset av 

detta övergår jag nu till att behandla frågan om en sådan kriminalisering är möjlig 

med hänsyn till vissa grundläggande straffrättsliga principer.   

I en indirekt demokrati överlämnas makten att lagstifta, inklusive straffrättslig 

sådan, till de av folket valda representanter som sitter i riksdagen. Att politiker 

tillerkänns rätten att kriminalisera oönskade beteenden innebär inte att vad som helst 

kan kriminaliseras, då det finns vissa rättsliga begränsningar i 

”kriminaliseringsfriheten”. Enligt Lernestedt rör det sig om två olika typer av 

begränsningar. Den ena formen av begränsning är konstitutionell där 

Regeringsformen och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna inbegrips, 

medan den andra begränsningen utgörs av straffrättsliga principer.111 I denna 

uppsats är det uteslutande de straffrättsliga begränsningarna som är av intresse.  

Ett syfte med min uppsats är att utröna om en kriminalisering av deltagande i 

kriminella nätverk är möjlig att genomföra med hänsyn till att gärningen som 

kriminaliseringen ska omfatta måste innebära en skada eller fara, och det kan 

ifrågasättas om själva deltagandet i sig innebär en sådan skada eller fara. 

Det är dock inte enbart spörsmålet huruvida kriminaliseringen är förenlig med det så 

kallade skadekriteriet som jag avser att besvara. Jag ställer också frågan om en 

sådan kriminalisering kan genomföras utan att viktiga rättssäkerhetsgarantier, som 

innefattas av legalitetsprincipen, sätts ur spel. 

Detta avsnitt disponerar jag på följande vis. Först redogör jag för tidigare 

tankegångar rörande kriminalisering av deltagande i kriminella nätverk. Därefter 

kommer kriminaliseringens förenlighet med skadekriteriet att diskuteras och 

                                                             
111 Lernestedt, Kriminalisering, s 96 
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analyseras, och sedan övergår jag till att diskutera huruvida kriminaliseringen går att 

förena med viktiga rättssäkerhetsgarantier som legalitetsprincipen föreskriver.   

    5.2 Tidigare överväganden 

Diskussioner om att kriminalisera deltagande i kriminella nätverk är inget 

främmande inslag för svenskt vidkommande. År 2004 anslöt sig Sverige till FN:s 

konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Artikel 5.1 a ii) i FN:s 

konvention stipulerar att aktivt deltagande i den organiserade sammanslutningens 

brottsliga verksamhet ska straffbeläggas, om gärningsmannen har vetskap om 

organisationens syfte och allmänna brottsliga verksamhet. När deltagandet inte sker 

i organisationens brottsliga verksamhet krävs det för straffbarhet vetskap om att 

deltagandet kommer att bidra till sammanslutningens brottslighet.  

Regeringen nådde slutsatsen att några lagstiftningsåtgärder inte behövde vidtas för 

att uppfylla de åligganden som följer av konventionen, då reglerna om medverkan, 

förberedelse och stämpling till samt underlåtenhet att avslöja brott uppfyller 

konventionens påbud och något krav på kriminalisering av enbart deltagande i en 

sammanslutning inte följer av konventionen.112  

Med hänsyn till att det som åsyftas enbart är deltagande i en sammanslutnings 

brottsliga verksamhet, eller att deltagandet kommer att bidra till sammanslutningens 

brottslighet, är bedömningen att detta träffas av de osjälvständiga brottsformerna 

fullt rimlig. Med hänsyn till avgränsningen, att straffbeläggandet enbart skulle gälla 

deltagande i organisationens brottsliga verksamhet, blir detta inte särskilt aktuellt för 

min del, då jag inte med min kriminalisering avser att särskilja ett kriminellt 

nätverks brottsliga verksamhet från dess övriga verksamhet.  

När Sverige antog Rådets rambeslut 2008/841/RIF om kampen mot organiserad 

brottslighet fanns två alternativ för att uppnå de i rambeslutet uppställda målen. Det 

ena alternativet innebar att Sverige åtog sig att kriminalisera alla former av 

medverkan samt försök och förberedelse till de brott som rambeslutet anger. Det 

andra alternativet innebar att stämpling till dessa brott skulle kriminaliseras. 

Regeringen fastslog att de, oavsett val av alternativ, nödgades att vidta 

lagstiftningsåtgärder, och genomförandet skedde i enlighet med det först nämnda 
                                                             
112 Prop. 2002/03:146, s 28 ff 
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alternativet med hänsyn till att lagstiftaren undviker att kriminalisera en persons 

deltagande i en kriminell organisation utan att samtidigt uppställa krav på att en 

konkret straffbar gärning har begåtts inom ramen för organisationens verksamhet.113 

Frågan om det bör införas straffansvar för deltagande i kriminella sammanslutningar 

har utretts även i Sverige, men utredningen omfattade inte själva deltagandet i en 

kriminell sammanslutning, utan det deltagande som var föremål för det utvidgade 

straffansvaret rörde bland annat finansiering av verksamheten, upplåtelse av lokal 

till verksamheten med mera.114 Enligt utredningen talade övervägande skäl för att 

någon utvidgning av det straffbara området inte borde ske med hänsyn till bland 

annat att en sådan bestämmelse enbart skulle utgöra en komplettering till de 

osjälvständiga brottsformerna.115 Mot bakgrund av att utredningen inte omfattade 

själva deltagandet i kriminella nätverk blir den föga aktuell för min analys. 

5.3 Skadekriteriet 

I åklagarutredningen framfördes följande fem punkter som måste uppfyllas för att en 

kriminalisering skulle vara befogad:116  

1. Det beteende som kriminaliseringen riktas mot kan föranleda påtaglig skada 

eller fara 

2. Alternativa sanktioner står inte till buds, skulle vara irrationella eller kräva 

oproportionerligt höga kostnader 

3. Straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar 

4. Straffsanktion ska vara effektiv för att motverka det oönskade beteendet 

5. Rättsväsendet ska ha kapacitet att klara den eventuellt ytterligare belastning som 

kriminaliseringen medför 

Dessa krav på en kriminalisering har även godtagits av lagstiftaren.117 I 

straffrättsutredningens betänkande kan en liknande uppräkning återfinnas:118 

1) Det tänkta straffbudet ska avse ett konkret och godtagbart skyddsintresse 

                                                             
113 Prop. 2007/08:144, s 15 
114 SOU 2000:88, s 171 
115 SOU 2000:88, s 180 ff 
116 SOU 1992:61, s 111 
117 Prop. 1994/95:23, s 55 
118 SOU 2013:38 Del 2, 498 
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2) Det beteende som är föremål för kriminaliseringen måste kunna orsaka skada 

eller fara för skada på skyddsintresset 

3) Kriminaliseringen får inte äventyra tillämpningen av skuldprincipen 

4) Det får inte finnas något tillräckligt värdefullt motstående intresse 

5) Det får inte finnas en alternativ metod som är tillräckligt effektiv för att komma 

till rätta med det oönskade beteendet 

Att döma av nämnda uppräkningar är skadekriteriet centralt, det vill säga ett krav på 

att det beteende som är föremål för kriminaliseringen orsakar skada eller fara för 

skada på skyddsintresset. Att deltagare inom organiserad brottslighet skadar viktiga 

skyddsintressen råder det inget tvivel om mot bakgrund av vad som anfördes i 

kapitel 2 och 4. Sedan är dock frågan om det kan sägas att själva deltagandet skadar 

eller innebär fara för skada på dessa skyddsintressen.  

Från skadebegreppet brukar rena obehagskänslor exkluderas, då det med skada 

förstås en slags negativ påverkan som drabbar andra individer, staten eller 

allmänheten.119 En närliggande definition av skada är någon form av negativt 

värderad förändring av ett objekt, vilket kan vara såväl fysiskt som ideellt.120 

Lernestedt fastslår att en inom doktrinen ofta använd definiton av skada är för det 

första att det ska finnas något som värderas positivt eller är värt att upprätthålla, det 

vill säga ett intresse med Lernestedts terminologi. För det andra måste något utgöra 

en påverkan på detta intresse. För det tredje måste denna påverkan värderas 

negativt.121   

Mot bakgrund av innebörden i skadebegreppet och den i avsnitt 2.4 beskrivna 

brottsligheten som sker inom ramen för organiserad brottslighet, är det otvetydigt att 

de brottsliga gärningar som deltagarna i kriminella nätverk begår medför omfattande 

skador. Det är dock uteslutande de brottsliga gärningarna som åsamkar dessa 

skador. Själva deltagandet medför inte i sig en negativt värderad påverkan på ett 

intresse som förtjänar straffrättsligt skydd. Även om deltagandet inte medför några 

direkta skador, är det dock tydligt att deltagandet har en indirekt effekt, då 

effekterna av den organiserade brottsligheten uppkommer på grund av deltagandet. 

                                                             
119 SOU 2013:38, s 484 
120 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s 89 
121 Lernestedt, Kriminalisering, s 189 
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Om deltagande i kriminella nätverk inte innebär någon skada på de tidigare nämnda 

skyddsintressena, är frågan om själva deltagandet utgör en fara för skada på 

skyddsintressena. I doktrinen brukar konkret fara och abstrakt fara användas. Med 

konkret fara förstås att det föreligger konkret fara för skada i det enskilda fallet, 

medan det med abstrakt fara ofta handlar om att bedöma om en gärning rent allmänt, 

det vill säga inte i det enskilda fallet, kan leda till viss skada.122 Eftersom konkret 

fara tar sin utgångspunkt i det enskilda fallet är det svårt att hävda att det alltid 

föreligger konkret fara för att de tidigare nämnda skyddsintressena skadas när en 

person väljer att ansluta sig till ett kriminellt nätverk. Beroende på nätverksform och 

på den rådande situationen kan det för det första ta en viss tid innan en nybliven 

deltagare börjar begå sådan brottslighet som skadar ett viktigt skyddsintresse. För 

det andra innebär själva deltagandet att personen i fråga endast proklamerar sin 

tillhörighet till ett visst nätverk, vilket i sig är tämligen harmlöst.     

Förklaras deltagande i kriminella nätverk med hjälp av fara för skada på de tidigare 

nämnda skyddsintressena, är det främst abstrakt fara som bör användas enligt min 

mening. Anledningen till detta är att bedömningen inte sker i det enskilda fallet, 

utan det är fråga om att göra en bedömning om deltagande i kriminella nätverk 

typiskt sett eller i allmänhet utgör fara för att de viktiga skyddsintressena skadas. 

Jag är dock tveksam till att beteckna deltagande i kriminella nätverk som en fara för 

skada på de viktiga skyddsintressena. Själva gärningen att delta i ett kriminellt 

nätverk handlar koncist enbart om att proklamera att personen i fråga tillhör en viss 

gruppering. Trots att deltagandet har en indirekt effekt på uppkomsten av skador på 

viktiga skyddsintressen, är jag således tveksam till att beteckna deltagande som en 

fara för sådana skador.   

Vidare finns det inget principiellt krav på att det oönskade beteendet direkt måste 

hota något skyddsintresse. I doktrinen har det nämligen uttalats att det kan räcka 

med att det oönskade beteendet innefattar en risk för en kränkning av 

skyddsintresset eller att det under vissa omständigheter kan bidra till att kränka 

skyddsintresset, men en kriminalisering under sådana omständigheter torde kräva att 
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skyddsintresset tillhör det viktigaste och att en kriminalisering är ett påtagligt 

effektivt sätt att förhindra kränkning av skyddsintresset.123   

Att deltagande i kriminella nätverk ökar den enskildes brottsbenägenhet 

konstaterades under avsnitt 4.2.2, och att det är flera viktiga skyddsintressen som 

skadas av deltagare i kriminella nätverk påvisades i redogörelsen för den brottslighet 

som nätverken begår i avsnitt 2.4. Det som ytterst önskas förhindras är de skador 

som den brottslighet som deltagare i kriminella nätverk begår, men själva 

deltagandet i kriminella nätverk utgör ofta en direkt förutsättning för att de 

oönskade följderna ska uppstå. 

Som nämndes under avsnitt 2.3 är det inte alltid fallet att brotten begås för ett 

kriminellt nätverks räkning, utan själva deltagandet ger tillgång till flera brottsliga 

projekt. Andra kriminella ges således uppfattningen att en person ”är att räkna med” 

om denne uppvisar tillhörighet till ett kriminellt nätverk. Att det således finns en 

stark koppling, om än indirekt sådan, mellan själva deltagandet och de allvarliga 

skador som dessa personer orsakar är tydligt.  

Med hänsyn till att det är deltagarnas straffbelagda gärningar som åsamkar skadorna 

är det svårt att hävda att deltagandet i sig utgör ett oönskat beteende, men däremot 

kan deltagande i kriminella nätverk enligt min mening utgöra förstadier till de olika 

oönskade beteenden som är fullt värda att förhindra. Det ligger i sakens natur att det 

vid förstadier finns ett visst avstånd mellan det beteende som omfattas av 

kriminaliseringen och kränkningen av de skyddsintressen som kriminaliseringen 

avser att ytterst förhindra. Det ligger i skadekriteriets natur att det oönskade 

beteendet måste ha en viss närhet till det skyddsintresse som kriminaliseringen är 

tänkt att skydda, och ju närmare en skada som beteendet står, ju större utrymme 

finns det för en kriminalisering.124 

Lernestedt uppställer två strukturer för avståndsbedömningen, som koncentreras 

kring två punkter: start- och slutpunkt. Den ena modellen innebär att tekniska 

former för kriminalisering utgör start- och slutpunkt, där slutpunkten i schemat 

stämpling – förberedelse – försök – fullbordat brott ligger i fullbordat brott, och i 

skadebrott i schemat handlingsbrott – abstrakt farebrott – konkret farebrott – 
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skadebrott. Enligt den andra modellen konstrueras de två nämnda mätpunkterna 

fristående från den tekniska formen. Formen rör frågan var i ett tänkt 

händelseförlopp en kriminalisering ska inträda, och när detta har bestämts inträder 

den tekniska modellen. Man vill således åstadkomma en avståndsmätning mellan 

det beteende som kriminaliseringen gäller och det beteende som ytterst önskas 

förhindras.125   

Att laborera med tekniska former beträffande kriminalisering av deltagande i 

kriminella nätverk blir enligt min mening lönlöst av det skälet att samma beteende 

både kommer att fungera som ett slags förstadium till fullbordade brott och utgöra 

ett fullbordat brott på samma gång. Det som ytterst önskas förhindras är den 

brottslighet som deltagandet leder till, där en kriminalisering av deltagande i 

kriminella nätverk kan fylla en sådan funktion. I det perspektivet blir själva 

deltagandet enbart ett slags förstadium. Trots detta kommer deltagandet ändå att bli 

ett fullbordat brott, då gärningsmannen enligt ett uttryckligt straffbud bestraffas för 

att delta i ett kriminellt nätverk.  

Att en sådan kriminalisering kommer att få dessa konsekvenser är inget banbrytande 

för svenskt vidkommande. Som exempel på liknande kriminaliseringar kan nämnas 

dels lag (1988:688) om kontaktförbud, dels lag (2005:321) om tillträdesförbud vid 

idrottsarrangemang. I syfte att förhindra att en person våldsför sig mot en annan 

person respektive förstör idrottsarrangemang, kan ett förbud som är straffrättsligt 

sanktionerat åläggas vederbörande. I förarbetena till lagen om kontaktförbud anges 

uttryckligen att kontaktförbudet syftar till att förebygga situationer som kan 

utvecklas i farlig riktning.126  

Beträffande ett tillträdesförbud vid idrottsarrangemang uttalade regeringen att det 

förebygger farliga och oönskade beteenden vid sådana arrangemang, och därmed 

ökar tryggheten och trivseln för övriga besökare.127 Det är således inte själva 

kontakten eller att denne befinner sig på ett idrottsarrangemang som skadar 

skyddsintresset, varför kriminaliseringarna enbart omfattar förstadier till det 

beteende som lagstiftaren vill förhindra.  
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Att använda denna typ av kriminaliseringsteknik är inte helt oproblematiskt. Med 

tanke på det föreliggande avståndet mellan det beteende som omfattas av 

kriminaliseringen och själva kränkningen av skyddsintressena, finns det skäl att 

iaktta viss försiktighet med användandet av förevarande kriminaliseringsteknik. Att 

kriminalisera förstadier i allt för stor utsträckning kan medföra att staten blir allt för 

repressiv i sin brottbekämpning, eftersom det innebär omfattande inskränkningar av 

individers friheter, då gärningar som begås under förstadierna inte direkt hotar 

skyddsvärda intressen. Ju längre avståndet är mellan det beteende som är föremål 

för kriminalisering och kränkningen av skyddsintressena, desto större ingrepp sker 

det i människors frihet.  

Att inträda med en kriminalisering på ett relativt stort avstånd i förhållande till att 

skadorna realiseras kan dock vara nödvändigt för att förhindra skadorna. Som nyss 

nämndes är det inte själva kontakten eller det faktum att en person befinner sig på 

ett idrottsarrangemang, som skadar de skyddsintressen som lagarna vilar på. 

Beträffande deltagande i kriminella nätverk utgör själva deltagandet ingen skada, 

och troligen ingen fara för skada på de skyddsintressen som en sådan lag vilar på. 

Samtliga tre kriminaliseringar syftar emellertid till att förebygga att tunga 

skyddsintressen kränks. Det finns med andra ord påtagliga likheter häremellan.  

Det finns dock en skillnad. Skyddsintresset bakom lagen om kontaktförbud kränks i 

samband med kontakten, och beträffande lagen om tillträdesförbud vid 

idrottsarrangemang kränks skyddsintresset i samband med att personen i fråga 

befinner sig på ett idrottsarrangemang. Det kan knappast hävdas att de 

skyddsintressen som en kriminalisering av deltagande i kriminella nätverk vilar på 

kränks i samband med det faktum att en person väljer att ansluta sig till ett sådant 

nätverk. Enligt min mening är avståndet mellan det beteende som är föremål för 

kriminaliseringen och de kränkningar som ytterst önskas förhindras därför större vid 

deltagande i kriminella nätverk.   

Hur nära det oönskade beteendet måste ligga i förhållande till själva skadan av 

skyddsintresset går inte att fastställa, men generellt kan det sägas att ju högre ett 

skyddsintresse rankas desto större avstånd mellan det oönskade beteendet och det 

som ytterst önskas förhindras kan accepteras.128 Att avståndsbedömningen baseras 
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på skyddsintressets vikt har också framförts i doktrinen, där flera författare har 

hävdat att ju viktigare ett skyddsintresse är, desto större avstånd kan tillåtas.129  

Enligt mig är det tydligt att denna balans även genomsyrar de osjälvständiga 

brottsformerna. Den osjälvständiga brottsform som ligger längst ifrån ett fullbordat 

brott är stämpling, varför stämpling enbart är kriminaliserat i vissa fall. Ofta är 

stämpling till ett brott inte brottsligt medan såväl förberedelse som försök till brott 

är straffbelagt. Ett illustrativt exempel på detta är tillgreppsbrotten i kapitel 8 BrB. 

Stämplingsansvar föreligger endast beträffande rån och grovt rån, medan 

förberedelseansvar stadgas för bland annat stöld och tillgrepp av 

fortskaffningsmedel, 8:12 BrB.   

Att låta skyddsintressets vikt vara avgörande för avståndets storlek mellan den 

gärning som är föremål för kriminalisering och de skador som ytterst önskas 

förhindras är fullt rimligt. Värt att fundera över är om det överhuvudtaget finns en 

bortre och absolut gräns som inte får passeras av ett kriminaliseringsingrepp oavsett 

skyddsintressets vikt. Om detta besvaras nekande innebär det att det anses legitimt 

att kriminalisera en gärning som ligger väldigt långt ifrån tidpunkten i förhållande 

till att de skador som ytterst önskas förhindras realiseras. 

Om man däremot är av uppfattningen att det finns en absolut gräns inställer sig 

snabbt frågan var den gränsen går. Jag själv kan inte utpeka en sådan gräns. Beaktas 

de olika stämplingsgärningarna i 23:2 st. 3 BrB ges intrycket att någon absolut gräns 

inte existerar. Stämplingsgärningarna består av att en gärningsman tillsammans med 

annan beslutar om att föröva brott, att en gärningsman söker anstifta annan att 

föröva brott eller att en gärningsman åtar sig eller erbjuder sig att utföra brott. Själva 

stämplingsgärningarna består således av en interaktion mellan flera personer. Ett 

försök att kriminalisera på ett tidigare stadium resulterar i kriminalisering av tankar 

vilket av naturliga skäl inte låter sig göras.  

Enligt min mening ligger tidpunkten för deltagandet betydligt närmare de effekter 

som ytterst önskas förhindras än att personen ifråga endast har dessa konsekvenser 

(I-IV) i huvudet. När en person väljer att gå med i ett kriminellt nätverk manifesterar 

vederbörande att denne är beredd att begå den brottslighet som är förknippad med 

organiserad brottslighet. Avståndet mellan gärningen att delta i eller ansluta till ett 
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kriminellt nätverk och de konsekvenser som önskas förhindras är således inte så 

pass stort att en kriminalisering ter sig onaturlig. Att kriminalisera deltagande i 

kriminella nätverk kan enligt min mening inte hindras av att gärningen att delta i 

dessa nätverk befinner sig inom ett område som en kriminalisering inte får inkräkta 

på. 

Avgörande blir istället om de skyddsintressen, som hotas av den brottslighet som 

begås av de kriminella nätverken, är av så pass stor vikt att en kriminalisering av 

deltagande i kriminella nätverk är befogad. Det bör härvid tas i beaktande att 

avståndet mellan det beteende som utgör föremål för kriminalisering och 

uppkomsten av de skador som ytterst önskas förhindras inte är obetydlig.  

I kapitel 2 redogjorde jag för vilken slags brottslighet som begås inom ramen för de 

kriminella nätverken, och mot bakgrund av denna redogörelse kunde jag i kapitel 4 

utkristallisera fyra faktorer som tillsammans kännetecknar den organiserade 

brottsligheten. För att återknyta till dessa kapitel hotas följande skyddsintressen 

varaktigt av den brottslighet som begås inom ramen för organiserad brottslighet: 

I Den legala ekonomin med konkurrens på lika villkor 

II Rättsstatens funktion och betydelse 

III Enskilda individers liv och hälsa 

Att döma av vilken typ av brottslighet som begås inom ramen för de kriminella 

nätverken, utgör den ett hot mot såväl enskilda individer som mot grundläggande 

demokratiska institutioner i samhället. Det är med andra ord väldigt tunga 

skyddsintressen, som enligt min mening rättfärdigar att ett visst avstånd föreligger 

mellan det beteende som är föremål för kriminaliseringen och de följder som ytterst 

önskas förhindras. 

Med tanke på att kriminaliseringen inträder på ett stadium som ligger förhållandevis 

långt ifrån själva kränkningen av de skyddsintressen som kriminaliseringen vilar på, 

uppstår nackdelen att människors frihet begränsas. Efter en sammanvägd 

bedömning är jag dock av uppfattningen att detta inte bör hindra en kriminalisering 

av deltagande i kriminella nätverk, då syftet med kriminaliseringen är att förhindra 

att tunga skyddsintressen kränks.   
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En komplikation i sammanhanget är dock att det inte går att uttala sig generellt om 

hur stort avståndet är. Det hela beror så att säga på hur ”snabbt” den enskilde 

deltagaren börjar begå sådan brottslighet att nämnda skyddsvärden hotas. Trots att 

avståndet säkerligen varierar en aning kan det enligt min mening inte få den 

inverkan att det ligger för långt ifrån det beteende som önskas förhindras. 

Sammanfattningsvis bör skadekriteriet inte utgöra ett hinder mot att kriminalisera 

deltagande i kriminella nätverk. Med hänsyn till vilka effekter deltagande i 

kriminella nätverk föranleder är gärningen inte direkt harmlös.   

5.4 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen anger en viss ram för hur en kriminalisering får ske. Principen 

finns lagfäst på flera håll i svensk rätt, bland annat kan nämnas 2:10 

Regeringsformen, artikel 7 Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, 5§ 

lag om införande av brottsbalken och 1:1 BrB.   

Trots att det enligt min mening inte föreligger något hinder mot att kriminalisera 

deltagande i kriminella nätverk med hänsyn till det så kallade skadekriteriet, är det 

av stor vikt att kriminaliseringen uppnår en viss grad av rättssäkerhet, och här 

kommer legalitetsprincipen in i bilden. Att legalitetsprincipen är viktig att 

upprätthålla i samband med kriminalisering har flera orsaker. Ett skäl är att risken 

för godtycke i rättstillämpningen reduceras, då avfattande av objektiva normer 

medför att rättstillämpningen inte baseras på enskilda domares uppfattning om vad 

som är straffbart.130 Legalitetsprincipen innebär också en ökad förutsägbarhet för 

medborgarna, vilket ger dem ökade möjligheter att undvika att begå brott. Att inte 

ge medborgarna möjlighet att förutse vilka konsekvenser deras gärningar kan 

föranleda är oanständigt.131 

Legalitetsprincipen är en övergripande term för fyra från varandra fristående krav på 

straffrättslig lagstiftning. Till en början kan nämnas föreskriftskravet som innebär att 

det måste finnas lagstöd för att ett brott ska föreligga och straff ska kunna utdömas. 

Det andra kravet benämns retroaktivitetsförbudet och innebär att lagstödet i fråga 

inte får införas och tillämpas retroaktivt. Det tredje kravet utgörs av det så kallade 
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analogiförbudet, vilket innebär att lagstödet inte får utsträckas mer än vad 

ordalydelsen tillåter. Slutligen innehåller legalitetsprincipen ett krav på att lagstödet 

uppnår en viss grad av bestämdhet, begriplighet och precision, det så kallade 

obestämdhetsförbudet.132 

I doktrinen har det framförts tankar om att det skiljer sig åt hur dessa fyra 

komponenter ska iakttas beroende på vilken institution de riktas mot. Lagstiftaren 

har att iaktta samtliga fyra moment, medan det för domstolarna endast är de tre först 

nämnda som är av intresse, varför obestämdhetsförbudet saknar betydelse i 

rättstillämpningen.133  

Enligt min mening är det obestämdhetsförbudet som vållar störst problem i detta 

sammanhang. Hittills har begrepp såsom deltagande använts frekvent, men det är 

endast vissa former av deltagande i kriminella nätverk som är värda att förhindra. 

Syftet med lagstiftningen är att komma åt de deltagare i kriminella nätverk som 

ägnar sig åt olika former av brottslighet. En person som endast har deltagit på en 

fest som anordnas av ett kriminellt nätverk har ju vid tidpunkten för festen deltagit i 

nätverkets aktiviteter, men det kan knappast hävdas att vederbörandes gärningar 

kommer närmare de konsekvenser som ytterst önskas förhindras. Även om 

vederbörande har deltagit i nätverket, är det inte denna form av deltagande som 

kriminaliseringen bör omfatta. Kriminaliseringen måste således innefatta en tydlig 

avgränsning mellan det deltagande som är klandervärt och det som inte är 

klandervärt, vilket kan vara svårt då det handlar om deltagande i båda fallen.  

Att det finns tämligen starka skäl varför legalitetsprincipen bör upprätthållas råder 

det inga tvivel om. En kriminalisering av deltagande i kriminella nätverk måste 

således vara förenlig med legalitetsprincipen. Går den inte att förena med 

legalitetsprincipen kan en sådan lagstiftning inte genomföras på grund av allt för 

stora brister ur rättssäkerhetssynpunkt oavsett hur effektiv kriminaliseringen är.  

Det som är problematiskt med ett kriterium som förbjuder vaga och obestämda 

normer är att det inte kan upprätthållas fullt ut, då det i praktiken är omöjligt att 

avfatta rekvisit som inte innehåller några som helst bedömningar eller på annat sätt 

                                                             
132 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s 46 
133 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s 93 f 
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skapar en viss otydlighet.134 En anledning till att otydligheten uppstår beror ofta på 

lagstiftarens val att avfatta mer generella och elastiska rekvisit, vilka sedan överlåts 

till rättstillämparen att precisera. Denna lagstiftningsmetod kan föranleda 

svårigheter för den enskilda medborgaren att känna till sin handlingsfrihet.135 

Cavallin är av uppfattningen att en norms otydlighet beror på diskrepansen mellan 

lagstiftarens avsikt och textmediets oförmåga att uttrycka denna avsikt. Vidare 

menar han att legalitetsprincipen innefattar en tolerans för att brottsbeskrivningar 

och andra normer är vaga i sin abstrakta textform, då de blir fullständiga på 

tillämpningsstadiet. När exempelvis en brottsbeskrivning införs, förutsätter den en 

potentiell tillämpning, vilket innebär att brottsbeskrivningen måste inriktas mot en 

realistisk situation, och brottsbeskrivningen blir då fullständig på 

tillämpningsstadiet.136 

Med hänsyn till det hittills sagda finns det i lagstiftningssammanhang ett problem 

som knappt kan lösas. Det finns onekligen starka skäl varför brottsbeskrivningar bör 

vara tydliga och precisa, men på grund av språkets ofullkomlighet är det inte möjligt 

att avfatta klart definierade rekvisit. Att utforma brottsbeskrivningar är därmed en 

mycket svår balansgång, men klart är att otydliga och vaga uttryck i möjligaste mån 

bör undvikas vid utformningen av straffbuden för att legalitetsprincipen ska vara det 

minsta substantiell och inte enbart vara en tom rättsgrundsats.137 

Det är också av vikt att tillägga att det är föreskriften som helhet som är föremål för 

obestämdhetsförbudet. Enligt Asp har inte obestämdhetsförbudet kränkts om ett 

straffbud innehåller ett otydligt rekvisit om övriga rekvisit är tydliga. Tanken är att 

den enskilde då kan undvika påföljd genom att avhålla sig från att uppfylla något av 

de övriga rekvisiten.138 

Av det hittills sagda är det lätt att få uppfattningen att obestämdhetsförbudet mer 

eller mindre är ett målsättningsstadgande med hänsyn till att det mer eller mindre är 

ogörligt att avfatta otvetydiga rekvisit trots att behovet finns. Det blir därför svårt att 

dra någon skarp gräns för hur otydligt utformat ett rekvisit kan vara. I NJA 2012 s. 

                                                             
134 Asp, EU & straffrätten, s 270 
135 Thornstedt, Festskrift till Nils Herlitz, s 325 f 
136 Cavallin JT 2002/03, s 261 ff 
137 Thornstedt, Festskrift till Nils Herlitz, s 335 f och Zila SvJT 1990, s 297 
138 Asp, EU & straffrätten, s 274 
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105 uttalade HD att generalklausuler är oacceptabla, medan det inte finns något 

principiellt hinder mot användning av blankettstraffbud. Vidare menar HD att även 

om det fordras viss efterforskning och vissa överväganden om vad som gäller, 

innebär det inte att kraven på precision och tydlighet har försummats. 

Enligt min mening verkar HD ha ganska stor förståelse för språkets oförmåga att 

återge lagstiftarens intentioner, då det i princip endast är generalklausuler som är 

oacceptabla ur tydlighetssynpunkt. För att tydliggöra detta har det i doktrinen 

ansetts att formuleringar såsom ”annan sådan åtgärd”, 11:3 BrB och ”annan 

liknande befattning” i 23:2 BrB knappast har karaktär av en generalklausul.139 Med 

hänsyn till HD:s inställning i NJA 2012 s. 105 är utrymmet för att avfatta mindre 

tydliga rekvisit relativt stort. Enligt min mening bör obestämdhetsförbudet ändå 

beaktas i största möjliga mån även när det gäller avfattande av rekvisit som inte kan 

klassificeras som generalklausuler.  

Det faktum att HD har utpekat den bortre gränsen bör inte föranleda att lagstiftaren 

bara nöjer sig med att påpeka att ett otydligt utformat rekvisit inte har karaktären av 

en generalklausul. I denna bemärkelse kan obestämdhetsförbudet utgöra såväl ett 

förbud som ett målsättningsstadgande. Förbudet utgörs av den bortre gränsen, det 

vill säga generalklausuler, medan den intar formen av ett målsättningsstadgande 

inom det tillåtnas gräns.  

Enligt min mening råder det inga tvivel om att begrepp såsom deltagande inte är så 

pass otydliga att en kränkning av obestämdhetsförbudet uppkommer vid en 

eventuell kriminalisering. Enligt min mening bör en sådan lagstiftning utformas med 

största möjliga tydlighet, så att en ökad förenlighet med legalitetsprincipen uppnås. 

Ett sätt som möjligen kan åstadkomma en ökad tydlighet är att undvika mer 

allmänna termer såsom deltagande, och istället i konkreta termer ange exakt vad 

som utgör motsvarigheten till deltagande. Problemet är att en person kan delta på 

olika sätt. Vissa nätverk baseras på olika hierarkiska befattningar medan vissa 

nätverk har en lösare struktur. Att i lagstiftning i konkreta ordalag ange exakt vilka 

former av deltagande som är klandervärda, som dessutom ska vara anpassade till 

såväl de hierarkiska som de lösare nätverken, kommer att innebära stora problem då 

                                                             
139 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s 29 
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det blir en allt för kausistisk produkt. Lagstiftningen skulle mer eller minde bli 

hopplös att tillämpa på grund av sin svåröverskådlighet.  

Det är dock inte omöjligt att använda en kausistisk metod samtidigt som 

svåröverskådligheten reduceras, men då riskerar lagstiftarens avsikter att endast 

partiellt komma till uttryck i lagstiftningen. Det uppstår därmed en diskrepans 

mellan å ena sidan lagstiftarens avsikter och å andra sidan det som formaliseras i 

lagtexten.  

Förevarande problem behandlades i NJA 1985 s. 788. Föremål för HD:s bedömning 

var en lagstiftning som kriminaliserade deltagande i tävlings-, uppvisnings- eller 

träningsmatcher i professionell boxning. Av lagstiftarens avsikter kunde det utläsas 

att termen träningsmatch även innefattade sparringsträning.  

Den tilltalade fälldes därmed för deltagande i en träningsmatch i professionell 

boxning när vederbörande enbart sparrades i träningslokalen. Domen har fått utstå 

kritik, då HD genom sin extensiva tolkning av begreppet träningsmatch har åsidosatt 

legalitetsprincipen. Med hänsyn till legalitetsprincipen hade HD inget annat val än 

att frikänna den tilltalade, och lagstiftaren hade fått sig själv att skylla för sitt 

misslyckande med att inte kunna formalisera sina avsikter i lagstiftningen.140  

Enligt min mening åskådliggör detta ett problem som kan uppstå vid försök att 

balansera kausistisk lagstiftning mot behovet av att inte avfatta en svåröverskådlig 

lagtext. Det är inte osannolikt att situationer som enligt lagstiftaren bör omfattas av 

kriminaliseringen inte klart kommer till uttryck i lagstiftningen, vilket medför att 

domstolarna dömer mot lagstiftarens avsikt, men i enlighet med lagen. Detta 

alternativ får ses som minst dåligt med hänsyn till legalitetsprincipen, trots att det 

kan sägas att denna vägde relativt lätt i 1985 års fall.  

I ett konstitutionellt perspektiv är det problematiskt att domstolarna inte dömer 

enligt lagstiftarens åsikter. Vi har den ordningen att riksdagen stiftar lag och 

domstolarna tillämpar densamma, och att de högsta instanserna inom rättsväsendet 

huvudsakligen har en prejudikatbildande funktion. Mot denna bakgrund måste lagen 

innehålla elastiska begrepp för att täcka in de situationer som omfattas av 
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lagstiftarens avsikter, utan att lagen för den skull blir för otydlig. Detta medför en 

tillämpning som är förenlig med både lagen och lagstiftarens intentioner.   

Ovan nämndes det faktum att en lag som innehåller ord såsom deltagande inte 

föranleder någon direkt kränkning av legalitetsprincipen. För att uppnå en större 

förenlighet med legalitetsprincipen bör det diskuteras om lagen bör innehålla en 

avgränsning så att det blir tydligare vilka deltaganden som lagen omfattar. 

En sådan avgränsning kan utgöras av att deltagandet måste avse nätverkets 

brottsliga verksamhet. Genom en sådan utformning tydliggörs att allt deltagande 

inte är klandervärt, utan det är bara deltagande i den brottsliga verksamheten. En 

person som enbart befinner sig på en fest i en klubblokal vid något tillfälle kommer 

därmed inte att träffas av kriminaliseringen. Enligt min mening kommer en sådan 

avgränsning dock att medföra att lagen endast blir ett komplement till de 

osjälvständiga brottsformerna. Jag bedömer att deltagande i den brottsliga 

verksamheten ofta är att rubricera som medverkan enligt 23:4 BrB om vederbörande 

inte är gärningsman enligt straffbudet, då det exempelvis inte krävs särskilt mycket 

för att en gärning ska utgöra medhjälp.141 En sådan avgränsning är således inte 

önskvärd, då dessa former av deltaganden troligen är täckta av de osjälvständiga 

brottsformerna. 

En annan tänkbar avgränsning är att koncentrera deltagandet kring själva uppsåtet 

med detsamma, vilket kan ske genom att kriminaliseringen uppbyggs med ett 

överskjutande uppsåtsrekvisit. Uppställs kravet att deltagandet i det kriminella 

nätverket måste ske med uppsåt att delta i dess brottsliga verksamhet, innebär det att 

en person som exempelvis endast vill vara med på en fest i ett klubbhus inte träffas 

av kriminaliseringen. Genom denna utformning uppnås, enligt min mening, dels en 

lämplig avgränsning, dels en större förenlighet med legalitetsprincipen då 

kriminaliseringen blir tydligare. 

En sådan lagstiftning blir inte heller komplementär till de osjälvständiga 

brottsformerna, då det endast räcker med att gärningsmannen deltar i det kriminella 

nätverkets verksamhet. Rent objektivt behöver vederbörande inte knytas till någon 

brottslighet, utan det räcker sålunda med att ifrågavarande deltar i nätverkets 

verksamhet med ett visst uppsåt för att träffas av kriminaliseringen.  
                                                             
141 NJA 1963 s. 574 och NJA 1984 s. 922 
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Det är dock inte tillräckligt att enbart bestämma på vilket sätt avgränsningen ska 

ske. Det måste också bestämmas hur det överskjutande uppsåtsrekvisitet ska 

utformas, då detta påverkar lagstiftningens effektivitet. En möjlighet är att använda 

lokutionen avser eller för att, då det medför att skuldrekvisitet preciseras och det 

blir fråga om avsiktsuppsåt, så kallat överskjutande avsiktsuppsåt.142 Även om 

deltagaren i det kriminella nätverket inte har själva brottsligheten som syfte med sitt 

deltagande, utan exempelvis ekonomisk vinning, kommer bedömningen inte att 

påverkas.  

Avsiktuppsåt föreligger även om brottsligheten fungerar som genomgångsled till ett 

mål, det vill säga om den ekonomiska vinningen är målet och brottsligheten är 

genomgångsledet till att erhålla vinningen.143 Beslutar sig en person sålunda för att 

delta i ett kriminellt nätverks verksamhet med avsikt att nå ekonomisk vinning 

genom brottslighet kommer deltagaren att träffas av straffbudet. Eftersom det 

väsentliga är att brottsligheten utgör genomgångsledet kan själva målet med 

deltagandet vara vad som helst. Det är egentligen ovidkommande om 

gärningsmannen deltar för ekonomisk vinning, gemenskap, skydd mot andra 

brottslingar med mera, då genomgångsledet för att nå dessa mål är att begå brott. 

Det anförda talar för att lagstiftningen skulle få en god effekt. 

En nackdel med att utforma lagstiftningen baserad på ett överskjutande 

avsiktsuppsåt är bevissvårigheterna rörande det överskjutande avsiktsuppsåtet. 

Överskjutande uppsåt har ingen motsvarighet i verkligheten, det vill säga det finns 

ingen omständighet som uppsåtet kan prövas mot. En annan brist med en sådan 

utformning är att lagstiftningen inte täcker in det förhållandet att en person deltar i 

ett kriminellt nätverk för att umgås med ”de coola killarna”, även om vederbörande 

är medveten om att denne kommer att begå brott. Finns det ingen specifik avsikt 

med deltagandet blir det problematiskt med ett överskjutande avsiktsuppsåt, då 

brottsligheten inte fungerar som ett genomgångsled för att nå ett visst mål. Vill en 

person enbart ”hänga med de coola killarna” har vederbörande inte en sådan avsikt 

med sitt deltagande som nämndes ovan, varför straffbudet inte kommer att vara 

tillämplig trots att vederbörande är medveten om att denne kommer att begå brott. I 
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den nämnda situationen utgör brottsligheten inget nödvändigt genomgångsled till ett 

mål, då personen i fråga inte har ett mål med sitt deltagande.  

Att bygga kriminaliseringen kring gärningsmannens avsikter med sitt deltagande 

rimmar enligt min mening också illa med kriminaliseringens bakomliggande syfte, 

som är att förhindra brottslighet. Det är i ljuset av detta ganska ointressant vilket 

syfte en person har med sitt deltagande. Det anförda talar för att det överskjutande 

uppsåtsrekvistet inte bör preciseras. Sålunda kan samtliga uppsåtsformer 

aktualiseras, och det räcker att gärningsmannen, i och med sitt deltagande, för det 

första har en misstanke om att han eller hon kommer att begå brott, och för det andra 

att denne accepterar det eller förhåller sig likgiltig inför det faktumet.144 

Själva deltagandet är enbart ett led i kriminaliseringen. Det som gärningsmannen 

ska delta i måste också preciseras. Hittills har begrepp såsom kriminellt nätverk 

använts flitigt, vilket också bör användas i lagstiftningen. Med hänsyn till 

legalitetsprincipen anser jag att begreppet inte bör införas utan närmare precision, 

vilket innebär att begreppet kriminellt nätverk måste definieras. I detta sammanhang 

är det därför adekvat att titta närmare på den definition av organiserad brottslighet 

som berördes i avsnitt 2.2, där det framgår att det är den av EU upprättade 

definitionen som är central.  

Tveklöst måste ett kriminellt nätverk bestå av en sammanslutning av flera personer 

som samverkar. Sedan kan det inte krävas att alla samverkar med alla, utan det 

väsentliga är att samtliga personer har en viss samverkan med någon annan inom 

sammanslutningen. I de internationella definitionerna är det tillräckligt att två eller 

tre personer ingår i sammanslutningen, och antalet kan alltid diskuteras.  

En annan viktig punkt som bör känneteckna ett kriminellt nätverk är att det måste 

finnas en viss varaktighet. Detta rekvisit kommer att föranleda att Ad-hoc- 

nätverken troligtvis inte kommer att träffas av kriminaliseringen, då dessa nätverk 

uppstår för specifika projekt. Det finns inte ens en ambition att uppnå en viss 

varaktighet med nätverket. Det finns emellertid inslag i detta rekvisit som kan vålla 

en del bekymmer, varför varaktighetskravet inte kan tolkas på det sätt att nätverket 

måste ha funnits en viss tid. Det får anses stötande om ett nytt nätverk med tydliga 

attribut kan uppstå och begå grov brottslighet, och kriminaliseringen inte kan 
                                                             
144 NJA 2004 s. 176 och Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s 290 f och 349 
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tillämpas på grund av att nätverket inte har uppnått en viss varaktighet ännu. Det 

måste därför vara tillräckligt att deltagarna i nätverket söker uppnå en viss 

varaktighet med nätverket.  

Sedan måste det bestämmas vilken grad av allvarlighet beträffande den brottslighet 

som nätverket måste kopplas till. Här finns det två aspekter att beakta. För det första 

måste viss mindre klandervärd brottslighet undantas. Det kan exempelvis handla om 

att fem personer samverkar i en sammanslutning för att snatta godis på ICA varje 

lördag i två år. Här blir såväl samverkans- som varaktighetskriteriet uppfylla. Att 

själva deltagandet i en sådan sammanslutning utgör föremål för en kriminalisering 

är olämpligt, varför det måste ställas krav på att nätverket förknippas med 

brottslighet av viss kvalité.  

En sätt kan vara att införa en samlingsbeteckning, som nätverket måste kopplas till, 

för en rad brott som är allvarliga. Då står det klart vilka brott som nätverket måste 

kopplas till för att kriminaliseringen ska vara tillämplig. En annan metod kan vara 

att stipulera en mininivå rörande brottsligheten, exempelvis att nätverket måste 

förknippas med brottslighet som har ett års ministraff. 

Den andra aspekten rör det faktum att det inte alla gånger är nätverket som sådant 

som begår grov brottslighet. Som nämndes under avsnitt 2.3 erbjuds exempelvis 

medlemmar i broderskapsnätverken att delta i olika brottsliga projekt på grund av att 

deltagandet har gett dem ett varumärke, och att en andel av vinsten av brottsligheten 

ibland går till nätverkets gemensamma kassa. Nätverkets koppling till brottsligheten 

har således en indirekt effekt. Ska kriminaliseringen inneha en god grad av 

effektivitet måste det vara tillräckligt att nätverket har en indirekt koppling till grov 

brottslighet. 

Ett annat spörsmål som bör diskuteras är om det bör krävas att nätverkets 

brottslighet är av vålds- eller hotkaraktär. De nämnda tre kriterierna som hittills har 

berörts kan mycket väl uppfyllas vid ren ekonomisk brottslighet, exempelvis om ett 

antal personer bildar ett bolag och under en längre tid sysslar med systematisk 

förskingring av stora belopp. Vid den typen av organiserad brottslighet finns inget 

systemhotande inslag och inget direkt hot mot enskilda individers liv och hälsa. 

Även om sådan ekonomisk brottslighet mycket väl kan klassificeras som 

organiserad, är den inte av samma allvarliga dignitet som den brottslighet som sker 
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inom ramen för de nätverk som behandlades i kapitel 2. Det är enligt min mening 

därför lämpligt att uppställa ett krav på att en viss del av den brottslighet som ett 

nätverk direkt eller indirekt förknippas med är av vålds- eller hotkaraktär.  

EU:s definition av organiserad brottslighet innehåller, som nämndes i avsnitt 2.2, 

fyra obligatoriska kriterier. Det obligatoriska kriteriet som inte återfinns här rör p.11 

i EU:s definition, det vill säga strävan efter ekonomisk vinning/makt. Enligt min 

mening är det mindre intressant vilket syfte som finns med själva nätverket, utan det 

centrala bör istället vara vilka effekter som nätverket med dess brottslighet orsakar. 

Som tidigare har nämnts handlar det om att gränsen mellan den legala och illegala 

ekonomin utsuddas, att den är systemhotande och att den hotar enskildas liv och 

hälsa. Vilket syfte ett nätverk har med detta är föga intressant, varför ett sådant 

kriterium inte bör uppställas.  

Definitionen av ett kriminellt nätverk som jag anser bör ligga till grund för 

kriminaliseringen baseras sammanfattningsvis på kriterierna 1,3,5 och 7 i EU:s 

definition med vissa modifieringar. Enligt min bedömning uppnås härigenom en god 

effektivitet utan att för den skull urholka rättssäkerheten.   

5.5 Sammanfattning 

Enligt min bedömning möter en kriminalisering av deltagande i kriminella nätverk 

inga hinder av vare sig det så kallade skadekriteriet eller legalitetsprincipen. Vad 

gäller kriminaliseringens förenlighet med skadekriteriet anser jag att de 

konsekvenser som den organiserade brottsligheten medför är av sådan tyngd, att det 

är befogat att kriminaliseringen inträder på ett relativt stort avstånd i förhållande till 

skadornas uppkomst.  

Beträffande kriminaliseringens förenlighet med legalitetsprincipen och 

obestämdhetsförbudet i synnerhet är det fråga om en tydlig avvägning mellan å ena 

sidan elasticitet i lagstiftningen som åstadkommer en ökad effektivitet då 

lagstiftarens avsikter blir mer heltäckande, och å andra sidan vikten av att uppnå en 

godtagbar rättssäkerhet genom tydliga och precisa rekvisit. Mot bakgrund av NJA 

2012 s. 105 anser jag att det finns ett relativt stort utrymme för elasticitet i 

lagstiftningen, varför kriminaliseringen troligen inte hade stridit mot 

legalitetsprincipen i avsaknad av det överskjutande uppsåtet. Detta hade 
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åstadkommit en ännu högre grad av effektivitet med tanke på att åklagaren inte hade 

behövt bevisa vilket uppsåt den tilltalade hade med sitt deltagande, då det enbart 

hade varit tillräckligt att delta i det kriminella nätverkets verksamhet.  

Som tidigare anfördes är jag av uppfattningen att man vid utformningen av straffbud 

inte enbart bör ta hänsyn till att inte begå övertramp på legalitetsprincipen. Också 

när man befinner sig inom det legitimas gräns bör man verka för att uppnå en så stor 

förenlighet med legalitetsprincipen som möjligt för att legalitetsprincipen ska vara 

substantiell. Med det överskjutande uppsåtet åstadkoms en tydlig avgränsning av 

vilka deltaganden som är klandervärda och en större förenlighet med 

legalitetsprincipen, vilket i sin tur bidrar till ökad förutsebarhet och rättssäkerhet för 

den enskilde. 

Vikten av effektivitet får emellertid inte underskattas. Det är ju till att börja med i 

effektivitetens namn som denna kriminalisering införs. Sedan är det poänglöst att 

införa en bristfällig lagstiftning som möter stora tillämpningsproblem, varför jag 

avstår från att precisera det överskjutande uppsåtsrekvisitet.   

Ett straffbud avseende deltagande i kriminella nätverk kan följaktligen utformas på 

följande vis: 

”Den som, med uppsåt att begå brott, deltar i ett kriminellt nätverk döms till X 

Med ett kriminellt nätverk förstås minst tre personer som samverkar inom ramen för 
en sammanslutning som: 

1) Är varaktig i tiden eller söker bli varaktig, 
2) Direkt eller indirekt kan förknippas med brott med 1 års straffminimum, och 
3) Använder sig av hot och/eller våld” 
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6 Avslutande sammanfattning 

I denna uppsats har jag haft följande tre frågeställningar: 

• Vilken straffrättslig betydelse har deltagande i kriminella nätverk enligt 

gällande rätt och finns det ett behov av en kriminalisering av deltagande i 

kriminella nätverk? 

• Kan en sådan kriminalisering godtas med hänsyn till det så kallade 

skadekriteriet? 

• Är en sådan kriminalisering förenlig med legalitetsprincipen, och hur nås en 

god balans mellan effektivitet och rättssäkerhet? 

Den första frågeställningen analyserades och besvarades i kapitel 3 och 4. Min 

slutsats är att det angående deltagande i kriminella nätverk inte fästs straffrättslig 

vikt i den utsträckning som vore önskvärt. Av bland annat det skälet diskuterade 

jag därefter om deltagande i kriminella nätverk bör kriminaliseras mot bakgrund 

av hotbilden från den organiserade brottsligheten. 

I kapitel 5 övergick jag till att analysera huruvida en sådan kriminalisering är 

godtagbar på grund av att gärningen i sig egentligen är harmlös. Beträffande 

skadekriteriet drar jag slutsatsen att en sådan kriminalisering kan förenas med 

skadekriteriet. Deltagande i kriminella nätverk är med andra ord ingen harmlös 

gärning. Slutligen förde jag en diskussion där kriminaliseringen av deltagande i 

kriminella nätverk ställdes mot legalitetsprincipen för att se om det finns en god 

balans mellan effektivitet och rättssäkerhet. Mot bakgrund av detta föreslår jag 

följande brottsbeskrivning:  

”Den som, med uppsåt att begå brott, deltar i ett kriminellt nätverk döms till X 

Med ett kriminellt nätverk förstås minst tre personer som samverkar inom ramen 

för en sammanslutning som: 

1) Är varaktig i tiden eller söker bli varaktig, 

2) Direkt eller indirekt kan förknippas med brott med 1 års straffminimum, och 

3) Använder sig av hot och/eller våld” 
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Jag avgränsar mig till att enbart pröva kriminaliseringen mot skadekriteriet och 

mot legalitetsprincipen, men denna typ av kriminalisering måste också prövas 

mot andra viktiga intressen. För det första måste den ställas mot övriga 

straffrättsliga principer för kriminalisering. Dessutom måste föreningsfriheten 

beaktas.  

Jag anförde också att jag inte avsåg att behandla deltagande i politiskt och 

religiöst extrema nätverk, och det kan inte uteslutas att ett sådant deltagande 

även skulle täckas in i den av mig föreslagna brottsbeskrivningen. Det är 

ytterligare en fråga som måste beaktas om en kriminalisering av deltagande i 

kriminella nätverk börjar diskuteras på allvar.   

En kriminalisering av deltagande i kriminella nätverk kan också vidareutvecklas 

ur effektivitetssynpunkt. För det första kan det diskuteras om även de som njuter 

av frukterna från organiserad brottslighet bör innefattas av kriminaliseringen, 

oberoende om de i strikt mening deltar i själva nätverket. För det andra kan det 

tänkas att det blir enklare att få använda både olika tvångsmedel och den 

överskottsinformation som därvid framkommer vid misstanke om deltagande i 

kriminella nätverk.  
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