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Sammanfattning 
 Denna uppsats är en undersökning av alla ändringar som gjorts i 
brottsbalken från 1965, då den trädde i kraft, till 2003. Mitt intresse 
har i synnerhet riktats mot de ändringar i denna balk som har inneburit 
kriminaliseringar och/eller avkriminaliseringar. Genom att på olika 
sätt analysera dessa ändringar och i synnerhet de angivna skälen för 
dessa har jag försökt finna svar på tre frågor: 
 

  Vilka argument använder lagstiftaren för att avgöra vilka 
gärningar som är så klandervärda att samhället bör 
reagera genom straffsanktioner? 

  Hur används dessa argument, det vill säga på vilket sätt 
motiveras kriminaliseringar eller avkriminaliseringar i 
lagförarbetena? 

  Kan man i förarbetena spåra någon påverkan från de vid 
aktuell tid existerande teorierna om kriminalisering? 

 
 För att besvara den första frågan har jag gjort en kvantitativ 
analys som bland annat visar att kriminaliseringar inom brottsbalkens 
ram uppvisar en ökande och avkriminaliseringar en vikande tendens. 
Den visar också att internationella argument för 
kriminaliseringsåtgärder tenderar att öka över tid, liksom argument 
som berör offerskydd och samhällskydd. Relationen storleksmässigt 
mellan argumenten bildar sinsemellan mycket olika mönster beroende 
på vilken brottstyp kriminaliseringsåtgärden avser. Denna analys 
reflekteras i en beskrivning av den teori om normativa mönster som 
används inom den sociala dimensionen. 
 För att besvara den andra frågan har jag gjort en kvalitativ 
analys. Den ger en bild av en lagstiftare som sällan diskuterar 
straffrättens lämplighet i sig som medel för att kontrollera den 
oönskade gärningstypen. Den diskussion som förs handlar oftare om 
avvägningar mot andra samhällsintressen eller om straffvärdet hos den 
aktuella gärningstypen. I flera fall framstår straffrätten som något 
självklart. Här jag använt Nils Jareborgs tio rättsstatliga principer för 
kriminalisering som korrektiv till argumenten i propositionerna. 
 Beträffande den tredje frågan uppvisar de flesta av de 
förarbetsuttalanden som jag gått igenom liten eller ingen påverkan 
från någon av de teorier om straffrätt som framförts i mer modern tid. 
Medan dessa teorier oftast talar för en defensiv straffrätt och för att 
kriminaliseringar ska tas till som en sista utväg, ger de flesta 
förarbetsuttalandena uttryck för en betydligt mer offensiv syn på 
straffrättens roll. 
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Förord 
Föreliggande examensarbete har sin rot i den första av de 

fördjupningskurser i straff- och processrätt som jag deltog i under 
vårterminen 2003. Den debatt som förts genom åren om straffrättens 
berättigande och användbarhet var för mig en ny bekantskap som gav 
upphov till många frågor som jag inte visste om att jag hade. De olika 
teorier om straffrätt som vi fick ta del av under kursen handlade om 
hur man ansåg att straffrätten borde se ut och hur den borde användas.  

Detta väckte min nyfikenhet. Jag började fundera på om man 
kunde ta reda på något om hur, och med vilka bevekelsegrunder, 
straffrätten faktiskt skapas. En del av svaret borde man få så att säga 
”vid hästens mun”, tänkte jag mig. Det är lagstiftaren, det vill säga 
riksdagen, som beslutar om kriminaliseringar och avkriminaliseringar. 
Det är regeringens departement, i synnerhet justitiedepartementet, som 
tar fram ändringsförslagen till proposition. Det är när 
departementschefen tar till orda i propositionen som de grundläggande 
idéerna bakom förslagen oftast kommer fram. Departementschefens 
uttalanden i propositionerna är offentlig handling och finns dessutom 
inom bekvämt räckhåll i Juridicums källare. 

Alltså var det bara att skrida till verket. Genom att mala igenom 
alla departementschefens förarbetsuttalanden så skulle jag veta allt om 
hur den offentliga makten ser på frågan om kriminaliseringar och om 
hur straffrätten bäst ska användas. 

Nu, 181 propositioner senare, inser jag att jag långt ifrån vet allt, 
och att min undersökning bara kan ge ett litet bidrag, en liten 
pusselbit, till bilden av ett så komplext system som straffrätten utgör. 
Dock har jag lärt mig en hel del på vägen, och det är väl det som 
examensarbetarkursen går ut på. 
  Medan jag har ordet vill jag passa på att uttrycka mitt varma 
tack till min handledare Helén Örnemark-Hansen för att hon vågade 
släppa ut mig på denna samtidigt välkända och okända betesmark. Ett 
än varmare tack förtjänar min hustru för att hon stått ut med mig under 
denna tidvis stressade tid. 
 
Oxie i oktober 2004 
 
Johnny Andersson 
 

 2



Förkortningar 
BrB   Brottsbalken 
BRÅ   Brottsförebyggande rådet 
EG   Europeiska gemenskaperna 
EU   Europeiska unionen 
FN   Förenta nationerna 
IB   Informationsbyrån 
LAS   Lag om anställningsskydd 
LOA   Lag om offentlig anställning 
LUL   Lag om unga lagöverträdare 
LVM  Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU   Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
NJA   Nytt juridiskt arkiv 
Prop.  Proposition 
RH   Rättsfall från hovrätterna 
RÅ   Riksåklagaren 
TF   Tryckfrihetsförordningen 
YGL   Yttrandefrihetsgrundlagen 

 3



1 Inledning 

1.1 Hur skapas  straffrätten? 

 Mycket av debatten i frågan kriminalisering handlar och har 
handlat om hur kriminaliseringspolitiken borde se ut. Detta fick mig 
att undra om man, genom att undersöka hur kriminaliseringspolitiken 
faktiskt har sett ut, kan ta fram något slags underlag för förutsägelser 
om hur den kommer att se ut. Det är ju faktiskt så att det komplex av 
regler som vi känner som straffrätten skapas genom politiska beslut 
och inte genom debattartiklar och tidningsinsändare.  
 Detta arbete utgör därför i huvudsak ett försök att svara på 
följande tre frågor: 
 

  Vilka argument använder lagstiftaren för att avgöra vilka 
gärningar som är så klandervärda att samhället bör 
reagera genom straffsanktioner? 

  Hur används dessa argument, det vill säga på vilket sätt 
motiveras kriminaliseringar eller avkriminaliseringar i 
lagförarbetena? 

  Kan man i förarbetena spåra någon påverkan från de vid 
aktuell tid existerande teorierna om kriminalisering? 

 
 Dessa frågor behandlas i tur och ordning i kapitlen 2, 3 och 4 
nedan. 
 

1.2 Metod 

1.2.1 Tre metoder 

 För att svara på de ovannämnda tre frågorna har jag använt tre 
olika metoder.  

För att ta reda på vilka argument som lagstiftaren har använt har 
jag helt enkelt läst igenom departementschefens uttalanden i samtliga 
propositioner om ändringar i brottsbalken. Argumenten för eller emot 
en kriminalisering eller en avkriminalisering har jag listat och delat in 
i grupper, dels efter tidsperiod, dels efter brottstyp. Som idémässig 
bakgrund till den kvantitativa undersökningen har jag använt Anna 
Christensens teorier om normativa mönster. 

För att ta reda på hur lagstiftaren använt argumenten har jag valt 
ut några av propositionerna och delat in dem i tre grupper. En grupp 
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utgörs av propositioner där det förs en diskussion om straffrättens 
gränser och möjligheter av principiell natur. En grupp diskuterar mest 
avvägningar mot andra samhällsintressen, straffvärde och effektivitet. 
En sista grupp verkar se kriminaliseringens gränser som självklara. I 
dessa propositioner har jag gjort en något mer djupgående analys av 
argumenten och av hur argumenteringen har utformats. Som ett slags 
bakgrund eller korrektiv har jag använt Nils Jareborgs tio rättsstatliga 
principer för kriminalisering. 

För att ta reda på om det går att spåra någon påverkan från 
straffrättsteorier till lagstiftare har jag jämfört resultaten av de båda 
undersökningarna med de straffrättsteorier som presenterats under 
tidigare fördjupningskurser i straff- och processrätt.  

 

1.2.2 Vad är en kriminalisering? 

 För att kunna genomföra arbetet med den kvantitativa och den 
kvalitativa analysen har jag varit tvungen att bestämma om de många 
lagförslag jag tittat på verkligen inneburit en utvidgning eller en 
inskränkning av det kriminaliserade området. Detta är inte alltid så 
självklart som man kan tycka vid en hastig blick på förslagen. 
Utgångspunkten är givetvis att om ett förslag medför att gärningstyper 
som tidigare varit straffria nu blir straffbelagda är det en 
kriminalisering och vid det omvända förhållandet föreligger en 
avkriminalisering. 
 Åtalsbegränsningar utgör ett problem. Om en sådan upphävs 
innebär det ju inte i sig att en ny gärningstyp blir kriminaliserad. Jag 
har ändå valt att betrakta upphävda åtalsbegränsningar som 
kriminaliseringar och införda sådana som avkriminaliseringar 
eftersom antalet gärningar som straffbeläggs kan antas bli större 
respektive mindre.  
 När jag talar om det kriminaliserade området är det mängden av 
gärningar som avses. Om något lagförslag inskränker eller utvidgar 
det territoriella området för en bestämmelse har jag alltså inte sett det 
som en avkriminalisering respektive kriminalisering. 
 Att ändra preskriptionstiden för ett redan existerande brott har 
jag heller inte ansett som något som påverkar det kriminaliserade 
området. Likadant har jag behandlat ändringar i reglerna om 
ansvarsfrihet etc. eftersom de pekar på enskilda fall och inte på en 
gärningstyp i allmänhet. 
 

1.2.3 Vad är ett argument? 

 Ett argument för mig i denna undersökning är liktydigt med ett 
skäl för att göra eller inte göra någonting. Om man framför – i ett 
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förslag om avkriminalisering – att den bestämmelse man vill ta bort är 
sällan använd ser jag detta konstaterande, sant eller inte, som ett 
argument för att bestämmelsen upphävs och har alltså räknat med den 
i den kvantitativa analysen.1 I just det angivna exemplet har jag räknat 
argumentet ”sällan använd” till gruppen effektivitetsargument. 
Gruppindelningen beskrivs mera ingående nedan i avsnitt 2.4. 
 De argument som jag räknat i avsnitt 2 är de som 
departementschefen framför i den allmänna motiveringen till 
lagförslagen i propositionerna. När en proposition innehållit flera 
lagförslag som innebär kriminalisering eller avkriminalisering har jag 
tittat på varje sådant förslag för sig. För varje förslag har jag listat de 
olika argument som jag hittat, såväl för som mot. Dessa har jag sedan 
fört till respektive argumentgrupp i tabeller som sedan har legat till 
grund för de diagram som utgör redovisningen av undersökningen. 
 Inom skälen för ett lagförslag har jag räknat med ett argument en 
gång, även om det upprepas, vilket ibland sker. Undersökningen ger 
alltså inte någon ledning i frågan om hur många argument som 
framförs i absoluta tal. Däremot ger den en bild av tendensen. Inget av 
lagförslagen motiveras nämligen med argument från alla de grupper 
jag använt som indelning av argumenten. De flesta förslagen 
innehåller endast ett eller några få argumentstyper. Om flera olika 
argument som hör till samma argumentgrupp framförts har alltså detta 
inneburit att den aktuella gruppen vägt tyngre än andra grupper som 
”fått” få eller inga argument. 
 

1.2.4 Varför normativa mönster och rättsstatliga principer? 

 Redan mycket tidigt under arbetet kände jag att det fanns ett 
behov av att kontrastera mina undersökningsresultat, att ge dem relief. 
Jag kom också fram till att kontrastverkan blir bäst om idéunderlaget 
eller korrektivet ges parallellt med framställningen, inte bara i 
slutsatserna. En introduktion till normativa mönster och rättsstatliga 
principer finns i avsnitt 2.2 respektive 3.1. 
 

1.3 Avgränsningar 

 Undersökningen är koncentrerad på propositioner och i 
synnerhet på departementschefens uttalanden i dessa. Dessa 
uttalanden ger ofta en god bild av det idéinnehåll som ligger bakom 
ett lagförslag. Jag har inte tittat på specialstraffrätten utan nöjt mig 
med att gå igenom ändringarna i brottsbalken. Dels för att dessa 
ändringar är många nog för att ge ett tillräckligt stort underlag, dels 
                                              
1 Exemplet från prop. 1973:32 s. 165. 
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för att den tidsperiod som brottsbalken varit i kraft, 1965 till idag, 
sammanfaller med den som jag ansett vara intressantast att studera. 
Den senaste propositionen som jag haft möjlighet att ta med i studien 
är från mitten av år 2003. 
 Jag behandlar endast propositioner som innehåller förslag som 
faktiskt har lett till ändringar i brottsbalken. I en del av dessa 
diskuteras utredningsförslag om ändringar som departementschefen av 
olika anledningar inte vill lägga fram som sitt förslag. Något av 
diskussionen i samband med sådana förslag refererar jag till i avsnitt 
3. I den kvantitativa analysen i avsnitt 2 har jag dock endast räknat 
med argument som framförts i samband med lagändringar som 
faktiskt genomförts. 
 

1.4 Källorna 

 Den helt övervägande delen av källorna till mitt arbete består, 
naturligt nog, av offentligt tryck. Källornas autenticitet kan alltså inte 
ifrågasättas. Detta innebär dock inte att jag helt kan undvika att föra 
en källkritisk diskussion. De departementschefs-uttalanden vars 
argument jag redovisar skiljer sig från tid till annan i fråga om längd, 
utformning och detaljrikedom. Det betyder att i synnerhet den 
kvantitativa delen av min undersökning får en viss felmarginal, 
eftersom vissa uttalanden kanske inte redovisar alla argument, en del 
kanske upplevdes som självklara. Min bedömning är att felmarginalen 
ändå inte är särskilt stor. I de flesta propositioner märks att man 
bemödat sig med att ta fram alla argument, något som är det mest 
naturliga med tanke på att förslagen är ett resultat av en politisk 
process, där argument för och emot oftast redan stötts och blötts 
åtskilliga gånger, såväl inom departementen som i riksdagen.  
 En annan sak är att det också kan finnas motiv till ett lagförslag 
som inte redovisas öppet. Sådana dolda argument har jag av 
uppenbara skäl inte haft någon möjlighet att inbegripa i 
undersökningen. Jag kan inte heller ge någon indikation på hur 
vanliga dolda argument är eller om de ens existerar. 
 

 7



2 Kvantitativ analys av 
förarbeten till ändringar i 
brottsbalken 1965-2003 

2.1 Inledning 

Från det att den trädde ikraft 1965 till hösten 2003, har 181 
lagstiftningsärenden som inneburit något slags ändring i brottsbalken 
behandlats och beslutats av riksdagen. Såsom framgår av figur 1 har 
intensiteten i ändringarna varierat, med två toppar i början av 80-talet 
och i början av 90-talet. 
 Dessa lagstiftningsärenden har lett till att enskilda paragrafer i 
brottsbalken har ändrats knappt 700 gånger. Vissa paragrafer har 
ändrats åtskilliga gånger men de flesta har ändrats åtminstone någon 
gång och i något avseende. Dessutom har 101 nya paragrafer 
tillkommit medan 109 paragrafer upphävts. Se figur 2. 
 Många av ändringarna är inte av intresse för denna 
undersökning, då de inte innebär att det kriminaliserade området 
utvidgas eller inskränks. Sådana ändringar finns i huvudsak av två 
slag; Dels följdändringar till annan lagstiftning, dels ändringar av 
brottspåföljderna.  

Drygt 36 % eller 66 stycken av de 181 lagstiftningsärendena har 
lett till att någon eller några handlingar kriminaliserats eller 
avkriminaliserats. 82 gånger har paragrafer ändrats på ett sätt som har 
inneburit en utvidgad kriminalisering. 22 gånger har ändringarna 
inneburit en inskränkning i det kriminaliserade området. Över tid 
uppvisar kriminaliseringarna en stigande och avkriminaliseringarna en 
fallande tendens. Se figur 3.  

Här närmar vi oss kärnan i den kvantitativa undersökningen. Jag 
har försökt vaska fram alla argument som framförts av 
departementschefen i samband med en kriminalisering eller 
avkriminalisering. Argumenten har jag fört in i en databas, sorterade i 
grupper. Avsikten har främst varit att utläsa relationen mellan 
argumentgrupperna och om man kan se någon förändring över tid 
beträffande denna relation.  
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2.2 Normativa mönster 

 Rättsliga regler och principer kan ordnas och indelas på många 
olika sätt. Under juris kandidat-utbildningens gång möter studenten 
kurser i tur och ordning i stats- och förvaltningsrätt, civilrätt, mark- 
och miljörätt, associationsrätt, skatterätt, internationell rätt med flera. 
Normerna studeras utgående från det samhällsområde eller den 
samhällsföreteelse som de reglerar. Även om de olika områdena delvis 
överlappar, finns det klara skillnader i normernas funktion och till 
exempel i vilket utrymme som finns för tolkning och analogislut. Alla 
rättsområden har ”underområden” som i de flesta fall bjuder på sina 
speciella problem och sina speciella lösningar. 
 Men utbildningen bjuder också på kurser som behandlar normer 
vilka täcker in hela samhället och de flesta slag av samhällsföreteelser 
som man kan tänka sig. Den sociala dimensionen är en sådan kurs. 
Här finns rättsområden i den ovan beskrivna meningen, såsom 
familjerätt, arbetsrätt och socialrätt, men man strävar också efter att ge 
studenterna en djupare förståelse av normernas funktion genom att 
ordna normerna på nya sätt. En stor del av rättsreglernas innehåll är en 
juridisk kodifiering av de moraliska sedvänjor och grundhållningar 
som utbildats i samhället. Här kan man urskilja vissa mönster, som går 
igen i olika sammanhang och som har en viss konstans.  
 Detta är vad Anna Christensen kallar normativa grundmönster. 
Ett sådant mönster kan vara att det ska råda balans mellan parters 
prestationer vid byten och i andra situationer. Ett annat kan handla om 
fördelningsfrågor, alltså om lika fördelning eller behovsfördelning är 
”mest rättvist” i en given situation. Skydd för etablerad position är ett 
mönster som Christensen arbetat mycket med. Mönstren skär igenom 
den traditionella rättsområdesindelningen och ger upphov till nya 
frågeställningar och, kanske, till nya svar. Olika mönster kommer ofta 
i konflikt med varandra, till exempel kan det marknadsfunktionella 
mönstret, vilket till sin karaktär är dynamiskt, hamna i konflikt med 
skydd för etablerad position, ett konserverande mönster. Christensen 
tänker sig mönstren som poler i ett normativt fält, poler som söker 
”dra till sig” den rättsliga regleringen.2
 Det finns åtminstone ett annat rättsområde, som liksom den 
sociala dimensionen påverkar alla delar av samhället och griper in i 
alla enskilda människors liv. Detta område är straffrätten. 

 

                                              
2 Anna Christensen i Tidskrift for retsvitenskap 1996 s.522ff. 
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2.3 Normativa mönster som bakgrund 

Jag tänkte mig att, likväl som normativa mönster kan utgöra 
utgångspunkt för en analys av normer inom den sociala dimensionen, 
sådana mönster borde kunna användas för att göra en analys av den 
diskussion som föregår en kriminalisering eller avkriminalisering. I en 
sådan diskussion kommer man inte ifrån frågor om moral, och enligt 
Anna Christensen själv kunde hon lika gärna ha talat om moraliska 
som normativa grundmönster, om det inte vore för att detta begrepp 
skulle ha låtit utmanande i en rättsrealistiskt präglad rättskultur.3 Nästa 
fråga som inställde sig var vilka normativa mönster som kunde tänkas 
spela roll här.  
 Det första som jag kom att tänka på var skydd för etablerad 
position. I någon mening är ju alla straffbud skydd för någon sorts 
etablerad position. Straffbud om förmögenhetsbrott skyddar den 
rättsligt erkände besittaren till förmögenheten, 3 kap. BrB skyddar den 
personliga integriteten mot våldsangrepp etc. etc. Detta innebär i sin 
tur att konstaterandet att ett argument diskuterar skydd för etablerad 
position blir trivialt. Det intressanta uppstår när detta mönster bryts 
mot andra mönster. I många fall innebär departementschefens 
diskussioner i propositionerna en avvägning mellan olika intressen. 
Typiskt sett är det statens och/eller samhällsmedborgarnas intresse av 
skydd mot olika former av missbruk4 som ställs mot individens 
intresse av största möjliga handlingsfrihet.  

Här stötte jag på problem. Som jag uppfattar det är det ju här 
fråga om skydd för etablerad position i båda fallen. Å ena sidan 
skyddet för statens maktmonopol alternativt skydd för den enskilde 
medborgarens position i egenskap av samhällsmedborgare, å andra 
sidan skydd för individens mänskliga rättigheter i egenskap av 
individ. Problemet tror jag ligger i att den här tankemodellen har 
enbart två dimensioner. De olika normativa mönstren tänks som poler 
som påverkar, eller ”drar”, normerna åt olika håll. Detta är gott och 
väl, när man vill undersöka en viss regel eller ett visst regelkomplex 
inom ett avgränsat samhällsområde, där de olika aktörerna spelar 
bestämda roller. Om man däremot ska undersöka ett så komplext 
regelområde som den allmänna straffrätten, där reglerna griper in i 
varje område i samhällslivet, upptäcker man att aktörerna oftast inte 
spelar endast en roll, utan flera roller som dessutom interagerar på 
olika plan. Här måste man lägga till en tredje dimension för att kunna 
komma i närheten av en realistisk beskrivning av verkligheten.  

                                              
3 Anna Christensen i Tidskrift for retsvitenskap 1996 s. 527. Jag kan ha övertolkat hennes 
avsikt. Döm själv! 
4 Jag använder här missbruk som en generell term, inte i betydelsen alkohol- eller 
narkotikamissbruk. 
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Ett sätt att skapa en tredimensionell modell vad gäller den 
allmänna straffrätten skulle vara att ta hjälp av den indelning i 
brottstyper som brottsbalken använder, kanske något förenklad. Med 
detta i minnet ger modellen ändå en viss hjälp för att reda ut begrepp 
eller, som i mitt fall, för att ordna argument i olika grupper.  
 

2.4 Min indelning av argumenten 

Jag har indelat argumenten i 10 grupper: 
 

  Avvägningsargument 
  Effektivitetsargument 
  Internationella argument 
  Lagtekniska argument 
  Moralargument 
  Preventionsargument 
  Rättssäkerhetsargument 
  Skyddsargument  
  Utvecklingsargument 
  Övriga 

 
Avvägningsargument: 
 
 I denna grupp har jag placerat argument som handlar om 
avvägning mellan intresset att straffbelägga en viss handling och 
andra legitima intressen. Sådana argument ser man ofta i 
lagstiftningsärenden där den föreslagna kriminaliseringen inkräktar på 
mänskliga fri- och rättigheter. Flera av de kriminaliseringar som 
föreslagits har betytt inskränkningar i yttrandefriheten. I sådana fall 
argumenterar departementschefen utan undantag för kriminalisering i 
termer av avvägning. Att det goda, som yttrandefriheten står för, inte 
urholkas nämnvärt om man kriminaliserar det onda, den oönskade 
handlingen.5 Vid avkriminaliseringar används också ofta 
avvägningsargument. Av en eller annan anledning har det motstående 
goda intresset kommit att väga över och en kriminalisering framstår 
inte längre som befogad.6 I vidare mening kan man förstås säga att alla 
argument egentligen är avvägningar. Jag har här ändå tagit med dem 
som grupp, fastän med en snävare definition. Jag har bara räknat de 
argument till denna grupp där departementschefen uttryckligen nämnt 
det motstående intresset och det framgår att en avvägning mellan 

                                              
5 Se till exempel prop. 1979/80:176 s. 16. 
6 Se till exempel prop. 1970:125 s. 68. 
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straff och icke-straff tar hänsyn just till det aktuella motstående 
intresset. 
 
 
Effektivitetsargument: 
 
 Här motiveras kriminaliseringen/avkriminaliseringen utifrån ett 
effektivitetsperspektiv. Den gällande lagstiftningen har inte tillämpats 
på avsett sätt, vilket medfört att oönskade handlingar inte lagförts i 
önskad omfattning. Eller har de gällande reglerna medfört så stora 
bevissvårigheter att det kriminaliserade området blivit snävare än man 
tänkt sig.7 Hit har jag också fört argument som går ut på att den 
föreslagna regeln gör att tillämpningen av andra regler underlättas. 
 
Internationella argument: 
 
 Många kriminaliseringar har varit en följd av internationella 
åtaganden. Sveriges ratificering av konventioner om bland annat 
narkotikahantering, penningtvätt och terrorism har ofta krävt att det 
kriminaliserade området utvidgas. Men även om inte den föreslagna 
regeln har sin grund i en konvention förekommer ibland att 
departementschefen motiverar förslagen genom att jämföra med 
regleringen i andra länder, i synnerhet de nordiska.  
 
Lagtekniska argument: 
 
 Det kan tyckas märkligt att sådana argument kan användas för 
att motivera en utvidgning eller minskning av det straffbara området. 
Ibland förekommer det dock, ofta i det sammanhanget att man vill ge 
en kasuistiskt utformad regel en mer generell utformning.8 Vid några 
tillfällen har departementschefen talat om en regels flexibilitet. Sådana 
argument har jag placerat här. 
 
Moralargument: 
 
 Det är ganska vanligt att ett av argumenten för en 
lagstiftningsåtgärd är av rent moralisk art. Man pratar t.ex. om en 
straffvärd handling. Det finns i och för sig skäl att tro att det moraliska 
argumentet ligger implicit i de allra flesta kriminaliseringarna. Jag har 
i alla fall ansett det vara intressant att lista de fall där moraliska 
argument uttrycks klart i propositionen. Det skulle kunna tänkas att 
dessa fall avspeglar regeringens svar på ett opinionstryck utifrån. 

                                              
7 Se till exempel prop. 1985/86:30 s. 19. 
8 Se till exempel prop. 1971:92 s.23. 

 12



 
 
Preventionsargument: 
 
 Det förekommer, om än inte särskilt ofta, att kriminaliseringar 
motiveras med preventionsresonemang. Oftast talas det då om regelns 
normbildande verkan eller något liknande uttryck.  
 
Rättssäkerhetsargument : 
 
 Själva ordet rättssäkerhet används nästan inte alls i 
propositionerna. Däremot talas det ganska ofta i termer av 
konsekvens, mellan olika straffbud såväl som straffrättens konsekvens 
med andra regelsystem som till exempel skattelagarna eller de 
obeståndsrättsliga reglerna.9 Andra argument som jag fört till denna 
grupp är sådana som talar om rättslikhet. Om termen konsekvens 
syftar på regelsystem får väl termen rättslikhet anses syfta på 
rättssubjektet. Med andra ord, lagens regler ska fungera tillsammans 
så väl som möjligt och lagens regler ska tillämpas på samma sätt 
oberoende av vilket rättssubjekt den tillämpas på. Till denna grupp har 
jag även räknat argument som säger att den föreslagna åtgärden 
eliminerar oklarhet. Ett oklart straffbud innebär ju en försvagad 
rättssäkerhet. 
 
Skyddsargument: 
 
 Skyddsargument finns av två slag, offerskydd och 
samhällsskydd. Av dessa två är offerskyddsargumentet det 
dominerande. Kriminaliseringar motiveras sällan med att samhället 
behöver skyddas mot den åsyftade brottsligheten. Det är ett rimligt 
antagande att sådana argument mera används när påföljdsändringar 
diskuteras. 
 
Utvecklingsargument: 
 
 Ett fåtal åtgärder motiveras med att samhället har förändrats eller 
med att ny teknik gjort det möjligt att begå oönskade gärningar som 
inte täcks av de gamla straffbuden. Jag skulle tro att denna typ av 
argument är betydligt mera vanligt förekommande inom de 
specialstraffrättsliga lagstiftningsärendena. 
 
 
 
                                              
9 Se till exempel prop. 1985/86:65 s.27 och prop. 1987/88:85 s. 274. 
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Övriga argument: 
 
Här återfinns de argument som jag inte kunnat placera i någon av de 
ovanstående grupperna.  
 

2.5 Utfall för gruppindelade argument 

Om man tittar på hela perioden 1970-200310 kan man urskilja tre 
nivåer vad gäller förekomsten av argumentgrupperna. Effektivitets- 
moral- och rättssäkerhetsgrupperna har 15 % eller däröver av alla 
argument och tillsammans närmare 50 %. Därefter kommer 
argumentgrupperna skydd, internationella, avvägning och prevention 
med cirka 10 % vardera. Grupperna utveckling, lagteknik och övriga 
bildar den lägsta nivån med tillsammans 14 % av argumenten. Se figur 
4. 
 För att se eventuella förändringar och tendenser över tiden har 
jag också tittat på hur argumenten har fördelat sig under 
femårsperioder från 1970 till 2000. Resultatet av denna undersökning 
framgår av figur 5.      

Läsaren bör hålla i minnet att man bör räkna med en ganska 
generös felmarginal. Som jag framhållit ovan i avsnitt 1.4 finns det en 
viss osäkerhet inbyggd i metoden även om resultaten bör stämma i 
stort. Med detta i åtanke kan man konstatera att av de tre största 
grupperna har effektivitet hållit sig ganska konstant genom åren, 
rättssäkerhet varierar från femårsperiod till femårsperiod medan moral 
uppvisar en vikande tendens.      

Av de mindre frekventa argumentgrupperna har den 
internationella gruppen ökat markant på 90-talet. Detta har naturligtvis 
samband med det ökande antalet internationella överenskommelser på 
straffrättens område som ingåtts, inte minst på grund av Sveriges 
medlemskap i EU. Antalet argument utifrån skyddsaspekter verkar 
också vara i ökande, medan preventionsargumenten ligger på en 
relativt konstant nivå. 
 
 
 

                                              
10 1965-69 gjordes endast en ändring som innebar en kriminalisering, varför brottsbalkens 
fem första ”levnadsår” inte tagits med här. 
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2.6 Argument i förhållande till brottstyp 

För att lägga till en dimension i undersökningen bör jag också 
titta på hur lagstiftningsåtgärderna och argumenten för dessa förhåller 
sig till olika brottstyper. Jag har valt att i stora drag följa brottsbalkens 
uppdelning, dock något förenklad. De brottstyper jag särskiljt är 
våldsbrott/brott mot person, förmögenhetsbrott, sexualbrott, 
yttrandefrihetsbrott och ämbetsbrott. Resterande brott har jag stoppat 
in i en övrig grupp, vilken därmed kommit att bli ganska stor. 

Som bakgrund till argumentens fördelning kommer jag först att 
redovisa hur kriminaliseringar respektive avkriminaliseringar i sig 
fördelat sig på de brottstyper jag valt. Detta ser man i figur 6 och 7. 

För att visa hur kriminaliseringsargumenten i förarbetena 
fördelar sig på brottstyp har jag valt ett diagram med tabell, vilket 
framgår av figur 8. Observera att här har argumenten i samband med 
kriminaliseringar slagits ihop med argumenten i samband med 
avkriminaliseringar. Procentsiffrorna anger andelen av den totala 
mängden argument. Så har t.ex. 45 % av alla effektivitetsargument 
avgivits i samband med kriminalisering eller avkriminalisering inom 
brottstypen förmögenhetsbrott. 
 De lagstiftningsåtgärder som gjorts beträffande våldsbrott/brott 
mot person sedan 1965 har alltså till stor del motiverats med hänsyn 
till internationella och lagtekniska argument. När man lagstiftar om 
förmögenhetsbrott är det effektiviteten man först tänker på, därefter 
moral och ny utveckling. De viktigaste motiven för åtgärder inom 
sexualbrottsområdet hämtas inom grupperna moral, skydd och ny 
utveckling. Vad gäller yttrandefrihetsbrotten är avvägningsargument 
dominerande. Rättssäkerheten står däremot i fokus när man diskuterar 
ämbetsbrott. 
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2.7 Diagram 

Figur 1. 
 
 

Figur 2. 
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Figur 3. 
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Figur 5.1 

 
 

 
Figur 5.2 

 
 
 
 

 18



 
Figur 5.3 
 

 
Figur 5.4 
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Figur 5.5 
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Figur 6. 
 

 
Figur 7 
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3 Kvalitativ analys av 
förarbeten till några ändringar i 
brottsbalken 1965-2003 

3.1 Inledning – tio principer 

 Den här delen av undersökningen utgörs av ett försök till djupare 
analys av departementschefens förarbetsuttalanden i samband med 
några lagstiftningsärenden som lett till kriminaliseringar eller 
avkriminaliseringar. Som bakgrund har jag haft de tio rättsstatliga 
principer för kriminalisering som Nils Jareborg lanserat.11  
 

1. Brott förutsätter att gärningen typiskt sett kränker eller hotar ett 
rättsligt erkänt intresse eller värde, som är möjligt att 
konkretisera och som ytterst kan föras tillbaka på individers 
intressen och värderingar. 

2. Kriminalisering får inte avse enskilda fall eller personer, utan 
den måste vara generell, dvs. avse brottstyper. 

3. Bestraffning är samhällets mest ingripande och förnedrande 
sanktion; kriminalisering bör därför tillgripas endast i sista 
hand eller för de mest förkastliga gärningarna. 

4. Ett brott består i enstaka onda eller kränkande gärningar; 
straffrätten riktar sig direkt mot handlingar och underlåtenheter, 
endast indirekt riktar den sig mot gärningsmannen. 

5. Brott förutsätter att gärningsmannen kan anses vara moraliskt 
ansvarig för gärningen; straffrättsligt ansvar får inte åläggas om 
gärningsmannen saknade ansvarsförmåga eller om han 
handlade utan uppsåt eller oaktsamhet eller om han på annan 
grund måste anses vara ursäktad. 

6. Brottstyperna måste vara definierade i lag (generell 
normgivning, tillgänglig för allmänheten).  

7. Brottstyperna måste vara begripligt och bestämt definierade. 
8. Kriminalisering får inte ske retroaktivt till gärningsmannens 

nackdel. 
9. Kriminaliseringen bör genom straffskalans utformning 

återspegla också måttet av förkastlighet hos brottstypen. 
10. Repressionsnivån, dvs. straffhotet sådant det kommer till 

uttryck i påföljdspraxis, bör inte vara strängare än vad som är 
nödvändigt för att hålla brottsligheten på en tolerabel nivå. 

                                              
11 Nils Jareborg, Allmän kriminalrätt s. 63f. 
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 Jag kommer att återvända till dessa principer nedan under avsnitt 
3.3 för att utreda hur mycket hänsyn till dessa principer lagstiftaren 
har tagit när förslag om kriminaliseringar och avkriminaliseringar 
lagts fram. 

 

3.2 Exempel på resonemang i lagförslagen 

Jag har valt att presentera de propositioner som jag har valt att 
göra en lite mer djupgående analys av på följande sätt. Jag har delat in 
dem i tre grupper. Den första gruppen, i avsnitt 3.2.1, diskuterar 
kriminaliseringar eller avkriminaliseringar utifrån ett kriminalpolitiskt 
perspektiv, det vill säga att där värderas på något sätt straffrättens roll 
jämfört med andra åtgärder som statsmakten kan vidta för att möta ett 
samhälleligt problem. Här har jag tagit med alla propositioner som jag 
hittat som för en lite mer omfattande diskussion om dessa frågor.  

I den andra gruppen, avsnitt 3.2.2, finner man också resonemang 
om kriminaliseringens gränser, men här ligger huvudvikten vid en 
gärnings straffvärde, avvägning gentemot andra intressen och/eller 
lagstiftningens effektivitet. Till den tredje gruppen, avsnitt 3.2.3, har 
jag hänfört sådana lagförslag där kriminaliseringens gränser över 
huvud taget inte diskuteras, utom i mycket allmänna termer. Många 
argument i denna grupp rör sig om lagstiftningens effektivitet.  

Något klichéartat kan man hävda att i de båda senare grupperna, 
särskilt i den andra, diskuteras i termer av ”do the thing right”, medan 
det i den första gruppen även finns argumentation som gäller ”do the 
right thing”.  

Redovisningen av de båda senare grupperna sker i form av 
exempel, det finns många fler propositioner som framför i stort sett 
samma slags argumentation. De flesta av de mest omfattande 
kriminaliseringarna och avkriminaliseringarna inom brottsbalkens ram 
finns dock medtagna. 

 

3.2.1 Det kriminalpolitiska perspektivet 

3.2.1.1 Proposition 1975/76:148 – Automatmissbruk och 
snyltningsbrott 
  
 I denna proposition föreslås en begränsning av snyltningsbrottet 
i 9 kap. 2 § brottsbalken. Ett nytt brott, automatmissbruk, införs 1 8 
kap. 8a §. Dessa ändringar framläggs i samband med förslag om 
förenkling av handhavandet och lagföringen av smärre brott.  
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 Det bakomliggande resonemanget går ut på att ett ökat antal 
straffbestämmelser medför en ökad belastning på rättsväsendets 
resurser, men det finns även ”..starka kriminalpolitiska skäl som kan 
åberopas för en ordning vilken innebär att man till skillnad från vad 
som nu är fallet inte skall behöva behandla snart sagt varje 
normöverträdare som en brottsling..”.12

 I denna proposition diskuterar departementschefen även andra 
sätt att minska det kriminaliserade området. Han nämner 
depenalisering som en variant av avkriminalisering. Likaså diskuteras 
förenklade handläggningsformer, åtalsunderlåtelse och särskild 
åtalsprövning som metoder för att begränsa det kriminaliserade 
området.13 Departementschefen vill inte låta någon metod få försteg 
framför den andra. Han framhåller att ”I den mån praktiska svårigheter 
inte sätter hinder i vägen bör således det ena sättet att genomföra en 
minskning av straffrättens roll inte ges ett principiellt företräde 
framför de andra”.14

 

3.2.1.2 Proposition 1975/76:174 – Spioneri m.m. (IB-affären) 
  
 I denna proposition föreslås en ändring av 19 kap. 5 § 
brottsbalken så att spioneribrottet endast kan begås med direkt uppsåt 
och inte som tidigare med alla uppsåtsformer. Frågan hade blivit 
aktuell i och med IB-affären, eftersom journalisterna Jan Guillou och 
Peter Bratt dömdes för spioneri med eventuellt uppsåt. Detta rimmade 
inte särskilt väl med den allmänna uppfattningen om vad 
spioneribrottet skulle innefatta. Den dåvarande justitieministern, 
Lennart Geijer, höll med. ”För egen del finner jag det vara självklart 
att en brottsbenämning inte bör omfatta mer än vad som för det 
allmänna rättsmedvetandet framstår som naturligt”.15  

Propositionen innebar dessutom avkriminaliseringar i och med 
att brotten ryktesspridning till fara för rikets säkerhet 19 kap. 8 §, 
samhällsfarlig ryktesspridning 16 kap. 6 § och beljugande av 
myndighet 17 kap. 6 § utmönstrades i fredstid. I samband med detta 
yttrade departementschefen att ”Straffrättsliga åtgärder bör tillgripas 
först när andra medel saknas eller måste antas vara verkningslösa”.16

 
 

                                              
12 Prop. 1975/76:148 s. 150. 
13 Prop. 1975/76:148 s. 151. 
14 Prop. 1975/76:148 s. 151. 
15 Prop. 1975/76:174 s. 20. 
16 Prop. 1975/76:174 s. 27. 
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3.2.1.3 Proposition 1979/80:176 – Spioneri och tagande av 
utländskt understöd 
  
 Här föreslås en utvidgning av spioneribestämmelsens 
tillämpningsområde. Det klargörs också att den kan vara tillämplig 
även på politiskt och ekonomiskt spionage, inte bara militärt. 
Propositionen innehåller också något sällan sett; En rekriminalisering 
av tagande av utländskt understöd. Denna bestämmelse hade tagits 
bort två år tidigare. 
 Det viktigaste argumentet för förslaget handlar, naturligt nog, 
om samhällsskydd.17 Men den föreslagna konstruktionen av brottet 
tagande av utländskt understöd motiveras även med att fall av sådant 
understöd som inte ryms under den föreslagna paragrafen bäst 
motverkas på annat sätt än genom strafflagstiftning.18 Propositionen 
behandlar också frågan om brotten samhällsfarlig ryktesspridning och 
beljugande av myndighet ska återinföras. Här kommer 
departementschefen till motsatt resultat än vad gäller utländskt 
understöd och lagstiftning om dessa gärningar uteblir. 
 

3.2.1.4 Proposition 1981/82:43 – Borttagen åtalsbegränsning vid 
vissa fall av misshandel 
 
 Här är fråga om en borttagen åtalsbegränsning i 3 kap. 11 § 
brottsbalken. Ingen begränsning ska längre gälla även om misshandeln 
inte är grov och inte har begåtts på allmän plats. Avsikten med 
ändringen är att göra det lättare att lagföra kvinnomisshandel och 
misshandel inom familjen. Departementschefen framhåller att det i 
första hand är angeläget att söka förebygga situationer som kan ge 
upphov till övergrepp. Men med departementschefens egna ord: ”De 
strävanden som sålunda pågår för att förbättra de förebyggande och 
stödjande insatserna får emellertid inte hindra att man även vidtar de 
åtgärder på det straffrättsliga området som ter sig befogade.”19 Han 
anser också att det är nödvändigt att samhällets inställning till denna 
typ av våld klart markeras. Här kan man se att en medvetenhet finns 
om att straffrätten inte är det enda sättet att tackla problemet. 
Samtidigt är uttalandet ett ganska klart prov på en offensiv syn på 
straffrätten. 
 
 
 

3.2.1.5 Proposition 1986/87:151 – Våldsskildringar och 
                                              
17 Prop. 1979/80:176 s. 9. 
18 Prop. 1979/80:176 s. 23. 
19 Prop. 1981/82:43 s. 11. 
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pornografi i film etc. Hets mot folkgrupp 
 
Här är fråga om ändringar i tryckfrihetsförordningen med mera. 

Ett nytt brott, olaga våldsskildring, skapas, våldspornografi i tryckt 
skrift kriminaliseras och kriminaliseringen av hets mot folkgrupp 
skärps. Departementschefen framhåller ”När man skall diskutera vilka 
möjligheter som bör finnas att ingripa mot våldsskildringar som sprids 
till allmänheten, är den grundläggande frågan vilket behovet är av 
sådana ingripanden”.20 Här är det alltså varken fråga om att stävja 
straffvärda gärningar eller om att diskutera kriminalisering som rätt 
metod. Här är perspektivet vilket behov som finns att överhuvudtaget 
ingripa från samhällets sida.  

Departementschefen hänvisar till forskning om film- och 
videovåldets effekter och drar slutsatsen att det, trots att de negativa 
effekterna inte är vetenskapligt bevisade, vore dumt att avhända sig 
möjligheten att ingripa, dels i förhand genom förhandsgranskning, 
dels i efterhand genom straffbestämmelser.21 Här görs inte någon 
egentlig värdering av vilken metod som är lämpligast för att tackla 
problemet. Däremot görs hänsynstaganden av lagteknisk natur. 
”Övriga bestämmelser i tryckfrihetsförordningens brottskatalog har 
sin motsvarighet i brottsbalken. Det är då en klar fördel att alla 
bestämmelserna i vanlig lag finns samlade där.”22  

Apropå våldspornografi är resonemanget tillbaka i en slags 
straffvärdeteori. ”En allmän princip inom strafflagstiftningen är att ett 
beteende inte bör förbjudas genom straffsanktionerade 
lagbestämmelser, om det inte kan påvisas eller framstår som 
övervägande sannolikt att beteendet i fråga kan ge skadeverkningar 
för det allmänna eller någon enskild.”23 Men värdet av att 
straffbelägga dessa handlingar diskuteras också. Departementschefen 
konstaterar att ”Man måste dock ställa frågan om i vilken utsträckning 
strafflagstiftning är ett lämpligt och verksamt medel mot den 
människokränkande pornografin” och dessutom att ”opinionsbildning 
och folkrörelsearbete är vida viktigare än lagstiftning”.24 
Departementschefen framhåller också att svårtillämpad lagstiftning 
kan få negativa effekter. 
 
 
 
 

                                              
20 Prop. 1986/87:151 s. 91. 
21 Prop. 1986/87:151 s. 92. 
22 Prop. 1986/87:151 s. 96. 
23 Prop. 1986/87:151 s. 101. 
24 Prop. 1986/87:151 s. 102. 
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3.2.1.6 Proposition 1988/89:113 – Utvidgning av offentligt 
anställdas straffrättsliga tjänsteansvar 
 
 I denna proposition föreslås att straff ska kunna utdömas inte 
bara för oriktig myndighetsutövning utan vissa andra oriktiga 
handlingar som har nära anknytning till sådan. Departementschefen 
inleder sin motivering med att framhålla att utbildning och 
kompetensutveckling kan vara väl så effektiva medel mot att fel begås 
som att utdöma straff.25 Kriminaliseringen genomfördes ändå, främst 
med hänvisning till allmänhetens krav på rättssäkerhet, effektivitet 
och till att de regler som funnits tillämpats snävare i praxis än avsikten 
varit när de stiftades. 
 

3.2.1.7 Proposition 1989/90:70 – Granskning och kontroll av 
filmer och video 

 
Om våldsskildringar i rörliga bilder med mera. 

Departementschefen framhåller att en lagstiftning som ger en 
effektivare kontroll och tillsyn över marknaden gör att straffhotet blir 
en realitet.26 Han framhåller också att ett brett åtgärdsprogram behövs 
för att komma tillrätta med problemet. För övrigt upprepas närmast 
ordagrant argumenten från proposition 1986/87:151. 
 

3.2.1.8 Proposition 1994/95:23 – Ett effektivare 
brottmålsförfarande 
 
 Här finns flera förslag om avkriminalisering, mest inom 
specialstraffrätten. Såvitt gäller brottsbalken föreslås att 
åtalsbegränsningsreglerna i 9 kap. 12 § och 10 kap. 10 § får en något 
utökad tillämpning, vilket borde innebära att det kriminaliserade 
området minskar en liten aning. 
 Eftersom flera av förslagen gäller förenklade förfaranden som 
ibland innefattar avkriminaliseringar, finns här ganska mycket allmän 
diskussion om straffrättens roll. ”Kriminalisering som en metod för att 
söka hindra överträdelse av olika normer i samhället bör användas 
med försiktighet.”27 Departementschefen framhåller också att 
straffrätten inte alltid är det mest effektiva medlet att komma tillrätta 
med ett samhällsproblem. Straffrätten bör användas där den gör störst 
nytta, med departementschefens ord ”Det allmännas resurser för 
brottsbekämpning bör koncentreras på sådana förfaranden som kan 

                                              
25 Prop. 1988/89:113 s. 8. 
26 Prop. 1989/90:70 s. 34. 
27 Prop. 1994/95:23 s. 52. 
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föranleda påtaglig skada eller fara och som inte kan bemötas på annat 
sätt.”28

 Här påpekas även att straffrättens funktion att visa socialt 
ogillande urvattnas om det går inflation i straffrätten. Denna inflation 
leder också till brist på resurser. Det gäller att upprätthålla respekten 
för lagstiftaren. Ett sätt att göra detta är att uppfylla de fem faktorer 
som åklagarutredningen29 ställt upp för att en kriminalisering ska 
framstå som befogad: 
 

  ett beteende kan föranleda påtaglig skada eller fara   
  alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte vara 

rationella eller skulle kräva oproportionerligt höga kostnader   
  straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar   
  straffsanktion skall utgöra ett effektivt medel för att motverka 

det icke önskvärda beteendet   
  rättsväsendet skall ha resurser att klara av den eventuellt 

ytterligare belastning som kriminaliseringen innebär 
Allt detta skulle bidra till att upprätthålla respekten för 
strafflagstiftningen.30

 

3.2.1.9 Proposition 1998/99:32 – EU-bedrägerier och korruption 
 
Propositionen föreslår att ett nytt brott, subventionsmissbruk, 

införs i 9 kap. 3a § brottsbalken. Detta för att Sverige ska uppfylla 
sina åtaganden enligt konventionen om skydd av EG:s finansiella 
intressen. Liksom i flera andra fall där straffbestämmelser införs på 
grund av internationella åtaganden finns här föga diskussion om 
behovet av och nyttan med en utökad kriminalisering. 
Departementschefen konstaterar att vad gäller nationella 
bidragsformer finns det inte något praktiskt behov att utsträcka 
kriminaliseringen, de flesta straffvärda fallen är redan täckta av andra 
lagrum. Men han konstaterar också att ett bättre sätt att motverka 
bedrägerier inom detta område är en bättre uppföljning och kontroll av 
de givna bidragen.31

 Propositionen innehåller även förslag om att utvidga det 
straffbara området för mut- och bestickningsbrotten. Också här är 
huvudskälet att uppfylla internationella åtaganden. Som allmänna skäl 
för att beivra denna typ av gärningar nämns samhällsskydd, 
offerskydd, och skydd för det fria handelsutbytet.32

                                              
28 Prop. 1994/95:23 s. 52. 
29 SOU 1992:61. 
30 Prop. 1994/95:23 s. 54ff. 
31 Prop. 1998/99:32 s. 24ff. 
32 Prop. 1998/99:32 s. 71ff. 
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3.2.1.10 Proposition 2000/01:85 – Förberedelse till brott m.m. 
 

 I frågan om huruvida man ska införa en generell 
straffsanktionerad plikt att bistå andra människor vid en nödsituation 
finns, i ett refererat remissvar från Riksåklagaren ett mycket intressant 
resonemang som går ut på att en kriminalisering, och de 
gränsdragningar som en sådan med nödvändighet medför, kanske kan 
få effekten att urvattna den moraliska plikt som folk i allmänhet 
känner att hjälpa och bistå andra människor.33  

Även departementschefen tar upp denna tankegång. ”En 
straffbestämmelse om underlåtenhet att bistå nödställd skulle dock 
sannolikt bli väsentligt inskränkt i förhållande till den på allmän moral 
grundade skyldigheten att ingripa. Det kan därvid inte uteslutas att 
straffbestämmelsen skulle kunna försvaga den senare skyldigheten.”34

 När det gäller förberedelse till brott föreslås ändringar som måste 
sägas medföra en utökning av det kriminaliserade området. De 
redovisade skälen hänvisar nästan uteslutande till 
samhällsutvecklingen under de femtio år som den reglering gällt som 
propositionen föreslår att ändra.  
 

3.2.2 Straffvärde, avvägning och effektivitet 

3.2.2.1 Proposition 1970:125 – Upphävda sedlighetsbrott m.m. 
 
 Denna proposition föreslår ett flertal ändringar i 
tryckfrihetsförordningen och i brottsbalken i akt och mening att 
utvidga yttrande- och tryckfriheten. Bland annat föreslås att brotten 
sårande av tukt och sedlighet och brott mot trosfrid upphävs, att ringa 
fall av uppvigling ska vara straffria samt att vissa begränsningar införs 
i polisens rätt att upplösa eller ge förnyat tillstånd till demonstrationer. 
I stort sett hela argumentationen runt förslagen här liksom i flera 
liknande propositioner bygger på avvägning. Var ska gränsen dras 
mellan straffvärda handlingar och yttrande- och tryckfrihet? Skälen 
för den föreslagna gränsdragningen är främst centrerade kring 
samhällsutvecklingen. Ett mera tolerant samhälle behöver inte 
inskränka yttrandefriheten så mycket som de straffbud gör som 
föreslås upphävda.35

 Här finns däremot inte någon diskussion om straffrätt ställd mot 
andra sätt att begränsa oönskade handlingar, något som man kunde ha 

                                              
33 Prop. 2000/01:85 s. 22. 
34 Prop. 2000/01:85 s. 25. 
35 Prop. 1970:125 s. 58 (exempelvis). 
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väntat sig med tanke på dels att det rör sig om avkriminaliseringar, 
dels att ett resonemang om andra sätt att begränsa missbruk av en 
rättighet som yttrandefriheten kunde ha tett sig naturligt när man vill 
utöka gränserna för densamma. 
 

3.2.2.2 Proposition 1974:70 Ny abortlagstiftning 
 
Propositionen innebär, såvitt gäller brottsbalken, att 

brottsbeteckningen fosterfördrivning utmönstras genom att 3 kap. 4 § 
brottsbalken upphävs och att ändringar görs i 3 kap. 10 och 11 §§. 
Ändringarna medför att den gravida kvinnan inte längre kan åtalas om 
hon gjort abort. En straffbestämmelse om illegal abort, som tar sikte 
på den som utför ingreppet, införs istället i en ny abortlag.   

Departementschefens argument har som huvudlinje att den 
samhälleliga och medicinska utvecklingen nu gjort tiden mogen för en 
reform. Ett argument är också att befintlig lagstiftning tillämpats mer 
och mer liberalt över tiden. Departementschefen framhåller att ”vad 
gäller de straffrättsliga bestämmelserna om fosterfördrivning så har 
dessa inte tillämpats i fråga om kvinnan under de senaste åren”.36

 

3.2.2.3 Proposition 1975:78 – Ämbetsansvaret avskaffas 
 

 Att ämbetsansvaret avskaffas innebär bland annat att det tidigare 
gällande straffansvaret för tjänstefel bortfaller. Detta innebär inte att 
straffrättsliga sanktioner för förseelser i tjänsten bortfaller helt. 
Allvarligare fel och försummelser kan lagföras under andra 
bestämmelser i brottsbalken. Fastän förslaget trots allt handlar om en 
ganska omfattande avkriminalisering finns här endast följande 
reflektion av mera principiell natur; ”Det är från 
rättssäkerhetssynpunkt av största vikt att tillämpningsområdet för en 
straffbestämmelse anges på ett så klart och entydigt sätt att ansvar 
endast drabbar gärningar som anses straffvärda”.37

 För övrigt rör sig resonemanget främst kring frågor av lagteknisk 
natur samt om strävan att göra reglerna och gränsdragningarna så 
tydliga som möjligt. 
 

3.2.2.4 Proposition 1985/86:30 – Gäldenärsbrott 
 
Här föreslås att straffbelägga vissa förmögenhetsförsämrande 

åtgärder som en person kan vidta när han är på obestånd eller när det 
föreligger en påtaglig fara för att han ska bli det.  

                                              
36 Prop. 1974:70 s. 55. 
37 Prop. 1975:78 s. 145. 
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 Huvudsyftet anges vara att skapa en effektivare och snabbare 
handläggning av sådana fall. Detta får dock inte ske till vilket pris som 
helst. ”Självfallet gäller vidare att kriminaliseringen inte bör få 
omfatta andra fall än sådana som framstår som straffvärda. Den 
vägledande principen måste vara att kriminalisering endast tillgrips 
mot verkligt straffvärda förfaranden, det vill säga handlingssätt som 
från allmänna synpunkter framstår som så allvarliga att man inte anser 
sig kunna undvara en straffrättslig sanktion från samhällets sida.”38

 Diskussionen koncentrerar sig på om gärningen är straffvärd 
eller inte, inte om kriminalisering är rätt metod för att begränsa den 
oönskade gärningen. 
 

3.2.2.5 Proposition 1985/86:65 – Datorrelaterade brott och ocker 
 
Här föreslås ändringar i brottsbeskrivningar för några brott så att 

de blir tillämpliga på straffvärda handlingar som har anknytning till 
databehandling. En utökning av straffansvaret för kreditocker föreslås 
också. Det bakomliggande resonemanget är mest av lagteknisk natur. 
Ska man välja att skapa särskilda straffbestämmelser för 
datorrelaterade brott eller ska man modifiera de bestämmelser som 
finns så att de täcker även sådana gärningar? Man valde som synes det 
senare alternativet.  
 När det gäller kreditocker framhåller departementschefen att 
”Det är särskilt viktigt att komma åt de avarter som förekommer mer 
eller mindre öppet som närmast yrkesmässig verksamhet utanför insyn 
och kontroll från samhällets sida”.39 Resonemanget koncentrerar sig 
på vilka gärningar som är mer eller mindre straffvärda. Att 
kriminalisering är den rätta metoden för att begränsa de oönskade 
gärningarna verkar tas mer eller mindre för givet. 
 

3.2.2.6 Proposition  2001/02:59 – Hets mot folkgrupp m.m. 
 
Här handlar det om att kriminalisera hets mot människor med 

avvikande sexuell läggning, främst homosexuella. Det görs genom att 
lägga till orden sexuell läggning i 16 kap. 8 § brottsbalken, paragrafen 
om hets mot folkgrupp. Här finns ett kort allmänt resonemang om vad 
man anser ska vara uppfyllt för att en kriminalisering ska vara 
befogad. ”För att en kriminalisering av handlingar som inte tidigare varit 
straffbara skall genomföras, måste det föreligga ett påtagligt behov av 
detta. Det måste röra sig om handlingar som typiskt sett framstår som 
straffvärda”.40

                                              
38 Prop. 1985/86:30 s. 13. 
39 Prop. 1985/86:65 s. 36. 
40 Prop. 2001/02:59 s. 32. 
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3.2.3 Självklar kriminalisering, en fråga om lagteknik 

3.2.3.1 Proposition 1979/80:179 – Hyresvärds ansvar, 
medverkande vid dobbleribrott 

 
 Syftet med förslaget var i första hand att motverka att lägenheter 
tillhandahölls för spelklubbsverksamhet. Därför föreslogs en ny regel i 
16 kap. 18 § brottsbalken som innebar att straffansvaret under vissa 
förutsättningar utsträcktes till den som inte vid upplåtelsen insåg att 
lägenheten skulle användas för sådan brottslig verksamhet men som 
därefter fått vetskap om verksamheten. En sådan person kunde nu, om 
han inte gjort vad som skäligen kunde begäras för att verksamheten 
skulle upphöra, dömas för medverkan till dobbleribrott. 
 Departementschefen hänvisar till en tidigare proposition inom 
samma område, 1972:96. Han instämmer i den tidigare analysen som 
gick ut på att spelklubbsverksamheten hade utvecklats från att vara ett 
ordningsproblem till att vara ett socialt faromoment. Spelklubbarna 
hade blivit en grogrund för annan, grövre, kriminalitet.41 För övrigt 
kretsar resonemanget mest kring praktiska frågor om hur man ska 
kunna komma åt de fastighetsägare som upplåter lokaler till illegalt 
spel.42 Departementschefen uttrycker viss tveksamhet mot att 
straffbelägga oaktsam medverkan, något som annars är förbehållet de 
allra grövsta brotten. Han menar dock att den konstruktion som han 
föreslagit, där en fastighetsägare som fått vetskap om att illegalt spel 
förekommer i hans lokal åläggs skyldighet att vidta åtgärder i rimlig 
mån, ger tillräckligt skydd för den enskilde.43

 

3.2.3.2 Proposition 1983/84:105 – Sexualbrott 
 
Här föreslås en utökad kriminalisering av sexualbrott. 

Propositionen innehåller egentligen inte någon diskussion om det 
riktiga att välja kriminalisering för att möta problemet. Detta ses 
tydligen som självklart. Departements chefen framhåller att ”Det bör 
vara en ovillkorlig skyldighet för samhället att beivra våldsbrott av 
den allvarliga karaktär som det här är fråga om”.44

 

3.2.3.3 Proposition 1990/91:127 – Penningtvätt, narkotika 
 

                                              
41 Prop. 1979/80:179 s. 10. 
42 Prop. 1979/80:179 s. 17 (exempelvis). 
43 Prop. 1979/80:179 s. 19f. 
44 Prop. 1983/84:105 s. 36. 
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Denna proposition föranleddes av Sveriges tillträde till FN:s 
narkotikabrottskonvention. Här finns också förslag till ändringar av 
bestämmelserna för häleri och penningtvätt. Departementschefen 
argumenterar för tillträde till konventionen genom att säga att 
”Kampen mot narkotikabrottsligheten är en av de viktigaste 
kriminalpolitiska uppgifterna. Från samhällets synpunkt har 
missbruket förödande konsekvenser”.45 Han framhåller också att 
narkotikabrottslighet genererar annan kriminalitet. Även när 
departementschefen argumenterar om de enskilda kriminaliseringarna 
framstår tillträdet till konventionen som det främsta skälet till 
förslagen. Någon diskussion om alternativa möjligheter för att 
bekämpa narkotikaproblemet finns inte här.46

 

3.2.3.4 Proposition 1997/98:43 – Tryckfrihetsförordningens och 
yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden,  
barnpornografifrågan m.m. 

 
I denna proposition föreslås bland annat att straffbelägga 

innehav av barnpornografi. En sådan omfattande utvidgning av det 
kriminaliserade området kräver, kan man tycka, en lika omfattande 
analys och argumentation. För en kriminalisering talar enligt 
departementschefen att barnporr utgör en straffvärd kränkning av 
såväl det avbildade barnet som av barn i allmänhet, att barnporr kan 
användas som verktyg vid annan brottslighet och att barn är en grupp 
som är i behov av lagstiftningens skydd.47  

Några argument som skulle tala mot en kriminalisering redovisas 
inte förrän man kommer in på frågan om en absolut åldersgräns (18 
år) ska tillämpas. Mot en absolut åldersgräns talar enligt 
departementschefen att själva brottsutredningen kan komma att kränka 
barnets integritet, att det kan bli svårt att bevisa gärningsmannens 
(innehavarens) uppsåt, att den som misstänks för ett sådant brott för 
motbevisning som kan skada barnet, att åldersgränsen kan leda till 
inkonsekvens i rättstillämpningen, att man kan hamna i konflikt med 
den straffrättsliga legalitetsprincipen samt att respekten för straffbudet 
riskerar att minska. 
 

3.2.3.5 Proposition 1997/98:55 – Kvinnofrid 
  
 Om det nya brottet grov fridskränkning/grov 
kvinnofridskränkning innebär en utökning av det kriminaliserade 
området kan diskuteras. I vilket fall rör sig motiveringen mest runt den 
                                              
45 Prop. 1990/91:127 s. 14. 
46 Prop. 1990/91:127 s. 34ff. 
47 Prop. 1997/98:43 s. 80 och 86. 
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valda brottskonstruktionen. Förutom detta finns endast allmänna 
hänvisningar till gärningarnas straffvärde och till dessa våldsoffers 
särskilda rätt till skydd från samhällets sida.48

 Regeringen föreslår också i denna omfattande proposition att 6 
kap. 12 § brottsbalken ändras så att underlåtenhet att avslöja grova 
sexualbrott straffbeläggs. Detta innebär utan tvekan en utvidgning av 
det straffbelagda området. Det argument som framförs, förutom de 
ovan nämnda, är att man önskar skapa en rättslikhet med andra grova 
våldsbrott. 
 

3.3 Principerna i praktiken 

 Som jag nämnde i början av detta kapitel har jag tänkt använda 
Nils Jareborgs tio rättsstatliga principer för kriminalisering som 
idémässigt underlag och korrektiv. Det är dock inte alla av principerna 
som tar sikte på lagstiftningssituationen. I det följande kommer jag att 
behandla de av principerna som jag anser vara relevanta i detta 
sammanhang en efter en och jämföra med de exempel på resonemang 
i propositionerna som jag har redovisat ovan i avsnitt 3.2. 
 

3.3.1 Den första principen 

Brott förutsätter att gärningen typiskt sett kränker eller hotar ett 
rättsligt erkänt intresse eller värde, som är möjligt att konkretisera 
och som ytterst kan föras tillbaka på individers intressen och 
värderingar. 
 
 Denna princip sönderfaller i tre delar. För det första kräver den 
att en gärning kränker ett rättsligt erkänt intresse eller värde. Detta 
skulle man kunna tolka så, att alla lagstiftningsåtgärder leder till att 
intresset eller värdet som skyddas av dem blir rättsligt erkända. Men 
man skulle också kunna tolka det så, att det är grunderna för 
rättsstaten som Jareborg pratar om. I så fall är det de 
grundlagsskyddade intressena och värdena som bör skyddas genom 
kriminaliseringar. I prop. 1975:78 som refereras ovan på sidan 31 
tycker jag att departementschefen närmar sig ett sådant resonemang 
när han säger att det inte är nödvändigt att behandla varje 
normöverträdare som en brottsling. För övrigt är det klent med 
diskussioner av denna typ i lagförslagen. Dock måste man framhålla 
att de gärningar som lagstiftas om i de flesta fall är av sådan art att det 
kan kännas som självklart att det är ett rättsligt erkänt intresse som 
kränks.  

                                              
48 Prop. 1997/98:55 s. 76ff. 
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 För det andra säger principen att det rättsligt erkända 
intresset/värdet ska vara möjligt att konkretisera.  Här kan man 
allmänt säga att de värden  som dessa lagförslag vill skydda är ganska 
väl konkretiserade. 
 För det tredje ska intressena/värdena ytterst kunna föras tillbaka 
på individers intressen och värderingar. När man läser lagförslagen 
kan det ibland smyga sig in en känsla av att det inte främst är 
individens utan om samhällets/statsmaktens intressen det handlar. Se 
till exempel prop. 1990/91:127 refererad ovan s. 34. I andra fall, som 
exempel kan nämnas prop. om kvinnofrid, s. 35, är det ingen tvekan 
om att det är individens/offrets intressen som står i fokus.  
 I alla propositioner finns ett tydligt hänsynstagande till vad 
remissinstanserna anser om förslaget i fråga. Eftersom en del av 
remissinstanserna utgörs av olika slag av intressegrupper kan man 
kanske hävda att även härigenom kommer individens intressen fram 
och tas hänsyn till. 
 

3.3.2 Den andra principen 

Kriminalisering får inte avse enskilda fall eller personer, utan den 
måste vara generell, dvs. avse brottstyper. 
 
 Denna princip kan tyckas självklart uppfylld. Alla lagförslag 
som regeringen lägger gäller ju lagar med generell tillämpning. Jag 
har ändå valt att ta med den eftersom en av propositionerna behandlar 
ett utredningsförslag som kom upp efter ett enskilt rättsfall, det så 
kallade Lindome-fallet.49 Nu ledde inte detta till någon lagändring, 
vilket jag tycker var bra. Om enskilda händelser leder till att man 
stiftar generella lagar, kan det bli en mindre önskvärd ”svajighet” 
inom straffrätten. Den slags hänsyn som ändå måste tas med tanke på 
hur enskilda fall påverkar rättsmedvetandet tas nog bäst i domstolarna, 
inte av lagstiftaren. 
 

3.3.3 Den tredje principen 

Bestraffning är samhällets mest ingripande och förnedrande sanktion; 
kriminalisering bör därför tillgripas endast i sista hand eller för de 
mest förkastliga gärningarna. 
 
 I detta avseende lämnar lagförslagen ofta en hel del övrigt att 
önska. Endast de propositioner som jag refererar till i avsnitt 3.2.1 
innehåller någon slags diskussion om vilka alternativ som finns till en 

                                              
49 Prop. 2000/01:85, rättsfallet har nummer RH 1991:51. 
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kriminalisering av gärningen i fråga. Inget av förslagen slår fast att 
allting annat har prövats; nu återstår bara straffrätten. Ofta framstår 
kriminaliseringen i stället som en självklar reaktion från samhällets 
sida.   
 

3.3.4 Den fjärde principen 

Ett brott består i enstaka onda eller kränkande gärningar; straffrätten 
riktar sig direkt mot handlingar och underlåtenheter, endast indirekt 
riktar den sig mot gärningsmannen. 
 Detta är en princip med två delar (eller rekvisit, om man så vill). 
Den första, att ett brott består av enstaka gärningar, frångicks när man 
lagstiftade om grov kvinnofridskränkning/fridskränkning. Att 
lagstiftaren var medveten om att denna princip frångicks framgår klart 
av resonemanget i propositionen.  
 Den andra delen fastslår att straffrätten riktar sig direkt mot 
gärningar. Man kan finna lagförslag som rätt klart riktar sig mot ett 
visst klientel snarare än mot en viss gärning. Som exempel kan 
nämnas prop. 1979/80:179, refererad ovan på sidan 33, där målet för 
kriminaliseringen är fastighetsägare som upplåter lokaler till illegal 
spelklubbsverksamhet. Diskussionen rör sig mera om hur man ska 
utforma straffbudet för att komma åt de man önskar komma åt än om 
att stävja oönskade gärningar. Oftast är dock resonemangen inriktade 
mot gärningarna snarare än klientelet. Se till exempel prop. 
1985/86:65, ovan s. 32. 
 

3.3.5 Den sjunde principen 

Brottstyperna måste vara begripligt och bestämt definierade. 
 
 Nyttan med den här principen är lätt att begripa. Lagstiftaren 
bemödar sig också för det mesta om att möta kraven på begriplighet 
och bestämdhet. Själva lagstiftningsprocessen med utredning, 
remissomgång och därtill ofta lagrådsremiss är också ägnad att rätta 
till eventuella missförstånd som beror på otydliga eller oklara 
formuleringar i ett lagförslag. Det händer dock att det blir fel ändå; 
den ovannämnda lagtexten om grov fridskränkning fick ändras, då ett 
avgörande i HD gjorde klart att den text som hamnade i brottsbalken 
inte kunde tolkas så som avsikten varit.50

 

                                              
50 NJA 1999 s. 102. 
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3.3.6 De övriga principerna 

 Jareborgs övriga rättsstatliga principer är sådana som inte tar 
sikte på själva lagstiftningsåtgärden utan på rättsväsendet i övrigt eller 
som av andra skäl inte är lika intressanta för den här undersökningen.  
 Den femte principen; Brott förutsätter att gärningsmannen kan 
anses vara moraliskt ansvarig för gärningen; straffrättsligt ansvar får 
inte åläggas om gärningsmannen saknade ansvarsförmåga eller om 
han handlade utan uppsåt eller oaktsamhet eller om han på annan 
grund måste anses vara ursäktad. Även om en av lagändringarna som 
jag tittat på handlade om att lagfästa ansvarsfrihetsgrunder som 
utvecklats i praxis, är det ställt utom fråga att dessa 
ansvarsfrihetsgrunder finns och ska tillämpas. 
 Den sjätte principen; Brottstyperna måste vara definierade i lag 
(generell normgivning, tillgänglig för allmänheten). Är självklar 
eftersom det är lagstiftningen som jag tittar på. 
 Den åttonde principen; Kriminalisering får inte ske retroaktivt 
till gärningsmannens nackdel. Jag har inte hittat något resonemang 
med innebörden att denna princip skulle frångås, och hade inte heller 
väntat mig det. 
 Den nionde principen; Kriminaliseringen bör genom 
straffskalans utformning återspegla också måttet av förkastlighet hos 
brottstypen. Denna princip faller utanför ramarna för denna 
undersökning, jag har endast tittat på gränsen mellan kriminaliserat 
och icke-kriminaliserat område. 
 Den tionde principen; Repressionsnivån, dvs. straffhotet sådant 
det kommer till uttryck i påföljdspraxis, bör inte vara strängare än 
vad som är nödvändigt för att hålla brottsligheten på en tolerabel 
nivå. Detta ligger också utanför intresseområdet för detta arbete. 
 
 
 

3.4 Sammanfattning 

 Det är inte särskilt många av de förarbeten som jag gått igenom 
där det förs någon djupare diskussion om straffrättens roll, till 
exempel genom att jämföra en tänkt kriminalisering med andra 
metoder för att stävja oönskade beteenden eller gärningar. I motsats 
till vad man kunde förvänta sig är denna slags argumentation inte 
heller särskilt vanlig när avkriminaliseringar föreslås. Av det dryga 
sextiotal propositioner jag gått igenom är det endast de tio i avsnitt 
3.2.1 där en sådan diskussion förs annat än i mycket allmänna ordalag. 
I betydligt fler fall diskuteras gärningars straffvärde och hur 
lagstiftningen ska utformas för att fungera så effektivt som möjligt. I 
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många fall verkar straffbeläggandet vara självklart och diskussionen 
förs främst i lagtekniska termer. I inget fall framhålls explicit att 
kriminalisering är den sista utvägen för att kontrollera en oönskad 
gärningstyp. 
 Vid en jämförelse med de av Jareborgs tio rättsstatliga principer 
som är intressanta i detta sammanhang finner man att de i de flesta fall 
på ett eller annat sätt är uppfyllda, men att man i några fall kan sätta 
frågetecken för om det bakomliggande resonemanget följer 
principernas anda, och att man i åtminstone ett fall medvetet och 
uttryckligen har frångått en av dem. 
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4 Idéer och slutsatser 

4.1 Tankar om kriminalisering 

4.1.1 Inledning 

 De teorier om kriminalisering som framförts och framförs 
handlar alla på något plan om berättigande. Frågor som ställs är: Har 
straffrätten överhuvudtaget något berättigande? Har fängelsestraffet 
något berättigande? Har kriminalisering utanför det som brukar kallas 
straffrättens kärna något berättigande? Det är förstås nödvändigt med 
ett berättigande därför att straffrätten innebär att våld utövas mot vissa 
utvalda människor. Flera rättslärda har med oro noterat en allmän 
trend mot att utvidga antalet straffbelagda gärningar, ofta som ett sätt 
för en stats politiska ledning att visa handlingskraft och ge 
allmänheten en – falsk eller inte – känsla av trygghet. 
 Sedan har vi frågan om varifrån detta eventuella berättigande 
hämtas. Utgör det faktum att en person brutit mot en lagregel ett 
tillräckligt skäl för att man ska betrakta ett straff som berättigat? Är 
det tanken om att straffhotet verkar avhållande på folkmajoriteten, så 
att den inte begår otillåtna gärningar, som gör straffet berättigat? Eller 
skapar ett begånget brott en obalans i samhällsväven, vilken återställs 
genom att straffa gärningsmannen? En annan tanke, en i två led, kan 
vara att det skapar mest nytta/lycka/välstånd i ett samhälle om vissa 
gärningar inte begås i stor omfattning. Om man önskar maximera 
nyttan, lyckan eller välståndet är det därför berättigat att straffa den 
som begår den oönskade gärningen eftersom straffet kan förväntas ha 
en avhållande effekt på en majoritet av människorna.  
 I detta avsnitt kommer jag att mycket översiktligt försöka 
beskriva olika tankar om vilken roll straffrätten spelar och vilken roll 
den bör spela. Invävda i beskrivningen finns mina egna tankar om 
dessa spörsmål. Med tanke på ämnesområdet för detta arbete vill jag 
framhålla att de teorier som finns på området alla handlar om vilken 
sorts straffrätt som kan anses berättigad. Vill man mera konkret få 
ledning i frågan vilka gärningar som bör kriminaliseras respektive 
avkriminaliseras blir man långt ifrån alltid hjälpt av dessa 
tankebyggen.51

 

                                              
51 Jag har hämtat mycket stoff för beskrivningen ovan i Douglas Husak, Reflective 
Equilibrium between Punishment and Crime. Flores juris et legum 2002. 
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4.1.2 Straffrätt eller inte? 

 Om man svarar nej på den första frågan ovan bör man söka stöd 
hos de rättsteorier, som brukar benämnas abolitionistiska. Det är dock 
inte alla rättsteoretiker med abolitionistiska utgångspunkter som vill 
gå så långt som till att avskaffa hela straffrättsystemet. Mycket av 
debatten har förts runt det förkastliga med fängelsestraffet.  Men man 
har också framhållit att det finns alternativ till den 
konfliktlösningsmodell som straffrätten erbjuder. Till exempel har 
föreslagits att brottsoffret och gärningsmannen möts i en process som 
mera liknar ett skadeståndsmål, och där reaktionen från statens sida 
enbart består i att se till att brottsoffret får kompensation, såväl 
ekonomiskt som mentalt, alltså att offret erkänns som en förfördelad 
part.52 En sådan ordning torde dock, som jag ser det, förutsätta att det 
finns normer som kan användas för att avgöra vilken part som nu är 
förfördelad. Oavsett om man vill kalla dessa normer för strafflagar 
eller inte skulle de fylla samma funktion. Därmed kan jag konstatera 
att det egentligen inte är straff eller inte straff som bestämmer 
kriminaliseringens omfattning, det är vilka, och hur många, oönskade 
handlingar som det stiftas lagar/inrättas normer mot. Med andra ord 
innebär detta, som jag ser det, att repressionsnivån i ett samhälle inte 
nödvändigtvis har ett samband med hur många handlingar som är 
straffbelagda. Däremot har den definitivt att göra med hur många 
handlingar som är oönskade och som leder eller kan leda till ettdera 
straff eller någon form av statligt understödda kompensationskrav från 
andra medborgare. Det kan tilläggas att det förmodligen är så att 
repressionsnivån i än högre grad beror av i hur stor omfattning de 
oönskade handlingarna faktiskt leder till en reaktion, det vill säga av 
hur stor lagföringsprocenten är. 
   

4.1.3 Modeller för berättigande 

 Om man nu har kommit fram till att straff behövs i en viss 
omfattning återstår att motivera varför straff behövs just i denna 
omfattning. En vanlig tanke i detta sammanhang är preventionstanken. 
Då kommer den avvägning man alltid gör när man straffbelägger 
gärningar att handla om hur mycket lidande man kan tillfoga några för 
att tillräckligt många ska avhålla sig från gärningen i fråga. Om man 
däremot enbart berättigar straffet med retributiva argument, alltså en 
slags samhällets hämnd för att den oönskade gärningen rubbat 
samhällsbalansen, blir avvägningen snarast en fråga om vad som för 
rättskänslan hos ett visst folk och en viss tid framstår som rimligt. 
Fokus kommer att hamna på själva gärningen och det mått av klander 
                                              
52 Hirvonen, Ari, Varför ett nej till straffrätten? S. 47ff. 
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som den bör medföra. Den viktigaste frågan blir i så fall vilket 
straffvärde den aktuella handlingen har. Rönen från den här 
undersökningen verkar ge Nils Christie rätt när han säger att ”rightful 
retribution-modellen” verkar ha större genomslag i praktiken än i 
teorin.53  
 

4.1.4 Andra perspektiv  

 Kan andra infallsvinklar på rätten än de traditionella ge andra 
svar på var gränsen ska dras mellan kriminaliserat och icke-
kriminaliserat område? Om man tittar på frågan ur ett feministiskt 
perspektiv kommer mycket att handla om huruvida straffrätten är ett 
verksamt och/eller önskvärt medel att för ändra de attityder man vill 
förändra. Naturligtvis kan inte straffhotet vara det enda medlet, men 
det är säkert sant som Soile Pohjonen säger att ”Lagarna påverkar 
attityderna och attityderna lagarna.”54

 När det gäller mäns misshandel av kvinnor och barn i hemmet 
kan man tänka sig att hotet om straff fungerar som ett extra skydd för 
utsatta kvinnor och barn. Att straffet är en tillbakahållande kraft som 
verkar förstärkande på det sociala tryck som finns att inte utföra 
gärningar som är moraliskt oacceptabla. Samtidigt verkar det ändå 
vara så att attitydförändringarna kommer först och lagändring och 
straffskärpning sedan. Under förra seklet har antagligen attityderna 
beträffande våld i hemmet gått från att sådant våld var familjens, och 
särskilt familjens överhuvud mannens, ensak till att det idag ses som 
särskilt klandervärt eftersom det utövas mot människor som står i en 
beroendeställning till utövaren. Enligt mitt sätt att se får man hitta 
orsakerna till denna attitydförändring i den sociala, politiska och 
ekonomiska omvälvning som skett i samhället under dessa 100 år. Det 
är snarare så att straffrätten tämligen långsamt anpassat sig till denna 
omvälvning än att den på något sätt varit pådrivande för att den skulle 
komma till stånd.  
 Men bilden är inte entydig. Det finns stora skillnader mellan 
länderna, även de nordiska. Enligt Pohjonen straffbelades inte våldtäkt 
inom äktenskapet i Finland förrän 1994, långt efter de övriga nordiska 
länderna.55 Det kan också tänkas finnas stora skillnader mellan olika 
brottstyper i hur pådrivande straffrätten är för att skapa 
attitydförändringar. Narkotikabrottsligheten kan vara ett exempel på 
ett område där straffrätten verkligen varit moralbildande.  
 

                                              
53 Christie, Nils, Kriminalitetskontrol som industri s. 159. 
54 Pohjonen, Soile, Kvinnor, våld och straffrätt s. 202. 
55 Gärningen kunde bestraffas, men under andra rubriceringar. 
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4.1.5 Ultima ratio? 

 Många straffrättsteoretiker, kanske de flesta, är alltså inte 
beredda att gå så långt som att helt avskaffa straffrätten. Däremot har 
de flesta det gemensamt att de hävdar att straffrätten endast bör 
användas som en sista utväg för att kontrollera de mest oönskade 
handlingarna. Den tredje av Nils Jareborgs rättsstatliga principer för 
kriminalisering, som refereras i kapitel 3 ovan, är en bra 
sammanfattning av principen om ultima ratio. Skälen till denna 
defensiva syn på straffrätt är främst statens maktmonopol. Eftersom 
det är statens exklusiva rätt att utöva våld mot medborgarnas 
personliga integritet, är det också en demokratisk stats skyldighet att 
denna rätt används i minsta möjliga mån och i enlighet med högt 
ställda krav på transparens och rättssäkerhet.  
 Äldre straffrättsteorier har i mindre grad betonat straffrätten som 
en sista utväg. Thyrén ser den som en bland andra metoder för att 
skydda samhället mot ”viljans samhällsfarlighet”.56 Brottsligheten ser 
han som en sjukdom på samhällskroppen vars bot är avhängigt av om 
straffet är tillräckligt för att få brottslingen att inte återfalla, 
(individualprevention) och för att förmå allmänheten att avstå från att 
begå den oönskade handlingen (allmänprevention).57 Faran för 
samhället är det primära, det enskilda brottet eller den enskilde 
brottslingen är sekundära. För Lundstedt liksom för Thyrén är det 
självklart att man måste begränsa oönskade gärningar. Annars skulle 
själva samhällsordningen äventyras. Men enligt Lundstedt ligger 
straffets effektivitet inte i dess preventiva verkan utan i att 
kriminaliseringarna påverkar folks moral. Det är straffets 
moralbildande kraft som avhåller de flesta människor från att begå 
brott.58

 De äldre teorierna ger som synes uttryck för en tro på att 
straffrätten kan åstadkomma förändring. Man skulle kunna 
karaktärisera dem som offensiva medan de yngre teorierna kan kallas 
defensiva. Om jag alls kan dra någon skiljelinje mellan olika 
förarbetsuttalanden är det i dessa termer jag får diskutera. Det har inte 
låtit sig göra att spåra påverkan av någon särskild av de ovan nämnda 
mera samtida teorierna för straffrättens berättigande. Mer om detta 
nedan i avsnitt 4.1.6 och 4.2. 

4.1.6 Offensiv eller defensiv straffrätt? 

 För att kunna fungera som en moralbildande kraft, såsom 
möjligen har varit fallet när det gäller narkotikabrottsligheten, måste 

                                              
56 Thyrén, Johan C W, Principerna för en strafflagsreform s. 7. 
57 Thyrén, a. a. s. 16f. 
58 Lundstedt, A V, Kritik av straffrättens grundåskådningar. s. 24f.  
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straffrätten vara på offensiven. Denna offensiv innefattar såväl en 
omfattande utvidgning av det kriminaliserade området som att 
betydande resurser läggs på att utreda och lagföra sådana brott och att 
påföljderna skärps efterhand. Sexualbrotten är ett annat område där 
straffrätten kan ha fungerat på samma sätt. Här kompliceras dock 
bilden av att det sedan 60-talet dels handlat om att ersätta en sorts 
moral, den gamla sedlighetsmoralen, med en annan, som handlar om 
jämställdhet mellan könen samtidigt som den ska skydda svaga parter 
i ett förhållande eller i en familj. 
 Olika samhällsområden bjuder också vitt skilda möjligheter att 
med andra medel påverka medborgarna så att antalet oönskade 
gärningar minskas. Ibland kan i stället en förenkling av regelsystemet 
leda till det önskade resultatet. Genom skattereformen i början av 
1990-talet minskade möjligheterna till skatteplanering radikalt genom 
att skattesystemet förenklades. Detta bör ha lett till att det kommit att 
anses mindre acceptabelt att försöka utnyttja sig av de kryphål som 
faktiskt fanns kvar. 
 Frågan kvarstår dock om den offensiva, moralbildande 
straffrätten är önskvärd i ett demokratiskt samhälle. För det första 
måste straffrättens insats hela tiden skärpas, om den ska kunna behålla 
sin offensiva roll. Gränserna för vad som tolereras vad gäller ingrepp i 
människornas integritet flyttas därmed ständigt.59    
 Mer principiella invändningar mor en offensiv straffrätt erbjuder 
till exempel Nils Jareborg. Han anser att straffrättens uppgift är att 
skydda individer mot maktmissbruk. Kriminalisering bör endast 
användas som ett yttersta medel och för de mest förkastliga 
gärningarna. Den offensiva straffrättsmodellen skulle höja 
repressionsnivån i samhället samtidigt som rättsgarantierna 
reduceras.60 Per Ole Träskman talar om straffrättssystemets 
legitimitet, bestående av dels att systemet ger uttryck för en formell 
rättvisa, dels att det finns en allmän etisk acceptans för systemets 
normer. Straffet skulle om detta är uppfyllt uppfattas som skäligt.61 
Här pekar han på ett viktigt problem, även för den som förordar en 
defensiv straffrätt. En omfattande avkriminalisering (eller givetvis 
likväl en omfattande kriminalisering) skulle kunna medföra att stora 
grupper av människor inte längre accepterar systemets legitimitet. 
 

                                              
59 jfr Flyghed, Janne, Normalisering av det exceptionella s. 47ff. 
60 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt s. 53ff. 
61 Träskman, Per Ole, En gemensam europeisk strafflag begränsar nationell  
    kriminalpolitik s. 122. 
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4.1.7 Allmän opinion i frågan kriminalisering 

 En av de ursprungliga avsikterna med detta arbete var att 
undersöka om och i så fall hur den allmänna folkopinionen påverkat 
lagstiftaren i samband med förslag om kriminaliseringar eller 
avkriminaliseringar. Det visade sig vara en mindre fruktbar väg.  
 För det första finns det inte mycket som tyder på att den 
allmänna opinionen i straffrättsliga frågor har ändrats särskilt mycket 
från 60-talet fram till idag. En jämförelse av två enkätundersökningar 
som utfördes 1988 och 2001 visar att allmänhetens attityder till 
brottslighet i allmänhet inte nämnvärt förändrats mellan 
undersökningstillfällena.62 Både 1988 och 2001 ansåg drygt 84 % av 
dem som svarade på enkäterna att de ansåg att samhället lägger för 
små resurser på brottsbekämpningen generellt. Den skillnad som 
kunde skönjas var att 2001 fler såg allvarligt på ekonomisk 
brottslighet och färre såg allvarligt på narkotikabrottslighet än 1988.  

För det andra är det tveksamt om undersökningarnas upplägg gör 
dem användbara ur mitt kriminaliseringsperspektiv. Undersökningen 
tar inte i sig upp frågan om kriminalisering kontra andra åtgärder för 
att minska brottsligheten. Enkätfrågorna har utformats på ett sätt som 
drar alla brottsbekämpande åtgärder över en kam, så att säga. Någon 
ledning vad gäller allmänhetens inställning till kriminalisering kan 
kanske ändå hämtas från undersökningen. Frågor ställdes om vad man 
ansåg om straffens stränghet inom olika brottsområden. En stor 
majoritet ansåg 1988 såväl som 2001 att straffen är för lindriga inom 
områdena våldsbrott, egendomsbrott, narkotikabrott, ekobrott i företag 
och miljöbrott. En relativt stor minoritet ansåg detsamma inom 
områdena svartjobb och småfusk i deklarationer. Av detta skulle man 
kanske kunna dra slutsatsen att acceptansen för kriminaliseringar är 
överväldigande stor inom de förstnämnda brottsområdena och något 
mindre stor inom de sistnämnda.  
 En sådan slutsats är jag dock inte beredd att dra. Undersökningen 
tycks ha utformats i samklang med det sätt varpå debatten vanligtvis 
förs när brottslighet diskuteras. Detta medför att de svar som ges 
främst avges utifrån en etisk/moralisk bedömningsgrund. Med andra 
ord uppmanas deltagarna i enkäten att ta avstånd i större eller mindre 
grad från handlingar som beskrivs som brottsliga. Det finns inga 
frågor redovisade i enkäten som skulle vara ämnade att leda 
deltagarnas tankar in på vad för slags åtgärder som skulle vara 
effektivast, mest önskvärda eller bäst ägnade att reducera de oönskade 
handlingarna inom ett visst område. Detta gör enligt min mening 

                                              
62 Wibe, Sören: Attityder till ekonomisk brottslighet 1988 och 2001. BRÅ april 2003. 
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undersökningen mindre användbar som underlag för kriminalpolitiska 
ställningstaganden än den skulle kunnat vara. 
 Det kan antas att tidigare opinionsundersökningar är upplagda på 
ungefär samma sätt. Någon ledning för om opinionen faktiskt 
påverkar besluten gives därmed knappast. En annan sak är att 
intressegrupper, som ibland avspeglar en allmän eller i vart fall spridd 
opinion i en viss fråga, kan påverka beslutsfattandet genom 
remissförfarandet. Som framhölls ovan i avsnitt 3.3.1 är det ovanligt 
att lagstiftaren lägger ett förslag som går emot vad en majoritet av 
remissinstanserna anser. 
 Det kan tilläggas att Nils Christie med stor sannolikhet har rätt 
när han skriver att lekmän har en tendens att kräva skärpta straff när 
de tillfrågas i allmänna ordalag, men att döma mildare än de lagfarna 
domarna när de till exempel sitter som nämndemän, och alltså ser en 
mer fullständig bild av brott, gärningsman och offer.63

 

4.2 Påverkas lagstiftaren? 

 Kan man då, genom att titta på de argument i 
förarbetsuttalandena som jag redovisat ovan i avsnitt 2 och 3, dra 
några slutsatser om huruvida motiveringarna till förslagen påverkats 
av den straffrättsideologiska debatten? Jag skulle vilja påstå att de inte 
har det i någon nämnvärd omfattning. Om man tittar på den 
kvantitativa analysen i avsnitt 2, och har den osäkerhetsmarginal som 
följer med en sådan typ av undersökning i minnet, finner man att en 
rimligt säker tendens över tid är att de internationella argumenten för 
kriminalisering har ökat i antal.64 Detta torde ha helt andra orsaker än 
hänsynstaganden till den straffrättsideologiska debatten.  
 Ett annat ganska säkert samband har med skyddsargument att 
göra. Skyddsargument finns i stort antal under första hälften av 80-
talet och under första hälften av 90-talet. Detta beror med stor 
sannolikhet på att dessa båda perioder är de mest ändringsintensiva 
under brottsbalkens hela ”levnad”.65 Det är inte svårt att för sitt inre 
öga frammana en bild av regeringar (under den första perioden 
socialdemokratiska, under den andra borgerliga), som efter ett 
maktskifte vill visa handlingskraft och ta tag i den (förment?) växande 
brottsligheten. I ett sådant sammanhang passar skyddsargument, och i 
synnerhet offerskyddsargument, väl in i retoriken. 
 Min redovisning av argument fördelade på brottstyp kan också 
anses, åtminstone indirekt, stödja ovan framförda tes.66 Skillnaden i 

                                              
63 Christie, Nils, Kriminalitetskontrol som industri 1996 s. 153. 
64 Figur 5 s. 18ff. 
65 Figur 1 s. 16. 
66 Figur 8 s. 22. 
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vilka argument som är mest frekventa beroende på vilken brottstyp 
lagförslaget behandlar, är den man skulle förvänta om inga eller få 
argument som framförs handlar om den aktuella 
kriminaliseringsåtgärdens berättigande. 
 I avsnitt 3.3.1 har jag redovisat så gott som alla 
departementschefsuttalanden som på något sätt ger uttryck för en 
restriktiv syn på straffrättens användbarhet. Dessa ger alla uttryck för, 
och har troligen tagit intryck av, den defensiva synen på straffrätten 
som Jareborg, Träskman med flera förordar. Långt mycket vanligare 
är ändå att man diskuterar kriminaliseringar utan att överhuvudtaget 
nämna straffrättens användbarhet och/eller berättigande i det aktuella 
lagstiftningsärendet. Man kan invända att detta resonemang ofta är 
underförstått och inte behöver tragglas igenom varje gång. Men att 
flytta gränserna för det kriminaliserade området är enligt min mening 
aldrig en trivial sak. Alternativen till kriminalisering bör alltid utredas 
och alltid redovisas.  
 Om man så inte kan säga att alla kriminaliseringar vars 
motivering saknar en diskussion om dessa frågor är uttryck för en 
offensiv straffrättsideologi, är jag övertygad om att tillräckligt många 
är det för att den oro som de rättslärda på olika sätt gett uttryck för ska 
kännas mycket berättigad. 
 
 

4.3 Till sist – övriga slutsatser 

4.3.1 Straffrättens kärna förändras 

 Vad jag har studerat i detta arbete är det som kan kallas kärnan i 
svensk straffrätt, brottsbalken. I debatten om hur omfattande 
kriminaliseringar som ska anses önskvärda går man sällan till 
straffrättens kärna för att ge exempel på det man gillar eller ogillar i 
utvecklingen. Jag anser att jag i detta arbete kunnat visa att också 
kärnan förändras över tiden, och att samma slags hänsynstaganden gör 
sig gällande här som i straffrättens ”periferi”. Till exempel tror jag 
inte diskussionen innan införandet av brottet grov fridskränkning/grov 
kvinnofridskränkning var artskild från diskussionen vid införandet av 
vilket som helst brott inom specialstraffrättens område. 
 

4.3.2 Utan tvivel 

 Jag kan också konstatera att förarbetena sällan framför tvivel på 
det riktiga i att lösa det aktuella samhällsproblemet genom 
straffrättsliga åtgärder. Avvägningsargument förekommer visserligen 
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något mera frekvent, men oftast i det sammanhanget att man avväger 
två motstridande intressen, till exempel yttrandefrihet mot personers 
integritetsskydd, för att komma fram till var gränsen för det 
kriminaliserade området ska gå. En sådan avvägning innebär ju inte i 
sig att man har diskuterat om just kriminalisering är den rätta metoden 
att komma tillrätta med det aktuella samhällsproblemet. 
 Den allmänna opinionens inflytande på lagstiftaren ger inte 
denna undersökning någon ledning för att bedöma av skäl som 
redovisats ovan. Det är rimligt att anta att ett allmänt opinionstryck får 
mera omedelbara följder i andra delar av rättsväsendet, i domstolarna 
och i all synnerhet i underrätterna. Politiskt arbete, varav 
lagstiftningsarbetet är en del, handlar ju till syvende och sidst mer om 
att påverka en opinion än om att påverkas av den. 
 

4.3.3 Pudelns kärna? 

 Jag skulle till sist för ett ögonblick vilja återvända till 
Riksåklagarens diskussion om underlåtenhet att undsätta nödställd.67 
Där finns kärnan i vad detta arbete handlar om. Under arbetets gång 
har i mig växt en insikt. Denna insikt kan sammanfattas så. 
 Straffrättens moralbildande verkan är rätt kraftigt överdriven. 
Snarare är det så att de gränsdragningsproblem som riksåklagaren 
nämner som oundvikliga när man lagstiftar medför att 
kriminaliseringar lika mycket skapar olämpliga beteenden, nämligen 
sådana beteenden som ligger precis utanför det straffbelagda området, 
som det skapar laglydiga medborgare. Detta torde vara precis lika sant 
om gärningarna i fråga är straffbelagda eller om man använder något 
annat konfliktlösningssystem. Denna insikt är långt ifrån ny, Beccaria 
uttryckte den så här: “To prohibit a multitude of trivial acts is not to 
prevent the crimes which they may occasion, but to create new ones, 
and to define at pleasure virtues and vices.”68

 Det är därför som det är så oerhört viktigt att 
straffrättsvetenskapen utvecklar redskap till hjälp för lagstiftaren. 
Redskap som gör det möjligt att konkretisera teorierna och som kan 
fungera som modeller för att pröva om en tänkt kriminalisering är 
önskvärd och nödvändig eller om den är onödig, kanske rent av 
kontraproduktiv. Goda, praktiska och konkreta argument som 
utformas efter den aktuella situationen och det aktuella 
samhällsproblemet är vad som behövs för att möta det tryck som finns 
mot att alltför lättvindigt ta till kriminaliseringar för att visa politisk 
handlingskraft. Jag har trots allt hittat tillräckligt många exempel i 
propositionerna på att politikerna kan låta sig påverkas av sådana 
                                              
67 Avsnitt 3.2.1.10 s. 30.. 
68 Beccaria, Of Crimes and Punishment s. 113. 
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modeller och argument. Även om dessa exempel kan räknas på båda 
händernas fingrar och alltså utgör ett mindretal, visar deras blotta 
existens att det inte finns någon anledning att misströsta. Uppgiften är 
inte omöjlig.  
 Jag låter Beccaria få sista ordet: 
 ”So let the laws be inexorable, and also those who administer 
them in particular cases, but let the lawmaker be gentle, lenient and 
humane.”69

  

4.3.4 Framtida forskningsuppgifter 

 I denna uppsats har det inte funnits utrymme för att studera vilka 
resonemang som man kan finna i rättspraxis om straffrättens 
berättigande i allmänhet och om enskilda kriminaliseringars 
berättigande i synnerhet. Eftersom kriminaliseringens gränser inte 
bara dras upp i riksdagen (läs; i regeringskansliet) utan i lika hög grad 
i domstolarna vore en studie av argumentationen kring dessa frågor i 
rättspraxis någonting att välkomna. 
 Att anpassa Anna Christensens teorier om normativa mönster till 
straffrättens speciella förutsättningar är också ett område som borde 
kunna ge upphov till en hel del intressanta forskningsresultat. 
Brottsligheten idag utvecklas ju mot att bli gränsöverskridande på 
flera plan än på det rent territoriella. Om man vill begränsa oönskade 
handlingar med detta perspektiv i åtanke är det inte säkert att det är 
tillräckligt med de områdesindelningar som hittills varit gängse i 
straffrätten. Hänsyn måste kanske tas till människornas och deras 
handlingars funktion i samhället på flera plan. Sådana undersökningar 
bör nog göras på tematiskt små områden, ett i taget. Till exempel kan 
man försöka postulera ändringar i det normativa fältet om bara en eller 
ett fåtal handlingar kriminaliseras respektive avkriminaliseras. 
  
 

                                              
69 Beccaria, Of Crimes and Punishment s. 69. 
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Källor 

1 Propositioner m.m. 

De propositioner som innehåller förslag om kriminaliseringar eller 
om avkriminaliseringar vilka har räknats med i den kvantitativa 
undersökningen (kapitel 2) är angivna i fetstil. De av dessa 
propositioner som dessutom valts ut för den kvalitativa analysen i 
avsnitt 3 står i kursiv stil. 
 
Nummer   Rubrik/ämne 
 
1965:60   Organisations- och strejkrätt för statstjänstemän 
1965:138   Vårdslöst djurplågeri 
1965:159   Villkorlig frigivning 
1966:53   Sluten psykiatrisk vård 
1966:83   Ersättare för ordförande i övervakningsnämnd 
1966:107   Definition av krigsman 
1967:142   Sluten psykiatrisk vård 
1968:79   Förverkande av egendom 
1969:44   Ny underrättsorganisation 
1969:168   Ny mönsterskyddslag 
1970:57   Otillbörlig marknadsföring 
1970:87   Olaga diskriminering 
1970:125   Upphävda sedlighetsbrott m.m. 
1971:30   Ny förvaltningsprocesslag 
1971:92   Kapning av luftfartyg 
1971:114   Trafikbrott utomlands 
1971:143   Adoptions rättsverkningar 
1972:44   Annan officersbenämning 
1972:96   Förberedelse och försök till grovt dobbleri 
1972:98   Internationellt samarbete om verkställighet 
     av brottmålsdom 
1972:122   Grovt oaktsamt djurplågeri 
1972:138   Avskaffat dödsstraff i krigstid 
1972:146   Tillgodoräknande av straffprocessuella  
     frihetsberövanden 
1973:32   Samlag med halvsyskon och olaga giftermål 
1973:92   Straff för luftfartssabotage 
1973:131   Övervakning vid kriminalvård i frihet 
1974:20   Kriminalvård i anstalt 
1974:35   Ny regeringsform och riksdagsordning 
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Propositioner forts. 
 
Nummer   Rubrik/ämne 
 
1974:70   Ny abortlagstiftning 
1974:95   Nordisk vittnesplikt 
1975:19   Olovlig avlyssning 
1975:35   Ändrade regler för utlämning 
1975:78   Ämbetsansvaret avskaffas 
1975/76:3   Överförande av lagföring för brott 
1975/76:42  Ändrade rekvisit för grov stöld och rån 
1975/76:64  Ändrade regler för val av nämndemän 
1975/76:82  Gäldenärsbrott 
1975/76:105  Medbestämmandelagen 
1975/76:113  Avskaffat fylleristraff 
1975/76:174  Spioneri m.m. IB-affären 
1975/76:148  Automatmissbruk, snyltningsbrott 
1975/76:170  Föräldrabalken 
1975/76:106  Mut- och bestickningsansvar för offentligt 
     anställda 
1976/77:88  Övervakningsnämnds verksamhetsområde 
1976/77:121  Falskt larm, missbruk av larmanordning 
1976/77:123  Konsumentkreditlagen 
1977/78:69  Otukt med ungdom, förförelse av ungdom 
1977/78:142  Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare 
1978/79:3   Ny lag om internationellt samarbete rörande 
     kriminalvård i frihet 
1978/79:28  Lag om betalningssäkring för tullar, skatter och 
     avgifter 
1978/79:40  Ny lag om bötesverkställighet 
1978/79:179  Barnpornografibrott 
1978/79:212  Avskaffa ungdomsfängelse m.m. 
1979/80:1   Ny social vårdlagstiftning 
1979/80:2   Ny sekretesslag  
1979/80:66  Häleri utan styrkt förbrott 
1979/80:122  Ny lag om ordningsvakter 
1979/80:176  Spioneri och tagande av utländskt understöd 
1979/80:179  Hyresvärds ansvar – medverkande vid  
     dobbleribrott 
1980/81:38  Höjda bötesbelopp 
1980/81:43  Tjänstgöringsskyldighet för kvinnor som  
     genomgår militär grundutbildning 
1980/81:44  Minsta fängelsestraffet sänks till 14 dagar 
1980/81:76  Interneringspåföljdens avskaffande m.m. 
Propositioner forts. 
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Nummer   Rubrik/ämne 
 
1980/81:84  Ny utsökningsbalk 
1980/81:106  Förberedelse till främjande av flykt 
1980/81:108  Miljöbrott, vållande till miljöstörning  
1981/82:8   Ny lag om vård av missbrukare 
1981/82:21  Kriminalvårdsnämnd 
1981/82:43  Borttagen åtalsbegränsning i BrB 3:11, 1 st. 
1981/82:58  Borttagen åtalsbegränsning i BrB 5:5 
1981/82:85  Bokföringsbrott 
1981/82:90  Följdändringar i BrB till ändringar i LOA på 
     grund av LAS (!) 
1981/82:114  Polisiära befogenheter för kustbevakningen 
1981/82:141  Lag om kriminalvård i anstalt 
1981/82:142  Förverkande 
1981/82:153  Villkorlig frigivning m.m. 
1981/82:168  Vårdnad, umgänge m.m. 
1981/82:170  Ny definition av dobbleri 
1982/83:85  Villkorlig frigivning 
1982/83:89  Förverkande av knivar 
1982/83:93  Förvandling av böter avskaffas 
1982/83:126  Underrätters sammansättning 
1982/83:143  Indelning av försvarsmaktens personal 
1982/83:165  Egenmäktighet med barn som vårdas enligt 
     LVU 
1983/84:105  Sexualbrott 
1983/84:111  Polislag 
1983/84:114  Ny lag om civilförsvarspliktiga 
1984/85:117  Tjänsteansvar för offentligt anställda 
1984/85:156  Utlännings brott i tjänsten 
1984/85:171  Reformerad ungdomsvård inom socialtjänsten 
1985/86:7   Valbarhet för utländska medborgare 
1985/86:9   Omorganisering av militärt ansvarssystem 
1985/86:23  Företagsbot 
1985/86:30  Gäldenärsbrott 
1985/86:65  Datarelaterade brott och ocker 
1985/86:98  Olaga diskriminering 
1985/86:170  Räddningstjänstlag 
1986/87:7   Deltagande i dobbleri 
1986/87:86  Bodräkt upphävs 
1986/87:106  Kontraktsvård 
1986/87:124  Diskriminering – sexuell läggning 
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Propositioner forts. 
 
Nummer   Rubrik/ämne 
 
1986/87:151  Våldsskildringar och pornografi i film etc., 
hets     mot folkgrupp 
1987/88:14  Misshandel, stöld 
1987/88:105  Miljöpolitikens inriktning 
1987/88:120  Straffmätning och påföljdsval 
1987/88:135  LUL 
1987/88:143  Förverkande - kroppsvisitation 
 LU 1988/89:9  Övervakningsnämnd 
1988/89:13  LVM 
1988/89:113  Utvidgning av offentligt anställdas   
     straffrättsliga tjänsteansvar 
1989/90:JuU2  Straffmätning och påföljdsval 
1989/90:28  Ny LVU 
1989/90:54  Lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar 
1989/90:70  Granskning och kontroll av filmer och video 
1989/90:130  Bestämmelser om terrorism 
1989/90:154  Kriminalvårdslagstiftningen 
1990/91:58  Lag om psykiatrisk tvångsvård 
1990/91:68  Bötesstraffets utformning m.m. 
1990/91:127  Penningtvätt – narkotika 
1990/91:140  Arbetsmiljöbrott 
1990/91:153  Ny folkbokföringslag 
1990/91:179  Yttrandefrihetsgrundlagen 
1991/92:35  Sexuellt utnyttjande 
1991/92:109  Nationellt försök med samhällstjänst 
1992/93:4   Obligatorisk halvtidsfrigivning avskaffas 
1992/93:77  Lag om beredskapsstyrka för FN-tjänst 
1992/93:81  Osann/ovarsam utsaga inför internationell 
     domstol 
1992/93:141  Skärpta straff för ett antal brott  
1992/93:142  Föreskrifter om urinprov. narkotikabrott  
1992/93:200  Telelag 
1993/94:9   Stiftelselag 
1993/94:44  Sänkt promillegräns för grovt rattfylleri 
1993/94:97  Ändringar i LVM 
1993/94:120  FN-konvention mot kemiska vapen 
1993/94:101  Rasistiska motiv straffskärpningsgrund? 
1993/94:123  Skuldsaneringslag 
1993/94:130  Tydligare regler om ansvarsfrihet 
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Propositioner forts. 
 
Nummer   Rubrik/ämne  
 
1993/94:190  Enhetligt system för överklagande vid allmän 
     domstol 
1993/94:LU28  Registrerat partnerskap 
1994/95:2   Förstärkt skydd för barn och ungdomar mot 
     sexuellt utnyttjande 
1994/95:7   Lag om civilt försvar 
1994/95:23  Ett effektivare brottmålsförfarande  
1994/95:87  Längre mandatperioder 
1994/95:133  Mened inför EG-domstolen 
1995/96:37  Rättslig reglering av samverkan för fred 
1995/96:170  Översyn av skattebrottslagen 
1996/97:9   Ny rättshjälpslag 
1996/97:135  Skärpt straff för övergrepp i rättssak 
1997/98:43  Tryckfrihetsförordningens och    
     yttrandefrihetsgrundlagens   
      tillämpningsområden – 
barnpornografi       undantas 
1997/98:44  Personuppgiftslag 
1997/98:45  Miljöbalken 
1997/98:55  Kvinnofrid 
1997/98:95  Ändrad kriminalvårdslagstiftning m.m. 
1997/98:96  Reform av påföljdssystemet 
1997/98:174  Förbud mot kärnsprängningar 
1998/99:19  Åtgärder mot penningtvätt 
1998/99:32  EU-bedrägerier och korruption 
1998/99:108  Advokaters etableringsrätt 
1998/99:130  Ny bokföringslag 
1998/99:145  Ändring av fridskränkningsbrottet 
1999/00:1   Ändring BrB 2:3, 2:5 
1999/00:26  Effektivisering av förfarandet i allmän domstol 
1999/00:61  Lag om internationell rättslig hjälp i brottmål 
1999/00:64  Schengen  
2000/01:JuU8  Ändrat hänvisningsfel i BrB 3:3 
2000/01:40  Penningförfalskning m.m. 
2000/01:80  Ny socialtjänstlag 
2000/01:85  Förberedelse till brott m.m. 
2000/01:133  Andra tilläggsprotokollet till    
     bedrägerikonventionen 
2001/02:59  Hets mot folkgrupp m.m. 
2001/02:124  Straffansvar för människohandel 
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Propositioner forts. 
 
Nummer   Rubrik/ämne  
 
2002/03:38  Straffansvar för terroristbrott 
2002/03:53  Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 
 

2 Rättsfall 

RH 1991:51  Lindomefallet 
NJA 1999 s 102 Grov kvinnofridskränkning 
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