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Debattledaren, professor Dan Frände, Finland, hälsade alla välkomna och
inledde med en kort presentation av debattämnet och deltagarna, varefter han
redogjorde för mötesordningen och lämnade ordet till referenten:

Mötets ämne angår den ekonomiska kriminaliteten. Den noggranna läsaren har
kunnat konstatera redan, beträffande rubriken att det på svenska och finlands-
svenska heter straffrättens allmänna läror men på danska allminnelige strafbar-
hetsbetingelser. Här ser man redan hur straffrätten krånglar till det och den nor-
diska gemenskapen kan då bidra till att förklara att vi speciellt i Finland talar
om allmänna läror när vi menar brottsförutsättningarna, medan man i då i
övriga norden talar närmast om strafflagens förutsättningar. Det här är dock
endast en liten petitess för att förhoppningsvis få oss att inse att det här är ett av
de mest intressanta ämnen idag, förhållandet mellan förutsättningarna för straff-
rättsligt ansvar och den ekonomiska brottsligheten. 

Vi har som referent Ilkka Rautio, som har en lång erfarenhet som lagberedare
vid Finlands justitieministerium och han har aktivt deltagit vid utformningen av
de bestämmelser om ekonomiska brott som vi hittar i finska strafflag idag. Han
jobbar för tillfället som biträdande justitieombudsman vid Finlands riksdag,
från och med 1 oktober flyttar han över till Finlands Högsta Domstol och
inleder sin karriär som justitieråd. Koreferenten Per-Ole Träskman fodrar knap-
past någon längre presentation för oss som kan straffrätten, men så mycket kan
jag i alla fall säga, att han var en utav de första, vad jag nu kan bedöma, i nor-
den som lyfte begreppet ekonomisk brottslighet på bordet i viss mening och ini-
tierade en diskussion som man kan säga fortfarande pågår, om vad man skall
förstå med ekonomisk brottslighet och åtminstone i Finland, varje doktorsav-
handling som behandlar det här ämnet, har en fotnot till en artikel från någon
gång på 80-talet. Vi ser fram emot att höra två verkliga experter på området,



vad de anser och tycker. Själv heter jag Dan Frände, och är till vardags professor
i straff- och processrätt vid Helsingfors Universitet. Nu på höstterminen övar jag
mig som extraordinaries vid Högsta Domstolen. Låt oss börja, vi skall försöka
hålla tidtabellen så att alla som vill har möjlighet att ställa frågor och vi skall
försöka på bästa sätt förstå frågorna och också eventuellt kunna besvara dem. 

Referenten, biträdande justitieombudsman Ilkka Rautio, Finland, inledde med
en redogörelse för huvuddragen i den av honom inför mötet författade avhand-
lingen.

Korreferent, professor, jur.dr. Per Ole Träskman, Sverige:

1. Ekonomiska brott

Debattemat ”Ekonomisk brottslighet och straffrättens allmänna läror” antyder
att de ekonomiska brotten på något sätt skiljer sig från annan brottslighet. Det
förefaller ju inte särskilt spännande att diskutera t.ex. förmögenhetsbrotten,
våldsbrotten eller sexualbrotten i relation till straffrättens allmänna läror. En
meningsfull debatt förutsätter därför först vissa begreppsbestämningar och vissa
preciseringar. Vad är egentligen ekonomisk brottslighet, vad menas med straff-
rättens allmänna läror och vilka sådana särskilda egenskaper har de ekonomisk
brotten i jämförelse med annan brottslighet som gör att vi bör specialgranska
dem i relation till de allmänna lärorna.

Man kan säga att startskottet för en särskild fokusering på den ekonomiska
kriminaliteten inom kriminalvetenskap och kriminalpolitik avfyrades av Edwin
H. Sutherland i ett föredrag 1939 vid årsmötet för ”The American Sociological
Society”. Det var i detta föredrag som han lanserade uttrycket ”The White
Collar Criminal” och analyserade kriminellt beteende hos högstatuspersoner
inom näringslivet. Sutherlands öppning ledde på det internationella planet till
intensiva diskussioner särskilt bland sociologer och kriminologer om fenomenet
manchettbrottslighet, en term som levde kvar under några decennier innan den
mer eller mindre förträngdes av begreppet ekonomisk kriminalitet. Men i
Norden förblev intresset för denna kategori av brott – med några spridda undan-
tag -länge tämligen svagt. Den ekonomiska brottsligheten ansågs inte vara så
allvarlig och därför inte heller intressant för forskning eller för särskilda krimi-
nalpolitiska åtgärder.

Som exempel kan nämnas att då skatteförsnillning som ett kriminalpolitiskt
problem diskuterades vid det Nordiska kriminalistmötet i Oslo 1957 så konsta-
terade en av de nationella referenterna, Inkeri Anttila, att 

”[d]en allmänna opinionen har, i synnerhet under tiden efter kriget, tagit
den ståndpunkten, att skatteförsnillning inte kan jämföras med ”egentlig
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brottslighet”, utan att den vore ett beteende av lindrigare slag. Personer
som gjort sig skyldiga till skatteförsnillning anses inte i allmänhet vara
förbrytare i ordets traditionella bemärkelse.”

I linje med detta konstaterade Per Olof Ekelöf under debatten att det vara
viktigt att använda möjliga straffsanktioner då det gäller skattebrott med stor
försiktighet. En effektiv sanktionsapparat på detta område kan tänkas komma
att skärpa de politiska motsättningarna i landet. ”Ibland kan faktiskt en krimina-
lisering av ett beteende med en därtill kopplad ineffektiv sanktionsapparat vara
den politiskt ändamålsenliga lösningen. En sådan kompromisslösning kan ju
alla grupper acceptera in tills vidare.”

En mycket tydlig ändring i detta avseende skedde under 1970-talet. I flera av
de nordiska länderna genomfördes särskilda utredningar om den ekonomiska
brottsligheten och flera åtgärder vidtogs för att uppnå en mer effektiv bekämp-
ning av just denna typ av brottslighet, som nu började uppfattas som ett allvar-
ligt samhällsproblem. Bland åtgärderna fanns framför allt inrättandet av särskil-
da myndigheter för kontrollen, utredningen och lagföringen av ekonomiska
brott. Dessa åtgärder innebar bland annat ökade utredningsresurser till existe-
rande kontrollmyndigheter och inrättandet av särskilda myndigheter som stats-
advokaturen för särskild ekonomisk brottslighet i Danmark, Økokrim i Norge,
och i Sverige till att till och med särskilda eko-domstolar grundades. De
svenska eko-domstolarna blev dock inte någon långvarig succéhistoria. Bland
åtgärderna fanns också ofta en översyn och en revision av de straffbestämmel-
ser som gäller ekonomiska brott, inklusive uppkriminaliseringar av sådana
brottsliga gärningar som ansågs vara mer klandervärda och skadliga än vad
deras i lag angivna straffvärde visade.

Både i den kriminalpolitiska debatten och inom den kriminalvetenskapliga
forskningen kom ofta frågan om vad ekonomisk kriminalitet egentligen är att
bli central. Flera olika definitioner lanserades, diskuterades och kritiserades.
Vissa av dessa definitioner var sociologiska, vilket innebar att också gärningar
som inte var kriminaliserade betecknades som ekonomiska brott. Vissa av
definitionerna var tämligen ovetenskapliga, ofta myntade av journalister som i
massmedia slog hårt ner på enskilda händelser som för att uppnå tillräcklig
journalistisk effekt medvetet betecknades som brott utan att detta nödvändigtvis
hade någon juridisk täckning.

Man kan med fog fråga sig hur befogad denna diskussion om den ”riktiga”
definitionen av vad som är ekonomisk brottsligheten egentligen var eller är. I ett
samhälleligt, politiskt perspektiv kan debatten dock förklaras av att den i stor
utsträckning handlar om kontroll, makt, befogenhet och resurser. Så länge som
den ”ekonomiska brottsligheten” politiskt sett ligger i fokus och är starkt för-
knippad med negativa konnotationer och ett starkt fördömande, är det viktigt
för olika myndigheter, organisationer och grupperingar att få största möjliga
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genomslagskraft för sin egen uppfattning och definition av vad den ekonomiska
brottsligheten egentligen är. Makten att definiera ett fenomen är en viktig del av
makten och kontrollen över detta fenomen. 

Jag tror att det är riktigt att fastslå att man aldrig har uppnått full enighet om
vilka brott som egentligen ingår i den ekonomiska brottsligheten. Ekonomisk
brottslighet är inte en legal term med ett enhetligt innehåll. Ekonomisk brotts-
lighet är snarare ett begrepp som används inom kriminalvetenskaplig forskning
och vid kriminalpolitiskt beslutsfattande och därigenom får en varierande inne-
börd beroende på den kontext som är aktuell och de syften som finns för att
klassificera någonting som just ekonomisk brottslighet. Man kommer t.ex.
knappast någonsin att bli enig om huruvida också andra brott än sådana som
begås inom företag skall betecknas som ekonomiska brott, eller hur man skall
beteckna brott som begås av arbetstagare och andra anställda inom ett företag
mot företaget. Också då det gäller kategoriseringen av miljöbrotten eller arbets-
miljöbrotten kommer det förmodligen alltid att finnas en oenighet om huruvida
det handlar om ekonomisk brottslighet eller inte.

Vad som finns i dag är dels definitioner av ekonomisk brottslighet som
bygger på de lagbestämmelser som ger särskilda ekobrottsmyndigheter, t.ex.
den svenska ekobrottsmyndigheten, deras kompetens. Det finns också en tämli-
gen stor enighet om att åtminstone sådana brott som skattebrott, tullbrott, brott
som gäller andra allmänna avgifter, valutabrotten, brott mot borgenärer, brott
mot skilda bolagslagar, brott som gäller insiderhandel, brott som gäller mark-
nadsföring och bokföringsbrotten utgör ekonomisk kriminalitet. Ofta nöjer man
sig resignerat med att konstatera att begreppet ekonomiska brott kan uppfattas
vara tämligen omfattande. Utan krav på större precision noterar man att med
ekonomiska brott avses vanligen ”alla brott som förövas i samband med ekono-
misk verksamhet”. Verksamheten kan härvid vara såväl laglig som olaglig. 

En så allmän och så vag definition av vad som är ekonomisk brottslighet är
dessvärre inte någon särskilt god utgångspunkt, när det gäller att diskutera just
dessa brott som en särskild kategori i relation till straffrättens allmänna läror.
De brottstyper som definitionen täcker är i verkligheten tämligen varierande,
allt från bokföringsbrott, insiderbrott och förskingring till arbetsmiljöbrott.

2. Straffrättens allmänna läror

Vad som ingår i straffrättens allmänna läror och hur området för de allmänna
lärorna struktureras är inte heller det helt oproblematiskt. Hur en sådan
systematisering görs beror på flera omständigheter, t.ex. straffsystemets allmän-
na uppbyggnad, bakomliggande straffrättsliga ideologier, straffrättsteoretiska
uppfattningar etc. Jag har i en tidigare artikel angett att man inom ramen för de
allmänna lärorna åtminstone kan infoga följande:
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(a) Vissa allmänna villkor för att fråga skall vara om en straffrättsligt sett rätts-
stridig gärning (framför allt kravet på gärningskontroll och gärningsculpa),

(b) Vissa regler som begränsar skyldigheten och ansvaret att bete sig på det sätt
som kriminaliseringen anger med hänvisning till geografiska områden och
vissa nationella överväganden (jurisdiktionsfrågor),

(c) Vissa regler som avgränsar ansvaret för en straffrättsligt sett rättsstridig
gärning till en viss personkrets (möjlighet att vara brottssubjekt, medverkan
i brott), respektive till den kriminaliserade gärningens realiseringsgrad
(förberedelse, stämpling, försök),

(d) Vissa regler som innebär att en gärning som i vanliga fall bestäms vara
rättsstridig, i vissa undantagsfall skall vara rättsenlig (grunder som utesluter
rättsstridigheten),

(e) Vissa regler som anger vad som avses med uppsåt respektive oaktsamhet
samt regler om vilka gärningar som förutsätter vilken skuldform,

(f) Vissa regler som begränsar möjligheten att klandra en gärning med hän-
visning till gärningsmannens personliga utveckling (barn, unga), eller
psykiska förmåga i övrigt (psykiskt störda personer),

(g) Vissa regler som innebär att en gärning som vanligen kan klandras i vissa
undantagsfall skall anses vara ursäktad (grunder som utesluter skuld),

(h) Vissa regler som innebär att straffansvar inte längre kan utdömas, framför
allt på grund av preskription, samt slutligen

(i) Vissa regler som anger hur straffmätning och påföljdsval skall ske.

Jag är medveten om att det också finns andra uppfattningar om vad som ingår i
straffrättens allmänna läror. Det finns sådana som anser att också straffrättside-
logierna, vissa regler och principer för normtolkning och åtminstone vissa delar
av den straffrättsliga rättskälleläran bör inkluderas i de allmänna lärorna, medan
andra anser att t.ex. allt som gäller straff- och påföljdsbestämningen bör lämnas
utanför. 

De allmänna lärorna uttrycker framför allt nödvändiga villkor för straffan-
svar. Man kan därför säga att de allmänna lärorna finns till för att fokusera det
straffrättsliga ansvaret till de fall då utdömande av straffansvar verkligen är
befogat och berättigat för att avhålla människor från ett visst handlande.
Utformningen av de allmänna lärorna är central med tanke på hur väl straff-
systemet uppfyller just den funktion som man utgår från att det har, nämligen
att avhålla människorna från att begå vissa handlingar.

Trots de allmänna lärornas centrala betydelse för fastställandet av straffan-
svar har flera av reglerna länge förblivit oskrivna. Detta beror framför allt på att
det funnits en stark åsiktsriktning som betonat att det rör sig om sådana bestäm-
melser som får sitt bästa innehåll om de placeras utanför det område som lag-
stiftaren bestämmer om. Detta har ibland motiverats med bristen på kunskap,
med uppfattningarnas föränderlighet, med lagstiftarens oförmåga att formulera
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den rätta regeln och med kravet på flexibilitet. Rättsvetenskapen och rättspraxis
har ansetts vara bättre lämpade att formulera bestämmelserna inom straffrättens
allmänna läror på ett sådant sätt att de vid var tid svarar mot deras grundläggan-
de syfte, d.v.s. att finna fram till rätt person (de person som skall klandras för ett
brott) och fastställa detta klander på ett sätt som är det riktiga. Den nyaste
utvecklingen har dock i samband med de totala strafflagsrevisioner som genom-
förts (t.ex. i Finland och i Norge) eller de omfattande lagreformer som annars
genomförts (t.ex. i Sverige) ändrat på detta. De flesta bestämmelser som ingår i
de allmänna lärorna finns numera inskrivna i lag. Mot bakgrund av den straff-
rättsliga legalitetsprincipens krav är detta också den riktiga lösningen.

Det är uppenbart att de bestämmelser som ingår i straffrättens allmänna läror
ursprungligen har utformats och huvudsakligen utvecklats med tanke på de
centrala traditionella brotten, alltså sådana brott som mord, misshandel och
stöld. I de ekobrottsutredningar som genomförts i skilda nordiska länder har
man knappast alls berört frågan om utformningen av bestämmelserna i de all-
männa lärorna som en del av de åtgärder som bör vidtas för att uppnå en effekti-
vare brottskontroll. Däremot har man i samband med andra lagreformer som
gällt bestämmelser inom de allmänna lärorna, särskilt i samband med de totala
strafflagsrevisionerna i Finland och Norge, i någon mån också beaktat de sär-
skilda behov som en effektiv kontroll av den ekonomiska kriminaliteten ställer.
Trots detta är det nog fortfarande en tämligen allmän uppfattning, särskilt bland
praktiker, att fastställande av straffansvar på ett effektivt och rättssäkert sätt för
ekonomiska brott fortfarande är besvärligt inom ramen för gällande rättssystem.
Straffsystemet fungerar inte i detta fall, påstås det ofta, optimalt.

3. De ekonomiska brotten i relation till straffrättens allmänna läror – en
problematisering

Vari ligger då problemen när det gäller att fastställa straffansvar för ekonomiska
brott med tillämpning av de bestämmelser som finns? Problemen kan i själva
verket ligga på två helt skilda nivåer, både på kriminaliseringsnivån och på
nivån för rättstillämpning. 

Det är möjligt att sådana moderna brott som flertalet av de ekonomiska
brotten utgör alls inte lämpar sig för kontroll inom det straffrättsliga systemet.
Den moderna brottsligheten borde egentligen inte finnas som brottslighet, utan
kontrollen av denna typ av gärningar borde helt enkelt skötas med hjälp av
andra metoder. Den moderna brottsligheten borde avskaffas som brottslighet
genom avkriminalisering. En annan möjlighet är att kontrollen av den moderna
brottsligheten bibehålls som en del av den straffrättsliga kontrollen. Fråga blir
då om det finns anledning till att utveckla särskilda regler för straffansvaret just
för denna typ av brott.

Nils Jareborg har uttryckt sig både skeptiskt och kritiskt i förhållande till den
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straffrättsliga kontrollen av modern brottslighet, särskilt då den ekonomiska
brottsligheten. Hans ideologiska utgångspunkt är en defensiv modell för straff-
systemet:

”Den rationella funktion som ett straffsystem kan ha är att genom sitt
innehåll och sin tillämpning (framför allt) ge uttryck för och (i någon
mån) stärka samhällsmoralen, vad gäller såväl förhållandet mellan
enskilda som förhållandet mellan överhet och medborgare. Ett straffsy-
stems moraliska halt beror i huvudsak på dess budskap och hur överty-
gande detta är, dvs. på dess innehåll och dess tillämpning, inte på hur
användbart det är i en kamp mot brottslighet. […] Det finns så många
andra metoder […] att tillgripa om man verkligen önskar nå resultat.”

Vad gäller ekonomisk brottslighet och miljöbrott anför Jareborg att

”[…] det i regel är svårt att upptäcka att brott överhuvudtaget är förövat,
och även om brott upptäcks är det svårt att finna någon som är direkt
ansvarig. Anonymitet inom juridiska personer, ett långt tidsperspektiv,
svårutredda orsakssammanhang, marginella bidrag till konstaterade
skadeverkningar, transnationella förgreningar, utredningsmaterial som är
obegripligt för andra än specialister är de viktigaste typerna av faktorer
som gör att en straffrättslig hantering framstår som mindre angelägen än
andra typer av samhällsåtgärder. I praktiken kommer man främst åt
mindre allvarliga brott.”

Då det gäller regleringen av miljöbrott menar Jareborg därtill att fråga i stor
utsträckning är om rent hyckleri. Praktiskt taget all miljöförstöring är ju laglig.
Jareborg konkluderar dock att den s.k. moderna brottsligheten också rymmer
vissa gärningar med mycket allvarliga skadeverkningar. Han fastslår att 

”[d]et finns all anledning att markera deras förkastlighet genom att i
enlighet med den defensiva modellens principer föra upp dem på straff-
lagens lista av världsliga synder. Till detta skall emellertid inte knytas
några förväntningar om att problem kommer att lösas, om preventiva
effekter eller om att många brottslingar kommer att, som det heter, ”åka
fast”.”

Själv har jag också uttryckt motsvarande skepticism. I en artikel, ”Straffrätt och
ekonomisk brottslighet” som publicerades 1983, konstaterade jag att man kan
ifrågasätta den straffrättsliga regleringens ändamålsenlighet då det gäller att
kontrollera de gärningar som faller inom ramen för den ekonomiska brottslighe-
ten. 
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”Kravet på att skapa en stark straffrättslig kontroll av det ekonomiska
missbruket i samhället […] återspegla[r] en övertro till straffrätten och
dess möjligheter. Man har påpekat att det, med den omfattning som den
ekonomiska brottsligheten har, är naivt att tro att man i någon mer defi-
nitiv mening kan lösa problemen genom ökad kontroll och strängare
sanktioner – åtminstone ej utan att hamna i ett samhälle som ligger
avlägset från det som de flesta medborgare kan anse som acceptabelt. I
stället för att tillgripa en omfattande straffrättslig reglering förespråkas
därför primärt åtgärder av faktisk natur (eliminering av brottstillfällen)
och en civil- eller förvaltningsrättslig reglering.”

Också senare har jag, särskilt i vissa arbeten beträffande miljöstraffrätten,
uttryckt skepticism då det gäller att effektivt bekämpa miljöskador med straff-
rättsliga medel. Trots denna skepticism anser jag att det är befogat att kriminali-
sera vissa miljöskadliga gärningar framför allt på grund av att en straffrättslig
hantering av miljöskador kan ha en betydelse på lång sikt och på grund av att
den också om den används målmedvetet fungerar som ett viktigt hjälpmedel i
det pedagogiska projekt som handlar om att lära människor att hantera miljön
med varsamhet.

Jareborgs och min egen motsägelsefullhet då det gäller kontrollen av den
ekonomiska brottsligheten och annan modern brottslighet har på goda grunder
kritiserats av Sverker Jönsson i hans doktorsavhandling om ”Straffansvar och
modern brottslighet”. Han konstaterar att motsägelsefullheten består i att kon-
textuella faktorer (såsom att gärningen förekommer i samband med ekonomisk
produktion, att gärningen är vanligt förekommande och att varje enstaka
gärnings negativa verkningar samverkar till den samlade skadan, samt att en
kriminalisering av gärningen ställer kompetens- och resurskrav på straffrättssy-
stemet) fungerar som neutraliserande i förhållande till gärningens moraliska
förkastlighet. Jönsson anför att detta

”[m]er konkret sker […] genom att vissa realistiska synpunkter angående
gärningens upphov, orsaker och vidare samhälleliga sammanhang (såsom
dess betydelse för det ekonomiska systemet, dess genesis i industriell
produktion och konsumtionsbaserad livsstil) kombineras med en realis-
tisk pessimism angående kriminaliseringens effektivitet för att minska
förekomsten av gärningstypen. Tillsammans och i kombination fungerar
sedan dessa synpunkter som argument mot en kriminalisering. Det vill
säga att kontextuella faktorer, när det gäller den moderna brottsligheten,
används som argument för att visa att en straffrättslig hantering är olämp-
lig, onödig eller åtminstone problematisk. Detta synes motsägelsefullt
och aktualiserar följande principiella fråga: Hur kan en gärning, genom
att kontextualiseras, förlora sitt moraliska innehåll? Hur kan kontextuella
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faktorer runt gärningstypen tillåtas få ett så stort inflytande ifråga om
straffrättens rationalitet, när den defensiva ideologin […] så starkt beto-
nar att straffrätten handlar om enstaka onda eller kränkande gärningar?”

Också om man kan uttrycka sig skeptiskt över möjligheterna att kontrollera de
gärningar som ingår i ekobrottsligheten effektivt med straffrättsliga medel, är
det ett faktum att flera typer av ekonomiska gärningar är kriminaliserade som
brott. Ett gott skäl till detta är att det motsatta skulle uppfattas som ett betydan-
de rättviseproblem. Gorm Toftegaard Nielsen har i en artikel om ”Strafferet for
kulier og for erhvervsliv – et modelforsøg” konstaterat att just likhet inför lagen
för många är ett av de högsta idealen innanför juridiken, men att särskilt de som
sysslar med straffrätt vet hur svårt det kan vara att uppnå detta ideal. Om inte,
kan de bara göra en blixtundersökning av vem det är som sitter i fängelserna.
Det beror naturligtvis på att tjuvknektarna, rånarna och våldsmännen typiskt
sett kommer från de kretsar i samhället som har det sämst ställt. Men det sam-
manhänger också med att de brott som begås i samhällets topp sällan för till
längre fängelsestraff. Orsakerna till detta kan vara flera, men en av orsakerna är
nog att rättsväsendet har mycket större problem med att i praxis hantera dessa
straffsaker än då det gäller stölderna och morden.

Toftegard Nielsens antagande är att det nästan inte krävs något juridiskt
kunnande alls för att avgöra skuldfrågan i ett typisk brottmål. Däremot finns det
i ett sådant fall ofta flera alternativa möjligheter då det gäller att utmäta straffet
eller att fastställa påföljden. När det gäller målen angående ekonomiska brott är
förhållandet det motsatta. De dogmatiska problemen är stora innan skuldfrågan
kan avgöras, medan påföljdsbestämningen är tämligen enkel. Toftegaard Niel-
sen konstaterar också att bevisproblemen i dessa två kategorier av ärenden är
olika. Vid mord, våld etc. handlar bevisproblemen vanligen om vem det är som
har begått gärningen. Brottsefterforskningen gäller därför vanligen just frågan
om vem det är som har begått brottet. När det gäller ekonomiska brott är frågan
om vem som är gärningsman ofta det enda som är helt säkert. Däremot blir den
centrala tvistefrågan frågan om gärningsmannen genom sitt handlande verkli-
gen också har överträtt ett straffbud.

Den centrala frågan är om dessa dogmatiska svårigheter att fastställa straff-
ansvar för ekonomiska och andra moderna brott kan och skall lösas genom att
utforma speciella regler just för denna typ av brottslighet. I vissa fall är en
särlösning given. Då ett primärt straffansvar för juridiska personer och andra
sammanslutningar införs sker detta huvudsakligen just för kontroll av den eko-
nomiska brottslighet som begås inom näringslivet. I detta fall kan det konstate-
ras att det av de nordiska länderna bara är Sverige som fortfarande har avstått
från att införa ett straffansvar av detta slag. Detta är ett faktum som kan motive-
ras med teoretiska argument, men som samtidigt med fog kan kritiseras i ett
rättspolitiskt perspektiv. 
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Också då det gäller frågan om placeringen av ett straffansvar för brott som
begåtts inom ett företag är det uppenbart att lösningen framför allt får betydelse
vid ekonomisk kriminalitet. De regler som utformats i detta fall, inklusive de
regler som finns för möjlig delegering av straffansvar, är ofta oklara och svåra
att tillämpa i praktiken. I detta fall krävs det ökade insatser inom den rättsveten-
skapliga forskningen och en större medvetenhet och kunskap om möjliga
lösningar vid utformningen av mer tillämparvänliga regler för fastställande av
straffansvar för enskilda personer inom företag som begått brott. 

Då det gäller andra dogmatiska problem är det betydligt kvistigare att avgöra
om det är befogat med specialbestämmelser för de ekonomiska brotten. En
väsentlig del av dessa problem sammanhänger med den utformning som flera
av straffbestämmelserna som gäller ekonomiska brott har och den straffrättsliga
legalitetsprincipens krav uttryckta i praeter legem-förbudet, förbudet mot ana-
log tillämpning av straffbestämmelserna till den anklagades nackdel samt kravet
på en precis lagstiftning. Beskrivningen av de kriminaliserade gärningarna får
ofta då det gäller den ekonomiska brottsligheten sitt egentliga innehåll genom
normer som inte uttrycks i själva straffbestämmelsen utan i andra lagar, förord-
ningar eller juridiska beslut tagna av myndigheter på olika nivåer. Fråga är i stor
utsträckning om blankettstraffbud, med alla de negativa konsekvenser som med
rätta förknippas med denna typ av bestämmelser.

Delvis som en konsekvens av lagstiftningstekniken med blankettstraffbud
blir också frågan om bedömning av villfarelsefall problematiskt då det gäller
ansvar för ekonomiska brott. Detta gäller särskilt de fall där villfarelsen får en
betydelse för uppsåtsbedömningen, alltså vid faktavillfarelse och s.k. oegentlig
rättsvillfarelse. Som i andra fall kan också uppsåtsbedömningen, respektive
bedömningen av oaktsamhet vara besvärlig även då det gäller de ekonomiska
brotten. Särskilt när det gäller bedömningen av uppsåt har man i den rättsveten-
skapliga litteraturen föreslagit att uppsåt avseende ekonomiska brott borde kon-
strueras på ett annat sätt än avseende traditionella brott.

Själv ställer jag mig negativ till sådana förslag på särlösningar då det gäller
de ekonomiska brotten. Rättsdogmatiskt sett konstrueras de ekonomiska brotten
på samma sätt som alla andra brott. Det allmänna brottsbegrepp som används är
detsamma som i alla andra fall, också om detta brottsbegrepp kan och i verklig-
heten också konstrueras av olika företrädare för rättsvetenskap och straffrättsju-
ridik på olika sätt. Rätts- och kriminalpolitiskt är det inte heller motiverat att
betona vissa brottstypers särart i jämförelse med andra brottstyper. Då man har
valt att kriminalisera en viss gärning har man i verkligheten valt en viss tämli-
gen stereotyp lösning. De problem som finns när det gäller fastställande av an-
svar för ekonomiska brott med tillämpning av de bestämmelser som gäller med
stöd av de allmänna läror som finns skall alltså primärt lösas genom att utveckla
dessa läror i allmänhet och inte genom att utveckla speciella undantagsregler.

I praktiken är detta också möjligt. Den uppsåtskonstruktion, som man fram-
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för allt genom avgörandet NJA 2004 s. 176, införde i Sverige (avsiktsuppsåt,
insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt) är avsedd att tillämpas på alla typer av
brott, också de ekonomiska brotten. I fallet NJA 2004 s. 519 ansåg HD likgiltig-
hetsuppsåt föreligga i förhållandet till kravet på åsidosättande av bokförings-
skyldighet. Enligt HD stod det klart att förekomsten av bokföringsskyldighet
inte vid gärningstillfället utgjorde ett för gärningsmannen relevant skäl för att
uppfylla densamma. Han insåg att det förelåg en risk för att den bedrivna spel-
verksamheten omfattades av bokföringsskyldighet. Man kan vara kritisk mot att
denna uppsåtskonstruktion har valts som den riktgivande, men konstruktionen
passar lika väl – eller dåligt – för alla typer av brott.

4. Konklusion

Trots långvarig debatt har man inte uppnått full enighet om vad som avses med
ekonomisk brottslighet. Avsaknaden av en tillräckligt exakt definition gör att det
en diskussion om vad som karaktäriserar de ekonomiska brotten, om de skiljer
sig från andra brott på väsentliga punkter och om det är nödvändigt att ändra på
det straffrättsliga systemet för att bättre kontrollera dessa gärningar tenderar att
bli tämligen ytlig. I detta fall vore det bättre med en större precision.

Utgående från en straffrättsideologi som bygger på att straffrätten inte skall
vara offensiv (alltså inte som främsta mål uppställa att man med straffrättsliga
medel skall förebygga och lösa skilda samhällsproblem), utan defensiv (d.v.s.
en straffrätt som främst finns till för att skydda enskilda individer mot olika
former av övergrepp och som betonar att kriminaliseringens funktion primärt är
att uttrycka värderingar, vilket betyder att strafflagen skall betraktas som ett
”socialmoraliskt syndaregister, en förteckning över samhälleligt grundläggande
moraliska krav”), kan man ifrågasätta om alla de gärningar som idag ingår i den
ekonomiska kriminaliteten verkligen skall vara kriminaliserade som brott. Det
finns starka skäl för att överväga om vissa gärningar inte borde avkriminalise-
ras, varigenom kontrollen av dem fokuseras till andra rättsområden – särskilt till
förvaltningsrätten. Ett problem i detta avseende är dock att flera gärningar som
inte nationellt sett är brott enligt den Europeiska människorättskonventionens
autonoma synsätt skall betraktas som brott, varvid samma rättsskyddsgarantier
gäller för kontrollen av dem som för de gärningar som också är brott enligt rent
kriminalrättsliga lagar.

Straffrättens allmänna läror bör utformas genom skriven lag och också
utvecklas genom rättsvetenskaplig forskning. Däremot finns det inte tillräckliga
skäl för att försöka lösa de problem som finns när det gäller fastställandet av
straffansvar för särskilda typer av brott, som ekonomiska brott och andra
moderna brott, att välja särlösningar. Straffsystemet skall hållas så enhetligt
som möjligt. Av rätts- och kriminalpolitiska grunder finns det goda skäl för att
införa ett straffansvar också för juridiska personer och andra sammanslutningar.
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Det kan finnas skäl för att utveckla och ändra de enskilda brottsbeskrivning-
arna i olika avseenden, att överväga om brottens abstrakta straffvärden har fast-
ställts riktigt genom de straffskalor som fogats till respektive straffbud, och till
att utveckla sanktionssystemet också med tanke på de påföljder som ekonomis-
ka brottslingar kan dömas till. Dessa frågor avser jag dock inte att utveckla
närmare i detta sammanhang, som ju fokuserar på strafflagens allmänna
ansvarsregler inom det område som kan kallas för ekobrottslighet.

Professor Petter Asp, Sverige:

Per-Ole Träskman tog upp frågan om rättviseaspekter vid kriminalisering och
jag skulle här bara vilja ställa frågan om inte det förhållandet att vi t.ex. i
Sverige och Finland har ett påföljdssystem som bygger på principen om straff-
värdeproportionalitet förstärker rättviseaspektens betydelse vid bedömande av
kriminaliseringsfrågor. Om det är viktigt att påföljden återspeglar brottets
svårhet och graden av klander, och om det ses som ett problem om två lika svå-
ra gärningar erhåller olika stränga straff, så skulle kunna sägas att problemen
bör vara ännu större om den ena gärningen är kriminaliserad (och erhåller ett
straff som återspeglar brottets svårhet) och den andra överhuvudtaget inte
bestraffas. Frågan är alltså om inte straffmätningsprinciper i viss utsträckning
slår igenom på kriminaliseringsnivå och därför – i länder där man bygger på
proportionalitetsprinicpen – gör att än större hänsyn måste tas till rättviseaspek-
ter när man diskuterar kriminaliseringsfrågor. Jag skulle också vilja fråga om
det egentligen spelar någon roll hur man betecknar de sanktioner som används
mot juridiska personer; i Sverige finns ju företagsboten (även om den knappast
kan sägas ha fungerat särskilt väl), och den kan ju sägas innefatta ett slags
straffansvar för juridiska personer också om boten inte betecknas som ett straff. 

Professor, jur.fak. Madeleine Leijonhufvud, Sverige:

Referenten avvisar ju tanken på att korrigera eller förändra de allmänna lärorna
för att anpassa dem just till behoven när det gäller ekonomisk brottslighet och
det gör ju även co-referenten. Jag skulle då vilja höra lite närmare om en alter-
nativ tes som referenten ställer upp, nämligen att man skulle utöka straffansva-
ret för oaktsamhet eller möjligen grov oaktsamhet. En sådan förändring innebär
ju en mycket betydelsefull sänkning av nivån för straffansvar och det kräver,
tycker jag, noggranna överväganden i vilken utsträckning man kan göra det. Jag
skulle gärna vilja att vi diskuterade den eventualiteten lite närmare.
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Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, Danmark:

Jeg kan tilslutte mig den sidste talers bemærkninger om, at vi har fået et meget
fint referat og en meget dækkende korreferent, så der er ikke så meget at tilføje.
Det, jeg vil tage udgangspunkt i, er det paradoks, som referenten omtaler på
side 302, hvor han taler om, hvordan det kan være økonomisk kriminalitet, hvis
det faktisk ikke er ulovligt efter loven. Det, jeg ønsker at pege på her, er den
rolle, som ideologi spiller. Jeg tror, at det spiller en ganske stor rolle. Spørgsmå-
let, som referenten jo rejser, er, om den økonomiske kriminalitet er udbredt. Mit
indtryk er, mit gæt for andet er det ikke, at det er overdrevet. Jeg tror, at et af de
problemer, vi har, er, at der i brede kredse af offentligheden er en manglende
forståelse for erhvervslivets vilkår. Når erhvervsfolk enten taber penge, eller går
konkurs, eller tjener mange penge meget hurtigt, så opleves det i brede kredse
som noget, der burde være kriminelt, hvad det ikke er. Det begreb, som økono-
men Schumpeter beskrev som creative destruction, synes ikke rigtigt at være
forstået i brede kredse. Der synes jeg, at referenten peger rigtigt på, at ganske
ofte er det, der kendetegner økonomiske kriminalitet, at handlingerne er ens for
den lovlige handling og den kriminelle handling. Det, der adskiller dem, mange
gange det eneste, det er mala fide, det skyldige sind. Netop i disse tilfælde vil
det efter min opfattelse være en ulykke, hvis vi forsøger at fravige den alminde-
lige strafferet og bedømmelsen heraf. I denne sammenhæng vil jeg sige, at der
kan være mange fordele ved afkriminalisering, men netop i disse tilfælde, tror
jeg det ikke. Det vil være en ulykke, hvis man vil afkriminalisere, alene at gøre
det lettere at retsforfølge folk administrativt. Det bør ikke være sådan, at vi
giver vores forbrydere en bedre behandling, end den vi giver ordentlige menne-
sker.

Professor Lars Bo Langsted, Danmark:

Jeg hedder Lars Bo Langsted og jeg kommer fra Aalborg Universitet. Jeg vil
også gerne takke for to glimrende indlæg, meget spændende og uendeligt om-
fattende må man også sige. Netop problemet omkring definitionen, hvad er
økonomisk kriminalitet, hvilke forbrydelsestyper skal vi medinddrage, gør jo at
man bliver næsten træt, når man samtidig skal koble på: skal vi kriminalisere
uagtsomhed? Jeg tror, det er nødvendigt, at man ser på det fra forbrydelsestype
til forbrydelsestype og siger, jamen er det fornuftigt her at kriminalisere
uagtsomhed, har vi et problem med at kræve forsæt i stedet for at tage en ideo-
logisk baseret, generel diskussion af om uagtsomhed bør være strafbart. Jeg er
ret sikker på, at man vil finde ud, at størsteparten af de forbrydelser, som vi
rubricerer som økonomisk kriminalitet i dag er kriminaliseret ved uagtsomhed
og at vi gamle strafferetsteoretikere tænker på bedrageri og anden berigelseskri-
minalitet, når vi siger, vi har et uagtsomhedsproblem. Faktisk er det jo også
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sådan, at en del af den moderne kriminalitet, f.eks. insider handel, vanskeligt
kan forekomme på anden måde end forsætligt. Der har vi ikke noget problem
omkring uagtsomhed. Hvis man har en regulering som i Danmark, hvor det er
strafbart at handle, hvis man har intern viden, ja så er det meget enkelt at man
som gerningsmand stort set altid vil have forsæt. Man vil vide, hvad det er man
ved og man vil vide, at nu handler man. Man opdagede i den danske Højesteret,
at man måske var kommet til at kriminalisere lovligt vidt, og så indfortolkede
man i gerningsindholdet et misbrugskrav. Så der kan være mange måder, at løse
problemstillingen på, hvad det er, vi skal kriminalisere. Jeg er meget enig med
min kollega fra Københavns Universitet i at det ville være et meget dårligt
signal at sende at afkriminalisere både af hensyn til retssikkerheden for de
mennesker, der bliver impliceret i det, men også fordi det for særmyndigheder-
ne, f.eks. de myndigheder, der beskæftiger sig med miljøkriminalitet, er meget
vigtigt at de har en straftrussel at bruge overfor de virksomheder, som de fører
tilsyn med og kan foretage en politianmeldelse med den konsekvens, at politiet
kommer ud i virksomheden og foretager afhøringer m.v. Det har en præventiv
effekt, som man ikke skal undervurdere. Og det er vel også sådan at det ganske
vist ikke er så hyppigt, at de økonomisk kriminelle bliver dømt – i hvert fald
ikke så hyppigt som at andre bliver det – men når det sker, så har det en signal-
værdi, som er meget mere betydelig end når man får dømt en morder eller en
tyv. Det er sådan at de fleste erhvervsvirksomheder ønsker at befinde sig på
lovlig grund og den sag, jeg omtalte omkring insider handel gav da også anled-
ning til en voldsom diskussion i danske erhvervsvirksomheder: hvordan skal vi
nu agere for at holde os inden for lovens grund. Tak!

Dessutom gjorde riksåklagaren Fredrik Wersäll, Sverige, rättschefen Agneta
Bäcklund, Sverige, och chefsjurist, ekon.dr. Max Oker-Blom, Finland, inlägg på
sektionsmötet.

Debattledaren, professor Dan Frände, Finland, avslutade med att tacka referen-
ten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och förklarade sektionsmötet
avslutat.
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