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Summary 
Environmental sustainability is one of the most important issues of our time 
and environmental harm can be dealt with in numerous ways. One strategy 
is to use criminal prohibitions. Fighting environmental crime has a powerful 
ring to it, but the reach of the criminal law is limited and its usefulness often 
highly (and sadly) overestimated. Such factors, combined with the adverse 
effects typically associated with criminal law, suggest criminal prohibitions 
should only be used as a last resort. In order to distinguish behavior that can 
be justifiably criminalized from behavior that cannot, limiting principles are 
needed. One such principle is the harm principle, coined by John Stuart Mill 
and further developed by Joel Feinberg, among others. The purpose of the 
principle is to guide the legislator by affirming moral constraints on her 
choices and the focus of this essay is to explore if the harm principle can 
work as a limiting principle on the scope of the environmental criminal law.  
 
The characteristics of environmental harm differ in some crucial respects 
from the kinds of harm usually referred to when using the harm principle as 
an argument for criminalization. The impact on the environment is closely 
connected to societal and technical development and environmental damage 
is often the result of risk taking in the course of activities that is valuable 
and quite commonplace. The damages tend to be abstract, widespread and 
unspecific, without a clear accountable actor and a clear victim.  
 
Relating the damage-causing behavior to the concepts which, according to 
Feinberg, defines the harm principle, therefore poses several challenges. 
There are of course cases of behavior which clearly can be categorized as 
harming through the concept of conduct-cause-harm. Two specifically 
problematic areas are, however, prominent. Both relate to the fact that 
criminalization concerning the environment usually concerns itself with 
remote harms. 
 
Firstly, some cases of environmental harm are accumulative in the sense 
that only when several actors, through their independent conduct, contribute 
to the impact will the harm-threshold be surpassed. Environmental pollution 
is a typical case of such accumulative harm. A general prohibition doesn’t 
seem to be supported by the harm principle in such cases. One way to deal 
with accumulative harm is to enforce an elaborative regulative scheme, with 
criminal law only providing backup sanctions. Even though the harm 
principle supports such a scheme, several weaknesses remain, most 
importantly to do with the complexity of the interests concerned and the 
difficulties concerning blameworthiness and the imputation of fault.  
 
Secondly, the criminalized conduct is often distant from the resulting harm. 
Most often the criminalized behavior only involves a risk, not actual 
harming. The Standard Harm Analysis can be used to address the issue of 
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remote harm by analysis of the likelihood and magnitude of the risk, but the 
characteristics of environmental harm do however make this difficult.  
 
One possible solution is to supplement the harm principle with additional 
principles concerning blameworthiness and fair imputation of fault. Whether 
such an approach will prove sufficient is difficult to determine, since no 
complete theory of fair imputability concerning remote harms exists.   
 
In conclusion, applying the harm principle as a way of limiting the scope of 
the criminal law poses several problems when it comes to the area of 
environmental criminal law. The heart of the problem lies in finding a way 
of using the harm principle to formulate reasons for criminalization without 
extending the scope of the principle in such a way that its limiting effect is 
lost. I don’t believe this is reason enough to abandon the harm principle 
completely or in the environmental context; what the principle offers is 
simply a developed theory of that which is the fundamental basis for all 
criminal law – the aim of preventing harm. It does, however, indicate a need 
of finding ways of supplementing the harm principle, since criminalization 
concerning environmental harm means extending the harm principle in such 
a way that it loses all of its limiting capacity. The questions of 
blameworthiness and fair imputation of fault will undoubtedly prove 
essential to such an endeavor.  
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Sammanfattning 
Frågan om bevarande av och långsiktigt utnyttjande av miljön framstår som 
en av vår tids viktigaste frågor. Bland tillgängliga åtgärder på miljöområdet 
finns kriminalisering: ett styrmedel med kraftfull klang men med begränsad 
räckvidd och nytta och framför allt en åtgärd som endast bör användas som 
sista utväg i enlighet med principen om ultima ratio.  
 
Sålunda anses varje straffbeläggande generellt för att vara godtagbart 
behöva uppfylla ett antal krav som uppställs i begränsande kriminaliserings-
principer. En framträdande sådan princip och fokus för den här uppsatsen är 
kravet att gärningstypen orsakar skada. Den övergripande frågeställningen 
för uppsatsen är sålunda hur kriminalisering på miljöområdet förhåller sig 
till kravet på skada, främst som det formulerats genom the harm principle 
(harmprincipen) med fokus på Joel Feinbergs definition. Studien är rätts- 
och moralfilosofiskt inriktad, men nuvarande kriminalisering på miljö-
området används exemplifierande för att belysa särskilda problemområden. 
 
Skador på miljön har nämligen vissa särdrag som utmärker dem från skador 
som traditionellt angetts som skäl för kriminalisering med stöd av harm-
principen.  Miljöpåverkan har ett nära samband till samhällsutvecklingen, 
inte minst den tekniska utvecklingen. De uppkommer ofta genom risk-
tagande och som en systematisk bieffekt av mänsklig verksamhet som 
producerar nytta, inte genom gärningar med direkt avsikt att skada. Miljö-
skadorna är också många gånger abstrakta, vidspridda och ospecifika, utan 
tydliga ansvariga och tydliga offer. 
 
De skadande eller riskfyllda gärningarna kan sålunda endast med svårighet 
relateras till de koncept som enligt Feinberg ger harmprincipen dess inne-
börd. Det finns även exempel på gärningstyper som medför miljöskador och 
där harmprincipen kan ge tydliga skäl för kriminalisering, men två specifika 
problemområden framträder. Den största svårigheten när miljö-
kriminaliseringar ska förhållas till harmprincipen är att miljöskadorna är – i 
olika bemärkelser – avlägsna de gärningstyper som orsakar dem.  
 
För det första utgör vissa typer av miljöskador exempel på så kallad 
ackumulerad skada, eftersom en skada först uppkommer först när flera 
fristående agerande utgör gärningar som isolerade inte innebär skada, men 
som påverkar miljön i skadande riktning. Miljöförorening utgör typfallet av 
ackumulerad skada. Det råder ingen konsensus om hur sådana fall förhåller 
sig till harmprincipen och kriminalisering. En möjlighet är att 
kriminalisering endast kan rättfärdigas då straffrättsliga sanktioner enbart 
fungerar som uppbackning till ett administrativt system. Harmprincipen 
uppvisar emellertid även då vissa teoretiska svagheter. (Minst) fyra 
problemområden framkommer: formuleringen av rättigheter, komplexiteten 
i intresseavvägningen, upprätthållandet av principens allmängiltighet och 
brist på klandervärdhet.  
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För det andra befinner sig gärningstyper som önskas kriminaliseras för att 
skydda miljön ofta på stort avstånd från att skada faktiskt uppkommer. Till 
stor del rör det sig om kriminalisering av risktagande. Harmprincipen 
erbjuder schemat the Standard Harm Analysis för urskiljande av godtagbart 
avstånd genom analys av skadans sannolikhet och magnitud, men 
miljöskadornas särdrag försvårar avvägningarna som härvid måste göras.  
 
En möjlighet är att komplettera harmprincipen med ytterligare urskiljande 
principer genom utvecklande resonemang om klandervärdhet. Tillräcklig-
heten av klanderresonemang visar sig dock svår att bedöma, eftersom en 
fullständig klanderteori avseende avlägsna skador saknas. Sammanfattande 
kan sägas att förhållandet mellan harmprincipen och miljökriminalisering är 
problematiskt och problemets kärna tycks utgöras av att utifrån harm-
principen formulera skäl för kriminalisering på miljöområdet, samtidigt som 
principens begränsande kapacitet upprätthålls. I min mening behöver inte 
det utgöra ett skäl för att överge harmprincipen. Principen utgör egentligen 
bara en konkretisering av det – alltjämt – fundamentala straffrättsliga syftet 
att förhindra skada. Eftersom kriminalisering på miljöområdet innebär att 
harmprincipen utvidgas, är det dock viktigt att den kompletteras med 
ytterligare urskiljande principer, där frågan om klander blir central. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Miljöförstöring har kommit att bli ett problem av omfattande dimensioner 
och effektiva åtgärder framstår som absolut nödvändiga. Till förfogande 
finns en rad olika styrmedel: normativa styrmedel såsom lagar, förordningar 
och föreskrifter, ekonomiska styrmedel såsom skatter, avgifter och bidrag 
samt styrmedel med fokus på information eller frivilliga överens-
kommelser.1 Ett styrmedel som har särskilt kraftfull klang är 
kriminalisering. Kriminalisering är emellertid ett styrmedel med begränsad 
räckvidd och nytta. Varje straffbeläggande anses därför generellt för att vara 
godtagbart behöva uppfylla ett antal krav som uppställs i begränsande 
kriminaliseringsprinciper.2

 

 En grundläggande sådan princip och fokus för 
den här uppsatsen är kravet att den gärningstyp, som önskas kriminaliseras, 
orsakar skada.  

Medan miljöskyddet framstår som en av vår tids mest angelägna frågor, 
framstår straffrättspolitiken som ett område präglat av överkriminalisering 
och övertro. Två tendenser löper parallellt; å ena sidan talas om 
kriminaliseringsinflation som riskerar att försätta straffrätten i kris och å 
andra sidan märks en benägenhet att hantera hot som är eller uppfattas som 
nya med just straffrättsliga medel.3 Miljöproblemen är globala och beslut 
som fattas kring miljön får effekter på många olika samhällsnivåer och för 
lång tid framöver. Vidsträcktheten utgör ett viktigt skäl för att analysera 
miljöfrågorna djupgående och ur många olika perspektiv, inte minst mot en 
moral- eller rättsfilosofisk bakgrund.4

 
 

Jag finner miljöstraffrätten vara ett särskilt intressant område att granska ur 
principiell synpunkt också därför att den intuitiva inställningen till 
kriminalisering ofta är positiv. Existerande principer förefaller därför inte 
användas enbart som stöd för en förutfattad åsikt mot kriminalisering. Det är 
inte fråga om att pressa in mer eller mindre moraliskt tvivelaktigt beteende i 
straffrättsliga ramar genom att efterkonstruera kriminaliseringsrätt-
färdigande skador; skadorna är verkliga. Svårigheterna har istället att göra 
med komplexiteten, att finna hållbara ansvarsallokeringar, att öppna för om-
fattande kriminalisering i detaljfrågor och ändå lyckas balansera mellan att 
undvika både ett gigantiskt rättsmaskineri och en kriminalisering som bara 
blir ett slag i luften och därmed urholkar rättssystemets allmänna trovärdig-
het, samtidigt som en principiell grund för det straffrättsliga systemet med 
någon sorts generalitet upprätthålls. Frågan som, genom kravet på skada, 

                                                 
1 Watson, Environmental Law Review 2005, s.190. Prop. 2000/01:130, s.197. 
2 Lernestedt, 2003, s.21. 
3 Duff m.fl., 2010, s.1. 
4 Jfr. Kyllönen & Laakso som menar att miljöproblemens vidsträckthet motiverar samhälls- 
och politiskfilosofisk analys (2002, s.4).  
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undersöks i den här uppsatsen är om miljöskyddet och straffrätten kan mötas 
i miljöstraffrätten på ett tillfredställande sätt. 

1.2 Syfte, problemformulering och 
avgränsningar 

Syftet med studien är att ur moral- och rättsfilosofiskt perspektiv undersöka 
och problematisera miljöskadornas roll i miljöstraffrätten och miljöstraff-
rättens förenlighet med klassiska straffrättsliga ramar. Skadebegreppet 
granskas utifrån principer som rör frågan om kriminalisering bör ske och 
som har relevans för kriminalisering på miljöområdet. 
 
Den övergripande frågeställningen är: Hur förhåller sig kriminalisering på 
miljöområdet till kravet på skada, främst som det formulerats enligt ”the 
harm principle” (fortsättningsvis harmprincipen)? För att besvara detta ställs 
följande underfrågor:  

• Vad är innebörden i kravet på skada som det formulerats enligt 
harmprincipen? 

• Vilka särdrag är utmärkande för miljöskadorna? 
• Hur förhåller sig ackumulerade skador till harmprincipen? 
• Hur förhåller sig avlägsna skador till harmprincipen? 
• Hur förhåller sig miljökriminalisering – i allmänhet och i dess 

nuvarande utformning – till harmprincipen? 
 
Syftet med uppsatsen är inte att besvara kriminaliseringsfrågan med ja eller 
nej. Att göra det är inte möjligt när endast ett krav eller ett kriminaliserings-
rättfärdigande skäl undersöks. Dessutom är det en fråga av sådan samhälls-
ideologisk art som faller utanför problemformuleringen. Avsikten är istället 
att undersöka miljöskadornas och de miljöskadande gärningarnas särdrag 
som måste göras gällande vid bestämmande av kriminaliseringens 
utformning och omfattning. Av alla harmprincipens aspekter har ambitionen 
varit att lyfta fram de som är mest intressanta ur miljöskadesynpunkt. 
Många av harmprincipens implikationer berörs därför endast summariskt 
eller inte alls. Vidare ligger fokus på gärningstyper, vilket innebär att frågor 
om personlig skuld till stor del faller utanför uppsatsens ram. 
 
Jag har valt ett utpräglat teoretiskt angreppssätt. Det finns inte utrymme för 
en fullständig genomgång av hur brottskatalogen i 29 kap. MB förhåller sig 
till de begränsande principerna. Den nuvarande regleringen kommer därför 
främst att användas exemplifierande och framställningen begränsas till att 
endast avse 29 kap. MB. Tyngdpunkten läggs på teoretiska resonemang 
kring kriminaliseringar på miljöområdet. 

1.3 Metod, teori och material 
Studien är rätts- och moralfilosofiskt inriktad. Underlaget utgörs därför 
främst av rättsteoretisk och rättsfilosofisk litteratur. Det finns ingen teori om 
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kriminaliseringsbegränsning som är allmänt accepterad.5 En generell fråga 
om vilka begränsande kriminaliseringsprinciper det finns att utgå från måste 
därför begränsas och få en riktning. Varför undersöka förenligheten med 
den anglosaxiska harmprincipen? I nordisk doktrin saknas en detaljerad 
kriminaliseringsteori.6

 

 Syftet att förhindra skada är emellertid djupt 
förankrat även i svensk rättstradition (se vidare kapitel 2.1.3) och harm-
principen erbjuder en detaljerad teori om hur kravet på skada ska tolkas. 

Det kan framhållas att det vid sidan om harmprincipen finns andra teorier 
som, om harmprincipen skulle misslyckas, kan erbjuda alternativa vägar att 
motivera kriminalisering på miljöområdet.7 Harmprincipen ingår i en liberal 
teori och ett liberalt ramverk kan därför avseende straffrättens omfattning 
sägas antas inom ramen för problemformuleringen. Vidare antas principen 
om ultima ratio, enligt vilken straffbeläggande ska ske endast som sista 
utväg,8

 

  gälla. I övrigt kommer teoretiska ramar att ges i uppsatsens 
deskriptionsdel. 

Avseende harmprincipens innebörd har jag valt att främst utgå från Joel 
Feinbergs The Moral Limits of Criminal Law9 och den doktrin som kritiserat 
och byggt vidare på hans teori. Valet baserades främst på att Feinberg tidigt 
uppmärksammade vissa problematiska särdrag bland miljö-
kriminaliseringarna och relaterade dessa särdrag till en generell och detaljrik 
formulering av kravet på skada. Många som därefter behandlat 
problematiken förhåller sig till Feinbergs teori, som samtidigt bygger på och 
vidareutvecklar den liberala tradition som härstammar från John Stuart 
Mill.10

1.4 Forskningsläge 

 Kravet på skada i svensk doktrin och då särskilt avståndskritik spelar 
härtill en framträdande roll. Informationen har framför allt sökts i 
biblioteksdatabaser och i övriga databaser över artiklar och tidskrifter. Syftet 
är inte i första hand att fastställa gällande rätt, men lagstiftningen beskrivs 
som svar på frågan kring nuvarande kriminaliserings utformning, med 
lagstiftning, förarbeten och doktrin som underlag.  

Kritiskt granskande av miljöstraffrättens omfattning och utformning är inte 
främmande i nordisk doktrin. Bland andra Per Ole Träskman11

                                                 
5 Nuotio, NTfK 2004, s.5. 

 och Kimmo 

6 Nuotio, NTfK 2004, s.1. 
7 Se till exempel Nuotio, Retfærd 1995, om ett möjligt behov att omformulera konceptet 
”harm” eller finna nya principer. En annan syn på kriminaliseringsrättfärdigande finns 
också i det som Greve kallar socialstaten och det som Jareborg kallar offensiv straffrätt (se 
Lernestedt, 2003, s.92-94). 
8 Jareborg, 2001, s.46. 
9 Feinberg, 1984, 1985, 1986 resp. 1988. 
10 Feinberg, 1984, s.15. 
11 Se till exempel Träskman, Miljöstraffrätten: miljökontroll, miljöbrott och brottspåföljder, 
2010. Träskman, Straffrättens förutsättningar och begränsningar som styrmedel av 
miljöskadlig verksamhet, NTfK 2002, s.1-15. 
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Nuotio12 har behandlat frågan. När det gäller begränsande kriminaliserings-
principer har Claes Lernestedt i sin avhandling Kriminalisering: problem 
och principer undersökt principernas begränsande kapacitet och kartlagt 
varianter av kriminaliseringsbegränsande krav. Avseende harmprincipen 
finns en relativt stor mängd brittisk och amerikansk doktrin, som inte minst 
följt efter Feinbergs verk i fyra volymer om principens innebörd, som 
publicerades under 1980-talet.13 Viss uppmärksamhet har också ägnats 
frågan om i vilken utsträckning ”avlägsna skador” (remote harms) faller in 
under harmprincipen.14

 
 

När det mer specifikt gäller hur kriminaliseringar på miljöområdet förhåller 
sig till harmprincipen är den tillgängliga doktrinen mer sparsam. Fokus 
ligger främst på föroreningsfall, som också är ett särskilt problematiskt 
område. Feinberg behandlar den frågan specifikt.15 I övrigt förefaller ett 
vidare grepp dominera, där alla sanktioner på miljöområdet och miljörätten 
som helhet analyseras utifrån harmprincipen.16

1.5 Disposition m.m. 

 Jag har inte funnit någon 
framställning med fokus enbart på jämförelse mellan miljö-
kriminaliseringarna och harmprincipen i svensk doktrin. 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. I kapitel 2 presenteras de teoretiska 
utgångspunkterna generellt och i kapitel 3 relateras dessa till kriminalisering 
på miljöområdet. Varje större delkapitel avslutas med några samman-
fattande kommentarer om vilka huvudlinjer som framträtt i kapitlet och 
dessa diskuteras slutligen i kapitel 4. 
 
Jag har valt att, där det i min mening krävs för tydligheten, använda de 
engelska begrepp som används i den källa jag hänvisar till. Anledningen är 
att olika teoretiker ofta lägger en mycket bestämd innebörd i just det 
begrepp som valts, vilket gör att det finns en risk att betydelsen förvrängs 
vid översättning. I andra fall har jag valt ett enhetligt svenskt begrepp och 
redogjort för den innebörd som en enskild teoretiker lägger i begreppet. 

                                                 
12 Se till exempel Nuotio, Normative and Epistomological Aspects Concerning Legal 
Libalility for Riskt-Taking Retfærd 1995, s.62-78. Nuotio, Kan straffrätten användas för 
miljöskydd? Retfærd 1991, s.3-20. 
13 Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law vol. 1-4, 1984, 1985, 1986 resp. 1988. 
14 Se till exempel Ashworth, Criminal Attempts and the Role of Resultning Harm under the 
Code and the Common Law, Rutgers Law Journal, 1988, s.725-772. Ashworth, Defining 
Criminal Offences Without Harm I: Smith, Peter & Smith J.C. (red.) 1987, s.7-23.  Duff, 
Criminalizing Endangerment I: Duff & Green (red.), 2005, s.43-64. Husak, 
Overcriminalization: the Limits of the Criminal Law, 2008. Husak, The Nature and 
Justifiability of Nonconsummate Offenses, Arizona Law Review 1995, s.151-184. von 
Hirsch, Extending the Harm Principle: ’Remote’ Harms and Fair Imputation I: Simester, 
A.P. & Smith A.T.H. (red.), 1996, s.259-276.  
15 Feinberg, 1984, s.225-232. 
16 Se till exempel Kernohan, Andrew: Accumulative Harms and the Interpretation of the 
Harm Principle, Social Theory & Practice, 1993, s.51-72. Kernohan, Andrew: Individual 
Acts and Accumulative Consequenses, Philosophical Studies, 2000, s.343-366. Lin, The 
Unifying Role of Harm in Environmental Law, Wisconsin Law Review, 2006, s.897-986. 
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2 Kravet på skada enligt 
begränsande 
kriminaliseringsprinciper 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Överkriminalisering och 
kriminaliseringsprinciper 

Kriminaliseringen av ett visst beteende är ett politiskt beslut som fattas av 
lagstiftaren. Vilka beteenden eller gärningar som utgör brott är inte givet, 
utan varierar över tid med samhällsutvecklingen och är också skiftande i 
olika kulturer och rättsordningar. Ytterst bygger kriminaliseringsbeslutet på 
sociala eller kulturella värderingar.17 Vissa kriminaliseringar kan vidare 
vara resultat av rent politisk-taktiska skäl. Det går således inte heller att 
genom rättsvetenskaplig forskning slutgiltigt utröna vilken typ av 
handlingar som intrinsikalt eller ”i sig själva” utgör brott, fritt från den 
existerande brottskatalogen.18

 
  

Rättsvetenskapens roll (eller avsaknaden av en sådan) avseende 
kriminaliseringsbeslut kan diskuteras. Att rättsteoretiker ägnar sig åt frågan 
visar den kommande framställningen. Frågan som typiskt ställs är vilka 
gärningstyper som får kriminaliseras och resonemangen riktar sig i regel till 
en tänkt ”idealisk” lagstiftare.19 Principerna som formuleras är inte rätts-
principer; de riktar sig inte till den dömande verksamheten och är inte 
juridiskt bindande eftersom de saknar lagstöd.20 De får således anses vara 
”rättspolitiska, etiska principer eller tumregler”.21 Frågan om 
kriminaliseringsrättfärdigande är moralfilosofisk22 och kriminaliserings-
principernas status beror av tyngden av det bakomliggande resonemanget.23

 
 

Om principerna väl godtas, vilken nytta kan de då sägas ha? Till att börja 
med riskerar ett enbart formellt brottsbegrepp medföra att syftet med en 
kriminalisering varken anges eller diskuteras. Det finns ett behov av att 

                                                 
17 T.ex. SOU 1986:14 s.23. Agge & Thornstedt, 1984, s.9. Jareborg, 2001, s.45. Wennberg, 
2008, s.11-12.  
18 Wennberg, 2008, s.11. 
19 Se t.ex. Feinberg, 1984, s.3-4.  
20 Lernestedt, 2003, s.109. Principerna har inte lagstöd om de inte härleds ur konstitutionell 
rätt. Principerna som behandlas fortsättningsvis är separata från den konstitutionella rätten. 
Se Feinberg, 1984, s.5. Exempelvis i Finland har kriminaliseringsbegränsning till stor del 
diskuterats mot bakgrund av konstitutionell rätt. Se t.ex. Nuotio, 2010, s.258. Melander, 
NTfK 2002, s.237-258, särskilt s.238, s.252-253. 
21 Cit. Lernestedt, 2003, s.109. 
22 Se Feinberg som kategoriserar frågan som moralfilosofisk (1984, s.4). 
23 Lernestedt, 2003, s.109. 
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definiera något ytterligare ”fel” med brottsliga förfarandet än själva över-
trädelsen av ett existerande straffbud.24 Att det skulle vara möjligt att 
definiera ett materiellt brottsbegrepp som kan omfatta alla typer av brott kan 
emellertid ifrågasättas. Principerna får istället uppställa generella krav och 
dessa krav bör också kunna tillämpas avseende små och särskilt 
problematiska områden.25

 
 

Svaret om principernas nytta kan också sökas via idén om kriminaliserings-
restriktivitet. Att principen om ultima ratio antas gälla inom ramen för upp-
satsen har redan nämnts. Grunden till en sådan princip kan härledas från 
idéer om individens negativa frihet, eftersom en kriminalisering innebär att 
individens valfrihet inskränks.26 Straffet är något ont och improduktivt och 
repressivt till sin karaktär. Det består av ett lidande eller obehag, är ett 
ingrepp i individens intressen som i övrigt ofta är föremål för straffskydd, 
samtidigt som det varken är reparativt, genom att uppväga den skada som 
brottet orsakat, eller direkt konfliktlösande.27  Till detta kommer osäkerheten 
som omger en del av straffrättens grundvalar, såsom människans rationella 
och fria vilja, samt praktiska hänsyn, såsom överkriminaliseringens risk för 
minskning av tilltron till straffsystemet i stort och snedvriden fördelning av 
exempelvis polisiära resurser.28  Att processuella rättssäkerhetsgarantier 
annars riskerar att urholkas utgör ett annat motiv till kriminaliserings-
restriktivitet: Vad spelar det för roll om processen är rättssäker om vad som 
helst kan kriminaliseras?29 Dessa omständigheter anses innebära att det 
föreligger en presumtion för icke-kriminalisering och bevisbördan vilar på 
den som föreslår att en enskild kriminalisering är godtagbar.30

 
  

Principen om ultima ratio ger således upphov till frågan under vilka om-
ständigheter en enskild kriminalisering kan rättfärdigas.31 Det är här 
kriminaliseringsprinciperna kommer till användning som diskussions-
underlag. Avsikten är att om sådana generella principer följs kan över-
kriminalisering undvikas. Med ”överkriminalisering” avses då inte i första 
hand att en viss gräns avseende mängden kriminalisering som kan godtas 
överskridits (även om mängden kriminalisering i sig kan vara, och också 
ofta framhålls som, ett problem32), utan att gärningstyper straffbelagts trots 
att kriminaliseringen inte kan rättfärdigas.33

                                                 
24 Eser, Duquesne University Law Review, 1965-1966, s.348-349.  

  

25 Lernestedt, 2003, s.20. Om svårigheterna att utröna ett materiellt brottsbegrepp ur 
existerande straffrätt, se också Agge, 1961, s.156-157 och Strahl, 1969, s.1. 
26 Feinberg, 1984, s.9. Lernestedt, 2003, s.15-16.  
27 SOU 1992:61, s.104. Agge & Thornstedt, 1984, s.8. Jareborg, 2001, s.47.  
28 Lernestedt, 2003, s.16.  
29 Hart, Law and Contemporary Problems 1958, s.431. Henry M. Jr. Hart frågar: “What 
sense does it make to insist upon procedural safeguards in criminal prosecutions if anything 
whatever can be made a crime in the first place?” Cit.a.a.s.431. 
30 Feinberg, 1984, s.9. Lernestedt, 2003, s.16. Feinbergs fokus ligger dock helt på 
frihetsbegränsningen. (Feinberg, 1984, s.9). Se också om presumtionen mot kriminalisering 
Jareborg, 2001, s.53. 
31 Lernestedt, 2003, s.16. 
32 Överkriminalisering avseende mängden straffbud riskerar medföra flera negativa 
konsekvenser, som också redovisats som grunden för ultima ratio-principen. Till det som 
redan nämnts kan läggas risken att mängd och komplexitet omöjliggör allmänhetens 
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Avsikten är alltså att en uppställning av kriminaliseringsbegränsande 
principer ska innebära vägledning avseende vad som är tillåtet att 
kriminalisera. Att en kriminalisering kan rättfärdigas innebär emellertid inte 
alltid att den bör genomföras. Det kan finnas skäl som väger tyngre för icke-
kriminalisering och en avvägning mellan nytta och kostnad återstår.34 Att en 
viss kriminalisering är oförenlig med en viss princip behöver inte heller 
innebära att kriminaliseringen absolut inte kan rättfärdigas, men det krävs då 
att en kompletterande princip kan uppställas och att kriminaliseringen är 
förenlig med den.35 Det som principer kan bidra med är en helhetssyn på 
straffrätten och en principiell diskussion inför en kriminalisering. Brister i 
detta hänseende kan anses förklara den kriminaliseringsinflation som 
skett.36

 
  

Även befintliga gällande straffbud kan jämföras med principerna i 
begränsningssyfte.37 Beslut om avkriminalisering skiljer sig emellertid från 
beslut om icke-kriminalisering på så sätt att ett avkriminaliserande kan ge 
starkare signaler om att beteendet är godtagbart.38 Åsikten att symbol-
funktionen är tillräckligt viktig för att åtminstone tidvis behålla straffbud 
som inte är förenliga med begränsningsprinciperna gör sig starkast gällande 
när kriminaliseringen brister i effektivitetshänseende.39 Om bristen istället 
utgörs av att ingen skada orsakas eller riskerar att orsakas torde i min 
mening inte lika stor vikt läggas vid symbolfunktionen. Skadekravet är 
kriminaliseringsmotiverande på ett sätt som effektivitetskravet inte är – att 
en kriminalisering blir effektiv är ju aldrig ett skäl i sig att kriminalisera, 
men skada kan vara det40 – och symbolfunktionen är i sig aldrig ett 
tillräckligt skäl för kriminalisering.41

2.1.2 Alternativ till kriminalisering 

 

Ett alternativ som möjligtvis kan minimera intrycket av godtagbarhet är att 
avkriminalisera ett visst beteende, men ersätta straffbuden med icke straff-

                                                                                                                            
korrekta kunskap om vad som är straffbelagt. Missriktning av resurser och minskat 
förtroende för och därmed också minskad efterlevnad av rättssystemet i allmänhet har redan 
nämnts. Genom överkriminalisering riskerar också stigmatiseringseffekten gå förlorad och 
med den de prevenerande effekterna. Sammankopplat med överkriminaliseringstendenser 
är vidare blankettstraffbuden och dess nackdelar i legalitetshänseende. (Husak, 2008, s.11-
14.) Se även t.ex. Aspelin, 2002, s.46, s.53-55. Lernestedt, 2003, s.16, s.58.  
33 Husak, 2008, s.3. Husak, Arizona Law Review 1995 s.152-153. 
34 T.ex. Nuotio, NTfK 2004, s.11-12. Feinberg, 1984, s.4, s.9-10. Jareborg, 2001, s.54. 
Lernestedt, 2003, s.29. Vid avvägningen bör både samhälleliga kostnader för kontroll och 
lagföring samt kostnader i form av ingripande och lidande hos individer beaktas (Jareborg, 
2001, s.54.)  
35 Feinberg, 1984, s.4, s.9-10. 
36 SOU 1992:61 s.108. 
37 Ashworth, 1995, s.17. Lernestedt, 2003, s.355. 
38 Jareborg, 1992, s.143. Se också Lernestedt, 2003, s.122. 
39 Jfr. Lernestedt, 2003, s.315. 
40 Som den fortsatta framställningen visar. 
41 Avseende att symbolfunktionen inte ensam kan motivera kriminalisering, se Jareborg, 
2001, s.48. 
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rättsliga sanktioner.42 De gärningar som straffbelagts ska inte uppfattas som 
de enda som samhället ”ogillar”.43 Kriminalisering är bara ett av många 
handlingsdirigerande styrmedel och inte nödvändigtvis det bästa.44 Att 
alternativa regleringsformer övervägs före kriminalisering är också ett krav 
enligt principen om ultima ratio.45 Stimulanser eller löfte om förmån, 
ekonomiska krav på civilrättslig eller förvaltningsrättslig väg, särskild till-
ståndsgivning och krav på viss prestation vid verksamhetsutövning är 
exempel på andra möjliga åtgärder.46

 
 

Det ifrågasätts emellertid ibland om ersättandet av straffbeläggande med 
avgiftssystem innebär någon större skillnad jämfört med att behålla 
kriminaliseringen.47 Alltför omfattande administrativa kontrollsystem kan å 
sin sida medföra relativt stora frihetsangrepp. Så skulle till exempel, med 
Feinbergs exempel, upprättandet av ett system för förhandskontroll av texter 
utfört av en censurmyndighet, där straffrätten endast används som eventuell 
uppbackning till myndighetsutlåtandena, kunna uppfattas som mer 
förtryckande än direkt straffande för till exempel brott som förtal eller 
uppvigling, även om straffandet sker för överträdelse av myndighets-
utlåtandena och systemets ramar och inte för det som uttrycks i sig. 48

 
  

Generellt sett är kriminalisering dock mer ingripande än alternativen.49 En 
administrativ avgiftssanktion är förbundet med betydligt mindre 
stigmatisering än ett fängelsestraff, som förutom frihetsförlusten, också 
innebär, med Feinberg: ”[…] a brand of censure and condemnation that 
leaves one, in effect, in permanent disgrace.”50. Ingen stigmatisering alls är i 
princip förbundet med vissa andra tänkbara lösningar, som att höja skatten 
för en viss vara – till exempel alkohol eller cigaretter – istället för att införa 
ett förbud.51

 
  

Att gränsen mellan straffrättsliga och icke straffrättsliga sanktioner ibland 
riskerar att bli i det närmaste en fråga om formell klassificering,52 kan dock 
vara anledning att inte oövervägt lösa all överkriminaliseringsproblematik 
med ersättandet av liknande administrativa lösningar. Särskilt med tanke på 
de rättssäkerhetskrav avseende processen som då går förlorade, finns 
anledning att kräva rättfärdigande skäl även avseende administrativa 
sanktioner och exempelvis förvaltningsrättsliga regleringar som stöds av 
blankettstraffbud och liknande.53

                                                 
42 Thornstedt, 1970, s.378. 

 

43 Agge, 1961, s.155. 
44 Ashworth, 1995, s.15. 
45 Nuotio, NTfK 2004, s.11. 
46 SOU 1986:14, s.67. SOU 1992:61, s.105. Aspelin, 2002, s.56-57, Jareborg, 2001, s.46. 
47 Lernestedt, 2003, s.359. Nuotio, NTfK 2004, s.2. 
48 Feinberg, 1984, s.22-23. 
49 A.a. 
50 Cit.a.a. s.24. 
51 A.a. 
52 Duff m.fl, 2010, s.3-5. Europadomstolen har slagit fast att stater inte kan undgå de 
rättssäkerhetskrav som EKMR uppställer avseende straffprocessen endast genom formell 
klassificering av lagbudet som icke-straffrättslig. (A.a.s.4) 
53 Jfr Ashworth & Zedner, 2010, s.59-87, särskilt s.81-87. 
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Samtidigt kan de höga rättssäkerhetskraven som omger straffrätten och 
straffprocessen vara en nödvändighet som följer just av straffet och det 
starka fördömandet.54 Straffrättsliga sanktioner skiljer sig också ofta från 
andra sanktioner genom att syfta till att avskräcka och därmed undanröja hot 
som inte gärningsmannen är ansvarig för. Detta åstadkoms genom 
tillfogandet av skada. Icke-straffrättsliga sanktioner syftar däremot typiskt 
sett till att omfördela kostnaden som uppkommit genom regelöverträdelsen. 
Därmed är straffrättens omfattning en fråga av särskild vikt och 
kriminaliseringsbegränsningsfrågans särställning motiverad.55 Det finns 
dock även icke-straffrättsliga sanktioner som delar just det straffrättsliga 
syftet att verka preventivt genom repression och inte att motverka 
ekonomisk fördel.56

2.1.3 Kravet på skada 

 

I det här kapitlet ges en generell introduktion av det krav på skada som 
följer av begränsande kriminaliseringsprinciper.57

 

 Det kan inledningsvis 
nämnas att kravet på skada även återfinns som första punkt i Åklagar-
utredningens listade krav för nykriminalisering, enligt vilka fem faktorer bör 
föreligga för att en kriminalisering ska framstå som befogad: 

”1. ett beteende kan föranleda påtaglig skada eller fara  
2. alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte vara rationella eller skulle kräva 
oproportionerligt höga kostnader  
3. straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar  
4. straffsanktion skall utgöra ett effektivt medel för att motverka det icke önskvärda 
beteendet 
5. rättsväsendet skall ha resurser att klara den eventuellt ytterligare belastning som 
kriminaliseringen innebär.”58

 
 

Det kan mot bakgrund av Åklagarutredningens fem krav framhållas att inte 
alla gärningstyper som medför skada och således uppfyller skadekravet bör 
kriminaliseras. Fängelsestraffkommittén uttalade avseende det 
kriminaliserade områdets avgränsning att ”[d]et finns självfallet många 
beteenden som kan medföra skador och som kanske inte är etiskt försvar-
bara men som det ändå vore orimligt att upphöja till brott och ge 
straffskydd.”59

 
 

                                                 
54 Tadros, 2010, s.164-165. 
55 A.a.s.174-175. 
56 Miljösanktionsavgiften är ett sådant exempel (SOU 2002:50 s.236. SOU 2004:37 s.80-
84). Miljöbalkskommittén: ”De överträdelser som lämpar sig för miljösanktionsavgifter bör 
vara sådana att de inte bedöms vara så allvarliga att de behöver sanktioneras med straff. Det 
gäller sådana gärningar eller underlåtenheter som inte direkt kan medföra risker för skador 
på människors hälsa eller miljön eller som inte av andra skäl är helt centrala för samhällets 
kontroll till skydd för människors hälsa och miljön.”  (Cit. SOU 2004:37 s.83)  
57T.ex. Lernestedt, 2003, s.181. Se vidare den fortsatta framställningen. 
58 Cit. SOU 1992:61, s.111. Riksdagen ställde sig bakom kraven (Prop. 1994/95:23, s.55. 
Bet. 1994/95:JuU2 s.6-7). 
59 Cit. SOU 1986:14 s.23. 
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Med Claes Lernestedts uttryck avser kravet på skada att den gärningstyp 
som är aktuell för kriminalisering innebär ”[…] negativ påverkan på ett i 
och för sig straffrättsligt skyddsvärt intresse”.60 Det är främst den negativa 
påverkan som är föremål för diskussion i den här uppsatsen, men som 
Lernestedts definition indikerar föregås kravet på skada av ett krav på ett 
skyddsvärt intresse.61 En fråga som måste beröras är: Skada på vad? Skadan 
eller faran som intresset utsätts för kan sägas vara förmedlingsledet eller 
relationen mellan gärningstypen och skyddsintresset.62

 
 

En så allmän avfattning som kravet på skada gavs av Åklagarutredningen 
erbjuder inte vägledning vid kriminaliseringsöverväganden i någon högre 
grad. Det räcker inte att konstatera att skada eller fara krävs, utan dessa 
begrepp måste också närmare definieras.63 Inom anglosaxisk doktrin 
används kravet på skada kriminaliseringsbegränsande genom harm-
principen. Principen om krav på skada utgör dock en självklar grundval 
även i svensk doktrin.64

 

 Resonemang om skada återkommer avseende 
kriminaliseringsbegränsning bland annat hos Nils Jareborg:  

”Det kan […] sägas, att man genom straffhot bör främst söka förhindra sådant som rimligen 
kan kallas för skada. Därmed avses då både skada som drabbar annan individ, skada som 
drabbar någon allmän verksamhet, vars bedrivande ligger i gruppers eller det allmännas 
intresse, och skada som består i att värdefulla gemensamma institutioner sätts i fara.”65

 
  

Genom begreppet harm avses i anglosaxisk doktrin i regel både kravet på ett 
skyddsvärt intresse och kravet på skada sammanflätat till ett gemensamt 
resonemang.66 Ett annat särdrag är att argumentationen ofta rör vilka skäl 
som är legitima att anföra till försvar av en kriminalisering, snarare än vilka 
gärningar som får kriminaliseras.67

2.2 ”The Harm Principle” 

 Det övergripande resonemanget i upp-
satsen ligger nära det anglosaxiska angreppssättet i detta avseende. 

2.2.1 Introduktion 
I detta kapitel ges en generellt hållen beskrivning av den innebörd som 
kravet på skada fått genom harmprincipen. Hur en skada kan ”mätas” – det 
vill säga hur en skadas svårhet kan uppskattas – undersöks. Särskild 
uppmärksamhet ägnas också hur skada på allmänna intressen (public harm) 
förhåller sig harmprincipen. 

                                                 
60 Cit. Lernestedt, 2003, s.181. 
61 Lernestedt, 2003, s.127 och se vidare s.127-180. Se också t.ex. Jareborg, 2001, s.51 och 
Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s.50. 
62 Lernestedt, 2003, s.32. 
63 A.a. s.21. 
64 A.a. s.203.  
65 Cit. Jareborg, 2001, s.53. Se också till exempel Aspelin, 2002, s.55 och Träskman, 2010, 
s.17-18. Vid sidan av kravet på skada uppställs ofta krav på förkastlighet eller 
klandervärdhet, se Aspelin, Jareborg och Träskman anförda arbeten. 
66 Lernestedt, 2003, s.182. 
67 Postema, Ethics 1987 s.415. 
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2.2.2 Harm to others 
”The Harm Principle: It is always a good reason in support of penal legislation that it 

would probably be effective in preventing (eliminating, reducing) harm to persons other 
than the actor […] and there is probably no other means that is equally effective at no 

greater cost to other values.” 
- Joel Feinberg, Harm to Others 1984 s.26. 

 
Så formulerar Joel Feinberg harmprincipen. Som principen ursprungligen 
formulerades av John Stuart Mill i On Liberty är dess innebörd att det enda 
som kan rättfärdiga inte bara kriminalisering, utan all begränsning av 
individens frihet, är förhindrandet av att andra människor skadas (harm to 
others).68

 

  Nedan behandlas endast den snävare användningen enligt vilken 
principen anses begränsa statlig inblandning i form av kriminalisering.  

Förutom genom utvecklande resonemang om vad som utgör ”harm to 
others” får principen sitt innehåll genom att kontrasteras mot andra 
gärningskategorier såsom ”offense”, paternalism och moralism. Enligt 
Lernestedt rör de största doktrinära oenigheterna inte vilka kategorier som 
ska uppställas som underlag för diskussion, utan vilka gärningstyper som 
ska placeras inom vilken kategori.69

 
  

Oftast hävdas att kriminalisering får ske avseende gärningstyper som 
orsakar ”harm to others” eller ”offense”, medan paternalism och moralism 
inte anses ge godtagbara skäl för kriminalisering.70 Det finns emellertid 
teoretiker som menar att även moralistiska och/eller paternalistiska skäl kan 
motivera kriminalisering och godtagande av den ena kategorin utesluter inte 
erkännande av ytterligare kategorier som kriminaliseringsmotiverande. Det 
är således möjligt att hävda att en av kategorierna ensam är legitim, att ingen 
är legitim eller att flera av dem är det i olika konstellationer.71 Sålunda intar 
Feinberg hållningen att harm och offense kan rättfärdiga kriminalisering,72 
medan Mill i princip endast erkänner harm såsom kriminaliserings-
berättigande.73

 
 

Paternalism tillåter kriminalisering som avser att skydda individen från 
något den samtycker till, medan moralism tillåter kriminalisering av 
gärningstyper som anses vara omoraliska i sig, utan att orsaka skada i den 
mening som krävs enligt harmprincipen.74

 
  

Harmprincipen innebär att kriminalisering endast får användas för att för-
hindra att skada eller orimlig risk för skada drabbar någon annan än aktören 
                                                 
68 Mill, 2002 [1859], s.8.  
69 Lernestedt, 2003, s.183, s.201-202. 
70 A.a.s.212, s.224-225. 
71 Feinberg, 1984, s.12, s.13. 
72 A.a.s.14-15. Se dock Feinberg, 1988, s.320-324 där Feinberg justerar sin strikta 
utgångspunkt med resonemang om hur moralistiska argument kan utgöra skäl för 
kriminalisering, om än inte särskilt bra sådana. 
73 Mill, 2002 [1859], s.8. Feinberg framhåller dock att även Mill refererar till offense, som 
ett godtagbart kriminaliseringsskäl. Se Feinberg, 1984, s.14 och Mill, 2002 [1859], s.83. 
74 Lernestedt, 2003, om paternalism s.212-223, om moralism s.224-243. 
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själv (others) och endast då alternativa åtgärder, som medför samma eller 
mindre kostnad än kriminalisering, inte kan uppnå samma effekt.75 Om inte 
principens innehåll specificeras mer noggrant än så, innebär den dock inga 
direkta spärrar eftersom praktiskt taget all mänsklig aktivitet påverkar 
andras intressen i någon grad. Liksom begreppet skada är alltså begreppet 
harm vagt och mångtydigt utan vidare utveckling.76

 
  

Feinberg menar att skada, i den bemärkelse som faller in under harm-
principen (fortsättningsvis harm), förutsätter dels ”setback to interest” och 
dels ”wronging”.77 Om något orsakar ”setback to interest” innebär det att 
intresset är i sämre skick än det annars skulle varit. Setback to interest förut-
sätter således negativ påverkan av ett intresse. En persons intressen, plural, 
utgörs av olika saker man har ”a stake in”, det vill säga en person har ”a 
stake” i X om personen vinner fördel eller nackdel beroende på X:s skick. 
En persons intresse, singular, består av det sammanlagda framåtskridandet 
av personens intressen, plural, och en persons allmänna välbefinnande beror 
av intressenas skick.78 I kravet på ”setback to interest” ligger även att inte 
allt som ogillas utgör harm. Feinberg skiljer harm från ”offense”, ”hurts” 
och andra liknande tillstånd som innebär övergående besvikelse utan att 
något intresse påverkas. Om inte dessa tillstånd når sådan omfattning att 
något intresse – t.ex. intresset av hälsa – påverkas har inte harm upp-
kommit.79

 
  

Feinberg skiljer vidare på ”welfare interests” och ”ulterior interests”. 
Welfare interests, som är de viktigaste intressena, avser förhållanden som 
utgör medel för att förverkliga en stor variation av möjliga ultimata mål. 
Härunder sorteras bland annat intressen av fysisk hälsa, avsaknad av över-
väldigande smärta, känslomässig stabilitet, ett minimum av ekonomisk 
säkerhet samt en dräglig fysisk och social miljö. Sådana intressen är nöd-
vändiga, men knappast tillräckliga, för ett gott liv. Skada på ett sådant 
intresse är allvarligt, eftersom hela en persons nätverk av intressen påverkas 
– lider skada – när ett welfare interest utsätts för harm.80 Ulterior interests är 
intressen utöver generella, basala och över tid konstanta welfare interests. 
De är våra ultimata mål och de varierar från person till person.81 Sådana 
intressen är, till skillnad från welfare interests, oftast inte möjliga att skydda 
direkt genom kriminalisering.82

 
 

Så långt om hur Feinberg definierar negativ påverkan av ett intresse 
(setback to interest). Enligt till exempel Albin Esers definition av harm-
begreppet, är denna fullkomlig i och med att skadebegreppet på liknande 
sätt sammanlänkas med intressebegreppet. Eser definierar således harm som 
skada eller risk för skada på ett intresse tillhörande en individ, grupp eller 
                                                 
75 Feinberg, 1984, s.11, s.16. 
76 A.a. s.12, s.31-32. 
77 A.a. s.36, s.105-106. Se också s.32-35. 
78 A.a. s.33-34. 
79 A.a. s.45-51, s.215-216. 
80 A.a .s.37. 
81 A.a. s.57. 
82 A.a. s.62. 
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allmänheten – med vissa krav på intressets vikt.83 Enligt Feinberg är 
emellertid negativ påverkan av ett intresse inte tillräckligt för att definiera 
harm och kunna avgöra vilken skada som faller in under harmprincipen. För 
att ”setback to interest” ska utgöra ”harm” krävs även att gärningen innebär 
”wronging”, det vill säga att den är orätt mot den (vars intresse) som 
drabbas.84

 

 Feinberg uppställer fem krav för att harm ska vara för handen, 
varav nr 1-3 och nr 5 definierar wronging:  

”A harms B when: 
 
1. A acts […] 
2. in a manner which is defective or faulty in respect to the risks it creates to B, that is, with 
the intention of producing the consequences for B that follow, or similarly adverse ones, or 
with negligence or recklessness in respect to those consequences; and 
3. A’s acting in that manner is morally indefensible, that is, neither excusable nor 
justifiable; and 
4. A’s action is the cause of a setback to B’s interests, which is also 
5. a violation of B’s right.”85

 
 

Begreppet “wronging” kan således sägas främst ta sikte på att gärningen 
innebär en kränkning av en rättighet (p.5), varken kan ursäktas eller 
rättfärdigas samt företas med erforderlig subjektiv täckning (p.2-3).86

 
   

Även Mill definierade harm i termer av intressen och rättigheter.87 Som 
redan framkommit genom Esers konstruktion råder emellertid ingen 
konsensus om att harmbegreppet kan tudelas i en intressedimension och en 
rättighetsdimension på det sätt som Feinberg beskriver. Även enligt Eser 
utgör emellertid harm, i bemärkelsen de skadliga effekterna av brottet, och 
således inte gärningsmannens uppvisande av moraliska brister (moral fault), 
essensen i ”the criminal wrong” och det som kriminaliseringen ska 
förhindra.88  En vanlig typ av kritik rör annars Feinbergs hållning att skadan 
kan identifieras separat från den orättfärdiga (wrongful) gärningen som 
orsakar den och hans bristande hänsynstagande till sättet, kontexten och 
andan samt den bakomliggande attityden med vilken skadan orsakas.89 
Kritiken rör främst90

 

 vad distinktionen är mellan kriminaliserbara gärningar 
och gärningar som endast får lagregleras på annat sätt än straffrättsligt samt 
kring frågor om hur klandervärdhet ska behandlas. 

                                                 
83 Eser, Duquesne University Law Review, 1965-1966, s.413-415. 
84 Feinberg, 1984, s.35, s.105ff. 
85 Cit. A.a. s.105-106. 
86 Se vidare a.a. s.107-109 om p. 2-3 samt s.109-115 om p.5. 
87 ”This conduct consists, first, in not injuring the interests of one another; or rather certain 
interests, which, either by express legal provision or by tacit understanding, ought to be 
considered rights […]” Cit. Mill, 2002 [1859], s.63. 
88 Eser, Duquesne University Law Review, 1965-1966, s.348 och s.370. 
89 Duff, 2005, s.48.  
90 Om det liberala ramverket frångås förekommer också den åsikten att individuella 
rättigheter är en allt för snäv grund för kriminalisering. I det nödvändiga balanserandet av 
skyddsvärda intressen i samhällsskyddande syfte ryms enligt ett sådant synsätt mer än så. 
(Nuotio, Retfærd, 1995, s.65.) 
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Andrew von Hirsch menar sålunda att det vore lämpligare att helt separera 
harm från frågor om vad som är orätt (wrongdoing) och på så sätt undvika 
att leda lagstiftaren direkt till kriminaliseringsverktyget. Att skada – harm 
såsom setback to interest – är för handen skulle, enligt von Hirschs 
resonemang, öppna för statlig inblandning, men för att just kriminalisering 
ska vara godtagbart skulle dessutom krävas separata resonemang om 
klandervärdhet (wrongdoing) och skuld (culpability) utöver Feinbergs 
konstruktion avseende wronging.91

 
  

Patrick Baude resonerar också kring klandervärdheten som straffrättens 
särdrag och menar att Feinbergs angreppsätt är bakvänt, just eftersom det 
som utmärker brottet från civil- och förvaltningsrättsligt reglerade gärningar 
är den omoraliska dimensionen: ”He should suffer for his wrongs and pay 
for his harms.”92 Såsom Baude tolkar Feinberg kan rättighetsintrång 
(wrongs) lagregleras, men bara de som utgör skada (harm) kriminaliseras. 
Enligt Baude bör istället handlingar som skadar (damaging acts) lagregleras, 
men bara de som utgör rättighetsintrång (wrongs) kriminaliseras.93

 
 

Hamish Stewart menar att det finns en spänning mellan de två typerna av 
kriminaliseringsrättfärdigande skäl – att förebygga skada (setback to 
interest) och att straffa klandervärt beteende (wrongdoing) – som bygger på 
vilken status rättigheter tillkänns. Om rättigheter ses som instrumentella till 
externa syften – det vill säga syften som är fristående från systemet av 
rättigheter – är skadeförebyggande hänsyn av relevans vid konstruktionen 
av det straffrättsliga rättighetsskyddet. Men om rättigheterna istället ses som 
opåverkbara av konsekvensetiska överväganden och med egen möjlighet att 
”trumfa” andra överväganden, då kan inte det straffrättsliga 
rättighetsskyddet ha sin grund i skadeförebyggande syften. Stewart ställer 
sig kritisk till Feinbergs sätt att kombinera de två infallsvinklarna, eftersom 
skälen för och emot kriminalisering då blir otydliga, och efterlyser därför 
separation av konceptens roll vid kriminaliseringsöverväganden.94 I själva 
verket, menar Stewart, överger Feinberg i flera fall kravet på wrongdoing 
helt,95

 
 vilket vi ska återkomma till i kapitel 3.2. 

Förutom sådana varianter på kritik av bristen på resonemang om brottets 
klanderdimension, ser John Kleinig en annan brist i Feinbergs definition av 
harmprincipen när det gäller urskiljandet av harm som motiverar just 
kriminalisering till skillnad från annan reglering.96

                                                 
91 von Hirsch, Michigan Law Review, 1986, s.701-702. Även John Kleinig framhåller 
kravet på moralisk klandervärdhet (Kleinig, Criminal Justice Ethics 1986, s.9). 

 Kleinig föreslår att sådan 
harm som motiverar kriminalisering är av samhällelig karaktär (societal) på 
ett sätt som annan typ av harm inte är, genom destruktivitet avseende 
förtroendet som människor måste ha till varandra och till de institutioner 
som deras välfärd beror av. Sådant förtroende är, menar Kleinig, nödvändigt 

92 Cit. Baude, American Bar Foundation Research Journal 1986, s.153. 
93A.a. s.152-153. 
94 Stewart, Buffalo Criminal Law Review 2001, s.47-49, s.66-67. 
95 A.a. s.49, s.52. 
96 Kleinig, Criminal Justice Ethics 1986, s.4-5.  
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för att människor ska kunna leva tillfredställande liv och när det eroderar 
avleds resurser till självförsvar och de sociala relationer som är nödvändiga 
för vårt välbefinnande hotas.97

 
 

Feinberg replikerar dock att erosion av det allmänna förtroendet i samhället 
inte kan fungera som ett urskiljande kriminaliseringskrav, eftersom det finns 
exempel på brott där gärningsmannen står i ett mycket specifikt förhållande 
till offret. Förekomsten av sådana kriminella gärningar som begås mellan 
familjemedlemmar kommer till exempel inte att orsaka misstänksamhet i 
andra familjer. Därför kan inte heller det minskade samhälleliga förtroendet 
urskilja straffrättsligt relevant skada. Feinberg finner inte att den offentliga 
dimensionen hos straffrättslig skada förekommer tillräckligt konsekvent för 
att den ska vara ett krav för kriminalisering, även om den kan vara ett skäl 
härför. Feinberg instämmer emellertid i vikten av sådan förtroende-
minskning som Kleinig resonerar kring och menar att den, på samma som 
kollapsande offentliga institutioner och miljöförorening, kan kategoriseras 
in under begreppet ”public harms”.98

2.2.3 Public Harms 

 

I den kriminaliseringsbegränsande doktrinen finns en tendens att fokusera 
på gärningstyper som uteslutande riktar sig mot enskilda.99 I harmprincipens 
krav på skada, ”harm to others”, ligger till exempel att skadan måste drabba 
”others” (andra eller annan än den agerande själv), med vilket som regel 
menas andra individer och inte allmänhet eller stat.100 I begreppet annan in-
kluderas emellertid även vissa offentliga eller allmänna intressen, vilket 
innebär att till exempel skada på viktiga allmänna institutioner kan utgöra 
harm to others.101

 

 I det här delkapitlet ska undersökas i vilken mån skada på 
allmänna intressen (public harms) kan motivera kriminalisering.  

Inledande bör anmärkas att det oftast uppställs som krav att även allmänna 
intressen, trots benämningen, kan härledas från enskilda intressen.102 
Feinberg uppställer dels kategorin ”community interests”, intressen som till-
hör individen, men som är så vidspridda att de kan sägas tillhöra själva 
samhället såsom fred och en fungerande ekonomi, och dels kategorin 
”gorvernmental interests”, som också ytterst tillhör individen men, som till 
exempel vid skattebrott, påverkas inte en enskild individ direkt av en en-
skild handling. Först om sådana handlingar skulle bli mycket vanliga, hotas 
funktionen hos statliga system av värde för individen. Således hotas den en-
skilda individen av direkt skada genom att det statliga systemet äventyras.103

                                                 
97 Kleinig, Criminal Justice Ethics 1986, s.7-9. Se även, om att lägga vikt vid den sam-
hälleliga skadan enligt “gemenskapsskadepositionen” respektive att lägga vikt vid skada 
som drabbar det enskilda offret enligt ”offerskadepositionen”, Lernestedt, 2003, s.190-201. 

 

98 Feinberg, Criminal Justice Ethics 1986 s.21-22. 
99 Lernestedt, 2003, s.356-357. 
100 A.a. s.202-207. Lernestedt utgår främst från Mill och Feinberg.  
101 Feinberg, 1984, s.11. 
102 Lernestedt, 2003, s.357. Se t.ex. Feinberg, 1988, s.33. 
103 Feinberg, 1984, s.63-64. 
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En sådan definition av public harms kan, om vi påminner om att endast det 
som definieras som harm får motivera kriminalisering, anses allt för 
begränsande avseende skada på kollektiva intressen. Gerald J. Postema 
menar att vid sidan av Feinbergs kategorier av public interests måste upp-
ställas ytterligare en kategori, kollektiva intressen (collective values): 
intressen som varken härleds från privata intressen eller består av samlade 
privata intressen.104 Kollektiva intressen, som till exempel bevarandet av 
naturmiljön,105 karaktäriseras av att de inte bara överensstämmer inom 
kollektivet utan är beroende av att meningar och värderingar delas inom 
kollektivet. Intressena uttrycker inte bara den kollektiva viljan utan den 
kollektiva identiteten, de rör det som är ”vårt” inom gruppen och grupp-
medlemmen ser intresset som sitt i den mån hon anser sig vara medlem i 
gruppen.106

 
 

Skada som drabbar dessa intressen, ”collective evils”, bör även enligt 
Postema kunna rymmas under harmbegreppet såsom ”collective harm”. Det 
behöver bara visas att personerna som tillhör kollektivet kan ha ”a stake” i 
att undvika sådan skada, vilket de enligt Postema gör om de ser sig själva 
som en gruppmedlem.107 Feinberg instämmer i Postemas antagande att en 
sådan kategori kan uppställas och skulle kunna inrymmas under harm-
begreppet, men framhåller att en sådan utvidgning kan öppna upp för 
inrymmandet av vissa fall av moralism.108

 
 

Enligt Feinberg kan allmänna intressen (public interests) antingen utgöras 
av en samling intressen av samma sort, tillhörande ett stort och obestämt 
antal individer eller ett specifikt intresse som är gemensamt för alla eller 
delat av många. I det förstnämnda fallet delar inte personerna ett gemensamt 
mål X, utan var och en har ett eget mål som är av samma sort.109 I det andra 
fallet har alla ett intresse i samma X, inte var och en i ett eget X. Feinberg 
exemplifierar med ekonomiskt välstånd och förhindrandet av torka, miljö-
föroreningar och svält.110

 
  

I de flesta fall delas emellertid inte ett sådant intresse i lika hög grad av alla. 
Feinberg exemplifierar med en brödproducent under ekonomisk depression. 
En person har, enligt Feinberg, flera intressen i olika sociala roller 
(component interest) och har även ett övergripande intresse att totalt sett 
vara socialt i balans (resultant net interest). Brödproducenten delar, i rollen 
som medborgare, intresset av att undvika depression, men har också ett 
intresse av vinst, vilket kan tillgodoses just genom att fler köper bröd istället 
för dyrare matvaror under depression. Vinstintresset kan, för bröd-
producenten, mycket väl överväga intresset att undvika depression och 
således vara hans ”resultant net interest”. Ett allmänt intresse (public 

                                                 
104 Postema, Ethics 1987 s.425. 
105 A.a. s.418-419. 
106 A.a. s.425-426. 
107 A.a. s.435-436. 
108Feinberg, 1988, s.35-37.  
109 Feinberg, 1984, s.222-223. ”[T]he same X-ish kind.” Cit. a.a. s.223.  
110 A.a. s.223. 



 23 

interest) i den starkaste bemärkelsen skulle således vara: ”[…] a resultant 
interest shared by everybody without exception: a universal net interest.”111

 
 

Genom exemplet med brödproducenten kan svårigheterna som följer med 
urskiljandet av kriminaliserbara gärningar utifrån skada på allmänna 
intressen anas. Själva konceptet public harm är av svårdefinierad karaktär, 
intressena förefaller inte ”tillhöra” någon särskild och en given situation kan 
aktualisera flera olika intressen: ”[The legislator] must […] understand the 
elusive concept of a ’public interest’ and understand it well enough to 
identify all the public interests that may be involved, and the source of the 
weight they have when they are involved.”112

2.2.4 Att mäta en skada 

  

Redan av den hittills uppställda definitionen har det framkommit att inte all 
negativ påverkan utgör skada. Viss möjlighet att jämföra och värdera olika 
skador finns också redan genom att skyddsintressets typ och vikt under-
söks.113 För att harmprincipen ska ha en kriminaliseringsbegränsande 
verkan krävs emellertid ytterligare verktyg för att kunna urskilja vilken 
skada som är tillräckligt allvarlig för att motivera kriminalisering. Det finns 
nämligen flera fall av skada som inte helt självklart kan passas in under 
harmprincipen. Skadan som orsakas kan vara smärre och skadans 
inträffande kan vara mer eller mindre sannolik, skaderisker kan framstå som 
rimliga eller orimliga och i vissa fall kan ett intresse endast skyddas från 
skada genom att ett annat intresse utsätts för skada.114

 
  

Lernestedt menar att de bästa möjligheterna härvid finns i uppställandet av 
gränsvärden för hur hög grad av negativ påverkan som konstituerar 
skada.115

Det är också på detta sätt Feinberg angriper frågorna om skadans magnitud 
och sannolikhet. För att dylika komplicerade fall ska kunna bedömas ställer 
Feinberg upp ett schema för skademätning som brukar benämnas the 
Standard Harm Analysis.

 

116

 
 

För det första, menar Feinberg, måste smärre skador – inte bara obehag, 
olägenhet, offense och hurt, utan även skador som når, men bara precis, över 
ett tänkt gränsvärde för negativ påverkan som utgör skada – undantas från 
den kriminaliserade området.  Anledningen till detta är att kriminaliseringen 
sannolikt kommer att orsaka mer skada än den förhindrar, med alla 
kostnader som den innebär inte bara för gärningsmannen utan även för den 
som drabbats och tredje part. För det andra bör graden av risk för skada och 
riskens rimlighet beaktas, vilket kommer att behandlas mer utförligt nedan i 
kapitel 2.3. Mot skadans magnitud, skaderisken och riskens rimlighet, bör 

                                                 
111 Feinberg, 1984, s.223-224. Cit. s.224. 
112 Cit. a.a. s.222. 
113 von Hirsch, Michigan Law Review, 1986, s.701. 
114 Feinberg, 1984, s.187. 
115 Lernestedt, 2003, s.270-271. 
116 von Hirsch, 1996, s.261. 
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för det tredje värdet av gärningstypens utförande vägas. Såväl värdet för 
aktören, för andra människor och för samhället ska beaktas117

 
 

Ytterligare verktyg för skademätning krävs i situationer då en gärningstyp 
tenderar att orsaka skada, men kriminalisering av gärningstypen samtidigt 
tenderar att orsaka skada för de som har ett intresse av att utföra den. 
Uppenbara skillnader i sannolikheten och graden av skada ger naturliga rikt-
linjer, men om olika intressen skadas i samma grad måste lagstiftaren, enligt 
Feinberg, söka vägledning i intressenas vikt. Hur viktigt ett intresse är av-
görs av tre faktorer. Det första som bör beaktas är intressets vitalitet 
(vitality), det vill säga intressets vikt i förhållande till andra intressen. 
Feinberg liknar intressena, i sina sammanhang med övriga enskilda eller all-
männa intressen, vid organ i en kropp. På samma sätt som påverkan av 
hjärnan eller hjärtat kommer att få stora effekter för övriga organ och där-
med hela kroppen, kan påverkan av ett intresse ha mer eller mindre inverkan 
på övriga intressen.118

 
  

Komplexiteten av att kartlägga alla intressen som kan komma att påverkas 
och vilken grad av påverkan som är möjlig ska dock inte underskattas. Nästa 
faktor som bör beaktas är i vilken grad de aktuella intressena förstärks av 
andra intressen, såväl enskilda som allmänna. Vid fråga om förbud av 
motorcykeltrafik i ett bostadsområde – Feinbergs exempel – står intresset av 
lugn och ro för de boende mot motorcyklistens intresse av fart, spänning och 
ekonomi. Men till detta kan komma å ena sidan motorcyklistens arbets-
givares intresse av de anställdas transport till hans fabrik, det ekonomiska 
intresset av fabrikens välfärd, motorcykeltillverkarens vinstintresse och å 
andra sidan påverkan på huspriserna i området och så vidare.119

 
 

Slutligen bör intressenas inneboende moraliska kvalitet (inherent moral 
quality) beaktas. Dock endast i mer uppenbara fall, såsom sadistens intresse 
av andras lidande, kan sådana hänsynstaganden få betydelse eftersom det i 
övrigt inte finns något sätt att moraliskt ranka eller klassificera intressen.120

2.2.5 Att mäta en skada på allmänna intressen 

  

Många av de hittills beskrivna faktorerna kring skademätningen blir ännu 
mer komplexa när intressena som ska skyddas är allmänna.121 Oenigheten 
kring avvägningar avseende allmänna intressen kan förmodas vara större 
beroende på politisk åskådning.122 Som redan konstaterats utgörs en annan 
svårighet av att själva konceptet ”public harm” är av svårgripbar och svår-
definierad karaktär.123

                                                 
117 Feinberg, 1984, s.188-191, s.216. 

  

118 A.a. s.203-205. 
119 A.a. s.205. 
120 A.a. s.205-206. Det kan ifrågasättas om Feinbergs synsätt i detta avseende kan godtas 
tillsammans med avståndstagande från moralism (Amdur, Harvard Law Review 1985  
s.1449). 
121 Lernestedt, 2003, s.188. 
122 Thornstedt, 1970, s.378. 
123 Se ovan kap. 2.2.3 och Feinberg, 1984, s.222. 
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Det tycks emellertid nödvändigt att övervinna sådana hinder. Feinberg 
framhåller att det finns goda skäl att låta allmänna intressen väga tungt vid 
kriminaliseringsöverväganden. Sådana intressen har ofta både hög vitalitet 
och stark förstärkning av omgivande intressen. Det tycks nämligen vara så, 
menar Feinberg, att de intressen som delas av många ofta har den högsta 
graden av vitalitet i de enskilda personernas intressenätverk samtidigt som 
gärningen må skada varje enskild person i liten grad, men skadar nästan alla 
vilket gör att dess betydelse förstärks.124

 
 

Skadan förstärks dock inte i den bemärkelsen att var och ens smärre skada 
kan adderas till en gemensam stor skada, det vill säga om smärre skada 
drabbar objektet som många delar ett intresse i kan inte intresseinnehavarnas 
antal göra skadan stor. En liten skada är en liten skada oavsett hur många 
som delar intresset och en stor skada kan inte heller göras liten genom att 
den är utspädd på många individer. Skadan kan vara både äkta och allvarlig 
även om varje enskilds del av skadan är väldigt liten och individen själv 
således inte kan uttrycka sitt missnöje ensam och för sin egen del; skadan 
drabbar oss alla och endast vi tillsammans har rätt att klaga.125

 
 

Lernestedt menar att Feinbergs resonemang trivialiserar det av begränsaren 
frekvent (och av Feinberg själv, se kap. 2.2.3) uppställda kravet att även all-
männa intressen ska kunna härledas från individers intressen. Alternativt 
skulle man, enligt Lernestedt, antingen kunna (enligt Feinbergs modell) se 
varje medborgare som innehavare av en lika stor del av intresset och där-
efter addera summorna av varje innehavares skada. Om ett sådant förfarande 
skulle kunna ses som allt för orealistiskt skisserar han istället alternativet att 
mäta skadan hos samhället självt, som ”en sammanhållen entitet.”,126 vilket 
han dock till synes avfärdar inom ramen för begränsarens resonemang efter-
som det inte heller då är fråga om härledande från enskildas intressen.127 
Feinberg avfärdar själv konceptet att se samhället som en sammanhållen 
entitet: ”[…] a large super-person with super-interests of his own. But of 
course there is no such super-person.”.128 Inte heller Postema anser att ett 
sådant grepp krävs, inte ens för det fall att intresset är kollektivt och således 
inte kan härledas från individers intressen.129

 
 

Själv ställer sig Lernestedt kritisk till den generella individfokuseringen. 
Dagens straffrätt, menar Lernestedt, skyddar i mycket högre grad än tidigare 
gemensamma intressen och det är inte de klassiska straffrättsliga brotts-
kategorierna som hotas av överkriminalisering eller erbjuder möjligheter till 
avkriminalisering i någon större mån. 130

                                                 
124 Feinberg, 1984, s.225. 

 

125 Feinberg, 1988, s.33-35. 
126 Cit. Lernestedt, 2003, s.198. 
127 A.a. 2003, s.197-198. 
128 Cit. Feinberg, 1988, s.35.  
129 Postema, Ethics, 1987, s.335. Se ovan kap. 2.2.3. 
130 Lernestedt, 2003, s.357. Se även Postema, Ethics 1987 s.439-440. 
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2.2.6 Avslutande kommentarer 
Vid undersökningen av skadekravets innebörd har fokus lagts på Feinbergs 
definition av harmprincipen. Härvid har begreppen ”wronging” respektive 
”setback to interest”, som enligt Feinberg krävs för att harm ska vara för 
handen, definierats. Vidare har framkommit att the Standard Harm Analysis 
ger en utgångspunkt för uppskattande av skadors magnitud och jämförande 
av olika skador vid kriminaliseringsöverväganden. Särskilda svårigheter 
tycks vara förknippade med skador på allmänna intressen, samtidigt som 
sådan skada är mer intressant ur kriminaliseringsbegränsande synpunkt. 
 
Även viss kritik av Feinbergs definition har presenterats. Det råder delade 
meningar om hur skada på allmänna intressen ska bedömas och om vilken 
roll förkastlighet eller klandervärdhet ska spela i förhållande till harm-
principen. Dessutom förefaller begreppen (blameworthiness, wrongdoing, 
wronging, fault) användas med varierande innebörd. 
 
Vidare bör noteras att det finns potentiella frågetecken kring förhållandet till 
annan – t.ex. förvaltningsrättslig – lagreglering och kravet på rättighets-
angrepp. Hur rättigheter formuleras får uppenbarligen en avgörande 
betydelse för vad som utgör harm. I kapitel 3 ska närmare utforskas hur 
detta och frågor om klander förhåller sig till miljökriminaliseringarnas sär-
drag, men först ska frågor om avstånd mellan gärning och orsakad skada 
behandlas. 

2.3 Avstånd till skadan 

2.3.1 Introduktion 
”I straffrätten sker ett tilltagande buffertläggande kring vad som önskas skyddat. Detta tar 

sig främst uttryck i kriminalisering där det menas att det ännu inte – med ett vagt men i 
sammanhanget passande uttryck – har ’hänt något’. […] Den fråga som begränsaren reser 

är hur långt ’i förväg’ det är berättigat att träda in med kriminalisering.”131

- Claes Lernestedt, Kriminalisering: problem och principer 2003 s.272. 
 

 
Hittills har utforskats hur en begränsande kriminaliseringsprincip som upp-
ställer krav på skada kan utformas – vilken innebörd har begreppet skada 
och vilken typ av skada är straffrättsligt relevant? Det har framkommit att 
även gärningstyper som endast ger upphov till risk för att skada uppkommer 
kan anses falla under skadebegreppet. När risktagande är en normal del av 
vardagen uppkommer emellertid ett behov av att separera godtagbart risk-
tagande från icke godtagbart risktagande: risktagande som kan motivera 
kriminalisering, från risktagande som inte kan göra det.132

 
 

Full säkerhet om att en gärningstyp kan utföras fullständigt riskfritt, helt 
utan fara för skada, kan aldrig uppnås, men det finns gärningstyper som 

                                                 
131 Cit. Lernestedt, 2003, s.272. 
132 Nuotio, Retfærd, 1995, s.63-64. 
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utgör ytterligheter avseende avstånd till skada och därför är enkla att 
kategorisera som godtagbara eller icke godtagbara kriminaliserings-
kandidater. Feinberg exemplifierar med å ena sidan att rikta och avfyra ett 
laddat vapen mot en annan människa och å andra sidan att promenera till 
kvartersaffären och handla matvaror. Däremellan finns emellertid ett 
spektrum av gärningstyper som befinner sig på varierande avstånd från 
orsakandet av skada på något visst skyddsvärt intresse.133

 

 I det här kapitlet 
ställs därför frågan vilket avstånd som kan godtas mellan gärningstypen som 
är under kriminaliseringsövervägande och den skadliga effekten på det 
skyddsvärda intresset. 

Inledningsvis definieras begreppen fara, risk och sannolikhet på ett 
preliminärt och generellt plan (kap. 2.3.2).  Eftersom kriminaliserings-
begränsande kritik främst rör olika varianter av ofullbordade brott och fare-
brott134

2.3.2 Allmänt om begreppen fara, risk och 
sannoliket 

 redogörs därefter för tekniska kriminaliseringsformer (kap. 2.3.3). I 
kapitel 2.3.4 utforskas hur avståndsmätning kan användas som urvals-
kriterium. Hur avståndsmätning förhåller sig till harmprincipen och möjlig-
heten till kompletterande resonemang i begränsningssyfte utforskas i kapitel 
2.3.5-2.3.6. Frågor om avsiktens betydelse tas upp i kapitel 2.3.7, i kapitel 
2.3.8 berörs det generella värdet av en begränsad straffrätt som argument 
mot farekriminaliseringar och slutligen presenteras med några samman-
fattande kommenterar de huvudlinjer som framträtt i kapitlet som helhet 
(kap. 2.3.9). 

Begreppet fara används med olika innebörd. Gemensamt för de olika 
användningssätten är att en möjlighet avses.135 Begreppet fara uttrycker en 
möjlighet att något negativt ska inträffa. Faran utgör således möjlighets-
relationen mellan en viss orsakande händelse och en följd.136 I den straff-
rättsliga betydelsen av fara förutsätts också att möjligheten är kvalificerad 
på så sätt att inte varje möjlighet för skada är tillräcklig; en viss sannolikhet 
för effektens inträffande – en viss faregrad – måste uppnås.137 I 
kriminalisering av fara ligger en vilja att straffa visst beteende även om 
någon faktisk skada inte uppkommit. Ofta är skälet för det att en punkt 
passerats där skadans inträffande inte längre står under mänsklig kontroll.138

 
 

Begreppet sannolikhet betecknar att det finns anledning att tro något. Med 
Jareborg: ”Att säga att det är sannolikt att p är att ange skälen för (att tro) att 
p har en viss styrka. Är det övervägande sannolikt att p, är skälen för att p 
starkare än skälen mot att p. Sannolikhet kan graderas som hög, låg, osv.”139

                                                 
133 Feinberg, 1984, s.190. 

 

134 Lernestedt, 2003, s.273. 
135 Hoflund, 1967, s.25. 
136 Jareborg, 2001, s.165-166. 
137 Hoflund, 1967, s.28-29, s.43-45. 
138 A.a. s.32. 
139 Cit. Jareborg, 2001, s.168-169. 
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Jareborg framhåller att juridiska sannolikhetsbedömningar främst rör 
plausibilitet, inte probabilitet. Sannolikheten är således lika med den 
”svagaste länken” av en rad moment i en händelsekedja (plausibilitet), inte 
produkten av sannolikheten för de olika momenten (probabilitet). Om 
probabilitet istället hade använts, skulle många händelseförlopp således få 
betraktas som väldigt osannolika. För att något är plausibelt krävs vidare 
inte att det betraktas som slutgiltigt sant, eller ens att man tror att det är sant; 
det handlar snarast om att det i någon mån är rimligt. Plausibilitet förutsätter 
inte ”kunskap om frekvenser inom givna klasser eller logiskt-matematiska 
fördelningar”, även om det kan bygga på ”kunskap om hur vanliga vissa 
typer av händelser är.”140

 
 

Begreppet risk avser en plausibilitet för att något visst, negativt värderat, ska 
inträffa.141 Agge menar att riskbegreppet är att föredra eftersom ”sannolik-
het” kan ge sken av för hög faregrad, medan ”möjlighet” kan antyda det 
motsatta.142 Graden av risk som kriminaliserats varierar i enskilda fall143 
och en allmän standard får ofta utarbetas i doktrin och praxis för den 
enskilda brottstypen.144

2.3.3 Kategorisering av tekniska 
kriminaliseringsformer 

 

2.3.3.1 Fullbordade brott 
Indelningen av fullbordade brott i effektdelikt och beteendedelikt samt i 
skadedelikt och faredelikt kan ses som vedertagen i doktrinen, men det råder 
ingen konsensus om hur indelningen bör göras.145 Även om vissa kriterier 
för indelningen kan slås fast, finns brottsbeskrivningar som inte helt enkelt 
låter sig kategoriseras.146

 
   

Ivar Agge respektive Ivar Strahl har, enligt Jareborgs återgivning, ställt upp 
tekniska kategorier som följande: 
 
”Agge: 
(1) Effektdelikt 

(a) Skadedelikt 
(b) Faredelikt med konkret fara 
(c) Faredelikt med abstrakt fara 
(d) Övriga effektdelikt 

(2) Beteendedelikt 
(a) Faredelikt med presumerad fara 
(b) Övriga beteendedelikt”147

 
 

                                                 
140 Cit. Jareborg, 2001, s.169. Resten av stycket a.a. s.168-170. 
141 Jareborg, 2001, s.170. 
142 Agge, 1961, s.278. 
143 A.a. s.279. 
144 A.a. 1961, s.282. 
145 Jareborg, 2001, s.129, s.180. Jareborg, 1970, s.176ff och Hoflund, 1967, s.52, s.54-58. 
146 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s.34. 
147 Cit. Jareborg, 1970, s.177. 
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”Strahl: 
(1) Effektdelikt 
(2) Beteendedelikt 

(a) Brott som kräver ekonomisk skada 
(b) Faredelikt med konkret fara 
(c) Faredelikt ned abstrakt fara  
(d) Faredelikt med presumerad fara 
(e) Övriga beteendedelikt”148

 
 

Enligt Agges indelning är effektdelikt brott vars brottsbeskrivning tar sikte 
på gärningens yttre resultat (effekten). Effekten – en skadlig inverkan eller 
risk för sådan – bör skiljas från handlingen och således inte anses vara en 
del av denna. Beteendedelikt (som Agge benämner rena handlingsdelikt149) 
är däremot sådana brott vars brottsbeskrivningar avser endast det brottsliga 
handlandet eller underlåtenheten, inte effekten som gärningen leder till.150 
Strahls definition av effektdelikt sammanfaller vid en första anblick med 
Agges, såtillvida att det krävs att en effekt orsakats. Strahl påpekar dock 
själv att det som avses är effektdelikt i en snävare betydelse än som i 
allmänhet avses.151 Både Agge och Strahl uttrycker emellertid uppfattningen 
att frågor kring orsakssammanhang uteslutande uppkommer i kategorin 
effektdelikt, inte hos beteendedelikten och båda talar om krav på en från 
gärningen skild effekt.152

 
  

Var i kan då skillnaden anses ligga? Jareborg uppställer beteendesekvensen 
handling-följd-omständighet, som kan placeras på olika sätt beroende på 
vad som anses utgöra handlingen. Alla handlingar som inte är primära153 
kan delas i handling och följd.154

                                                 
148 Cit. Jareborg, 1970, s.179. 

 Det finns därför inga teoretiska hinder, 
menar Jareborg, för att frågan om orsakssammanhang ska uppkomma vid 
alla typer av brott; alla brott kräver en effekt skild från en sådan handling 
(och kan således etiketteras effektdelikt). Skillnaden hos Agge och Strahl är 
var beteendesekvensen placeras i ett skeende. Genom olika sådana upp-
ställningar kommer det också bli en skillnad i vad som faller in under effekt-

149 Agge använder begreppet handlingsdelikt istället för beteendedelikt (Agge, 1961, s.272). 
Termen beteendedelikt har den fördelen, som Jareborg och Strahl framhåller, att det inte 
råder någon tvekan om att även omissivdelikt (underlåtenhetsbrott) och inte bara 
kommissivdelikt (handlingsbrott) omfattas av begreppets innebörd (Jareborg, 1970, s.176 
respektive Strahl, 1969, s.17). Jag ansluter mig till den senare terminologin och för att 
gynna framställningens enhetlighet använder jag ”beteendedelikt” även i beskrivningen av 
Agges uppdelning. 
150 Agge, 1961, s.271-272. 
151 Strahl, 1969, s.17. Medan Agge kategoriserar stöld såsom ett effektdelikt (underkategori 
skadedelikt) där effekten utgörs av ägarens förlust av besittning och faktisk rådighet över 
ett föremål (Agge, 1961, s.277) kategoriserar Strahl samma brott som beteendedelikt. När 
rekvisit som uppställer krav på skada eller fara endast utgör en kvalifikation av gärningen 
bör nämligen brottet enligt Strahl inte kategoriseras som effektdelikt (Strahl, 1969, s.17).  
152 Agge, 1961, s.275-276 resp. Strahl, 1969, s.17. 
153 Jareborg: ”En handling är primär, om den inte kan utföras genom att man gör något 
annat. Man kan lyfta sin hatt genom att lyfta sin arm. Att lyfta hatten är därför inte en 
primär handling. Men man kan inte lyfta sin arm […] genom att göra något annat (t.ex. 
genom att röra på vissa muskler; i stället rör man på musklerna genom att lyfta armen). 
Denna handling är således primär.” Cit. Jareborg, 2001, s.129.  
154 Jareborg, 2001, s.129. 
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delen i sekvensen.155 Men för att indelning egentligen ska kunna genom-
föras får beteendedelikten enligt Jareborg avse kriminalisering av primära 
handlingar och sådana handlingar kriminaliseras inte.156

 
 

Det kan konstateras att det inte är helt klart vilka kriminaliseringsformer 
som bör sorteras in under vilken etikett. Jareborg menar att kategoriseringen 
i effektdelikt och beteendedelikt är både onödig och ogenomförbar. 157 Även 
Agge framhåller i och för sig att skillnaden inte är så tydlig som enligt den 
teoretiska uppdelningen158 och Strahl talar om kategoriseringen som en 
lämplighetsfråga.159

 

 Agge och Strahl tycks dock inte, som Jareborg, ifråga-
sätta själva nyttan av indelningen. 

Såsom Jareborg tolkar Agge och Strahl kan skälet för att indelningen över-
huvudtaget uppställs vara att urskilja de brott där frågor om orsaks-
sammanhang ur praktiskt synvinkel kan uppkomma, från brott där sådana 
frågor inte uppkommer. Ett sådant skäl tappar dock hela sin tyngd om 
urskiljningen inte går att göra på ett säkert sätt, vilket enligt Jareborg är 
fallet.160 En annan möjlig indelning vore att beteckna de brottstyper, där 
intresset som ska skyddas genom kriminalisering omedelbart kränks genom 
den brottsliga gärningens utförande, som effektdelikt. Förutom att en sådan 
indelning skulle sakna praktisk betydelse, skulle den också vara svår att 
genomföra eftersom ett brotts skyddsintresse många gånger kan vara svår-
gripbart.161

 
 

Förutom kategorierna effektdelikt och beteendedelikt uppställs kategorierna 
skadedelikt och faredelikt. Enligt Agges indelning är effektdelikt i regel 
antingen skadedelikt eller faredelikt. Indelningen beror av typen av effekt 
som utgör ett rekvisit i brottsbeskrivningen: vid skadedelikt leder sålunda 
gärningen till negativ inverkan (skada) och vid faredelikt leder gärningen 
endast till fara för sådan inverkan.162 Skadan kan enligt Agge, beroende på 
brottstyp, utgöras antingen av negativ inverkan på yttre, konkreta objekt 
eller på privata eller allmänna intressen.163 Någon dylik indelning av effekt-
delikten i skadedelikt respektive faredelikt förekommer inte hos Strahl, som 
istället sorterar in faredelikt under beteendedelikten.164

 
 

Faredelikten indelas vidare i olika kategorier beroende på vilken grad ”[…] 
av konkretisering eller individualisering av den risk som framkallas av det 
straffbelagda handlandet.”165

                                                 
155 Jareborg, 1970, s.181-182. 

 Det kan emellertid understrykas att det kan 
vara svårt att ur ett straffbuds formulering utläsa vilken sorts krav på fara 

156 Jareborg, 2001, s.129-130. 
157 Jareborg, 1970, s.177. 
158 Agge, 1961, s.275. 
159 Strahl, 1969, s.17. 
160 Jareborg, 1970, s.183-185. 
161 Jareborg, 2001, s.130. 
162 Agge, 1961, s.276-277. 
163 A.a. s.277. 
164 Jareborg, 1970, s.179. 
165 Cit. Agge, 1961, s.283.  
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som uppställts.166 Vid konkreta faredelikt ska enligt Agge en ”bestämt 
angiven, aktuell fara”167 ha uppkommit.168 Även Strahl definierar konkret 
fara som fall där faran ska ha uppkommit i det enskilda fallet.169 Genom 
abstrakta faredelikt kriminaliseras gärningar som typiskt sett är farliga. 
Faktisk konkret fara behöver således inte ha uppstått i det enskilda fallet för 
att ansvar ska uppkomma,170 men faran utgör ”ett objektivt rekvisit av 
typiserad natur”171 i brottsbeskrivningen. Kravet på att gärningen typiskt sett 
eller genomsnittligt är ägnad att leda till en effekt utgör en egenskap hos 
handlingen, inte ett krav på effekt (konkret fara) i det enskilda fallet.172 
Agge kategoriserar de abstrakta faredelikten som effektdelikt.173 Vanligare 
är att, som Strahl, kategorisera abstrakta faredelikt som beteendedelikt.174

 
  

Abstrakt fara har definierats särskilt varierande och oprecist.175 Olle 
Hoflunds definition av konkret respektive abstrakt fara tar i likhet med 
Strahls176 sikte på abstraktion av omständigheter. Vid bedömningen av 
konkret fara måste visshet råda om huruvida omständigheter har förelegat, 
vars existens eller icke-existens utgör skillnaden mellan fara eller icke-fara. 
Endast de fall där bedömningen medvetet begränsas genom att vissa 
omständigheter bortses från utgör abstrakt fara. Således kan abstrakt fara 
föreligga även i fall där fara objektivt sett varit utesluten, om likartade fall 
typiskt innebär fara. Att skära en kurva med skymd sikt kan således ha 
inneburit abstrakt fara, även om det inte i det enskilda inte förekommit 
mötande trafik. Den sistnämnda omständigheten abstraheras då i 
bedömningen.177

 
 

Typiseras faran ytterligare, på så sätt att faran endast utgör det rättspolitiska 
skälet för kriminaliseringen och den kriminaliserade gärningstypen 
presumeras innebära fara utan att faran nämns som rekvisit i brotts-
beskrivningen, har vi att göra med ett faredelikt med presumerad fara.178 
Eftersom faran endast är skälet för kriminaliseringen krävs ingen fare-
bedömning alls vid rättstillämpningen, vilket tydliggör skillnaden mellan 
faredelikten med presumerad fara och abstrakta faredelikt (vid vilka ska 
prövas om gärningen varit av sådan typ att den generellt sett innebär 
fara).179 Delikten med presumerad fara kategoriserar även Agge in under 
huvudgruppen beteendedelikt.180

                                                 
166 Karlmark, 2009, s.101. 

 Jareborg menar att kategorin är omöjlig att 

167 Cit. Agge, 1961, s.283. Frasen är kursiverad i originaltexten. 
168 Agge, 1961, s.283. 
169 Strahl, 1969, s.17. 
170 Agge, 1961, s.283. 
171 Cit. Agge, 1961, s.287. Frasen är kursiverad i originaltexten. 
172 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s.38. Leijonhufvud & Wennberg använder uttrycket 
rena handlingsbrott. 
173 Jareborg, 1970, s.177. 
174 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s.38. Träskman, 2010, s.54.  
175 Hoflund, 1967, s.50. Jareborg, 1970, s.177. Träskman, 2010, s.54. 
176 Cit. Strahl, 1969, s.18. 
177 Hoflund, 1967, s.68-71. 
178 Agge, 1961, s.286-287. Hoflund, 1967, s.59. Strahl, 1969, s.18. 
179 Jareborg, 1970, s.177. 
180 Agge, 1961, s.287. 
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avgränsa och därför ointressant. I princip alla kriminaliseringar utförs ju för 
att förhindra fara för skada på ett skyddsintresse.181

 
 

Jareborg ifrågasätter också indelningen i skadedelikt respektive faredelikt 
och indelningen av olika typer av faredelikt, eftersom skada och fara är så 
vaga begrepp att omfånget kan definieras på alltför många olika sätt.182 
Kategorierna kan möjligtvis tjäna som ”abstrakta modeller” och vara 
”lagstiftningstekniskt vägledande”, men är i princip utan värde för rätts-
tillämpningen och utan värde för rättsvetenskapen.183

2.3.3.2 Försök, förberedelse och stämpling 
 

För att få en korrekt bild av det straffbara områdets omfattning måste straff-
bestämmelserna betraktas tillsammans med de osjälvständiga brotts-
formerna, som finns i 23 kap. BrB. De osjälvständiga brottsformerna 
kriminaliserar dels förstadier, det vill säga gärningar som utgör steg i 
riktning mot ett brotts fullbordande och dels medverkan till brott.184

 

 
Bestämmelserna om förstadier beskrivs i korthet nedan. 

De straffbara förstadierna befinner sig på två olika nivåer, där förberedelse 
och stämpling är sidoordnade på den första nivån och försök befinner sig på 
den andra nivån. På en tredje nivå finns det fullbordade brottet.185

 

 För att 
ansvar för förberedelse, försök och stämpling ska kunna ådömas krävs att 
det särskilt stadgats att det aktuella brottet straffbelagts på det stadiet (23 
kap. 1-2§§ BrB).  23 kap. 3§ BrB innehåller en bestämmelse som innebär att 
sådant ansvar inte ska ådömas den som frivilligt tillbakaträtt från 
exempelvis försöket.  

För ansvar för försök (23 kap. 1§ BrB) krävs att gärningsmannen hade 
uppsåt avseende det fullbordade brottet, att utförandet av brottet är påbörjat 
(försökspunkten är passerad) men inte fullbordat och att fara förelegat för 
brottets fullbordan eller att sådan fara bara varit utesluten på grund av 
tillfälliga omständigheter. Faran ska vara konkret. Att observera vid försök 
till faredelikt är att farebedömningen vid försök avser brottets fullbordan 
och inte sammanfaller med den som görs vid fullbordat brott.186  Faran ska 
ha förelegat någon gång efter försökspunktens passerande, före sista 
momentet innan fullbordanspunkten. Bedömningen baseras på all kunskap 
om omständigheterna, även sådan som tillkommit i efterhand. Eftersom 
även fall där faran enligt en objektiv bedömning ur gärningsmannens syn-
punkt är utesluten endast av tillfälliga omständigheter, faller inom det 
kriminaliserade området, krävs en mer allvarlig brist i brottsplanen för 
straffrihet.187

 
  

                                                 
181 Jareborg, 2001, s.181. 
182 Jareborg, 1970, s.177-178, s.191-192. 
183 A.a. s.192. 
184 Jareborg, 2001, s.377. 
185 Wennberg, 2008, s.78. 
186 Jareborg, 2001, s.378-389. 
187 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s.122-123. 
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Vid jämförelse med det fullbordade brottet föreligger vid försöket en 
objektiv brist. Till exempel har inte effekten som krävs enligt brotts-
beskrivningen uppkommit. Huruvida försökspunkten passerats får avgöras 
mot bakgrund av brottsbeskrivningen och gärningsmannens tillvägagångs-
sätt. Vid avslutade försök har gärningsmannen gjort allt som ankommer på 
honom för brottet ska fullbordas. Straffbara oavslutade försök förekommer i 
varierande former. Gärningsmannen ska ha börjat utföra den handling som, 
när den är utförd, innebär att fullbordat brott föreligger. Om handlingen 
påbörjats men avbryts föreligger försök.188

 
  

Om det för brottets fullbordande krävs att flera olika handlingar företas efter 
varandra, föreligger försök när någon av handlingarna påbörjats om den 
fullbordande handlingen avses utföras något så när omedelbart därefter. När 
inte gärningen beskrivs i brottsbeskrivningen kan försökspunkten anses 
passerad vid utförandet av handlingen som närmast föregår den handling 
som ska avsluta verksamheten om den första handlingen är kriminaliserad i 
sig.  Ett något så när omedelbart samband med den fullbordande handlingen 
krävs. Ett straffbart mordförsök föreligger således när offret bundits eller 
bedövats för att inte kunna göra motstånd, om dödandet är planerat att 
utföras något så när omedelbart. När det fullbordade brottet kräver flera 
likartade handlingar, till exempel distribuerandet av giftdoser, är försöks-
punkten passerad när den första handlingen utförts.189

 
 

För ansvar för förberedelse krävs att gärningsmannen haft uppsåt att utföra 
eller främja brott och tagit emot eller lämnat betalning för brott eller tagit 
befattning med hjälpmedel till brott (23 kap. 2§ 1st BrB). Stämpling innebär 
att i samråd med annan besluta, att söka anstifta annan eller att åta eller 
erbjuda sig att utföra den brottsliga gärningen (23 kap. 2§ 2st BrB). I båda 
fallen krävs att den konkreta faran för brottets fullbordan inte varit ringa vid 
tiden för gärningens företagande. Om faran varit ringa eller utesluten på 
grund av tillfälliga omständigheter är gärningen straffri.190

2.3.4 Avståndsmätning som urvalskriterium 

  

2.3.4.1 Teknisk respektive materiell handlingsprogress 
Hittills har undersökts hur olika tekniska lagstiftningsmodeller kan 
kategoriseras beroende på om och i så fall på vilket sätt en effekt – en 
negativ inverkan (skada) eller fara för sådan inverkan – krävs för att ansvar 
ska kunna utkrävas. Vi har kunnat konstatera att det avseende fullbordade 
brott råder delade meningar om hur sådan kategorisering mer precist bör ut-
föras och att nyttan av kategoriseringen kan ifrågasättas. I det här delkapitlet 
undersöks om sådana tekniska lagstiftningsmodeller kan användas vid 
kriminaliseringsbegränsande avståndsmätning och vilka alternativa såll-
ningsverktyg som annars finns att tillgå. 
 

                                                 
188 Brinck, m.fl., 1993, s.87-89. Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s.117-118. 
189 Brinck, m.fl., 1993, s.87-89. Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s.117-118. 
190 Jareborg, 2001, s.395-396. 
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Kriminaliseringsbegränsande avståndsmätning innebär att godtagbar 
kriminalisering urskiljs från icke godtagbar kriminalisering utifrån gärnings-
typernas avstånd från skyddsintresset. För att det ska vara möjligt krävs att 
någon sorts uppställning kan göras för att mäta avståndet mellan gärnings-
typ och skyddsintresse.191 Med Johan C.W. Thyrén ställs frågan ”huru långt 
angreppet mot ett gifvet intresse skall vara framfördt, för att det skall anses 
kräfva strafferepression. Skall giftet hafva orsakat skada eller är det nog, att 
det nedsvalts, eller att det framsatts, eller kanske redan att det tillredts?”192 
Detta är bestämmandet av handlingsprogressen.193

 
 

Claes Lernestedt skiljer på teknisk och materiell handlingsprogress, som 
alternativa uppställningar vid avståndsmätning. Vid teknisk handlings-
progress sätter de tekniska kriminaliseringsformerna ramarna för mätningen, 
antingen utifrån uppställningen stämpling – förberedelse – försök – full-
bordat brott eller utifrån uppställningen handlingsbrott – abstrakt farebrott – 
konkret farebrott – skadebrott.194 Kritik avseende avstånd utifrån teknisk 
handlingsprogress är således av formellt slag och rör kriminaliserings-
teknik.195

 
  

Avståndsmätning utifrån materiell handlingsprogress utförs istället 
fristående från den tekniska utformningen och relateras till det intresse som 
ytterst är avsett att skyddas genom straffbeläggandet av gärningstypen.  
Lernestedt menar att begränsande kriminaliseringsprinciper bör utgå från 
materiell handlingsprogress.196 Den tekniska progressen bör därefter 
användas för avståndsmätning ”i ett andra led.”.197 När väl avståndet för 
kriminalisering bestämts utifrån den materiella handlingsprogressen, finns 
ett begränsat utrymme för val av kriminaliseringsform utifrån teknisk 
handlingsprogress.198

 
 

Lernestedt uppger två anledningar till varför den relevanta avstånds-
mätningen görs utifrån materiell handlingsprogress. För det första kan hän-
syn då även tas till hur skyddsvärt intresset är. Utifrån teknisk handlings-
progress tas inte hänsyn till att olika intressen kan vara av olika vikt och 
därmed berättiga kriminalisering vid olika långt avstånd från skadan: ”[…] 
vissa intressen bör ges en större buffert än andra, bland annat genom att 
straffrättsskydd insätts redan vid materiella förstadier där många led återstår 
innan det inträffar som ytterst önskas förhindrat.”199

 
  

För det andra åstadkoms en tydligare mätning efter att handling, påverkan, 
intresse och dess inbördes förhållande befrias från etiketter och på så sätt 
                                                 
191 Lernestedt, 2003, s.272. 
192 Cit. Thyrén, 1912, s.35. Lernestedt hänvisar till Thyréns definition av handlingsprogress 
i Lernestedt, 2003, s.272. 
193 Thyrén, 1912, s.35. 
194 Lernestedt, 2003, s.272-273. 
195 A.a. s.301, s.310. 
196 A.a. s.273, s.310. 
197 A.a. s.304. 
198 A.a. s.273, s.274. 
199 Cit. a.a. s.302. 
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underlättar klarspråk och försvårar språkliga undanmanövrar. Mätningen ut-
förs nämligen utifrån en tänkt händelsekedja i förhållande till det resultat 
som kriminaliseringen ytterst avses förhindrat och inte rent 
”inomsystemligt”.200 Det fullbordade skadebrottet är en teknisk 
kriminaliseringsform, som – liksom försök till farebrott – kan ligga på olika 
avstånd till det oönskade resultatet.201 Det finns till exempel inget förut-
bestämt stadium som utgör försök, utan försöksstadiets relation till den full-
bordanspunkt som bestämts i det enskilda fallet är formell.202 I själva verket 
utgör antagligen de flesta brott, även skadedelikt, förstadier till angrepp på 
det intresse som ytterst ska skyddas. Den skadan som krävs enligt brotts-
beskrivningen kan nämligen sedd isolerad inte innebära någon skada eller 
något ont i sig om den inte relateras till ytterligare effekter som man räknar 
med att den leder till.203

 
 

Den materiella handlingsprogressen kan bidra med en avståndsskala för lag-
stiftaren att förhålla sig till, där det yttersta intresset synliggörs och på så 
sätt förhindrar att kriminaliseringstekniken används för att bemöta kritik 
utan att det verkliga avståndet påverkas, till exempel genom att ett nytt, 
sekundärt intresse förs in närmare gärningstypen eller att ett mer skyddsvärt 
intresse hänvisas till, som dock ligger på stort avstånd från gärningstypen.204 
Mot bakgrund av Jareborgs kritik av den tekniska brottskategoriseringen205 
kan framhållas att inom ramen för en materiell handlingsprogress, där det 
yttersta skyddsintresset synliggörs, torde problemen vara mindre att avgöra 
om detta intresse påverkats än att avgöra om någon följd – vilken som helst 
– uppkommit.206

 
 

Husak menar på liknande sätt att en generell materiell kategorisering av 
skade- respektive farebrott, där skadebrott förbjuder en ultimat skada och 
farebrott risken för en sådan, kräver en utgångspunkt i de ultimata skador 
(utlimate harms) som får förebyggas genom kriminalisering.207 Många 
anglosaxiska teoretiker,208

2.3.4.2 Godtagbart avstånd 

 häribland Husak, behandlar dock tekniska och 
materiella avståndsfrågor samtidigt i gemensamma resonemang, vilket gör 
det mindre lämpligt att helt försöka utesluta den tekniska utformningen när 
det materiella avståndet diskuteras i det fortsatta.  

Lernestedt beskriver den materiella handlingsprogressen som en linjal för 
lagstiftaren att använda som underlag vid beslutandet av hur många 
”avståndsenheter” som kan godtas vid kriminaliseringsbeslut.209

                                                 
200 Lernestedt, 2003, s.273, s.301, s.304. 

 Frågan vi 
nu vänder oss till är huruvida detta underlag kan ges större urskiljande 

201 A.a. s.301, s.304. 
202 Jareborg, 2001, s.379. 
203 Wennberg, 2010, s.12. 
204 Lernestedt, 2003, s.303-304. 310. 
205 Jareborg, 2001, s.129. 
206 Lernestedt, 2003, s.299-300. Jfr Agge, 1961, s.271. 
207 Husak, 2008, s.160. 
208 Jfr Lernestedt, 2003, s.302.  
209 A.a. s.310. 
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potential. Det krävs då verktyg för avgörandet av vilket avstånd som är 
godtagbart: Var på linjalen kan avståndet sägas bli för stort? 
 
Såväl Agge som Jareborg hänvisar till skyddsintressets vikt när det 
godtagbara avståndet för kriminalisering ska avgöras.210

 

 Så uppställer 
Jareborg följande gradindelning avseende gärningstyps avstånd till skydds-
intresset: 

”[Gärningstypen] 
 
1) innefattar en direkt kränkning av skyddsintresset (t.ex. att döda en person); 
2) innefattar en fara för en sådan kränkning (t.ex. att utsätta en person för livsfara); 
3) eljest innefattar en risk för en sådan kränkning (t.ex. att köra bil på fel sida av vägen före 
en kurva); eller 
4) under vissa omständigheter kan bidra till att skyddsintresset kränks (t.ex. att inneha ett 
skjutvapen) 
(I exemplen antas mänskligt liv vara det relevanta skyddsintresset.) 
 
Ju mer avlägsen en gärning är i förhållande till en direkt kränkning av skyddsintresset, 
desto mindre anledning finns det att lägga gärningen under straff. Endast vid de viktigaste 
skyddsintressena finns skäl att kriminalisera gärningar på nivåerna (3) och (4), och då bör 
krävas att kriminaliseringen är påtagligt effektiv.”211

 
 

Andrew Ashworth uttrycker en liknande tankegång. Avståndsmätning kan 
tjäna som ett urvalskriterium genom att en rankning av skadegraden på 
viktiga allmänna och enskilda intressen kombineras med principen om en så 
begränsad straffrätt som möjligt. Skador som får anses särskilt svåra kan då 
omgärdas med kriminalisering av gärningstyper som inte behöver innebära 
att en skada uppkommer på intresset. Först bör övervägas om resultat ska 
krävas vid utformningen av det fullbordade brottet och därefter om också 
försökskriminalisering kan godtas. Små angrepp på skyddsintressen bör 
omgärdas med färre kriminaliseringar.212

2.3.5 Avståndsmätning och harmprincipen 

 

Som framkom i kapitel 2.2.4 utgör riskgradering en av många komponenter 
i Feinbergs schema för urskiljande av kriminaliseringsberättigande skador 
(skademätningen). Feinbergs riskgradering kan enligt min tolkning 
användas som ett verktyg för avståndsmätning utifrån materiell handlings-
progress: desto mindre sannolikhet för skadans inträffande desto längre från 
skadan på intresset befinner sig gärningstypen.  
 
Enligt Feinberg räcker det inte att det är mer sannolikt än det är osannolikt 
att utförandet av en viss gärningstyp orsakar skada för att kriminalisering 
ska vara motiverat. Istället slås den förväntade skadans svårhet och 
sannolikheten för skadans inträffande samman till ett gemensamt risk-
koncept. Risken består av den förväntade skadans svårhet kombinerad med 
sannolikheten för skadans inträffande på så sätt att desto allvarligare skadan 

                                                 
210 Agge, 1961, s.283. Jareborg, 2001, s.54. 
211 Cit. Jareborg, 2001, s.54. 
212 Ashworth, Rutgers Law Journal 1988, s.771-772. 
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är, desto mindre sannolikhet krävs för dess inträffade. Omvänt krävs stor 
sannolikhet för skadans inträffande om det rör sig om en mindre allvarlig 
skada.213

 
  

Gärningens avstånd från resulterande skada på skyddsintresset används på 
så sätt av Feinberg som en komponent i the Standard Harm Analysis för av-
görandet av om kriminalisering kan anses berättigat. Desto längre ifrån den 
resulterande skadan gärningstypen befinner sig, desto lägre är sannolikheten 
för att skadan kommer att inträffa.  Feinberg går emellertid längre än upp-
rättandet av ett sådant avvägningsverktyg för avståndsmätningen och 
konstaterar att vi bör ”rarely, if ever, tolerate a probability of more than 
half.”.214

 
  

R.A. Duff menar att Feinbergs harmprincip är särskilt väl lämpad för 
kriminalisering av risktagande, eftersom den kritik som kan riktas mot 
Feinbergs harmprincip – såsom bristande hänsynstagande till sättet, 
kontexten och andan samt den bakomliggande attityden med vilken skadan 
orsakas – förlorar i betydelse när riskkriminalisering övervägs.215 Risk-
tagandet bottnar inte i en vilja att orsaka skada, utan utgör en bieffekt vid ett 
handlande med något annat mål. Brottets subjektiva sida utgörs av att den 
handlande visar att hon inte bryr sig om intressena på det sätt hon bör, vilket 
visar sig i villigheten att ta risken, misslyckandet att vidta lämpliga 
försiktighetsåtgärder eller att ens uppmärksamma den risk som skapas.216 
När avsikten att skada bortfaller, blir inte separationen av gärningen och 
skadan missledande på samma sätt. Det som är fel (wrong) med ett 
risktagande är benägenheten att orsaka skada. Sådan skada kan identifieras 
på ett korrekt och distinkt sätt oberoende av den orsakande gärningen. Den 
som skadas genom risktagande är ”wronged”, men skadan skiljer sig inte 
från skada som kunde uppstått genom naturliga orsaker.217

 
 

Det ”extra” som Duff förknippar med attacker är såvitt jag kan se inte 
relevant utifrån Feinbergs hållning vid applicerandet av harmprincipen 
varken avseende kriminaliserande av risktagande eller direkt skadande 
beteende. Duff och Feinberg tycks inta motsatta inställningar till den 
fundamentala frågan om vikt främst ska läggas vid den yttre skadan eller vid 
gärningsmannens attityd (se vidare kap. 2.3.7). Om kritikerns (Duffs) 
hållning härvid istället intas och vikt måste läggas vid avsikt, sätt, kontext 

                                                 
213 Feinberg, 1984, s.190-191, s.216. Feinbergs hänsynstagande till skadans svårhet i 
kombination med dess sannolikhet återfinns även i svensk doktrin avseende vilken faregrad 
som krävs vid rättstillämpningen. Så uttrycker Agge: ”I regel torde man uppnå en praktiskt 
tillfredsställande nyansering av den fordrade faregraden med hänsyn till de skilda 
rättspolitiska behoven vid olika brottstyper. Sålunda torde man genomsnittligt komma att 
nöja sig med låg faregrad vid brott där det hotade intresset är av synnerligt värde eller den 
befarade skadan obestämd med hänsyn till sin räckvidd och indirekta konsekvenser.” Cit. 
Agge, 1961, s.282. 
214 Cit. Feinberg, 1984, s.191. 
215 Duff, 2005, s.48-49. Duff skiljer mellan attacker och äventyranden (attacks and 
endangerments) (a.a.s.44ff) 
216 A.a. s.46-47. 
217 A.a. s.49-50.  
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och anda, har jag i och för sig svårt att se varför dessa faktorer skulle förlora 
sin bestämmande roll vid kriminaliserande av risktagande. Tvärtom tycks då 
dessa kriminaliseringar lida av en brist som antingen måste åtgärdas genom 
utfyllande klanderresonemang eller också kommer sådana kriminaliseringar 
att sväva i fara för diskvalificering. Från Duffs resonemang kan dock 
distinktionen mellan risktagande, som snarast leder till skada som en bi-
effekt och mer ”attackerande" brottsligt beteende hämtas. 
 
Utifrån Duffs inställning bortfaller alltså en del av harmprincipens svagheter 
vid övervägande av kriminalisering av risktagande. Ett problem är emeller-
tid att harmprincipen verkar förlora sin begränsande effekt när den öppnas 
för risktagande. Douglas N. Husak ifrågasätter harmprincipens förmåga att 
verka urskiljande på kriminaliseringar som inte kräver att skada inträffar i 
det enskilda fallet av gärningstypens företagande (fortsättningsvis fare-
kriminaliseringar).218

 
  

Den fundamentala frågan om huruvida farekriminaliseringar överhuvudtaget 
kan godtas enligt harmprincipen besvarar både Feinberg och Husak jakande. 
Faktisk uppkomst av skada krävs således inte för att kriminalisering av en 
gärningstyp ska godtas enligt harmprincipen. Principen förbjuder 
kriminalisering av gärningstyper som generellt sett inte orsakar skada. Av 
det följer emellertid inte att enskilda fall av företagande av gärningstyp som 
generellt sett orsakar skada, men som ej i enskilda fallet orsakat skada, inte 
får kriminaliseras. En sådan slutsats kan inte, enligt Feinberg och Husak, 
logiskt härledas från harmprincipen.219

 
 

Ashworth menar att man istället bör tala om undantag från harmprincipen, 
med syfte att preventivt förhindra att skada uppstår.220 Andra teoretiker går 
ännu längre och menar att om skada inte uppstår kan inte kriminaliseringen 
godtas.221

 

 I det fortsatta antas – med Feinberg och Husak – att gärningar 
som skadar och gärningar som riskerar att skada faller in under harm-
principen. 

Problemet med denna slutsats är emellertid enligt Husak att den öppnar upp 
för en mängd kriminaliseringar. Som även tidigare konstaterats kan ju 
nästan allt agerande sägas riskera att orsaka skada.222

                                                 
218 Husak skiljer i artikeln The Nature and Jusifiability of Nonconsummate Offenses mellan 
“Consummate offenses” (gärningstypen som förbjuds orsakar skada varje gång den företas) 
och ”Nonconsummate offenses” (gärningstypen som förbjuds orsakar inte skada varje gång 
den företas), Arizona Law Review, 1995, s.151. I boken Overcriminalization: the Limits of 
the Criminal Law, använder Husak istället för “nonconsummate” termen ”inchoate 
offenses”, med samma definition, 2008, s.159-160.    

 Ett annat problem, 
som redan anas utifrån Duffs resonemang, uppstår i förhållande till kravet 
på wrongdoing. Avseende gärningar som riskerar att orsaka skada råder inte 

219 Feinberg, 2003, s.82. Husak Arizona Law Review, 1995, s.159. 
220 Avseende försökskriminaliseringar. Ashworth, Rutgers Law Journal 1988, s.733-734. 
221 Även här avseende försökskriminaliseringar. Feinberg hänvisar till Professorerna W.R. 
LaFaves och A.W. Scotts ställningstagande i Criminal Law, vol. 9, St. Paul. Minn.: West, 
1972. (Feinberg, 2003, s.82). 
222 Husak, Arizona Law Review 1995, s.151-184. 
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alls samma konsensus om när ett sådant krav kan anses vara uppfyllt. En 
stor mängd gärningar som riskerar att orsaka skada – att bygga en bro, att 
praktisera medicin, att köra en bil – kan inte alls sägas uppfylla något sådant 
krav, utan är tvärtom påkallade och till och med nödvändiga.223

 
  

Husak menar att problemet med Feinbergs modell till viss del skulle kunna 
lösas genom ett rimlighetskrav.224 Om rimlighetskravet är en nyhet i för-
hållande till Feinbergs uppställning kan dock, i min mening, ifrågasättas. 
Feinberg tar också hänsyn till att riskfyllda aktiviteter många gånger medför 
nytta. Risken, bestående av skadans sammanlagda svårhet och sannolikhet, 
måste också enligt the Standard Harm Analysis balanseras mot värdet av att 
utföra av gärningstypen.225 Både värdet för aktören själv och för andra ska 
tas i beaktande. Desto större värdet är, desto rimligare är företagandet av 
den riskfyllda gärningstypen och desto svagare är skälen för kriminalisering. 
För extremt värdefull aktivitet såsom upprätthållandet av yttrandefriheten 
kan det, enligt Feinberg, vara rimligt att ”run risks up to the point of clear 
and present danger”.226

 

 Balanseringen av risk och nytta torde i princip 
kunna formuleras som ett rimlighetskrav på det sätt som Husak föreslår. 

Ett annat problem uppstår kring kravet på rättighetsintrång: Kan ett rättig-
hetsangrepp föreligga även om ingen skada uppkommer? Om skada anses 
vara detsamma som angrepp på en rättighet, och riskfyllda aktiviteter inne-
bär sådant angrepp, då följer att vi inte längre kan tala om fare-
kriminaliseringar. Det går med Husaks resonemang inte att låta förekomsten 
av skada motivera kriminalisering och samtidigt definiera kriminaliseringen 
utifrån frånvaron av krav på skada. Accepteras trots allt att ett rättighets-
angrepp föreligger återstår att identifiera vems rättighet som kränks genom 
den uppkomna skaderisken. 227

 
   

Enligt Husak medför balansering av risk och nytta vidare att rättigheter 
måste formuleras utifrån konsekvensetiska överväganden och ses som fri-
stående, av konsekvensetiska överväganden opåverkbara, trumfkort 
(trumps). De måste nämligen kunna justeras när förhållandena förändras. 
Om en viss hastighet på en viss bilväg utsätter människor för en orimlig fara 
för skada, men detta förändras eftersom bilarna kan utformas på ett säkrare 
sätt – då måste rättigheten justeras. Med det som tidigare framkommit kring 
Feinbergs rättighetsbegrepp228 är detta möjligen inget problem. Husak 
menar själv att det är fullt möjligt att godta dessa slutsatser kring 
farekriminaliseringar. Anledningen att lagstiftaren utformar sådana brott är, 
trots allt, att gärningarna ökar risken för rättighetsangrepp, även om ingen 
rättighet kränks vid gärningens företagande. Svagheten är teorins brist på 
begränsande verkan avseende farekriminaliseringar.229

                                                 
223 Husak, Arizona Law Review 1995, s.160. 

 Samtidigt kan 

224 A.a. 
225 Feinberg, 1984, s.191, 216. 
226 A.a. s.216. 
227 Husak, Arizona Law Review 1995, s.161-162. 
228 Se ovan kap. 2.2.2. 
229 Husak, Arizona Law Review 1995, s.162-163.  
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behovet av vägledande begränsningsprinciper tyckas vara extra stort på 
detta område, eftersom det finns så många gärningar som skapar risk för 
skada.230

2.3.6 Möjligheter att komplettera harmprincipen 

 

2.3.6.1 Sista möjliga punkten för ingripande 
Hittills har framkommit att harmprincipen även tillåter kriminaliserande av 
gärningstyper som generellt orsakar risk för skada. Risken för skada ska 
vägas in vid the Standard Harm Analysis som används för att utröna om 
kriminaliseringen i fråga är godtagbar. Problemet som redan kan anas och 
som ytterligare framträder i kapitel 3, är att harmprincipen i vissa fall inte 
längre har någon urskiljande förmåga. 
 
Som tidigare framkommit är frågan vilken punkt i en tänkt handlings-
progress, en kedja av händelser som leder fram till skada, som ligger till-
räckligt nära den skadliga effekten för att kriminalisering ska kunna rätt-
färdigas. I vissa fall medför ett beteende inte i sig direkt skada, men anses 
framkalla vidare gärningar av den agerande själv eller tredje person, som 
skapar en direkt risk för skada eller faktisk skada.231 I sådana fall kan 
kriminalisering anses uteslutet om den agerande som utför en gärning av 
den aktuella gärningstypen kan vidta många mellanliggande åtgärder för att 
minimera risken för skadans uppkomst. En kriminalisering av berusning i 
barer skulle således träffa en alltför stor grupp gärningar med avseende på 
skada i form av trafikolycka eller dylikt, eftersom många ringer en taxi, 
utnyttjar kollektivtrafiken eller tar sig hem på något annat alternativt sätt. 
Att placera personer som vidtar sådana åtgärder i samma kategori som de 
som inte gör det, vore inte att behandla dem som ansvariga agerande.232 
Kriminalisering är enligt en sådan teori inte godtagbart förrän vid den sista 
möjliga punkten för ingripande.233 Olika teoretiker använder olika 
benämningar på en sådan teori: Husak talar till exempel om ”a responsible 
agent”,234 von Hirsch om ”intervening choices”235 och Wallerstein om ”the 
’last effective point of intervention’”236

2.3.6.2 Klandervärdhet 
. 

Andrew von Hirsch menar att klarläggandet av klandervärdheten måste 
uppställas som ett ytterligare krav vid avlägsna skador, utöver den sannolik-
hetsbedömning som följer av the Standard Harm Analysis. von Hirschs 
klanderbegrepp är emellertid helt fristående dels från frågor avseende det 
empiriska kausalsambandet mellan gärning och skada och dels från frågor 
om huruvida den agerande utförde gärningen frivilligt, med avsikt eller med 
förutseende av skaderisken. Istället är det som krävs utöver the Standard 
                                                 
230 Husak, Arizona Law Review 1995, s.169 not 80. 
231 A.a. s.177. von Hirsch, 1996, s.264. 
232 Husak, Arizona Law Review, 1995, s.177-178. 
233 Wallerstein, Cardozo Law Review, 2007, s.2714-2715. 
234 Cit. Husak, Arizona Law Review, 1995, s.177. 
235 Cit. von Hirsch, 1996, s.264. 
236 Cit. Wallerstein, Cardozo Law Review, 2007, s.2714-2715. 
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Harm Analysis att en normativ länk av klandervärdhet kan etableras mellan 
gärningstypens utförande och skadan eller risken för skada.237 von Hirsch 
ställer frågan varför den agerande rättvist kan anklagas för gärningens 
konsekvenser eller risker som ligger på ett långt kausalt avstånd?238

 
  

Avlägsna skador som, enligt von Hirsch, på detta sätt kräver klander-
resonemang inkluderar både fallet att förbudet formuleras så att även före-
komster av gärningstypen som är icke-skadliga inkluderas (abstrakt fare-
delikt eller beteendedelikt) och fallet med för många ”avståndsenheter” 
mellan gärning och skada för att det existerar för många möjliga skade-
minimerande åtgärder mellan gärningstypens utförande och skadans in-
träffande.239

2.3.7 Något om avsiktens betydelse 

 Även fall av s.k. ackumulerad skada kräver enligt von Hirsch 
särskilda principer kring klandervärdhet, se vidare nedan kapitel 3.2.6. 
Vilken roll krav på klandervärdhet kan spela som komplement till 
harmprincipen vid urskiljandet av godtagbar kriminalisering kommer att 
utforskas vidare i kapitel 3. 

För kriminalisering av risktagande kan följande exempel anses tala. Om två 
gärningsmän A och B utför samma farliga gärningstyp, men endast 
gärningsman B av slumpmässiga skäl orsakar skada, bör avsaknaden av 
sådana skäl inte tillgodoräknas A. Omvänt bör B inte straffas hårdare för att 
skadan uppkommer. Avgörande är att skälen är slumpmässiga och endast 
fall där gärningsmannen saknar kontroll över det fortsatta händelseförloppet 
omfattas således. Resonemanget förekommer ofta avseende kriminalisering 
på försöksstadiet.240

 
  

På liknande sätt kan resoneras kring farebrotten. Så kan abstrakta faredelikt 
motiveras genom att det ur gärningsmannens synpunkt lika gärna kunde ha 
förelegat konkret fara för skada, även om det i det särskilda tillfället visar 
sig icke ha varit fallet. Att märkas är emellertid att om fara presumeras 
spelar det ingen roll huruvida gärningsmannen haft kontroll över det 
fortsatta händelseförloppet eller ej.241

 
 

En aspekt vid sidan av harmprincipen, som måste beröras i sammanhanget, 
är vilken vikt som ska läggas vid gärningsmannens inställning och avsikt.242 
Allteftersom effekten har förlorat i betydelse har större fokus kommit att 
läggas på gärningsmannens inställning.243

                                                 
237 von Hirsch, 1996, s.269. 

 När skaderiskerna inte är en 
produkt av onda avsiktliga gärningar riktade mot tydliga förbjudna mål, som 
varit den traditionella straffrättens fokus, utan istället är bieffekter av 

238 A.a. s.262-263. 
239 A.a. s.263-264.  
240Till exempel Ashworth, Rutgers Law Journal 1988 s.733. Jareborg, 2001, 
s.177.Feinberg, 2003, s.78. Lernestedt, 2003, s.293. 
241 Hoflund, 1967, s.61. 
242 Jfr Ashworth, 1987, s.20. Lernestedt, 2003, s.276.  
243 Lernestedt, 2003, s.275. 
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mänskliga aktiviteter som kan anses både legitima och nyttiga, får 
skuldkravet röra sådant som vetskap om möjliga risker istället för 
gärningsmannens vilja och avsikt.244 Vilken betydelse bör gärningsmannens 
inställning ha vid kriminaliseringsövervägande av risktagande? Och kan 
avsikt och vilja tillåtas kompensera för bristande sannolikhet för riskens 
realiserande?245

 
 

Svaret beror på vilken teori som anses rättfärdiga kriminaliseringen av för-
stadier, även om det vanligtvis förekommer en viss blandning av 
teorierna.246 Enligt olika skuldteorier läggs tyngdpunkten antingen på 
gärningsmannen eller på beteendet. En objektiv teori fokuserar på beteendet 
och på vad den tilltalade faktiskt gör. Objektiva fakta och vad någon rimligt-
vis kan förväntas förutse och göra är viktigare än vad den tilltalade tror är 
fallet. En subjektiv teori fokuserar istället på den tilltalade själv och på valet 
att göra något fel.247 Enligt en subjektiv försöksteori är det således snarare 
gärningsmannens vilja, än gärningens effekter som rättfärdigar straffet.248 
Den personliga skulden spelar en ansvarskonstituerande roll, istället för 
som enligt objektiv teori en ansvarsbegränsande roll.249 I svensk rätt ligger 
tyngdpunkten på objektiv försöksteori.250 Utvecklingen har dock fört svensk 
rättsteori något närmare subjektiv teori.251

 
 

Feinberg antar istället en utpräglat subjektiv teori. Resultatet bör enligt 
Feinberg inte spela någon roll alls vid kriminalisering av en gärningstyp på 
så sätt att det misslyckade försöket bör jämställas med det fullbordade 
brottet, utifrån exemplet om gärningsman A och B som beskrivits ovan. 
Krav på effekt skulle inte uppställas i brottsbeskrivningen, som istället alltid 
skulle formuleras snarast som försök.252 Ashworth drar en liknande 
slutsats.253 Det centrala i Feinbergs resonemang är att klandervärdheten 
(moral blameworthiness), till stor del på grund av gärningsmannens 
inställning, är lika.254 Jareborg intar en i det närmast motsatt objektiv 
utgångspunkt och menar att försökskriminaliseringarna idealiskt borde 
utmönstras och i de fall som anses behövligt omformuleras till fullbordade 
brott som relaterar till orsakande av fara eller farliga gärningar.255

 
 

                                                 
244 Nuotio, Retfærd, 1995, s.73-74. 
245 Se avseende den sistnämnda frågan Nuotio, Retfærd, 1995, s.73-74.  
246 Jfr. Wennberg, 2010, s.107-109. 
247 Simester & Smith, 1996, s.7-8. Se också a.a.s.10-11 och Ashworth, Rutgers Law 
Journal, 1988, s.725-772, särskilt s.733. 
248 Träskman, 2010, s.79-80. 
249 Jareborg, 2001, s.381. 
250 Träskman, 2010, s.79-80. Se också Jareborg, 1992, s.114-120, Jareborg, 2001, s.381. 
251 Jareborg, 2001, s.380.  Brinck m.fl., 1993, s.87. 
252 Som exempel skulle då begreppen mord och mordförsök utmönstras från det 
straffrättsliga vokabuläret och ersättas med ”wrongful homicidal behaviour (WHB)”. Varje 
gärning som hotar eller skapar fara för ett mänskligt liv utgör antingen WHB eller är icke 
straffbelagt och relevanta omständigheter avseende graden av klander kunde komma in vid 
gradering av brottets svårhet. Feinberg, 2003, s.77-81. 
253 Ashworth, Rutgers Law Journal 1988 s.770. 
254 Feinberg, 2003, s.100-102.  
255 Jareborg, 2001, s.380-381. 
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Som tidigare framkommit sorterar Feinberg, då rätt förutsättningar före-
ligger, in risk för skada under godtagbar kriminalisering enligt harm-
principen. Kriminaliseringen behöver inte, såsom enligt Ashworth, 256  
betraktas som undantag från kravet på skada eftersom Feinbergs angrepps-
sätt utgår från gärningstypen som först betraktas isolerad (från avsikt och 
effekt) och sedan relateras i termer av sannolikhet till skadan som ska 
förhindras.257 Frågan om personlig skuld – avsikt och oaktsamhet – kommer 
främst in efter att kriminaliseringsövervägandet besvarats jakande och ett 
begånget brott ska prövas,258 även om ett allmänt krav på uppsåt eller 
oaktsamhet följer av harmprincipen: ”A harms B when:  A acts […] in a 
manner which is defective or faulty in respect to the risks it creates to B, that 
is, with the intention of producing the consequences for B that follow, or 
similarly adverse ones, or with negligence or recklessness in respect to those 
consequences; […]” 259

 
  

Husak tar, liksom Feinberg, fasta på skada och risk avseende kategorisering 
av brott i kriminaliseringsbegränsande syfte. Husak menar att ingen 
distinktion bör göras utifrån gärningsmannens avsikter och huruvida målet 
eller planen har uppnåtts. Då görs nämligen kategoriseringen och 
kriminaliseringens rättfärdigande avhängig den enskilda gärningsmannens 
disposition (defendant-relative).260 En annan sak är att den tekniska 
utformningen av abstrakta faredelikt kan vara principiellt problematisk i 
förhållande till skuldfrågan, eftersom den abstrakta faran kan ses som en 
efterkonstruktion; det kan tyckas allt för mycket begärt att gärningsmannen 
skulle ha utvärderat situationen på det sätt som görs vid den dömande 
verksamheten.261

 
  

De två resonemangen om objektiv eller subjektiv försöksteori respektive 
själva gärningstypens kriminaliserbarhet bör enligt min tolkning hållas isär. 
Det förstnämnda resonemanget – som får anses främmande om tyngd-
punkten ligger på objektiv försöksteori – torde få den konsekvensen att 
försökskriminaliseringar skulle omformuleras som fullbordade faredelikt 
med ett straffvärde ungefär på samma nivå som om gärningen resulterat i 
skada. Såvitt jag förstår är det en fråga som rör teknisk handlingsprogress. 
Gärningen kan oberoende av om en subjektiv eller objektiv skuldteori antas 
och, med Lernestedt, i ett tidigare led262 övervägas utifrån avståndsmätning 
genom materiell handlingsprogress i enlighet med Feinbergs inställning till 
skuldfrågans (i detta skede) perifera roll. En annan sak är naturligtvis att 
behovet av kriminaliseringsbegränsande principer, som kan hantera mer 
abstrakta ultimata skador och mer abstrakta yttersta intressen, skulle bli 
ännu tydligare om alla brott formuleras som faredelikt eller rena beteende-
delikt.263

                                                 
256 Ashworth, Rutgers Law Journal 1988 s.733-734. 

 

257 Feinberg, 1984, s.191, s.216. 
258 Feinberg, Criminal Justice Ethics 1986 s.22-23. 
259 Cit. Feinberg, 1984, s.105-106. 
260 Husak, Arizona Law Review, 1995, s.166-168. 
261 Nuotio, Retfærd, 1995, s.72. 
262 Lernestedt, 2003, s.304. 
263 Jfr Husak, Arizona Law Review, 1995, s.169-170 npt 80. 
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2.3.8 Det generella värdet av en begränsad 
straffrätt 

Frågan kan vidare uppkomma huruvida det skulle ”räcka” att mot fare-
kriminaliseringar anföra det skälet att de utvidgar det kriminaliserade 
området.264  Även om ultima ratio godtas som en generell princip att väga 
all kriminalisering mot återstår avgörandet av hur det kriminaliserade 
området bäst begränsas. Om all nykriminalisering anses vara icke godtagbar 
genast på grund av att den utvidgar de kriminaliserade området tjänar de 
kriminaliseringsbegränsande principerna endast till att upprätthålla det 
nuvarande kriminaliserade områdets gränser. 265

 
  

Det räcker således inte, menar Ashworth, att vid ett enskilt kriminaliserings-
övervägande hänvisa till principen som sådan utan att ge den mer innehåll. 
Även om det godtas att det kriminaliserade området bör begränsas till att 
omfatta endast stora hot mot centrala intressen måste skyddsintressens vikt, 
preventionsöverväganden och hänsyn till individuella rättigheter övervägas 
på ett övergripande sätt avseende det kriminaliserade områdets utkanter. Om 
en gärningstyp – som ligger på stort avstånd från ett intresse som i sig är 
tillräckligt skyddsvärt för att skyddas med straffrättsliga medel – ska 
kriminaliseras, måste det vara resultatet av ”careful and principled choice 
rather than tradition and happenstance.”266

 
 

Lernestedt går steget längre och anser att det generella värdet av en 
begränsad straffrätt ”inte i sig […] kan tillmätas någon större betydelse.”267  
Avståndsmätningen i sig kan inte innebära skäl att väga mot preventions- 
och effektivitetsvinster, utan sådana skäl får sökas i motstående hänsyn 
såsom skyddet för privatsfären.268

 

 Distinktionen kan i min mening tyckas 
något oklar vid beaktande av att ultima ratio-principen i sig torde kunna 
härledas tillbaka till dylika hänsynstaganden. 

Enligt Feinberg bör intresset av frihet i sig, eller generell avsaknad av 
kriminalisering, beaktas på så sätt att gärningstypens skadande måste vara 
större än skadan på frihetsintresset. Men frihetsintresset ska bara beaktas i 
den mån det faktiskt skadas av kriminaliseringen och i förhållande till 
gärningstypens produktivitet eller fruktbarhet (fecund),269 i betydelsen att 
gärningstypen utgör ett alternativ som leder till många andra handlings-
alternativ.270

 
 

Ett skäl för att låta det generella begränsningsargumentet väga tyngre i detta 
sammanhang än när ett enskilt fullbordat skadedelikt övervägs skulle kunna 
vara den stora mängdökning av kriminaliseringar som skulle blir resultatet 
                                                 
264 Cit. Lernestedt, 2003, s.298. 
265 Ashworth, 1987, s.19-20. 
266 A.a. s.19-20. Cit. s.20. 
267 Cit. Lernestedt, 2003, s.298. 
268 A.a. s.310-311. 
269 Feinberg, 1984, s.217. 
270 A.a. s.208. Se vidare s.206-214. 



 45 

om otillbörliga risktaganden generellt kriminaliseras. De flesta skulle bli 
brottslingar, konstaterar Jareborg och fortsätter: ”Kriminaliseringen skulle 
antingen bli tomma ord – och därmed undergräva respekten för lagen – eller 
kräva ett rättsmaskineri av helt andra dimensioner än det nuvarande. Det 
finns gränser för det repressiva tryck ett samhälle tål.”271 Fördelarna med 
kriminaliseringsrestriktivitet i detta avseende är, menar Jareborg, tillräckligt 
stora för att kunna uppväga nackdelarna med en viss slumpmässighet 
avseende vem som blir brottslig.272

2.3.9 Avslutande kommentarer 

 

Under kapitlets gång har funnits anledning att utforska olika aspekter 
avseende kriminalisering av riskfyllda gärningar. Det kan noteras att det inte 
framträtt någon generell princip som säger att kriminaliseringar utan krav på 
att faktisk skada uppstår i det enskilda fallet inte kan rättfärdigas. Vi kan, 
med Feinberg, sortera in risk för skada som godtagbar kriminalisering enligt 
harmprincipen.  
 
Mer intressant har visat sig vara resonemang om hur sannolikheten för 
skada ska vägas in vid kriminaliseringsöverväganden och hur materiell 
avståndsmätning bör utföras i förhållande till intresset som avses skyddas. 
Det har emellertid också framkommit att frågorna inte alltid hålls isär; 
särskilt i anglosaxisk doktrin förefaller tekniska och materiella avstånds-
frågor ofta behandlas som en fråga. Att olika teoretiker ibland använder 
olika termer för samma företeelse eller tillskriver samma termer olika inne-
börd försvårar jämförelser. Det är också tydligt att problematiken kan 
angripas med helt olika ingångssätt och perspektiv, vilket – till skillnad från 
den skiftande terminologin – dock snarast berikar diskussionen, även om det 
också gör den mer svårgenomtränglig. Att effekten historiskt stått i sådant 
fokus att den fått styra själva definierandet av brottsbegreppet,273

 

 gör det 
också naturligt att klassiska straffrättsliga principer tidvis endast med svår-
het kan appliceras på olika sorters farekriminaliseringar. 

Följande slutsatser kan emellertid dras. Hur långt materiellt avstånd som kan 
accepteras anses delvis bero av skyddsintressets vikt. Ett första viktigt krav 
utgörs av noga preciserande av det yttersta intresset och hur gärningstypen 
relaterar till detta. Dessutom kan Feinbergs riskgradering, där den 
förväntade svårheten och sannolikheten kombineras, användas som verktyg 
för avståndsmätningen. Kriminaliseringsutrymmet begränsas därefter 
ytterligare genom ett (med Husak) rimlighetskrav eller (med Feinberg) 
balansering mot värdet av den riskfyllda aktiviteten. The Standard Harm 
Analysis utgör således ett värdefullt verktyg i urskiljandet av godtagbar 
kriminalisering. Det generella värdet av en begränsad straffrätt kan härvid 
möjligtvis göra sig särskilt starkt gällande vid farekriminaliseringar, 
åtminstone då kriminaliseringen innebär ett betydande frihetsangrepp. 
 
                                                 
271 Cit. Jareborg, 2001, s.178. 
272 Jareborg, 2001, s.178. 
273 Agge, 1961, s.272. 
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Eftersom sannolikheten för skadans inträffande ofta är relativt låg vid 
gärningar som är avlägsna den skadliga effekten, samtidigt som risktagande 
faller in under vad som kan godtas under harmprincipen, anses ofta 
harmprincipen inte ensam räcka till för adekvat urskiljande. Som vi ska se i 
kommande kapitel gör sådana svårigheter sig särskilt gällande avseende 
miljöskador vars svårhet, omfattning och exakta karaktär är svåra att 
uppskatta. Några möjligheter att komplettera harmprincipen har därför redan 
utforskats. Viss vägledning kan sökas i hur många alternativa handlings-
vägar det finns för den agerande, som innebär att ingen skada riskerar att 
uppstå. Dessutom kan, med von Hirsch, krav ställas på att klander på ett 
hållbart sätt kan förmedlas mellan skadan som ska förhindras och 
gärningstypens utförande.  
 
Slutligen har det visats att huruvida tyngdpunkten läggs på en objektiv eller 
subjektiv teori har betydelse för hur förstadier bör kriminaliseras i tekniskt 
hänseende. Det torde emellertid vara möjligt att fristående från avsikten 
överväga en kriminalisering genom avståndsmätning utifrån materiell 
handlingsprogress i ett tidigare led.  
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3 ”The Harm Principle” och 
kriminalisering på 
miljöområdet 

3.1 Skada på miljön och människors hälsa 

3.1.1 Introduktion 
”Surely, environmental harm must include death and illness, and perhaps dark clouds of 

pollution billowing from a smokestack. Yet the concept of harm in environmental law has 
received relatively little theoretical attention. As a closer examination reveals, harm can be 

surprisingly ambiguous and contested.” 
- Albert C. Lin The Unifying Role of Harm in Environmental Law, Wisconsin Law 

Review, 2006, s.900. 
 
Hittills har harmprincipens kriminaliseringsbegränsande förmåga undersökts 
generellt, med särskilt fokus på gärningstyper som riktar sig mot allmänna 
intressen och gärningstyper som, på olika sätt, ligger på långt avstånd från 
uppkomsten av en faktisk skada på skyddsintresset. Frågan som nu ställs är 
hur harmprincipen förhåller sig till kriminalisering på miljöområdet. 
 
Detta kapitel (3.1) inleder med att ge en mycket kort hållen introduktion till 
miljöstraffrättens etablering (kapitel 3.1.2). Därefter besvaras frågan om 
vilka skador kriminalisering på miljöområdet kan tänkas vara avsedda att 
motverka. Detta görs dels genom en undersökning av miljöskadormas 
särdrag ur ett sociologiskt perspektiv (kapitel 3.1.3) och dels genom en 
undersökning av mer specifikt vilka skadetyper och intressen som det kan 
komma i fråga att förhindra respektive skydda genom kriminalisering på 
miljöområdet (kapitel 3.1.4).  

3.1.2 Miljöstraffrätten i sammanhang 
Miljörätt är ett brett rättsområde som spänner över civilrätten, förvaltnings-
rätten samt straff- och processrätten och som främst rör skyddet av natur-
miljön, hälsoskydd och nyttjande av naturresurser, men som också gränsar 
till frågor om bland annat djurhållning och matsäkerhet. Rättsreglerna på 
miljöområdet har vidare i flera fall påverkats av internationella normer, inte 
minst har EU-normer en framträdande roll i den svenska miljörätten.274

 
 

Miljörätten präglas av konkurrerande intressen och syftar oftast till att upp-
nå en godtagbar avvägning mellan intresset av miljöskydd och andra 
intressen, inte att skydda miljön till varje pris och från varje påverkan.275

                                                 
274 Ebbesson, 2008, s.12-13. 

 
Bland intressena som miljöskyddet kan stå i konfliktrelation till finns bland 

275 A.a. s.12, s.17. 
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annat egendomsskydd och sysselsättningsbehov.276 Avvägningen mellan 
intressena har i sitt genomslag i rättsreglerna följt den rådande samhälls-
synen på miljön. Länge har naturen betraktats främst ur exploaterings-
synpunkt och rättsreglerna har utformats därefter. Under 1900-talet har 
tillståndssystem och områdesskydd växt fram. Först under 90-talet 
jämställdes till exempel intresset av att bevara den biologiska mångfalden 
med intresset för god avkastning på skogsområdet. Det är också under 80- 
och 90-talen som mer omfattande och abstrakta fenomen, som växthuseffekt 
och påverkan på ozonlagret, har fått större betydelse.277

 
 

Miljöbrottsligheten var inte en del av den avkriminaliseringsdiskussion som 
fördes på 1980-talet, utan angavs tvärtom som ett brottsområde med hög 
prioritet278 och har varit ett av de områden som stått i fokus för 
kriminaliseringsutvidgningen efter införandet av brottsbalken.279 Miljö-
straffrätten är ett relativt nytt koncept, som etablerats från och med slutet av 
60-talet då beteenden med inverkan på naturmiljön som tidigare varit helt 
accepterade började straffbeläggas.280 Först år 1981 infördes miljöbrottet 
och vållande till miljöstörning i BrB (1962:700), som komplement till 
straffbuden som främst fanns i den numera upphävda miljöskyddslagen 
(1969:387) och främst avsåg överträdelser av meddelade förbud, villkor 
eller föreskrifter och underlåtelse att iaktta förprövningsplikt.281 Vissa 
miljöskadande gärningstyper hade tidigare fångats upp av andra brott i BrB, 
till exempel bland skadegörelsebrotten eller bland allmänfarliga brott.282

 
  

Genom införandet av miljöbalken (1998:808) samlades miljö-
kriminaliseringarna från BrB, miljöskyddslagen och en rad andra lagar till-
sammans med nytillskapade straffbud i balkens 29 kapitel.283 Straff- och 
sanktionssystemet ansågs utgöra de största svagheterna i den tidigare lag-
stiftningen och den nya utformningen syftade till att skärpa och effektivisera 
straffbestämmelserna på miljöområdet.284

 
  

Bland straffbuden i miljöbalken finns de som är utformade som helt själv-
ständiga brottsbeskrivningar, men i många fall rör det sig om blankett-
straffbud, det vill säga straffbud som hänvisar till påbud eller förbud som 
föreskrivits i andra regler. Den tekniska utformningen av straffbuden och 
mängden hänvisningar gör att bestämmelserna anses vara svårtillämpade.285

 
 

Förverkande, företagsbot och näringsförbud (särskild rättsverkan av brott) 
kan aktualiseras i samband med miljöbrott.286

                                                 
276 Pirjatanniemi, JT, 1998/99 s.796. 

 Vid sidan av bestämmelserna 

277 Ebbesson, 2008 s.13-16. 
278 SOU 1986:14, s.33, s.38, s.40-41. 
279 Lernestedt, 2003, s.59. 
280 BRÅ RAPPORT 2002:12, s.11. 
281 Prop. 1980/81:108, s.5. SOU 1986:14, s.269. 
282 BRÅ PM 1979:6 (Prop. 1980/81:108 Bil. 1) s.33-38. 
283 Prop. 1997/98:45 Del 1 s.519-521. SOU 2002:50 s.215. 
284 Prop. 1997/98:45 Del 1 s.519-521. Karlmark, JT 2000/01 s.718.  
285 Träskman, 2010, s.109-110. 
286 SOU 2002:50 s.311-312. Träskman, 2010, s.200.  
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om straff finns dessutom i 30 kap. MB bestämmelser om den administrativa 
påföljden miljösanktionsavgift.287 Miljösanktionsavgiften är en betalnings-
förpliktelse som tillsynsmyndigheten kan ålägga den som bryter mot vissa 
bestämmelser som anges i en bilaga till förordningen om miljösanktions-
avgifter (1998:950).288 För att avgiftsskyldighet ska föreligga krävs varken 
uppsåt eller oaktsamhet och sanktionen är avsedd att gälla överträdelser som 
inte är så allvarliga att de bör sanktioneras med straff.289 Det föreligger dock 
en betydande överlappning mellan överträdelser som träffas av miljö-
sanktionsavgift och straffbestämmelser.290

 
 

Tillsynsmyndighetens möjlighet att utfärda förelägganden och förbud som 
kan förenas med vite291 och tillståndsmyndighetens möjlighet att återkalla 
tillstånd utgör andra förvaltningsrättsliga sanktioner på miljöområdet.292 
Återkallelse av miljöcertifiering eller miljömärkning är exempel på 
reaktioner utan rättslig relevans, men som kan ha betydelse som incitament 
för verksamheter att uppfylla miljökrav. Detsamma gäller indirekta följder 
av miljöbrott, såsom investerares och konsumenters reaktioner.293

 
 

Den straffrättsliga regleringen på miljöområdet får alltså ses som en del av 
en större helhet på det miljörättsliga området. Utmärkande är bland annat de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB och kontrollsystemet bestående av 
tillståndskrav, myndighetstillsyn och egenkontroll.294 Tillsynsmyndigheten 
kan välja mellan de olika ingreppssätten som beskrivits ovan avseende en 
viss verksamhet, dock med beaktande av vissa faktorer såsom krav på 
proportionalitet och med undantag för anmälningsplikten som gäller varje 
brottsmisstanke (26 kap. 2§ MB).295

3.1.3 Risksamhället och miljöskadors karaktär 

 

Enligt den vanligast förekommande avståndskritiken ses det fullbordade 
skadebrottet fortfarande som en teknisk idealform.296 Samtidigt har 
utvecklingen inneburit kriminalisering allt tidigare i handlingsprogressen.297 
Faredelikten har blivit vanligare och fokus för bestämmande av ansvar har 
flyttats från den uppkomna effekten till gärningsmannens skuld.298

 
  

Orsakerna till detta kan sökas i samhällsutvecklingen. Att effektens faktiska 
uppkomst har blivit allt mindre viktig som förutsättning för kriminalisering 
beror delvis på att det tillkommit skyddsintressen i straffrätten som rör ett 

                                                 
287 Träskman, 2010, s.200. 
288 A.a. s.63-68. 
289 Prop. 2005/06:182 s.46-47. 
290 Träskman, 2010, s.64. Se om förbud mot dubbelbestraffning a.a.s.67-74. 
291 SOU 2002:50 s.311, s.315-317. Träskman, 2010, s.60. 
292 SOU 2002:50 s.311, s.315-317. 
293 A.a. s.322-323. 
294 Träskman, 2010, s.58-59. 
295 A.a. s.60. 
296 Lernestedt, 2003, s.275. 
297 A.a. s.60. 
298 Anttila, 1970, s.29, s.40-41. 
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förhållande mellan individen och något som är individen överordnat och 
abstrakt, istället för klassiska konkreta konfliktsituationer mellan individer. 
Samtidigt har samhället förändrats genom den påtagliga tekniska utveckling 
som skett.299 Den tekniska utvecklingen, tillsammans med ekonomiska och 
sociala förändringar, har gett upphov till en expansion av samhällets 
kontrollapparat, vilket kan förknippas med den stora mängden special-
straffrättsliga kriminaliseringar ”av mindre allvarlig art”300

 
. 

Kriminaliseringsteknikens utveckling kan sammankopplas med samhälls-
utvecklingen genom Ulrich Becks koncept om risksamhället som följer efter 
industrisamhället.301

 

 Det finns inte utrymme för en sociologisk djupdykning 
här, men följande kommentarer kan bidra till att effektens minskade 
betydelse sätts in i sitt sammanhang, särskilt när det gäller risker för skada 
på miljön. 

* Först kan konstateras något så elementärt som att innebörden av ordet risk 
har förändrats. Förändringen som Beck lyfter fram har att göra med ordets 
klang, från att ha antytt risker av personlig art, mod och äventyr, handlar det 
nu snarare om globala hot, till och med ”hotande självförintelse av allt liv på 
jorden”302. Jonas Ebbesson noterar en annan skillnad i riskbegreppet; om de 
risker som tidigare övervägdes främst var externa, som sjukdom och 
naturfenomen, beror en större del av riskerna numera på mänsklig aktivitet, 
som kärnkraftverk, bekämpningsmedel etc.303

 
 

* Riskerna har blivit mindre personliga i ytterligare en bemärkelse, genom 
att de inte längre nödvändigtvis är produkter (enbart) av människors 
handlingar eller misstag, utan av det högindustrialiserade systemet. Det 
försvårar klarläggandet av kausalförhållanden och ansvarsallokering; 
”isolerbara, enskilda orsaker och ansvariga” saknas.304

 
  

* Genom det som Beck kallar bumerangeffekten sammanfaller förr eller 
senare gärningsman och offer. Miljöriskerna förekommer cirkulärt. Till 
exempel om en livsmedelsprodukt blir farlig (tungmetaller i fisk) ger detta 
upphov till fara för liv och hälsa, men samtidigt hotas produktionen 
(fiskenäringen), vilket ger upphov till ekonomisk skada. Om ett 
skogsområde utsätts för miljöförstöring kan flera arter försvinna, samtidigt 
som skog och mark minskar i värde, vilket Beck benämner en ekologisk 
expropriering med kvarstående besittningsrätt.305

 
 

* Miljöskadorna slår vidare universellt, ospecifikt och globalt. Det innebär 
att skadorna är spridda och svåra att uppskatta till omfattning.306

 
 

                                                 
299 Lernestedt, 2003, s.274-275.  
300 Thornstedt, 1970, s.376. 
301 Beck, 2000, s.29, s.40, s.85, s.256. Nuotio, Retfærd, 1995, s.65. Takala, 1995, s.38ff.  
302 Cit. Beck, 2000, s.32. 
303 Ebbesson, 2008, s.13. 
304 Beck, 2000, s.13-14, s.46-47. Cit. a.a.s.46.  
305 A.a. s.54-55. 
306 A.a. s.33-34, s.52, s.58-62, s.73. Se också Ebbesson, 2008, s.13. 
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* Miljöskadorna är inte ”uttömda” genom den omedelbara effekten, utan 
innehåller en framtidsfaktor som ytterligare försvårar definierandet av 
skadornas karaktär och omfattning.307

 
 

* Skadorna är abstrakta. Förutom att de är spridda och svåra att uppskatta 
kan de ofta varken ses eller kännas eller luktas på ett tydligt sätt. Skadornas 
svårgripbarhet kombinerat med det faktum att risker förefaller finnas 
överallt – och därför ingenstans – riskerar leda till förnekelse och 
passivitet.308

 
  

* Miljöskadornas abstrakta karaktär innebär också att de är öppna för 
sociala definitionsprocesser och kausala tolkningar: ”[Skadorna] existerar 
alltså först och endast genom (den vetenskapliga respektive ovetenskapliga) 
kunskapen om dem. Genom denna kunskap kan de förändras, förminskas 
eller förstoras, överdrivas eller bagatelliseras […]”309 Detta leder till ett 
beroende av andras kunskap och innebär makt för de som tillåts definiera 
riskerna.310 Det finns härvid många gånger konkurrerande intressen bland 
aktörer och drabbade.311

 
  

* Miljöskadorna uppkommer närmast som en systematisk bieffekt av 
aktiviteter som medför tekniska och materiella fördelar.312 Allt risktagande 
kan inte straffbeläggas, utan att, med Agge, också ”all mänsklig verksamhet 
paralyseras och all social utveckling, särskilt genom det tekniska 
framåtskridandet, omöjliggör[s].”313 Samtidigt är det ett faktum att risker 
och skador i många fall aldrig helt kan undkommas. Följden blir att 
mänsklig aktivitet måste kategoriseras utifrån kunskap om förekommande 
risker och handlingsstandarder.314 Skadorna är beroende av konstruktioner 
som gränsvärden och är också avhängiga vetenskapen och de kausal-
förhållanden som kan fastställas eller väljs att fastställas.315 När en skada 
identifierats, Beck exemplifierade med den då aktuella skogsdöden, 
aktualiseras en mängd möjliga orsaker, inte bara olika kemiska ämnen och 
det möjliga okända, utan även olika näringar: är det bilarna? Kolkraft-
verken? Grannländerna? Nya risker kan på detta sätt produceras som 
argument och motargument.316

 
 

                                                 
307 Beck, 2000, s.48. 
308 A.a. s.14, s.52. 
309 Cit. a.a. s.33. Hela stycket a.a. s.33-34. 
310 A.a. s.34, s.74-75. 
311 A.a. s.42, s.66. 
312 Ebbesson, 2008, s.13. Nuotio, Retfærd, 1995, s.65. 
313 Cit. Agge, 1961, s.281. 
314 Nuotio, Retfærd, 1995, s.65-66. Det faktum att skador och skaderisker uppkommer ur en 
mängd nyttiga mänskliga aktiviteter i det tekniskt utvecklade samhället innebär, enligt 
Nuotio, att det effektorienterade liberala paradigmet måste lämnas (A.a. s.64-67). Se dock 
kap. 2.3 hur Feinberg förenar kriminalisering av visst sådant risktagande med den liberala 
utgångspunkten.  
315 Beck, 2000, s.89-97, s.99. 
316 A.a. s.45-46. 
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* Beck ser också en risk för överdriven byråkratisering genom risk-
definitionerna, präglat av tillstånd, övervakning och kontroll på detalj-
nivå.317

3.1.4 ”Harm to others” och skada på miljön 

 

Bilden som hittills har framträtt visar att det ligger en utmaning i att passa in 
skada på miljön i de klassiska straffrättsliga ramarna. Det är nu möjligt att 
börja sammankoppla de presenterade komponenterna och undersöka vilka 
slutsatser som kan dras kring miljökriminaliseringarnas existensberättigande 
utifrån harmprincipen. Utgör skada på miljön ”harm to others”?  
 
Harmprincipen utgör en tillräcklig grund för att åtminstone effektivt kunna 
utmana kriminaliseringsförslag som har sin grund i kontrasterande 
moralistiska eller paternalistiska resonemang.318 Rationaliseringen bakom 
miljökriminaliseringarna kan emellertid i regel inte kategoriseras in så 
bekvämt i en grupp som kan kontrasteras mot harmprincipen.319

 

 Rätt-
färdigande resonemang avseende miljökriminaliseringar härrör istället från 
harmprincipen, genom utvidgade perspektiv och kompletterande teorier.  

Andrew von Hirsch menar att det har skett en allmän utvidgning av harm-
principens användningsområde vid rationaliserandet av kriminaliserings-
förslag,320 vilket riskerar att erodera principens användbarhet avseende 
kriminaliseringsbegränsning. Det uppkommer ett behov av att definiera 
begränsningar av harmprincipens rättfärdigande egenskaper avseende 
kriminalisering av gärningstyper som orsakar – i olika bemärkelser – av-
lägsna skador.321 Huruvida harmprincipen kan användas för att motivera 
miljökriminaliseringar och samtidigt behålla en generell kriminaliserings-
begränsande effekt blir således en fråga som löper parallellt med övriga 
frågor.322

 
 

Det är detta som blir fokus för den fortsatta framställningen. Ett första steg 
måste emellertid bli att svara på frågan: Vilka är skadorna på miljön, rent 
konkret, som ska förhindras? Ytterst föreställer vi oss kanske att miljö-
skyddets syfte är att förhindra katastrofer av apokalyptiska dimensioner och 
att säkerställa själva mänsklighetens överlevnad, men det kan finnas 

                                                 
317 Beck, 2000, s.35, s.109-110. 
318 von Hirsch, 1996, s.259. 
319 I min mening skulle möjligtvis kriminaliseringen i brottet nedskräpningsförseelse kunna 
diskuteras utifrån offenseprincipen. Jfr uttalande i Prop. 2010/11:125: ”Nedskräpning kan 
utgöras av gärningar av varierande straffvärde och däribland mindre allvarliga överträdelser 
som snarare har karaktären av ett allmänt hänsynslöst uppträdande än av ett handlande som 
på ett mera allvarligt sätt utgör ett hot mot hälsa och miljön.” Cit.s.14  
320 Så motiveras till exempel kriminalisering av droganvändning inte längre genom 
paternalistiska argument, utan genom hänvisning till långsiktiga skadliga sociala 
konsekvenser (von Hirsch, 1996, s.259). 
321 von Hirsch, 1996, s.259-260. 
322 Nuotio menar till exempel att det liberala paradigmet redan har frångåtts i och med att 
risktagande har reglerats genom formulerandet av handlingsstandarder. (Nuotio, Retfærd 
1995, s.62-68.) 
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anledning att något ytterligare försöka åskådliggöra vilka olika skadetyper 
det kan handla om och vilka intressen de drabbar. Som också framkom i 
föregående kapitel kan skador på miljön vara abstrakta och effekterna 
spridda, öppna för tolkningar och svåruppskattade. Någon stor teoretisk 
uppmärksamhet verkar inte heller ha ägnats det miljörättsliga skade-
begreppet.323

 
  

En dräglig fysisk miljö faller in under Feinbergs welfare interests.324 Det är 
emellertid möjligt att mer specifikt teoretisera kring vilka skador på vilka 
intressen som kan ligga bakom nuvarande eller eventuell kriminalisering på 
miljöområdet. Michael M. O’Hear har sammanställt en taxonomi över olika 
miljöskadetyper. Det rör sig om omedelbar fysisk skada inklusive döden, 
men också framtida fysiska skador. Skadorna kan vara framtida antingen på 
så sätt att de inte visar sig eller på så sätt att de inte uppkommer förrän en tid 
efter det att den skadande gärningen företagits. Miljöskadande gärningstyper 
kan också leda till känslomässiga skador genom att skapa rädsla och oro för 
framtida skador. Sådana känslomässiga skador kan också leda till fysiska 
symtom. Vidare kan skada uppstå i form av störningar av sociala och 
ekonomiska aktiviteter – där det mest extrema exemplet skulle bestå i att 
evakuering av ett helt samhälle blir nödvändig – samt i form av kostnader 
för sanering och återställande och skada på egendom.325

 
   

Vissa av dessa intressen utgör kärnan av skyddsvärda intressen enligt harm-
principen.326 Fysisk hälsa utgör ju ett tydligt och kanske relativt 
okomplicerat exempel på ett welfare interest.327 Även känslomässig 
stabilitet utgör ett welfare interest,328 men innebär större svårigheter än 
fysisk hälsa. Rädsla och oro är inte bara svårt att kvantifiera, utan kan också 
vara välgrundad eller irrationell och bero på andra saker än specifika 
gärningstypers företagande.329 Egendomsskada anses i många fall falla in 
under harmbegreppet330 och ett minimum av ekonomisk säkerhet utgör ett 
welfare interest, men inte alla värdeminskningar av egendom utgör sådan 
skada att kriminalisering är motiverat.331

 
  

Det förefaller alltså möjligt att åtminstone i viss mån diskutera miljöskador 
som skador på enskilda intressen. Att miljöskadande gärningstyper i för-
längningen även kan leda till skada på individers welfare interests kan 
                                                 
323 Lin, Wisconsin Law Review, 2006, s.900. Lins uttalande kan antas främst röra 
amerikansk miljörätt. Någon mer omfattande svensk eller nordisk diskussion om det 
miljöstraffrättsliga skadebegreppet har jag emellertid inte heller hittat. Jämförelsevis 
förefaller ämnet ägnats mer uppmärksamhet i amerikansk teori och därför förefaller en 
rimlig slutsats vara att Lins uttalande kan sägas gälla även svensk doktrin. 
324 Feinberg, 1984, s.37. 
325 O’Hear, The Journal of Criminal Law and Criminology, 2004, s.160-162. Se också prop. 
2000/01:130 s.2 angående produktionsförluster och materialförstöring till följd av 
miljöproblemen. 
326 Lin, Wisconsin Law Review, 2006, s.930, s.938-939. 
327 Feinberg, 1984, s.37. 
328 A.a. s.37. 
329 Lin, Wisconsin Law Review, 2006, s.930, s.941-942, s.945-953. 
330 A.a. s.943. 
331 Feinberg, 1984, s.62. 
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kanske visa på intressenas vikt och skadornas svårhet, även om frågor kring 
avstånd och specificitet i kausalsambanden då kan ställa upp svårforcerade 
hinder. Många miljöskador, till exempel skador på de intressen som anges i 
propositionen till miljöbalken, torde dock i regel kategoriseras in under 
Feinbergs ”public harms”. 332

 
  

I propositionen till miljöbalken anges att ”[…] våra framtida livsbetingelser, 
den långsiktiga tillgången till naturresurser samt artrikedomen i ett 
område”333 är de intressen som nuvarande kriminaliseringar på miljö-
området är tänkta att skydda. Intressena bedöms vara fundamentala och av 
stort skyddsvärde.334  Med Feinbergs terminologi förefaller de utgöra 
”community interests”, det vill säga sådana intressen som är så vidspridda 
att de tillhör själva samhället.335 Medan miljöförorening vidare utgör typen 
public harm där alla har ett intresse i samma X – bevarandet av miljön, eller 
bevarandet av naturresurser och framtida livsbetingelser om man så vill – 
skulle felaktig kemikaliehantering kunna utgöra exempel på det andra fallet 
där alla har ett intresse i sitt eget X av samma sort – att inte drabbas av 
cancer på grund av exponering av cancerframkallande ämnen.336

 
 

Svårigheter förknippade med public harm är dels att skadan blir – ytterligare 
– svårdefinierad337 och dels risken att individuella preferenser inte är starka 
nog.338 Feinberg konstaterar ju emellertid att sådana intressen ofta har både 
hög vitalitet och stark förstärkning av omgivande intressen.339 Eftersom 
effekterna på miljön är osäkra och i viss mån framtida, kan det ändå vara 
svårt att jämföra skadan med miljöskadande verksamheternas fördelar och 
härleda det allmänna intresset av miljöskydd från individers intressen, 
särskilt mot bakgrund av att andra rollbaserade intressen kan överväga 
intresset av miljöskyddet.340 Att undvika miljöförorening kanske utgör ett 
component interest för i princip alla i rollen som medborgare (eller 
människa), men precis som i fallet med brödproducenten under depression 
kan vinstintresset i rollen som verksamhetsutövare komma att överväga 
intresset av bevarandet av miljön så att vinstintresset blir ”the resultant net 
interest”.341 Draget till sin spets bör emellertid ett intresse som det av att 
luften går att andas utgöra ett sällsynt exempel på ett ”universal net 
interest”.342

  
 

                                                 
332 Feinberg, Criminal Justice Ethics, 1986, s.21-22. 
333 Cit. Prop. 1997/98:45 Del 1 s.527. 
334 A.prop.s.527. 
335 Feinberg, 1984, s.63-64. 
336 Jfr. Feinberg, 1984, s.222-223.  
337 Se ovan kap. 2.2.3 och Feinberg, 1984, s.222. 
338 Kyllönen & Laakso, 2002, s.4. 
339 Feinberg, 1984, s.225. 
340 Kyllönen & Laakso, 2002, s.8. 
341 Se ovan kap 2.2.3och Feinberg, 1984, s.223-224. 
342 Se ovan kap 2.2.3 och Feinberg, 1984, s.223-224 avseende begreppet universal net 
interest. 
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Att det finns kriminaliseringar på miljöområdet som ska skydda intressen av 
varierande dignitet står klart. I propositionen till den nya bestämmelsen om 
nedskräpningsförseelse uttalas följande:  
 
”I förarbetena till miljöbalken underströks särskilt att miljölagstiftningen omfattar intressen 
av stort skyddsvärde och att bestämmelserna på miljöområdet till stor del avser att skydda 
våra grundläggande livsbetingelser. Det finns naturligtvis stora skillnader mellan de 
gärningar som omfattas av de olika straffbestämmelserna i miljöbalken i fråga om vilket 
skyddsvärde som kan hotas och vilka skador som kan tänkas uppstå om ett brott begås. Det 
säger sig självt att en gärning som exempelvis ett miljöbrott som riskerar att medföra stora 
naturvärden skadas oåterkalleligen har ett långt mycket högre straffvärde än ett brott riktat 
mot något i miljön som är mindre skyddsvärt och där risken för skador på miljö och hälsa är 
liten.”343

 
 

Andra typer av svårigheter medför kriminaliseringsberättigande argument 
avseende så kallad ekologisk skada. Bland annat kan skada på luft, vatten, 
mark, flora, fauna och växelverkan dem emellan rymmas under begreppet, 
men vilket intresse är det egentligen som påverkas vid sådana skador? 
O’Hear hänvisar till olika subkategorier av värden som drabbas: 
användningsvärde (försämrat rekreationsvärde), ickeanvändningsvärde 
(värdet av att veta att en biologisk mångfald som man inte får uppleva 
bevaras), ekonomiskt produktionsvärde (jordbruk, fiske och andra näringar 
som är beroende av naturresurser) samt det intrinskala värdet av bevarande 
av organismer och ekosystem.344 Estetiska intressen och intresset av 
bevarandet av miljön ”i sig” faller dock utanför kategorin welfare 
interests.345

 
  

Förutom utarmning av naturresurser och försämrat rekreationsvärde,346 
torde skador på nämnda värden falla in under Postemas collective harm,347 
men enligt Feinberg inte kunna användas som 
kriminaliseringsrättfärdigande skäl utan att öppna upp för godtagandet 
moralism.348 Så kategoriserar Feinberg till exempel utrotningen av en 
djurart, utan skadlig effekt på mänskliga intressen, som en möjligt ”free-
floating evil”.349 Free-floating evils är inte sammanlänkande med någon 
persons intresse och kan därför inte vara grund för kriminalisering.350

 
 

Endast i den mån skador på objekt – inklusive miljön, ekosystem och 
djurarter – kan överföras till skador på personers intressen utgör de harm.351

                                                 
343 Cit. prop. 2010/11:125 s.18 

 
Harmprincipen lämnar således inte utrymme för föreställningar om naturens 
intrinskala värde som ett självunderhållande ekosystem eller intrinskala 
värden av bevarandet av växt- och djurarter som kriminaliserings-

344 O’Hear, The Journal of Criminal Law and Criminology, 2004, s.162-164. 
345 Lin, Wisconsin Law Review, 2006, s.s.944-945. 
346 Rekreationsvärde torde dock knappast utgöra ett welfare interest (jämför ovan kapitel 
2.2.2) 
347 Se ovan kap. 2.2.3 och Postema, Ethics, 1987, s.425. 
348 Feinberg, 1988, s.37.  
349 A.a. s.24-25, s.76 och not 52 (s.347).  
350 A.a. s.17ff. Jfr dock ovan not 72. 
351 Feinberg, 1984, s.32-33. Lin, Wisconsin Law Review, 2006, s.981-982. 
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rättfärdigande skäl. Deontologisk skada på miljön faller utanför harm-
principen och överhuvudtaget det liberala ramverket.352 Värden av miljön ”i 
sig” är inte bara omstridda, utan också svåra att mäta.353 Eftersom 
ekosystem ständigt genomgår naturlig förändring är det svårt att urskilja den 
påverkan och effekt som utgör skada.354

 
  

I förarbetena till miljöbrott i form av orsakande av utsläpp (29 kap. 1§ 1p. 
MB) anges att uttrycket ”annan betydande olägenhet i miljön”, som är en av 
effekterna som den abstrakta faran kan avse, bland annat avser förändringar 
i landskapsbilden och försämringar av möjligheten till rekreation i 
naturen.355 När miljöbrottet, som nu finns i miljöbalken, fördes in i brotts-
balken ansågs det ”uppenbart att även andra olägenheter i miljön än 
hälsorisker för människor eller skador på djur eller växter bör kunna 
föranleda straff […]”.356 Det framgår emellertid inte tydligt om 
deontologisk skada på miljön innefattas, även om förändringar i 
landskapsbilden åtminstone torde aktualisera en del av den problematik som 
ovan beskrivits. Detsamma gäller brott mot områdesskydd (29 kap. 2§ MB) 
och förseelse mot områdesskydd (29 kap. 2a§ MB) som syftar till att genom 
kriminalisering skydda vissa särskilt skyddsvärda områden. ”Det handlar 
om värdefulla naturmiljöer, särskilt skyddsvärda mark- eller vattenområden, 
områden med speciellt skyddsvärda djur- eller växtarter, områden som 
behövs för allmänhetens friluftsliv etc.”357

 
  

Ytterligare en kategori skador i miljösammanhang utgörs av administrativa 
skador. Det rör sig om sådana skador som uppkommer i anslutning till 
förhållandet mellan straffrättsliga och andra miljörättsliga bestämmelser, 
såsom kostnader för utredning och lagföring, nackdel som kan drabba 
konkurrerande verksamheter som följt gällande regler samt minskat 
förtroende för miljöskyddslagstiftningen och rättssystemet i stort. Det 
faktum att en verksamhet inte rapporterar i enlighet med de skyldigheter 
som föreligger kan utgöra försök att dölja en gärning som orsakat en skada 
på miljön och i sig är straffbar, men det kan också utgöra försök att dölja 
beteende som inte innebär någon skada på miljön, till exempel (avseende 
miljön) oskadliga procedurproblem eller lathet.358 Sådana skador förefaller 
utgöra ”governmental interests”, eftersom individen hotas av direkt skada 
endast genom att systemet hotas.359

 
  

Ett framträdande drag hos miljöskador är vidare långsiktigheten. Den skada 
som ultimat avses förhindras genom kriminaliseringen och den övriga 

                                                 
352 Lin, Wisconsin Law Review, 2006, s.977-983. I den mån nämnda värden kan härledas 
till mänskliga intressen på konsekvensetisk basis föreligger emellertid inte samma konflikt 
med harmprincipen. (Jfr. också Kyllönen & Laakso, 2002, s.5.) 
353Svåra att mäta, men inte omöjliga att mäta. (Bowman, 2002a, s.15.) Om olika åsikter 
avseende miljöns intrinsikala värde, se Bowman, 2002b, s.42-61.  
354 Lin, Wisconsin Law Review, 2006, s.977-983. 
355 Prop. 2005/06:182 s.142. Prop. 1980/81:108 s.13-14. 
356 Cit. Prop. 1980/81:108 s.14. 
357 Prop. 2005/06:182 s.68. 
358 O’Hear, The Journal of Criminal Law and Criminology 2004 s.165-167. 
359 Jfr. Feinberg, 1984, s.63-64. 
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regleringen är en samlad effekt som i viss mån ligger i framtiden.360 En 
fråga som i sammanhanget därför också kan uppkomma är hur risk, 
osäkerhet och framtidsfaktorn spelar in i intresseformuleringen.361 Feinberg 
behandlar avståndsfrågor utifrån sannolikhet och omfattning i harm-
begreppet, men inte avseende intresseallokering. ”[F]ramtida 
livsbetingelser”362 tycks till exempel avse även eller kanske framför allt 
framtida generationers intresse av en bevarad miljö. Bestämmelserna om 
brott mot områdesskydd (29 kap. 2§ MB) och förseelse mot områdesskydd 
(29 kap. 2a§ MB) anges i förarbetena syfta till skydd av ”områden som på 
många sätt är en viktig del av tillvaron för nuvarande och kommande 
generationer.”363

3.1.5 Avslutande kommentarer 

 

Miljöstrafflagstiftning är ett relativt nytt fenomen och måste ses som en del 
av den helhet som miljörätten och miljöskyddet i övrigt utgör. Miljö-
skadornas särdrag belyser mot bakgrund av vad som framkommit om 
harmprincipen problematiken som lagstiftaren står inför vid beslutsfattande 
om hur miljön ska skyddas.  
 
Konceptet miljöskada kan vidare inrymma många olika skadetyper på en 
variation av intressen. Många av dessa intressen kan antas vara godtagbara 
inom ramen för harmprincipen. Kriminalisering på miljöområdet förefaller 
främst syfta till att skydda allmänna intressen. I min mening bör det 
åtminstone anges vilket intresse som ska skyddas från vilken skada med mer 
precision än att det är ”skada på miljön” som ska motverkas. Inte minst 
eftersom vissa typer av miljövärden inte självklart kan uppställas som 
intressen enligt harmprincipen. Det gäller till exempel intrinskala miljö-
värden. 

3.2 ”The Harm Principle” och 
ackumulerad skada på miljön 

3.2.1 Introduktion 
Miljöskador är inte bara ”public harms”, det vill säga skador vars effekter är 
spridda på många individer, de har också det särdraget att en enskild miljö-
skadas orsakande kan vara spritt på många människor.364

                                                 
360 Jämför kap. 3.1 och Beck, 2000, s.48. 

 För att skade-
begreppet ska kunna verka urskiljande mellan gärningstyper som får 
respektive inte får kriminaliseras krävs, förutom att en uppkommen skada – 
eller ett eventuellt godtagbart alternativ härtill – kan uppmätas till att över-
stiga någon sorts skadegräns och därmed anses straffrättsligt relevant, även 
att gärningstypen som föreslås kriminaliseras står i ett relevant orsaks-

361 Lin, Wisconsin Law Review 2006 s.945. 
362 Prop. 1997/98:45 Del 1 s.527. 
363 Prop. 2005/06:182 s.68. 
364 Kernohan, Social Theory & Practice 1993 s.54. 
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samband till denna skada. Miljöskadornas speciella karaktär innebär 
svårigheter i båda dessa avseenden. Ofta är fallet att en miljöskada 
uppkommer först genom flera gärningar, vilket med Feinbergs terminologi 
benämns ackumulerad skada.365

3.2.2 Ackumulerad miljöskada 

 

”When John shoots Mary, we do not need to go into all the physical and chemical details of 
the micro-story to assign blame. But when Sally carelessly disposes of her broken 

refrigerator and Ben dies of skin cancer many years later, can we say that Ben’s death is a 
consequence of Sally’s careless disposal of her refrigerator?” 

- Andrew Kernohan, Individual Acts and Accumulative Consequences, 
Philosophical Studies, 2000, s.344. 

 
Miljöförorening utgör, enligt Feinberg, ett särskilt problematiskt fall av 
ackumulerad skada (public accumulated harm). Han resonerar särskilt kring 
industriell förorening av luft och vatten. Utan tvekan är det förhindrandet av 
en skada som har motiverat sådana miljökriminaliseringar, men att stanna 
vid ett sådant konstaterande skulle innebära en förenkling.366

 
 

I de flesta fall orsakar en enskild förekomst av sådana gärningar, som anses 
riktade mot ett public interest, lite eller ingen skada. Först om många beter 
sig på det aktuella sättet uppkommer skada. Feinberg påpekar emellertid att 
detsamma kan sägas om de flesta beteenden: ”Indeed, we can ask of the 
most innocent and harmless actions imaginable, for example walking to the 
neighborhood grocery to buy some provisions, what would happen if 
everybody did the same, and the answer would be that chaos would reign 
supreme.”367

 
  

Om inte det är särskilt troligt att alla eller många faktiskt kommer att bete 
sig på ett visst sätt, till exempel storma en ICA-handlare, så existerar inget 
skäl för kriminalisering eller ens ett skäl mot att utföra gärningen. För att 
gärningen ska innebära skada som berättigar kriminalisering, räcker det inte 
enligt Feinberg att det hypotetiska fallet skulle innebära katastrofala följder, 
utan härtill krävs att tillräckligt många människor skulle utföra gärningen 
om den inte var kriminaliserad.368

 
  

Eftersom det rör sig om ackumulerad skada, uppkommer emellertid vidare 
svårigheter vid urskiljandet av skadande handlingar. Varje gärning bidrar 
med en påverkan som inte isolerat sett innebär skada, men som bidrar till 
den negativa påverkan i skadans riktning. På så sett kan gärningen anses 
vara skadande. Feinberg menar emellertid att skadekravet i dylika fall inte 
uppfyllts i harmprincipens bemärkelse, eftersom det annars skulle finnas 

                                                 
365 Feinberg, 1984, s.227ff. 
366 A.a. s.227. Miljöförorening har blivit typexemplet på ackumulationsskada (Lernestedt, 
2003, s.256-257). 
367 Cit. Feinberg, 1984, s.226. 
368 A.a. s.226. ”[…] the readiness of persons generally (and also their opportunities and 
abilities) […]” (Cit.a.a.). 
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skäl att kriminalisera nödvändiga och harmlösa gärningar.369

 

 Om 
principerna ska fungera generellt, men inte tillåta kriminalisering av allt 
mänskligt beteende som bidrar med påverkan på miljön i negativ riktning, 
krävs ytterligare urskiljande verktyg. Frågan uppkommer vad som kan anses 
vara straffrättsligt relevant orsakande av en ackumulerad skada. 

När en ackumulerad skada uppkommer utför någon gärningen X som får 
den sammanlagda negativa påverkan att bli tillräckligt stor för att 
konstituera skada. Icke-skadan övergår i skada genom att gärningen utförs. 
Andra helt fristående aktörer har då, med sina enskilda gärningar, bidragit 
till att påverkan rört sig i riktning mot skada – kanske i högre grad än 
gärningen X och med mindre värdefullt syfte – och den sistnämnda 
gärningen får bara påverkan att öka i tillräcklig grad för att alla gärningar 
tillsammans ska innebära att skada uppkommit.370

 
 

Enligt Lernestedt skulle en kriminaliseringsbegränsande princip avseende 
dylika fall kunna vara att det krävs dels att varje enskild gärning orsakar 
skada, dels att det sammanlagda antalet gärningar innebär att samhällelig 
skada uppstår.371 En sådan tolkning av harmprincipen skulle helt 
diskvalificera kriminalisering av gärningstyper som leder till ackumulerad 
skada på miljön. Varje enskilt fall av miljöförorening, eller på annat sätt 
miljöskadande gärningar, skulle då behöva direkt leda till en påvisbar skada 
som överstiger en fastställbar skadegräns för vad som faller in under harm-
begreppet. Endast individuellt miljöskadande gärningstyper skulle få 
kriminaliseras. Om det kunde antas att sådana gärningar utgör en relativt 
liten del av den totala, till stor del livstilsbetingade,372

 

 skadan på miljön 
skulle inte kravet på samhällelig skada uppfyllas och kriminalisering skulle 
överhuvudtaget vara utesluten på miljöområdet avseende, i Feinbergs 
bemärkelse, kumulativt förorenande gärningstyper. 

Om den sammanlagda skadan istället anses ensam kunna rättfärdiga 
kriminalisering, menar Lernestedt att den enskilda gärningens skadlighet 
inte anses vara relevant. Eftersom ett godtagbart förmedlingsled mellan 
gärningen och skadan saknas krävs att kriminalisering kan rättfärdigas på 
annat sätt.373 I sådana fall blir en första fråga om harmprincipen tillåter 
kriminalisering endast av gärningstyper som orsakar skada eller även lämnar 
en öppning för kriminalisering av gärningstyper som inte orsakar skada, 
men där kriminalisering skulle leda till förhindrandet av skada. Mills 
formulering av harmprincipen utesluter inte att även det sistnämna 
alternativet skulle vara godtagbart. Även Feinbergs korta, inledande 
formulering tyder på att en sådan tolkning skulle vara möjlig.374

                                                 
369 Feinberg, 1984, s.228. 

  

370 A.a. s.228-229. 
371 Lernestedt, 2003, s.257-258. 
372 Avseende att stor del av skadorna på miljön antagligen är livstilsbetingade, se Träskman, 
2010, s.18. 
373 Lernestedt, 2003, s.258. 
374 Duff m.fl., 2010, s.16. Se Feinbergs formulering ovan kap. 2.2.2  och Feinberg, 1984, 
s.26. Se avseende den inledande frågan även Kernohan, Social Theory & Practice, 1993, 
s.51-52. 
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Så är emellertid inte fallet. I Feinbergs mening är kriminalisering tillåtet 
endast för att hindra gärningstyper som skadar, inte för att förebygga 
skada:375 ”Prohibitions are legitimized by the harm principle only when 
necessary to prevent A (the party restrained) from harming B (where B can 
be any or all private parties or the widely shared interest of a ”public”).”376 I 
fall som miljöförorening leder detta till att “[t]he harm principle […] is of 
no use at all.”377 Feinberg menar dock att förmedlingsledet mellan gärning 
och skada likväl kan upprättas, genom att den relevanta skadan istället anses 
uppkomma genom överskridande av en tilldelad mängd negativ 
påverkan.378

3.2.3 ”Wronging” och ”setback to interest” 

  

Feinbergs angreppssätt av problematiken med ackumulerad skada utgår, för-
utom från att en enskild gärning sedd isolerad inte skadar, även från att de 
påverkande gärningarna i många fall kan utgöra värdefull aktivitet.379 
Skyddet av miljön som intresse kräver en svår och kontinuerlig balansgång 
mellan olika legitima intressen, eftersom miljöskyddet, som redan nämnts, 
kan stå i konfliktrelation till flera andra grundläggande intressen.380 
Feinberg framhåller att kravet på skada inte ska uppfattas så att en skadande 
gärning ska bekämpas oavsett vilka andra skador som uppkommer genom 
bekämpandet. Att stänga ner alla industrier som orsakar utsläpp i luft och 
vatten eller att förbjuda alla bensindrivna fordon skulle också orsaka all-
varliga allmänna störningar och därmed inte vara förenligt med harm-
principen.381 Det framgår redan av den generella Standard Harm 
Analysis.382

 
  

När miljöskadande verksamhet förbjuds uppkommer alltså andra skador 
som ett direkt resultat av förbudet. Skadan kan då inte undvikas genom ett 
generellt straffbeläggande. Istället, menar Feinberg, handlar det om att 
genom rimlig, effektiv och rättvis reglering generellt minimera skadan.383 
Uppgiften blir således att kontrollera de påverkande gärningarna så att de 
inte tillsammans orsakar skada, utan att samtidigt begränsa värdefull 
aktivitet i allt för hög grad.  Feinberg menar att en lösning inte kan åstad-
kommas genom ett klassiskt straffsanktionerat förbud utan kräver, för att 
godtycklighet ska kunna undvikas, ett utvecklat myndighetssystem med 
tillståndsreglering. Straffrättens roll kan endast vara att understödja 
myndighetsbesluten.384

 
  

                                                 
375 Kernohan, Social Theory & Practice 1993 s.57. 
376 Cit. Feinberg, 1984, s.229. 
377 Cit. a.a. s.230. 
378 Feinberg, 1984, s.230, s.244. 
379 A.a. s.227 
380 Pirjatanniemi, JT 1998/99 s.796. 
381 Feinberg, 1984, s.227 
382 Se ovan kap. 2.2.4 och Feinberg, 1984, s.191, s.216. 
383 Feinberg, 1984 s.227. 
384 Feinberg, 1984, s.229, s.244. 
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Som tidigare konstaterats kräver Feinbergs skadebegrepp ”wronging”: att 
den skadande gärningen inte kan ursäktas eller rättfärdigas och dessutom att 
gärningen innebär att en rättighet kränks.385  Det finns emellertid i regel 
inget inneboende rättighetskränkande eller i övrigt orätt i den här typen av 
gärningar. I fall av ackumulerad skada på allmänna intressen krävs för att 
”wronging” ska vara uppfyllt att gärningen är otillåten enligt den myndighet 
som utger tillstånd i enlighet med rättvis och effektiv reglering.386

 
  

Vid sidan av wronging utgör setback to interest den andra komponenten i 
harmbegreppet. Skadan (setback to interest) består när det gäller 
ackumulerad skada, enligt Feinberg, av överskridandet av den negativa på-
verkan som den aktuella aktören tilldelats inom ramen för ett sådant system. 
Utan ett existerande system som referensram kan inte skada fastställas. 
Systemet måste vidare vara utformat med hänsynstagande till alla faktorer 
som kan tänkas vara av värde för ställningstagande vid politiska beslut. 
Skadan som ger skäl för kriminalisering av gärningstyper, som isolerade 
inte innebär skada, utgörs alltså av ett tillståndsöverskridande inom ett 
system som är uppbyggt för att förhindra att skada uppstår. Utan systemet 
kan inte harmprincipen användas för att rättfärdiga kriminalisering.387

3.2.4 Harmprincipens begränsningar 

 

3.2.4.1 Rättighetsformulering 
Feinbergs resonemang avseende wronging vid ackumulerad skada är en av 
de faktorer som får Michael D. Bayles att ifrågasätta om kravet på rättig-
hetskränkning egentligen fyller något syfte. Om cirkelresonemang ska und-
vikas menar Bayles att rättigheterna måste vara moraliska eller etiska. Om 
de istället är juridiska används juridiska rättigheter för att harmprincipen ska 
kunna användas för att rättfärdiga juridiska rättigheter.388

 
 

Feinberg är emellertid medveten om att ett sådant cirkelresonemang måste 
undvikas och slår precis som Bayles fast att rättigheter i bemärkelsen som 
används enligt harmprincipen måste utgöras av moraliska rättigheter.389 
Ändå kan vi inte veta om A har gjort intrång i B:s rätt till oförorenad luft 
utan att en resursfördelning etableras enligt ett juridiskt system. Feinberg 
framhåller dock att detta system inte är straffrättsligt, utan endast skapar en 
bakgrund för kriminalisering. Det vore felaktigt, menar Feinberg, att se 
systemet för resursfördelning som juridiska rättighetsförklaringar; snarare är 
det ett juridiskt etablerat system ur vilket såväl moraliska, som juridiska 
rättigheter kan härledas.390 Bayles framhåller dock att även andra juridiska 
regleringar än de straffrättsliga ofta bygger på harmprincipen,391

                                                 
385 Feinberg, 1984, s.109. 

 vilket drar 
oss tillbaka in i cirkelresonemanget. Feinbergs konstruktion kan emellertid, i 

386 A.a. s.230. 
387 A.a. s.230-232, s.244. 
388 Bayles, Law and Philosphy 1985. s.428-429. 
389 Feinberg, 1984, s.110-111. 
390 Feinberg, 1984, s.110. 
391 Bayles, Law and Philosphy 1985 s.428-429. 
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min menig, tolkas så att B har en moralisk rätt helt oberoende av det 
juridiska resursfördelningssystemet. Systemet inrättas för att tydliggöra 
gränsen för när ett intrång gjorts i den moraliska rättigheten. 
 
Ackumulerad skada är också ett av de fall där Stewart menar att Feinberg 
egentligen släpper kravet på rättighetskränkning.392 Här definieras wronging 
inte utifrån vad en oberoende rättighetskränkning är utan utifrån setback to 
interest (såsom det definierats av systemet).393 Om frågan om rättigheter 
istället separeras från frågan om setback to interest, menar Stewart, 
tydliggörs skälen för och emot kriminalisering. Ackumulerad skada får 
anses utgöra endast setback to interest. Med en sådan definition tydliggörs 
vad som kan vinnas respektive förloras om rättigheter definieras i 
skadeförebyggande syfte eller fristående.394

 
 

Stewart menar att Feinbergs definition av harmbegreppet innebär att 
rättigheter inte kan definieras för att skydda individen från setback to 
interest, det vill säga i skadeförebyggande syfte.395 Enligt Feinberg krävs ju 
både setback to interest och wrongdoing för att harm ska föreligga: ”[…] 
only setbacks of interests that are wrongs, and wrongs that are setbacks to 
interests, are to count as harms in the appropriate sense.”396 Ett wrong kan 
ju då inte vara ett wrong för att det är ett setback to interest.397

 
  

Enligt Feinberg fordras emellertid inte att ett helt, fristående moraliskt 
rättighetssystem förutsätts vara givet.398 Istället utesluter rättighetskravet 
endast vissa moraliskt vanhedrande (morally disreputable) intressen, såsom 
intressen att orsaka smärta och lidande bara för sakens skull. Vilket intresse 
som helst (sadistiska m.fl. undantagna) utgör skäl till stöd för anspråk 
(claim) gentemot andra personer.399 ”A claim [fortsätter Feinberg] becomes 
valid, and thus a right, when its rational support is not merely relevant and 
cogent, but decisive.”400 Ett krav som intrång i welfare interests alltid 
uppfyller, medan ulterior interests oftast invaderas indirekt genom intrång i 
welfare interests. Således definieras moraliska rättigheter främst utifrån 
welfare interests, såsom till exempel rätt till liv, rätt till politisk frihet, rätt 
till basal ekonomisk självständighet och hälsa.401

 
 

Feinbergs slutsats är alltså att vilket som helst moraliskt oförsvarligt intrång 
i en individs intresse kan utgöra ett wrong.402

                                                 
392 Stewart, Buffalo Criminal Law Review 2001 s.49, s.54. Jfr ovan kap. 2.2.2. 

 Den moraliska oförsvarlig-

393 A.a. s.55-56. 
394 A.a. s.66-67. 
395 A.a. s.51. 
396 Cit. Feinberg, 1984, s.36. Jfr. Stewart, Buffalo Criminal Law Review 2001 s.51. 
397 Stewart, Buffalo Criminal Law Review 2001 s.51. 
398 Feinberg, 1984, s.111.  
399 A.a. s.112, s.215. 
400 Cit. a.a. s.215. 
401 A.a. s.112. 
402 Feinberg, 1984, s.112, 
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heten – kan vi påminna oss om – utgjordes av att gärningen varken kan 
ursäktas eller rättfärdigas och har subjektiv täckning.403

 
 

Att rättigheter i någon mån härleds från setback to interest tycks således 
alltid vara fallet enligt Feinberg. Feinbergs resonemang om ackumulerad 
skada förefaller därmed också vara helt i linje med den övriga 
konstruktionen av rättigheter. När Stewart påpekar att Feinberg inte kan 
eller bör härleda rättigheter utifrån setback to interest är det en anmärkning, 
som i den mån den riktas mot Feinbergs konstruktion, snarast får riktas 
generellt och inte bara mot fallet ackumulerad skada. Enligt min tolkning 
blir då inte det relevanta att rättighetskravet ”släpps” just vid ackumulerad 
skada utan att rättigheter alltid i någon mån härleds ur intressen. Strukturen 
brister under förutsättning att om två separata krav uppställs kan inte det ena 
härledas ur det andra och samtidigt behandlas såsom ett fristående över-
vägande skäl (trump). Om det kan accepteras att det existerar en rättighet till 
i viss mån oförorenad miljö och att gränserna för denna rättighet kan 
etableras genom ett juridiskt system bör emellertid i min mening också 
konstruktionen kunna anses konsekvent i förhållande till mindre komplexa 
former av ”harm to others” avseende kravet på rättighetskränkning. 

3.2.4.2 Komplexitet 
Douglas Husak menar att problemen avseende kravet på wronging och det 
långa avståndet till den slutgiltiga skadan404 kanske innebär att området bör 
befrias från kriminalisering överhuvudtaget. Det är problematiskt att passa 
in företeelsen i de straffrättsliga ramarna och vanliga krav och koncept visar 
sig inte helt applicerbara. Husak instämmer samtidigt i Feinbergs om-
fattande reglering som administreras av en myndighet berättigad att ge, hålla 
inne och dra tillbaka tillstånd.405

 

 Harmprincipen kan i min mening säker-
ligen motivera ett sådant system, förutsatt att principen är av relevans av-
seende statligt tvång överhuvudtaget och inte bara avseende kriminalisering. 
Frågan, som med Feinbergs konstruktion kanske trots allt inte fått ett 
slutgiltigt svar, är om just straffrättsliga sanktioner kan godtas för effektiv 
uppbackning av systemet och om tillräckligt förmedlingsled mellan gärning 
och skada genom systemet kan upprättas. 

Enligt Lernestedt innebär Feinbergs resonemang ett straffande ”[…] inte för 
vad man orsakar, utan för överträdelsen av en norm.”406 och Lernestedt 
framhåller att det endast är en teknisk lösning som lämnar frågor av mer 
materiell karaktär, som till exempel vilka områden systemet ska avse, 
obesvarade.407

                                                 
403 Feinberg, 1984, s.107-109. 

 Det är emellertid ett faktum som Feinberg själv är väl med-
veten om. En av harmprincipens begränsningar avseende miljö-
kriminaliseringar är alltså att principen inte ensam kan ge närmare riktlinjer 

404 Husak kategoriserar ackumulerad skada under farekriminaliseringar i den bemärkelsen 
att den enskilda gärningen sedd isolerad inte direkt leder till skada (Husak, Arizona Law 
Review 1995 s.160). Det rör sig inte om farekriminalisering i den bemärkelsen att de 
aktuella gärningarna utförs på ett tidigt stadium i den materiella handlingsprogressen. 
405 Husak, Arizona Law Review 1995 s.160 not 45 samt s.177 not 109. 
406 Cit. Lernestedt, 2003, s.259. 
407 Lernestedt, 2003, s.259-260. 
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för regleringens utformning, samtidigt som en reglering är nödvändig för 
kriminaliseringen.408

 
 

De skadande gärningarna som leder till den ackumulerade skadan måste 
kunna urskiljas om inte regleringen ska bli innehållslös, godtycklig och allt 
för omfattande.409 I kapitel 3.1 beskrevs just svårigheterna att fastställa 
kausalförhållanden och ansvarsallokering som ett framträdande karaktärs-
drag hos miljöskadorna.410

 

 Komplexiteten är ett faktum som inte harm-
principen ensam erbjuder någon lösning på.  

Feinberg exemplifierar med kopparraffinering. Är det en gärning som direkt 
kan kriminaliseras på samma sätt som mord eller stöld? Utifrån harm-
principen måste svaret vara att kopparraffinering kan kriminaliseras om det 
orsakar skada. Detta, menar Feinberg, kan bara anses vara fallet om 
processen överstiger sin del av den förorening som kan accepteras. Och 
storleken av den delen kan bara framgå av ett fördelningssystem. Så långt i 
resonemanget har vi redan tidigare hunnit. Men hur kan delarna fördelas? 
Mängden intressen som måste vägas in gör att ett ändamålsenligt system 
inte är enkelt att konstruera. Om en viss mängd acceptabel förorening utgör 
helheten av de delar som ska allokeras, då måste vitt skilda verksamheter 
som utgör föroreningskällor – till exempel en fabriksskorsten och 60 000 
bilar – jämföras med varandra. Jämförelsen måste göras mot bakgrund inte 
bara av miljöskyddsfrågan, som i sig kan aktualisera motstående intressen 
genom att olika typer av påverkan förekommer i olika hög grad tillsammans 
med föroreningspåverkan, utan också mot bakgrund av ekonomisk tillväxt, 
regional rättvisa, administrationskostnader, förutsägbarhet, flexibilitet, 
rättvisegrundsatser, diverse teorier om marknadsmekanismer, långsiktig 
statlig planering och så vidare.411 ”We are a long way from the world of 
simple criminal prohibitions, like that which punishes ’littering’ by a fine of 
$100.”412

3.2.4.3 Allmängiltighet 
 konstaterar Feinberg. 

En brist i sammanhanget kan också anses vara skademodellens bristande 
allmängiltighet. Eser framhåller att definitionen av harm måste göras 
tillräckligt bred för att omfatta alla skadetyper.413

                                                 
408 Feinberg, 1984, s.232. 

 En annan grund för kritik 
av Feinbergs modell är således att den knappast bottnar i någon generell 
princip för kravet på skada. Kleinig menar att frågan om varför vissa 
beteenden ska regleras straffrättsligt och andra regleras på annat sätt, civil- 
eller förvaltningsrättsligt, i viss mån lämnas obesvarad. När Feinberg 
förespråkar ett i princip förvaltningsrättsligt system avseende regleringar på 
miljöområdet, uppbackat av straffrättsliga sanktioner, gör han det på grund 
av den orättvisa som det annars skulle innebära att straffa en snarare än en 
annan aktör som bidragit till miljöskadan och, invänder Kleinig, 

409 A.a. s.229. 
410 Beck, 2000, s.13-14, s.46-47. 
411 Feinberg, 1984, s.230-232. 
412 Cit. a.a. s.232. 
413 Eser, Duquesne University Law Review 1965-1966, s.411. 
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argumentationen är specifik i sitt fokus på miljöskador. Ingen generell 
princip för att urskilja straffrättslig relevant respektive irrelevant skada 
framkommer.414 Mot sådan kritik kan i och för sig invändas att det inte kan 
konstrueras en enda generell teori avseende skada som avser alla 
skadetyper.415

 

 Enligt ett sådant resonemang måste skadekonceptet få 
formuleras på olika sätt om det godtas att skada på så väsensskilda intressen 
kan bli föremål för kriminalisering. 

Avseende intressen som inte är väsensskilda måste dock samma principiella 
grunder för kriminalisering gälla. Gärningar som orsakar andra 
ackumulerade skador bör därför kunna kriminaliseras på samma sätt. 
Sålunda menar Bayles att om ett reglerande system krävs för kriminalisering 
av luftförorening så krävs ett liknande system avseende till exempel 
skyltning som väcker anstöt, vilka enligt Feinberg kan kriminaliseras direkt 
i enlighet med offenseprincipen.416 Feinberg menar att en enskild skylt är ett 
gränsfall, eftersom den inte kommer att förändra stadens miljö som 
helhet.417 Bayles framhåller emellertid att sådan skyltning utgör 
ackumulerad skada lika väl som miljöförorening. Av det följer att antingen 
kan inte skyltningen förbjudas direkt, eller så kan miljöförorening det.418

 
 

Mot Bayles resonemang kan, i min mening, åtminstone två invändningar 
göras. För det första kan ifrågasättas om skyltning är jämförbart med 
miljöskada när det gäller de ackumulativa egenskaperna. Feinbergs 
resonemang om skyltningen förefaller snarare vara den att en skylt faller in 
under offenseprincipen i viss mån beroende på dess utformning, medan 
många skyltar som förändrar stadsmiljön helt klart passerar en sådan 
gräns.419 Bayles resonemang förutsätter dessutom att ”offense” kan 
ackumuleras på samma sätt som skada. För det andra kan ifrågasättas om 
förvaltningsrättslig reglering av uppsättning av skyltar är ett så främmande 
koncept som måste förkastas.420

 
 

Skyltningsexemplet lyckas kanske således inte rubba harmprincipens 
reglering av miljöpåverkan. Icke desto mindre är lösningen fortfarande 
sårbar för dylika invändningar avseende andra exempel på ackumulerade 
skador, som måste kunna regleras på samma sätt. Avsaknaden av jämförbara 
fall skulle möjligtvis i sig också kunna väcka tvivel om att lösningen härrör 
från en teoretisk princip med anspråk på allmängiltighet. 

                                                 
414 Kleinig, Criminal Justice Ethics, 1986, s.4-5. 
415 von Hirsch & Jareborg, Oxford Journal of Legal Studies, 1991, s.32-35. 
416 Bayles, Law and Philosophy, 1986, s.115-116. Feinberg, 1985, s.71. 
417 Feinberg, 1985, s.71. 
418 Bayles, Law and Philosphy, 1986, s.116. 
419 Feinberg, 1985, s.70-71. 
420 Jfr. 46§ Väglagen (1971:948) och Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. 
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3.2.4.4 Det administrativa systemet, straffrättens 
funktionalisering och bristande klandervärdhet 

Enligt Feinberg krävs ett administrativt system för att kriminalisering av 
ackumulerade skador ska kunna motiveras med hjälp av harmprincipen. 
Anknytningen till den förvaltningsrättsliga regleringen kan emellertid anses 
medföra nya begränsningsbehov, eftersom det uppstår en fara för att inte 
principerna kan verka begränsande så länge reglering av annat slag skjuts in 
mellan gärningstypen och skadan. Det uppkommer en risk för överdriven 
byråkratisering präglat av tillstånd, övervakning och kontroll på detalj-
nivå.421 Straffrättens roll utsträcks från att tidigare främst ha avsett enskilda 
kränkningar mellan individer till att tillskrivas omfattande styrande 
funktioner. Med Nuotios uttryck funktionaliseras straffrätten.422

 
  

Eftersom stor del av den skadliga miljöpåverkan är ett resultat av långvarig 
industrialisering och inte av enskilda miljöbrott uppstår en ”diskrepans 
mellan problemens omfattning, de enorma hotbilderna samt de till buds 
stående (straff)rättsliga påverkningsmöjligheterna.”423 Det uppstår ett 
regleringsbehov inte bara av olaglig verksamhet utan av vardagliga 
aktiviteter.424 Samtidigt kan inte effektivitetskraven uppfyllas. De 
komplicerade straffbestämmelserna med förvaltningsrättslig anknytning för-
svårar normkunskapen425 och kriminaliseringen blir i huvudsak symbolisk 
när straffrätten inte kan ha någon större inverkan på den samlade miljö-
påverkan och de stora brotten dessutom är för stora för rättssystemet att 
klara av.426 Inte heller bör näringslivets reella makt i förhållande till 
myndigheterna underskattas.427

 
 

En risk uppstår för vad Jareborg betecknar offensiv straffrättspolitik. Den 
offensiva straffrättspolitiken kännetecknas, till skillnad från defensiv straff-
rättspolitik, bland annat av att kriminalisering ses som en problemlösare och 
kritiken mot straffrättssystemet riktas in på ineffektivitet, snarare än rätts-
säkerhet och rättvisa.428 Övertron på kriminalisering och effektivitetskraven 
riskerar leda till ytterligare nykriminalisering.429

 
 

Den funktionaliserande utvecklingen av straffrätten medför också 
konsekvenser för det straffrättsliga klanderelementet. Svaga orsakssamband 
mellan gärningstyp och skada, beslut som framstår som motstridiga, den 
livsstilsbetingade, vardagliga miljöpåverkan och den ekonomiska nyttan 
som de miljöförstörande verksamheterna ofta medför är exempel på faktorer 
som försvagar klandervärdheten.430

                                                 
421 Beck, 2000, s.35, s.109-110. 

 Klandervärdheten riskerar bli en 

422 Nuotio, Retfærd 1991, s18. 
423 Cit. a.a. s.15. 
424 A.a. s.15. 
425 Träskman, 2010, s.19-20. 
426 A.a. s.25. 
427 Nuotio, Retfærd 1991, s.9-10. 
428 Jareborg, 1995, s.27. 
429 A.a. s.31-32. Se även Nuotio, Retfærd 1991, s.11. 
430 Träskman, 2010, s.18, s.21. 



 67 

konstruktion med bristande samband till moral, eftersom överträdelser 
uppfattas som moraliskt neutrala.431

3.2.5  “The Accumulative Harm Principle” 

 När harmprincipen på det sätt som 
Feinberg föreslår utsträcks till att tillåta kriminalisering som stöd till en 
förvaltningsrättslig reglering uppkommer således ett behov av ytterligare 
begränsningsprinciper för att undvika att allt för stor utvidgning av det 
kriminaliserade området godtas.  

En av harmprincipens begränsningar utifrån Feinbergs resonemang är 
således att den inte är tillräcklig för konstruerandet av det slutgiltiga straff-
budet avseende ackumulerade miljöskador. Ett annat bekymmer finns i 
bristen på allmängiltighet. Harmprincipen får tänjas för att kriminalisering 
på miljöområdet ska tillåtas.432

 

 Det uppstår då också ett behov av ytterligare 
begränsningsprinciper för att undvika en alltför omfattande utsträckning av 
harmprincipen. Två möjliga vägar för ytterligare rättfärdigande ska därför 
undersökas. I nästa delkapitel undersöks möjligheten att åstadkomma 
kompletterande vägledning avseende när kriminalisering kan motiveras 
genom roll- och samarbetsbaserade klandervärdhetskrav. I detta delkapitel 
undersöks möjligheten att tolka harmprincipen på sätt som tillåter direkt 
kriminalisering vid ackumulerade skadefall. 

Andrew Kernohan argumenterar för en tolkning av harmprincipen där 
ackumulativa skador inkluderas direkt: ”The activity of an individual may 
be regulated only if either (1) it is, by itself, causing harm to others or (2) it 
is part of an accumulative activity which brings about harm to others.”433 En 
sådan innebörd skiljer sig från den som Feinberg ger harmprincipen genom 
att kriminalisering anses vara tillåtet för att förebygga skada, inte bara för att 
hindra gärningar som direkt leder till skada. En sådan tolkning som 
Feinbergs benämner Kernohan ”the individual harm principle”.434

 
 

Den ackumulativa tolkningen av harmprincipen förändrar vilka 
invändningar som kan göras avseende allmängiltighet. Å ena sidan blir 
harmprincipen på så sätt generellt applicerbar på alla ackumulerade skade-
fall. Kernohan menar att det finns flera andra skadefall som delar miljö-
föroreningens ackumulerande struktur. Han exemplifierar med folkopinion, 
social uteslutning, trakasserande miljöer och pornografi.435

 

 Å andra sidan 
medför detta – på sätt som ovan diskuterats – att den invändningen att 
harmprincipen utvidgas i för stor utsträckning får större tyngd.  

                                                 
431 Nuotio, Retfærd 1991, s.8. 
432 Kernohan, Social Theory & Practice, 1993, s.52. 
433 Cit. a.a. s.56. Kernohan inriktar sin argumentation på att försvara den ackumulativa 
tolkningen av harmprincipen gentemot motargument med grund i libertarianism och 
avrundar med att visa att Lockes teori om självägarskap ”the Lockean proviso on original 
acquisition” grundas på en ackumulativ harmprincp. (Se a.a. s.59-65.)  
434 A.a. s.52, s.55-57. 
435 A.a. s.52-53. 
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En ackumulativ formulering av harmprincipen kan således råda bot på 
bristen av en allmängiltig princip och – om den anses rättfärdiga direkt 
kriminalisering vid ackumulerad skada – även öppna upp för viss 
kriminalisering oberoende av ett administrativt system. Att märka är dock 
att även om Kernohan explicit jämför sitt resonemang med Feinbergs436 - 
som specifikt är inriktad på kriminalisering437 – preciserar inte Kernohan 
när just straffrättslig lagreglering är godtagbart, utan resonerar mer generellt 
kring statlig inblandning (”political interference to prevent harm”).438

 
  

I själva verket menar Kernohan att försöken att tillskriva individer skulden 
för ackumulativa konsekvenser bör ges upp. Istället bör verktyg som inte är 
beroende av att veta ”who did what to whom” användas, såsom reglering, 
incitament och utbildning: ”when we do try to fix accumulative harms by 
blaming people for their putative share in producing them, our solutions 
have little legitimacy in the eyes of the regulated who, quite rightly, fail to 
see why they should be blamed. We must learn, first, to identify social 
problems despite their accumulative structure and, second, to find solutions 
that do not presuppose a model of praise and blame.”439 Den ultimata 
orsaken till detta är enligt Kernohan att det inte går att åstadkomma en 
metafysisk teori om tillskrivandet av skuld avseende ackumulativa effekter. 
Eftersom det inte går att verkligen klarlägga vem som verkligen är ansvarig 
för hur stor del av den negativa effekten måste andra metoder användas i 
bekämpandet av skadorna.440

 
 

Således kan den ackumulativa tolkningen av harmprincipen endast 
åstadkomma ytterligare eller tydligare rättfärdigande för den administrativa 
regleringen, den ”övriga” miljörätten. I nästa delkapitel undersöks hur det 
för straffrättslig reglering utmärkande draget – förmedlingen av klander – 
kan användas för att urskilja vad som är godtagbart att kriminalisera. 

3.2.6 Harmprincipen kompletteras: lojalitet och 
klandervärdhet 

3.2.6.1 von Hirsch om klandervärdhet 
Medan Feinberg alltså härleder ett möjligt sätt att kriminalisera gärnings-
typer som leder till ackumulerad miljöskada direkt från harmprincipen så 
som han själv har specificerat dess innebörd, menar till exempel Andrew 
von Hirsch att harmprincipen inte ensam räcker till. Att den ackumulativa 
versionen av harmprincipen godtas öppnar för reglering i högre grad än 
Feinbergs individuella harmprincip, men den erbjuder inte samtidigt några 
urskiljande verktyg för när just straffrättslig reglering är motiverad. 

                                                 
436 Kernohan, Social Theory & Practice, 1993, s.51ff. 
437 Feinberg, 1984, s.3. 
438 Kernohan, Social Theory & Practice, 1993, s.51. 
439 Cit. Kernohan, Philosophical Studies, 2000, s.364.  
440 A.a. s.344-346. Kernohan behandlar och avfärdar fyra teorier om hur skuld eller klander 
kan tillskrivas avseende ackumulativa skador (average consequences, marginal 
consequences, indexed marginal consequences, expected consequences). Se a.a. s.347-363.  
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Eftersom miljökriminaliseringar innebär att området som harmprincipens 
rättfärdigande omfattar utsträcks, krävs kompletterande begränsande 
resonemang för att definiera gränserna för utvidgandet.441

 

 Det gäller såväl 
gärningstyper som befinner sig på långt avstånd från skadan därför att en 
gärning måste kombineras med andra liknande gärningar för att orsaka 
skada (ackumulativ skada) och gärningstyper som befinner sig på långt 
avstånd från skadan utifrån en uppställning av den materiella handlings-
progressen. De senare fallen behandlas i kapitel 3.3. 

Klandervärdheten förefaller ofta relativt uppenbar vid traditionella 
kriminaliserade gärningstyper som mord och stöld, så länge kraven på 
personlig skuld uppfylls genom tillräcklig subjektiv täckning och avsaknad 
av ursäktande omständigheter. I fall av avlägsen skada, som ackumulerad 
skada, kan det emellertid anses nödvändigt att mer explicit utforska varför 
den agerande kan hållas ansvarig för konsekvenserna, just därför att 
klandervärdheten inte framstår som självklar.442

 
  

Begreppet von Hirsch använder och som jag syftar på när jag använder 
begreppet klandervärdhet, är ”imputation of fault”. Imputation of fault, i von 
Hirsch bemärkelse, betecknar den normativa länk – som motiverar till-
skrivandet av klander (fault) – mellan gärningstypen och den eventuella 
resulterande skadan eller risken. I någon mån kan det sägas handla ungefär 
om att anklagelsen ska vara rättvis. Vikten av att klargöra klander-
värdhetens grund bottnar i det viktiga och utmärkande karaktärsdraget hos 
straffet att förmedla klandervärdhet och stigmatisering.443 Samtidigt är det 
just klandervärdheten som ifrågasätts avseende miljöbrotten, främst mot 
bakgrund av att gärningstyperna också utgör värdefull aktivitet.444

 

 Feinbergs 
konstruktion avseende wrongdoing kan då framstå som alltför svag. 

Det som utmärker de ackumulativa skadefallen är att de agerande inte kan 
dra en moralisk distinktion mellan sitt beteende och andra människor som 
utför samma gärningstyp och på samma sätt därmed bidrar till skadans 
uppkomst.445 Skälet för att klander kan tillskrivas den som bidrar till 
skadans uppkomst är enligt von Hirsch en samarbetsskyldighet; en plikt att 
arbeta tillsammans för det gemensamma intresset att undvika skadans 
uppkomst.446

 
 

Samarbetsskyldigheten, som von Hirsch hänvisar till, har emellertid inte 
obegränsad omfattning. Därmed kan det inte heller vara motiverat att 
kriminalisera alla gärningstyper som kombinerat med andras lika gärningar 
orsakar skada.447

                                                 
441 von Hirsch, 1996, s.259-260. 

 von Hirsch angreppssätt avseende avgränsningen i det här 
avseendet har beröringspunkter med Feinbergs administrativa system vars 

442 A.a. s.265. 
443 A.a. s.265-266, s.269 not 25. 
444 Träskman, 2010, s.18. 
445 von Hirsch, 1996, s.265. 
446 A.a. s.268. 
447 A.a. s.268. 
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straffrättsliga uppbackning kan rättfärdigas utifrån harmprincipen. Enligt 
von Hirsch är nämligen samarbetsskyldigheten rollrelaterad: ”It is one thing 
to assert that manufacturers, specializing in the making of a product, should 
have an obligation to co-operate in a scheme of legal regulation (backed by 
criminal sanctions) that is designed to minimize the product’s harmful 
environmental effects. It is quite another to say those obligations should be 
extended to casual users.”448

 
 

Det är i en sådan kontext von Hirsch, precis som Feinberg, drar slutsatsen 
att det krävs ett mellanliggande system – von Hirsch talar om sociala eller 
institutionella ramverk – för att klanderlänken mellan den agerande och 
skaderisken ska upprättas. Skillnaden är att von Hirsch menar att eftersom 
kriminalisering är mer komplext än vad harmprincipen ensam klarar av, 
krävs härutöver roll- och samarbetsbaserade klanderteorier för att uppnå 
korrekt reglering.449

 
  

von Hirschs rollrelaterade samarbetsplikt har ur en synvinkel större 
urskiljande potential och därmed bättre förutsättningar ur kriminaliserings-
begränsande synpunkt. Att samarbetsplikten är rollrelaterad innebär 
nämligen att endast vissa basala skyldigheter åligger alla människor i rollen 
som medborgare. Uppfyllandet av sådana plikter kan kriminaliseras genom 
generellt tillämpbara förbud. I övrigt bör plikten att samarbeta för att 
undvika skador gälla specialiserade aktiviteter, vilket minimerar antalet 
förbud att ta hänsyn till.450

3.2.6.2 Feinberg om klander och samarbete 
  

Hur förhåller sig von Hirschs härledning av klandervärdhet från en 
samarbetsskyldighet till Feinbergs harmbegrepp? I kapitel 2.2.2 framkom att 
Feinbergs konstruktion kritiserats för att i alltför stor utsträckning klumpa 
ihop setback to interest och wronging på ett sätt som inte tillåter en 
bedömning av klandervärdheten vid sidan av skada eller risken för skada.451 
Feinberg replikerar att frågor om klandervärdhet (moral blameworthiness) 
och skuld (moral culpability) främst kommer in vid den faktiska prövningen 
av ett begånget brott. Skuld och klandervärdhet, menar Feinberg, kan 
beaktas indirekt vid kriminaliseringsövervägandet såtillvida att vissa typer 
av harm är så svåra att det kan förutsättas att gärningstyperna genom vilka 
skadan uppkommer, såsom mord eller våldtäkt, företas med skuld och 
klandervärdhet.452

 
 

Två saker är emellertid värt att notera avseende Feinbergs resonemang i det 
här avseendet. För det första konstaterar Feinberg att vissa klassiska 
brottstyper kan förutsättas vara klandervärda. Motsatsvis kan vi, precis som 

                                                 
448 Cit. von Hirsch, 1996, s.268. 
449 A.a. s.270. 
450 A.a. s.270-272. Jfr. också von Hirsch & Jareborg, Oxford Journal of Legal Studies, 1991 
s.33. 
451 Se ovan kap. 2.2.2 och von Hirsch, Michigan Law Review, 1986, s.701-702 samt 
Kleinig, Criminal Justice Ethics, 1986, s.9. 
452 Feinberg, Criminal Justice Ethics 1986, s.22-23. 
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von Hirsch, resonera att andra gärningstyper inte på samma sätt kan 
förutsättas vara klandervärda. Problemet uppkommer då, som Feinberg själv 
noterar, att avgöra om klandervärdheten ska vara ett krav för kriminalisering 
eller något som följer först när ett visst beteende kriminaliserats, det vill 
säga att det klandervärda är själva överträdelsen av ett straffbud oavsett 
vilken gärningstyp som det förbjuder.453

 
 

För det andra lägger Feinberg in en annan betydelse i begreppet 
klandervärdhet. Som noterats använder han inte samma begrepp som von 
Hirsch. När Feinberg talar om klander (blameworthiness) talar han om 
motive-blameworthiness: ”On the scale of motive-blameworthiness we must 
rank such motives as personal gain or profit, the desire to cover up earlier 
wrongdoing, lust, anger, hatred, spite, revolutionary ardor, conscientious 
disobedience, and so on, through all the major categories of motivation.”454

 
  

Någon motsvarighet till von Hirsch klandervärdhetsbegrepp finns inte i 
Feinbergs resonemang. Såvitt jag förstår måste von Hirsch krav på klander 
ses som något utöver det som krävs av Feinbergs harmprincip. von Hirsch 
undviker medvetet att tala om ansvar, just för att undvika missuppfattningen 
att han talar om avsikt eller om en empirisk ökning av risken för skada, när 
det han avser är ansvar i betydelsen att uppkomsten av skadan kan sägas på 
ett straffrättsligt relevant sätt angå den agerande.455

 
 

Kan då inte klandervärdhetskravet – med von Hirschs innebörd – rymmas 
inom Feinbergs harmbegrepp? Faktum är att en samarbetsskyldighet 
förekommer hos Feinberg som rättfärdigande grund för kriminalisering i ett 
annat liknande fall, som Feinberg kallar för free-loading. Free-loading är ett 
exempel på en exploaterande orättvisa som, enligt Feinberg, är 
kriminaliseringsberättigande under harmprincipen.456 I de ackumulerade 
skadefallen krävs att tillräckligt många personer skulle utföra gärningstypen 
om den inte var kriminaliserad. Om det inte ligger i mångas intresse att 
utföra handlingen så bör den inte kriminaliseras. Men om det ligger i 
mångas intresse att utföra handlingen och skälet för att tillräckligt många 
ändå skulle avstå är att de skulle offra sitt eget intresse till exempel på 
grund av moralisk eller medborgerlig plikt – då kan beteendet kriminaliseras 
även om ingen faktisk skada skulle uppstå.457

 
 

Men hur kan kriminalisering av beteendet rättfärdigas om ingen faktisk 
skada uppstår på ett intresse? Det fåtal som i exemplet skulle utföra 
handlingen och på så sätt dra nytta av de mångas moraliska handlande, dock 
utan att skada uppkommer, kallar Feinberg för free-loaders.458

                                                 
453 Feinberg, Criminal Justice Ethics, 1986, s.23. 

 I många 
avseenden krävs samarbete i ett samhälle och free-loading, menar Feinberg, 
är exempel på exploaterande orättvisa, eftersom det är möjligt för den enda 

454 Cit. a.a. s.22. 
455 von Hirsch, 1996, s.269-270. 
456 Feinberg, 1988, s.13-14. 
457 Feinberg, 1984, s.226-227. 
458 A.a. s.226. 
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att fuska, bara för att de andra gör sin del. På så sätt exploaterar eller ut-
nyttjar han de andras samarbetsvilja till sin egen fördel459 och kränker rättig-
heter tillhörande de andra som avstår från beteendet under antagande att 
andra kommer att göra detsamma.460

 
  

Kriminalisering är, enligt Feinberg, rättfärdigat utifrån harmprincipen 
eftersom skada skulle uppstå om beteendet blev frekvent och  eftersom det 
inte finns någon anledning att undanta den som fuskar från allmänna plikter. 
Kriminaliseringen ska förhindra att fuskandet blir vanligt och om fuskandet 
blev vanligt skulle skada uppstå. Risken för skada är således det fram-
trädande elementet, men den del av harmbegreppet som utgörs av rättighets-
kränkningen – som i sin tur är den viktigaste faktorn i wronging – härleds ur 
ett utnyttjande av andras samarbetsvilja.461

 
  

Lernestedt menar att skälet för kriminalisering generellt sett i dylika fall 
anses vara just risken för skada. Det rör sig alltså om en sorts farebrott.462 
Själv förespråkar han dock istället att själva illojaliteten ses som det 
kriminaliseringsrättfärdigande skälet, istället för faran för skada.463 
Gärningarna riktar sig mot kollektiva intressen, mot ”det stora 
samarbetet”464 och illojaliteten innebär en kränkning riktad mot 
solidariteten.465 Enligt Lernestedts modell används således klandervärdhet 
som ett alternativ till negativ påverkan,466

3.2.7 Ackumulerad miljöskada och miljöbalkens 
straffbestämmelser 

 medan Feinberg godtar risken för 
skada som skäl för kriminalisering. von Hirsch använder, som framkommit, 
klandervärdheten som ytterligare ett kriminaliseringskvalificerande krav.  

Den svenska miljöbalkens straffbestämmelser i balkens 29 kapitel innehåller 
både bestämmelser som är utformade i princip som generella förbud 
relaterande till uppkomsten av en miljöskada eller åtminstone en 
presumerad risk för sådan skada och bestämmelser som enbart relaterar till 
det administrativa systemet,467 genom att vara utformade som anmälnings-
brott, tillståndsbrott eller villkorsbrott.468

 
  

                                                 
459 Feinberg, 1988, s.13. 
460 A.a. s.206-207. 
461 A.a. s.14, s.211. Genom liknande resonemang kan beteende som förefaller endast 
påverka aktören själv (och således endast kan motivera kriminalisering genom paternalism) 
övergå i samhällsskada om beteendet förekommer allt för frekvent. Hur frekvent beteendet 
måste förekomma för att skada ska föreligga beror enligt Feinberg på det aktuella 
samhällets situation och dess kapacitet att ”klara sig” utan skada oberoende av det aktuella 
agerandet (Feinberg 1986, s.23-24.). 
462 Lernestedt, 2003, s.245-246. 
463 A.a. s.246. 
464 Cit. a.a. s.244. 
465 A.a. s.246. 
466 A.a. s.256. 
467 A.a. s.260. 
468 Träskman, 2010, s.109. 
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Miljöfarliga verksamheter omfattas på detta sätt både av straffbud som 
”syftar till att säkerställa efterlevnaden av samhällets kontrollsystem” och 
straffbud som ”direkt syftar till att skydda miljön som sådan.”469 Otillåten 
miljöverksamhet (29 kap. 4 § MB) utgör exempel på den senare varianten 
och avser gärningstyperna att bryta mot villkor som uppställts i tillståndet 
för verksamheten och att bryta mot regler om förprövning av verksam-
heter.470 I 29 kap. 5 § MB (försvårande av miljökontroll) kriminaliseras 
olika brister i fullgörandet av uppgiftsskyldigheter till övervaknings-
myndighet.471

 
  

Miljöbrottbestämmelsen i 29 kap. 1 § MB, som avser bland annat utsläpp 
och förorening, utgör däremot exempel på ett straffbud utformat som ett 
generellt förbud. Om det principiellt skulle krävas dels att varje enskild 
gärning orsakar skada, dels att det sammanlagda antalet gärningar innebär 
att samhällelig skada uppstår,472

 

 torde den nuvarande utformningen av 
miljöbrott i form av orsakande av utsläpp (29 kap. 1§ 1p MB) 
diskvalificeras eftersom påverkan som utgör skada först vid kumulation av 
flera fristående aktörers gärningar som sett var för sig bidrar med nästan 
obefintlig påverkan inte skulle kunna kriminaliseras. 

Lernestedt konstaterar dels att det enligt gällande rätt tycks vara möjligt att 
förorena något som redan är förorenat, dels att självständiga aktörer kan få 
stå till svars för varandras gärningar.473 I propositionen till en tidigare 
lydelse av miljöbrottet uttalas ”Givetvis bör en förorening kunna föranleda 
straffansvar även i det fallet att den miljöskadliga effekten uppstår på grund 
av kumulation med andra föroreningar eller motsvarande. Detta synes inte 
behöva markeras uttryckligen i brottsbeskrivningen.”474 Ställningstagandet 
har senare vidhållits.475 Ringa fall undantas i och för sig från det straffbara 
området. Det som avses är bagatellartade förseelser, till exempel om det rör 
sig om en mycket liten mängd. ”I det närmaste obefintligt” är emellertid 
utrymmet för en sådan bedömning avseende ”typiskt sett farliga ämnen med 
t.ex. toxiska eller bioackumulerande eller svårnedbrytbara egenskaper”.476

 
 

Hur förhåller sig ett sådant ställningstagande till ansvar i medgärnings-
mannaskap? Den allmänna medverkansbestämmelsen 23 kap. 4§ BrB är 
tillämplig avseende alla brottsbalksbrott och på de specialstraffrättsliga brott 
där fängelse ingår i straffskalan eller där det särskilt anges att medverkan är 
straffbelagt.477

                                                 
469Cit. Prop. 2005/06:182 s.62. 

 Av bestämmelsen följer att ansvar ”ska ådömas inte bara den 
som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd” 
(23 kap. 4§ 1st. BrB). Ansvar bestäms i enlighet med bestämmelsen när 

470 A.prop. s.148. Träskman, 2010, s.109. 
471 Träskman, 2010, s.109. 
472 Lernestedt, 2003, s.257-258. 
473 A.a. s.261. 
474 Cit. Prop. 1980/81:108 s.11. 
475 Prop. 2005/06:182 s.143: ”Straffansvaret omfattar även situationer där en miljöskadlig 
effekt uppstår eller riskerar att uppstå på grund av kumulation med andra föroreningar.” 
476 Cit. Prop. 2005/06:182 s.142. Se även a.a.s.64-65. 
477 Wennberg, 2008, s.68. 
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brottet är begånget av två eller flera personer. Gärningsman är den som 
uppfyller brottsbeskrivningens rekvisit eller som gjort sig skyldig till 
förberedelse, försök eller stämpling när detta är straffbelagt. Om två eller 
flera personer begår ett brott tillsammans utan att var och en enskilt 
uppfyller alla rekvisit kan de dömas i medgärningsmannaskap förutsatt att 
de handlat tillsammans och i samförstånd. Det krävs att var och en främjat 
brottets utförande och varit införstådd med att de tillsammans kan komma 
att utföra alla brottselement.478

 
 

Förutsättningarna är således inte uppfyllda för ansvar i medgärnings-
mannaskap när miljöförorening genom ackumulation är resultatet av många 
fristående aktörers upprepade förorenande gärningar.479 Jareborg menar att 
en sådan behandling av aktörer som följer av den svenska miljöbrotts-
regleringen och som innebär att en behandling som om de hade handlat i 
samråd när så inte är fallet är orättvis: ”[…] om en bestämd skada – t.ex. ett 
vattendrag blir starkt förorenat – uppkommer som en följd av ett stort antal 
gärningar förövade av ett stort antal personer, så är det orättvist att behandla 
dessa personer som om de hade handlat i samråd (när de inte har gjort 
det).”480

 
 

Miljöbrottbestämmelsen i 29 kap 1 § kap. MB är utformad som ett generellt 
förbud och torde således stå i strid även med Feinbergs principiella upp-
ställning, åtminstone avseende kumulationsfallen. Förutom att ett system av 
Feinbergs modell möjliggör ansvarsallokering även i fall där den enskilda 
aktören inte på egen hand har åstadkommit skada – det vill säga systemet 
löser dilemmat med att de enskilda gärningarna inte når upp till gränsen för 
vad som räknas som skada – så möjliggörs även urskiljandet av gärningar 
som får kriminaliseras på ett sätt som förhindrar att straffbestämmelsen slår 
urskiljningslöst och godtyckligt. Förutom att det aktuella gärningarna är 
miljöförstörande sedda tillsammans är också de flesta nyttoproducerande. 
De utgör värdefull aktivitet. Därför, menar Feinberg, blir generella förbud 
ofta lika skadande som inget förbud alls.481

 
  

Möjligheten att inrikta miljöbrottets omfattning till sådan förorening som 
åstadkommits olovligen, och således inte alls relatera till miljöskadlig 
effekt, diskuterades när miljöbrottet infördes i brottsbalken. Lösningen 
ansågs inte lämplig eftersom det inte kunde förutsättas att special-
lagstiftningen innehåller stöd för förbud mot alla sådana gärningar som ”kan 
komma i fråga”.482

 
 

Den svenska bestämmelsen har emellertid viss anknytning till ett 
administrativt system, om än kanske inte ett idealiskt sådant i förhållande 
till vad Feinberg tänker sig. I paragrafens 3 st. uttrycks sålunda att ”[o]m en 
behörig myndighet tillåtit förfarandet […] döms inte till ansvar enligt denna 

                                                 
478 Träskman, 2010, s.83-87. 
479 Jareborg, 2001, s.403. 
480 Jareborg, 1995, s.35. 
481 Feinberg, 1984, s.229, s.244. 
482 Cit. Prop. 1980/81:108 s.11. 
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paragraf.” På så sätt skapas en möjlighet för den övriga miljörätten att 
uppställa krav på tillstånd för förorenande verksamheter, att villkora sådana 
tillstånd och att inte bestraffa den som bedriver – vad åtminstone i teorin 
kan antas vara värdefull – verksamhet i enlighet med dessa villkor.  
 
Samma stycke undantar också fall där ”förfarandet är allmänt vedertaget 
eller med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt” från det straff-
bara området. Syftet är att undanta till exempel bilkörning från det straffbara 
området, även om trafiken orsakar utsläpp av avgaser med miljöskadliga 
effekter.483 Undantaget har behållits för att det inte ska råda några oklarheter 
om att vedertagna och socialt accepterade företeelser inte är straffbara,484 
men avser fall som på grund av bristande gärningsculpa eller på grund av 
socialadekvans oavsett uttryckligt undantag skulle vara tillåtna.485

 
 

Enligt Feinberg är dock det faktum att harmlösa och nödvändiga gärningar – 
såsom till exempel just bilkörning – annars skulle omfattas av harm-
principen skäl för att ackumulerade skadefall inte utan ett administrativt 
system kan anses uppfylla skadekravet. Bilkörning utgör i själva verket ett 
typexempel på problematiken avseende ackumulerad skada: En bil gör 
ingen skada. Hundra bilar kanske påverkar luftens kvalitet, men knappast 
till den grad att harmprincipens skadekrav uppfylls. Någonstans på den 
ökande skalan av antalet bilar uppkommer emellertid skada.486 Konkreta 
skador kan knappast kopplas till en enskild bilförare eller ens en tydlig 
tidpunkt eller en tydlig avgasmängd. Ingen enskild bilförare är tillräcklig 
eller nödvändig för skadornas uppkomst. Varje förare bidrar med en 
obetydlig påverkan i skadans riktning.487

 

 Till detta kommer att bilkörning 
många gånger torde kunna sägas utgöra både värdefull, vardaglig och ibland 
nödvändig aktivitet. Att förmedla klander genom kriminalisering framstår 
varken som genomförbart eller önskvärt och mycket riktigt är det ju 
naturligtvis inte aktuellt. Bilkörningen utgör emellertid just därför i min 
mening ett bra exempel på motsägelserna som måste konfronteras på 
miljöstraffrättens område. 

Att de straffrättsliga reglerna används som uppbackning till den i huvudsak 
förvaltningsrättsliga miljörätten är vidare inte utan implikationer. 
Sambandet innebär att straffbuden innehåller hänvisningar till bestämmelser 
som inte är straffrättsliga utan som till exempel beslutats av en myndighet. 
Myndigheternas beslutsfattande avseende miljöfrågor präglas av stor 
flexibilitet och ändamålsenlighetsprövningar utifrån mål- och medel-
orienterade normer. Myndigheten har att göra intressejämförelser. Träskman 
konstaterar att ”[j]u större ekonomiska förmåner som står på spel – ofta 
bedömt utgående från ett begränsat lokalt eller nationellt perspektiv – desto 
större tillåts de negativa konsekvenserna vara.”488

                                                 
483 Prop. 1980/81:108 s.18. Prop. 1997/98:45 Del 2 s.304. 

  

484 Prop. 2005/06:182 s.63. 
485 Träskman, 2010, s.126. 
486 Feinberg, 1984, s.228. 
487 Kernohan, Social Theory & Practice 1993 s.54-55.  
488 Cit. och resten av stycket Träskman, 2010, s.20. 
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Det är precis den komplexitet som Feinberg förutsäger och som han 
framhåller att harmprincipen inte kan lösa.489 Det förvaltningsrättsliga 
systemet innebär ofrånkomligen att den rättsliga behandlingen av miljö-
frågorna till största delen handlar om legalisera risker och skador. I och med 
tillåtandet förlorar skadorna sin straffrättsliga relevans.490 Det innebär också 
att regleringen till stor del riktas mot mindre lagöverträdelser.491 Det faktum 
att myndighetsbesluten som läggs till grund för den straffrättsliga 
bedömningen inte alltid är helt tydliga är också problematiskt i förhållande 
till legalitetsprincipen.492

 
  

Nuotio framhåller att det finns helt teoretiskt okomplicerade fall som säkert 
förekommer ofta, till exempel att en enskild verksamhet överskrider fast-
ställda utsläppsgränser och därför odiskutabelt orsakar lokala miljö-
skador.493 Det finns också fall som är skadliga fristående från den 
förvaltningsrättsliga regleringen. Kernohan exemplifierar med fallet att 
kvicksilver släpps ut i en sjö. 494 Ju mer ackumulerade skadorna är och ju 
vidare perspektiv som intas avseende miljöskadorna, ju svårare blir det 
emellertid att upprätthålla förmedlingsledet mellan gärning och skada. Att 
viss del av skadorna legaliseras och tappar sin straffrättsliga relevans 
försvårar ytterligare urskiljandet av brottsliga skador.495

 
  

Hittills har fokuserats främst på miljöförorening. Som tidigare nämnts utgör 
miljöskadliga utsläpp typexemplet på ackumulerade skadefall, men det är 
inte den enda skadetypen i miljöbalkens 29 kapitel som är av kumulerande 
slag. Ett annat exempel är skadorna som straffbudet förseelse mot områdes-
skydd (29 kap. 2a§ MB) syftar till att motverka. Straffbudet kriminaliserar 
överträdelsen av en föreskrift eller bestämmelse som meddelats med stöd av 
7 kap. MB för skyddet av till exempel ett naturreservat eller ett strand-
skyddsområde. Överträdelsen i sig är tillräcklig för straffansvar. Någon 
bedömning avseende skaderisk behöver inte göras. Syftet med en sådan 
utformning är bland annat att straffbudet ska omfatta även ackumulerade 
skadefall: ”Även små överträdelser som endast när de upprepas riskerar leda 
till skada kan därmed bestraffas.”496 Föreskrifter av det slag som avses i 
straffbestämmelsen kan tillkomma just för att förhindra upprepningar av 
ageranden som isolerade inte medför skada.497

 
 

                                                 
489 Feinberg, 1984, s.232.  
490 Träskman, 2010, s.20. Nuotio, Retfærd 1991, s13-14. 
491 Nuotio, Retfærd 1991, s.9, s.14. 
492 Träskman, 2010, s.17, s.20. Av legalitetsprincipen följer bland annat att lagstiftaren inte 
bör ”[…] utfärda (alltför) obestämda bestämmelser rörande det straffrättsliga ansvaret.” Cit. 
Jareborg, 1992, s.94. 
493 Nuotio, Retfærd 1991, s15. 
494 Kernohan, Social Theory & Practice, 1993, s.54. 
495 Nuotio, Retfærd 1991, s15. 
496 Cit. prop. 2005/06:182 s.69. 
497 A. prop. s.68. 



 77 

Ett annat fall av agerande som ackumulerat leder till skada är nedskräpning. 
Från den 10 juli 2011498 gäller att nedskräpning av normalgraden straffas i 
enlighet med 29 kap. 7§ MB, medan lindrigare fall urskiljs från denna 
bestämmelse och istället straffas som nedskräpningsförseelse i enlighet med 
det nya straffbudet 29 kap. 7a§ MB med endast penningböter i 
straffskalan.499 Ingen förändring av det straffbara området är avsedd.500 Små 
mängder bortslängda engångsartiklar, såsom dryckesförpackningar och en-
gångsgrillar faller in under den nya bestämmelsen. Det är kumulerad skada 
som ska motverkas: ”Dessa typer av nedskräpning kan ofta ses som en del 
av en större kollektiv nedskräpning som förfular allmänna platser. En liten 
förseelse som tillsammans med många andra likadana små förseelser bidrar 
till en nedskräpningen [sic] av en plats bör alltså kunna anses vara en 
nedskräpningsförseelse […]”.501 Ringa fall, exempelvis att slänga en fimp 
eller en biljett, undantas. Huruvida platsen som nedskräpningen sker på är 
utsatt för kollektiv nedskräpning ska dock precis som tidigare beaktas vid 
bedömningen och kan medföra att gärningen inte bedöms vara ringa.502

 
  

Nedskräpningsförseelse och förseelse mot områdesskydd avser också 
gärningstyper som måste upprepas innan reell skada föreligger. Att införa 
ett administrativt tillståndssystem avseende nedskräpning förefaller 
emellertid främmande. Faktum är att nedskräpning inte faller in under 
Feinbergs definition av ackumulerad skada, eftersom kravet på att ett 
generellt förbud skulle leda till lika stor eller större skada som ett generellt 
tillåtande inte uppfylls.503

 
 

Grunden för ett sådant resonemang kan sökas i regelutilitarism.504 Ett 
förekommande exempel rör bevarandet av en gräsmatta. Om en person går 
över gräsmattan kommer inte gräset att skadas i någon egentlig mån. Först 
när ett visst antal personer har tagit vägen över gräsmattan kommer gräset 
att skadas. När denna gräns överstigs kommer att variera beroende på övriga 
omständigheter, såsom säsong och väder. Varje person kan resonera att det 
är okej att korsa gräsmattan efterson gräset inte skadas genom den enskilda 
överfarten, med resultatet att gräsmattan förstörs. Regelutilitaristen ser 
däremot anledning till ett generellt förbud mot att korsa gräset.505

 
  

Feinberg menar att eftersom det saknas ett icke godtyckligt sätt att urskilja 
tillåtna överfarter och eftersom förbudet endast orsakar en mindre olägenhet 
kan ett generellt förbud rättfärdigas.506

                                                 
498 Prop. 2010/11:125. Bet. 2010/11:MJU24, Rskr. 2010/11:276. 

 Enligt Kernohan är generella förbud 

499 Prop. 2010/11:125  s.14. 
500 A. prop. s.43. 
501 Cit och föregående mening A.prop. s.19. 
502 A. prop. s.20-23, s.42-43.  
503 Feinberg, 1984, s.229, s.263. 
504 Paralleller kan också dras till allmänningens tragedi. ”Allmänningens tragedi 
kännetecknas av att varje individ har ett eget intresse av att inte bete sig på det sätt som är 
samhällsekonomiskt önskvärt.” Cit. Dahlman, 2007, s.140. Se vidare a.a.s.140-146 och 
Kyllönen & Laakso, 2002, s.6-7. 
505 Kernohan, Social Theory & Practice 1993, s.58. 
506 Feinberg, 1984, s.263. 
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av att korsa alla gräsmattor alltid, kanske inte den bästa lösningen. Är den 
aktuella gräsmattan utsatt eller riskerar att den att utsättas för 
överbelastning? Eller rör det sig tvärtom om en underanvänd gräsmatta i en 
park med positiva rekreationsmöjligheter? Kanske finns det individer som 
utifrån en viss roll kan få tillstånd att beträda gräset med viss uppnådd nytta 
utan att skadegränsen överträds? Sådana omständigheter kommer också att 
variera under tid beroende på historisk och social kontext.507

3.2.8 Avslutande kommentarer 

  

Ett av miljöskadornas särdrag är att en skada många gånger uppkommer 
först när flera fristående agerande utför gärningar som sedda isolerade inte 
leder till skada, men som påverkar miljön i skadande riktning. Detta medför 
särskilda utmaningar när det gäller att på ett rättvist sätt tillskriva enskilda 
individer ansvar för uppkomna skador.  
 
Miljöbalken innehåller avseende ackumulerade skadefall både straffbud 
som, mer eller mindre, är utformade enligt Feinbergs resonemang och straff-
bud som är mer generellt utformade. Att notera är dock att vissa typer av 
straffbud, som i och för sig kräver upprepade gärningar för skada ska upp-
komma, enligt Feinberg faller direkt under harmprincipen. Enligt min 
tolkning gäller det förutom nedskräpning, även förseelse mot områdes-
skydd. Förorening utgör dock ett tydligt exempel på en i Feinbergs 
bemärkelse ackumulerad skada. Den svenska kriminaliseringen av 
förorening innehåller ett generellt förbud och kan därför trots undantagen, i 
min mening, inte anses helt förenlig med harmprincipen utifrån Feinbergs 
modell. 
 
Förhållandet mellan harmprincipen och ackumulerad skada är emellertid 
inte helt problemfritt även om Feinbergs modell godtas. En svårighet är 
komplexiteten, inte minst av alla intressen som måste vägas samman. 
Harmprincipen utgör inget tillräckligt verktyg för att utforma det 
förvaltningsrättsliga system som de straffrättsliga bestämmelserna har sådan 
stark anknytning till. Även om Feinbergs modell är återhållsam jämförd 
med den kriminalisering som existerar på miljöområdet, medför den också 
vissa risker för ökad nykriminalisering genom att rättfärdigandet baseras på 
att ett administrativt system skjuts in mellan gärningstypen och det 
skyddsvärda intresset. Detta undersöks vidare i kapitel 3.3. Det har också 
framkommit att anknytningen till det förvaltningsrättsliga systemet innebär 
att kriminaliseringen blir beroende av en formell klassificering av tillåtet 
och otillåtet, vilket i sin tur får konsekvenser i förhållande till vissa 
straffrättsliga principer samtidigt som klanderelementet försvagas.  
 
En ackumulativ tolkning av harmprincipen skulle, om den vore tillämplig 
avseende kriminalisering, kunna lösa såväl brist på allmängiltighet som 
motiverande av kriminalisering fristående från ett administrativt system. Jag 
                                                 
507 Kernohan, Social Theory & Practice, 1993, s.58-59, s.67. Feinberg, 1985, s.263. 
Kriminaliseringen förseelse mot områdesskydd förefaller vara i linje med Kernohans 
resonemang, medan nedskräpning följer Feinbergs modell. 
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har emellertid inte, såvitt min undersökning har kunnat sträcka sig, hittat 
någon förespråkare för en sådan lösning. Antagligen är skälet för det att med 
en så vid tolkning av harmprincipen förlorar den sin begränsande kapacitet. 
 
Ett annat angreppssätt är att komplettera harmprincipen i det avseende som 
den tycks brista vid motiverande av kriminalisering i ackumulerade 
skadefall. Det framkom redan i kapitel 2 att Feinbergs resonemang kan 
kritiseras för att förbise straffets viktigaste särdrag, att förmedla klander. I 
min mening framstår detta som det största problemområdet när det gäller 
miljökriminaliseringar. Gränsen mellan förbjudet och tillåtet med samma 
effekt är så otydlig att det krävs väl genomtänka resonemang om när 
klandervärdhet kan förmedlas på ett trovärdigt sätt. Någon fullständig teori 
om klander på området förefaller emellertid saknas. 
 
Klandervärdhetskravet kan verka kriminaliseringsbegränsande om det läggs 
utöver Feinbergs uppställning. Å andra sidan är inte von Hirschs koncept 
lika nära knutet till ett administrativt fördelningssystem. Generellt 
tillämpbara förbud som inte utgör uppbackning av ett sådant system får 
därför anses kriminaliseringsutvidgande i förhållande till Feinbergs modell. 

3.3 Avstånd till miljöskadan 

3.3.1 Introduktion 
Enligt Nuotio har risksamhällets logik redan haft väsentlig påverkan på det 
straffrättsliga systemet, särskilt när det gäller ökad specialstraffrättslig 
reglering och den ökade fokuseringen på objektivt risktagande.508 Allt-
eftersom det blir möjligt att fastställa allt längre kausalkedjor mellan 
gärningstyper och skador på miljön ökar området som harmprincipen kan 
rättfärdiga kriminalisering avseende. Å andra sidan finns exempel på 
miljöskador som utvecklas under längre tid och först kan konstateras lång 
tid efter orsakandet, vilket försvårar fastställandet av kausalförhållanden på 
sätt som straffrättsliga bestämmelser kan antas kräva. Miljörätten reglerar 
gärningstyper som orsakar osäkra och framtida skaderisker. Ny teknik 
medför också osäkra konsekvenser och eventuellt okända risker. Det som 
inte verkar medföra någon skada idag kanske gör det i framtiden.509

 
 

Därtill finns skillnader mellan naturvetenskapens och juridikens metodik 
avseende risker och orsakssamband, där naturvetenskapen arbetar med 
sannolikhetskalkyler, medan juridiken snarare arbetar med visshets-
begrepp.510

 

 Miljöstraffrätten utgör därför ett problematiskt område även 
utifrån det materiella avståndsperspektivet. 

                                                 
508 Nuotio, Retfærd 1991, s.7.  
509 Lin, Wisconsin Law Review 2006, s.900, s.907-908, s.968-969. O’Hear, The Journal of 
Criminal Law and Criminology 2004, s.149. 
510 BRÅ RAPPORT 2002:12, s.23. Se också Karlmark, 2009, s.102-103. 
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Detta skiljer sig från det perspektiv som antogs i kapitel 3.2 om 
ackumulerad skada. Sådana gärningars avstånd till den resulterande skadan 
är av en annan karaktär. De är inte avlägsna skadan på så sätt att de utgör ett 
tidigt skede i en handlingsprogress i riktning mot skadan utan på så sätt att 
den fullbordade gärningen leder till en alltför liten påverkan på intresset om 
den ses isolerad från andra liknande eller likadana gärningatyper.511

 

 Samma 
avståndsfrågor aktualiseras emellertid om dessutom den aktuella gärnings-
typen endast riskerar orsaka sådan påverkan som först blir relevant vid 
ackumulation.  

I en annan bemärkelse kan ackumulerad skada, endast utifrån det faktum att 
ackumulation krävs, anses vara ”avlägsen skada”.512 Vissa resonemang 
avseende konceptet avlägsen skada, som inte specifikt rör handlings-
progressen, är därför lika. von Hirsch menar till exempel att samma problem 
avseende klandervärdhet uppstår kring ackumulerade skador och skador 
som är avlägsna på andra sätt.513

3.3.2 Materiellt avstånd och klandervärdhet 

 

von Hirsch menar att skadans omfattning och sannolikhet som ska beaktas 
enligt the Standard Harm Analysis, inte utgör tillräckligt underlag för att 
avgöra om kriminalisering kan rättfärdigas när det gäller avlägsna skador, 
på samma sätt som när det gäller ackumulationsfallen. Krav som avser 
tillräckligt empiriskt underlag för att gärningstypen leder till en viss skada 
kan inte fungera som en bra kriminaliseringsbegränsare, helt enkelt eftersom 
omfattning och sannolikhet blir allt svårare att fastställa med avståndet till 
skadan.514

 
 

Försvararen av att the Standard Harm Analysis räcker, skulle kunna invända 
att just därför är analysen en bra begränsare; blir den empiriska länken allt 
för spekulativ diskvalificeras kriminaliseringen, vilket är själva syftet med 
harmprincipen. Här återfinns emellertid ett dilemma, som är särskilt 
framträdande avseende miljökriminaliseringar: ”It is not only the more 
debatable prohibitions which involve difficult-to-estimate risks; so do 
seemingly more attractive areas of possible intervention such as those 
regarding the environment. It is very hard, for example, to gauge the effects 
of global warming.”515 skriver von Hirsch.  En allt för strikt hållen 
harmprincip skulle leda till att miljökriminaliseringar i allt för stor 
utsträckning ifrågasätts, medan en utvidgad harmprincip skulle öppna för 
kriminalisering i allt för stor utsträckning.516

 
  

                                                 
511 Wallerstein, Cardozo Law Review, s.2710. 
512 Husak och von Hirsch inkluderar ackumulerad skada när det talar om avlägsen skada 
(Husak, Arizona Law Review, 1995, s.160 not 45 respektive von Hirsch, 1996, s.265.) 
513 von Hirsch, 1996, s.265-268. Se vidare nedan. 
514 A.a. s.274. 
515 Cit. a.a. s.274. 
516 A.a. s.274. 
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Klandervärdhetsresonemang utgör enligt von Hirsch inte endast lösningen 
på detta dilemma, utan tillför den principiella klanderdimensionen som kan 
ses som straffets själva essens, men som harmprincipen helt förbiser.517 
Någon komplett teori om klandervärdhetsprinciper har inte utarbetats,518 
även om von Hirschs övergripande resonemang kan erbjuda vägledning i 
vissa fall (se vidare nedan om materiellt avstånd och tidigare kapitel om 
ackumulerad skada). Något längre resonemang om klandervärdhet i 
förarbetena till miljöbalkens straffbestämmelser har jag inte hittat. Till 
exempel i ett delbetänkande från Miljöbalkskommittén nöjde man sig med 
att uttala att beteenden som är skadliga för hälsa eller miljö givetvis är så 
klart klandervärda att de bör vara kriminaliserade, det gäller också 
gärningstyper som typiskt sett medför risk för sådan skada eller fara.519 
Noteras kan att Miljöbalkskommittén förefaller koppla klandervärdheten till 
förekomsten av skada eller skaderisk.520

3.3.3 Materiellt avstånd och miljöbalkens 
straffbestämmelser 

 

Anknytningen till det förvaltningsrättsliga systemet, som med Feinberg 
motiveras av miljöfrågornas ackumulativa egenskaper, medför även vissa 
avståndsfrågor utifrån materiell handlingsprogress på så sätt att mätningen 
utförs utifrån en tänkt händelsekedja i förhållande till det resultat som 
kriminaliseringen ytterst avser förhindra. Enligt Lernestedt är, som tidigare 
nämnts, avståndsmätningen ett sätt att säkerställa att eventuell kritik inte 
bemöts utan att det verkliga avståndet påverkas, till exempel genom att ett 
nytt sekundärt intresse förs in närmare gärningstypen eller att ett annat 
intresse hänvisas till istället, som är mer skyddsvärt men som ligger på stort 
avstånd från gärningstypen.521

 
  

I 29 kap. MB finns dels straffbud med miljön eller människors hälsa som 
det primära intresset, dels straffbud med kontrollsystemet på miljöområdet 
som det primära intresset. I förarbetena anges att straffbuden med miljön 
som primärt skyddsintresse avser gärningar som påverkar eller riskerar att 
påverka miljön. Straffbuden med kontrollsystemet som det primära skydds-
intresset, såsom otillåten miljöverksamhet, avser däremot gärningar som 
inte behöver utgöra någon omedelbar risk för skada på miljön.522

                                                 
517 von Hirsch, 1996, s.274-275. 

 Syftet är 
att omgärda det skyddsvärda intresset med ett indirekt skydd. Det är till-
räckligt för straffansvar att en viss bestämmelse har överträtts och straff-
ansvar uppkommer oavsett om någon fara för skada förelegat. De 

518 A.a. s.272, s.276. 
519 SOU 2002:50, s.238-239.  
520 Jfr också följande uttalande: ”Brott som medför skada på människors hälsa eller på 
miljön eller som medför risk för sådana skador synes i allmänhetens ögon vara förkastliga.” 
Cit. Miljöbalkskommittén SOU 2002:50 s.233. 
521 Lernestedt, 2003, s.273, s.301, s.303-304. 310. 
522 SOU 2004:37 s.111-112.  
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kriminaliserade gärningarna ligger således flera led från intresset av miljö-
skydd.523

 
  

Kriminaliseringarna motiveras av att gärningar som sätter kontrollsystemet 
ur spel och omöjliggör eller försvårar miljöskyddsprövningar och tillsyn 
också i förlängningen innebär en risk för negativ påverkan på miljön eller 
människors hälsa. Den nära kopplingen mellan kontrollsystemet och miljön 
lyfts fram; negativ miljöpåverkan sker till stor del inom ramen för tillstånds-
given verksamhet och genom kontrollsystemet uttolkar och preciserar 
myndigheterna de allmänna hänsynsreglernas krav.524

 
  

Som också framgår av förarbetsuttalandena måste miljöskyddet anses vara 
det yttersta intresset även i de fall där kontrollsystemet skjuts in som ett 
sekundärt intresse närmare gärningen. Det blir därför fråga om ett avsevärt 
avstånd från det skyddsvärda intresset. Så konstaterar O’Hear: ”[…] if 
violations of the first-order prohibitions of environmental law (‘do not 
discharge more than x amount of y pollutant in z period of time’) typically 
give rise to relatively remote risks of injury, violations of second-order 
regulations (record-keeping and reporting requirements) are yet that much 
further removed from the sorts of actual harm with which the criminal law 
usually concerns itself.”525 Vid en jämförelse med Jareborgs gradindelning 
avseende gärningstypers avstånd till skyddsintresset förefaller inte sådana 
gärningstyper i alla fall ens nå upp till den grad som ligger längs bort från 
intresset.526 Det krävs därmed att miljön anses vara ett så skyddsvärt intresse 
att ett mycket omfattande buffertläggande får anses motiverat.527

 
 

Exempel på straffbud med kontrollsystemet som primärt skyddsintresse är 
otillåten miljöverksamhet (29 kap. 4§ MB), vissa villkorsbrott undantagna, 
och försvårande av miljökontroll (29 kap. 5§ MB).528 Otillåten 
miljöverksamhet omfattar överträdelser av miljöbalkens regler om 
förprövning, anmälan och tillståndsvillkor avseende verksamheter och andra 
åtgärder.529 Straffbudet ska skydda ”det allmännas intresse att utöva kontroll 
över verksamheter som kan vara farliga för miljön, oavsett skaderisken i det 
enskilda fallet.”530 Försvårande av miljökontroll avser överträdelser av 
handlingsregler i miljöbalken, eller som regeringen har meddelat med stöd 
av balken, avseende uppgiftslämnande och underrättelser bland annat i 
samband med ansökan och anmälan som ska ges in till myndighet.531

 
 

I denna bemärkelse närmare det yttersta intresset av att skydda miljön ligger 
exempelvis kriminaliserande av gärningstyper som riskerar medföra 
                                                 
523 Prop. 1997/98:45 Del 1 s.527. 
524 SOU 2004:37, s.112-113. SOU 2002:50 s.239. 
525 Cit. O’Hear, The Journal of Criminal Law and Criminology 2004, s.154. 
526 (”4) [Gärningstypen kan] under vissa omständigheter […] bidra till att skyddsintresset 
kränks”) Cit. Jareborg, 2001, s.54. Jfr. ovan kapitel 2.3.4. 
527 Jfr. Ovan kapitel 2.3.4. 
528 SOU 2004:37 s.112. 
529 Träskman, 2010, s.165-166. 
530 Cit. Karlmark, 2009, s.289. 
531 A.a. s.317. 
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förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter eller annan 
betydande olägenhet i miljön (miljöbrott 29 kap. 1§ MB).532

 

 Gärnings-
typerna som valts ut till kriminalisering i förhållande till sådana risker är 
bland annat själva orsakandet av utsläpp (1p.) och förvaring eller 
bortskaffande av ämne eller avfall på vissa sätt (2p.).   

Ett annat exempel på en gärningstyp som enligt Miljöbalkskommittén ligger 
närmare det yttersta skyddsintresset finns i straffbudet om miljöfarlig 
kemikaliehantering (29 kap. 3§ MB).533 Bestämmelsen avser bl.a. brott mot 
den allmänna skyldigheten att iaktta försiktighetsmått, såsom att krav på 
förvaring eller förpackning inte uppfylls, ”exempelvis att kemikalier ska 
förvaras på ett sådant sätt att barn eller djur inte kommer åt dem eller att de 
ska förpackas på ett sådant sätt att innehållet inte läcker ut.”534

 
  

Mellan de straffbud som har miljön eller människors hälsa som det primära 
intresset och de straffbud som har kontrollsystemet som det primära 
intresset finns i miljöbalken även en tredje typ av bestämmelser som också 
kriminaliserar överträdelser av föreskrifter, men där en sådan överträdelse 
innebär en mer direkt risk för skador på miljön eller människors hälsa. 535

 
  

Kemikalieregistreringsbrott (29 kap. 3b§) utgör exempel på ett sådant 
straffbud. Bestämmelsen kriminaliserar underlåtenhet att uppfylla vissa 
registrerings- och informationskrav som följer av bestämmelser i EG-
förordningen om kemikalieregistrering (Reach-förordningen)536 som straff-
budet hänvisar till. Av förordningen följer att kunskapen om farliga egen-
skaper hos kemiska ämnen ska ökas genom att karläggning ska ske i större 
omfattning. Därmed ska riskbedömningar avseende användningen för-
bättras. En viktig del av detta utgörs av kraven på registrering och på att i 
samband med registreringen uppge information om hälso- och miljö-
egenskaper, för att det ska vara tillåtet att tillverka och släppa ut vissa 
ämnen på marknaden. Registreringen ska skydda samhällets kontrollsystem 
genom att information som kan utgöra grund för begränsningsbeslut tas 
fram och även skydda människors hälsa och miljön mer direkt genom att 
motverka att användaren tillämpar felaktiga riskhanteringsåtgärder på grund 
av bristande information.537

 
 

Bristfällig miljöinformation (29 kap. 6§ MB) utgör ett annat exempel på ett 
sådant straffbud som kriminaliserar normöverträdelser, men där en sådan 
överträdelse innebär en mer direkt skaderisk. Bestämmelsen straffbelägger 
bland annat felaktig märkning av en kemisk produkt, vilket direkt kan leda 

                                                 
532 SOU 2004:37 s.112. 
533 A.a. 
534 Cit. prop. 2009/10:211 s.20. 
535 SOU 2004:37 s.112. 
536 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Prop. 
2007/08:80 s.37). 
537 Prop. 2007/08:80 s.95-100 
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till skador till exempel om en produkt till följd av den felaktiga märkningen 
hanteras på ett inkorrekt sätt.538

 
 

Bristfällig miljöinformation är också ett av de straffbud på miljöområdet 
som aktualiserar frågan om sista möjliga punkten för ingripande genom 
kriminalisering (intervening choice). Principen om sista möjliga punkten för 
ingripande rör, som nämnts, fallet att det finns mellanliggande skade-
minimerande åtgärder som kan vidtas mellan den kriminaliserade gärnings-
typen och skadans eller skaderiskens uppkomst. Kriminalisering kan i 
sådana fall vara svårt att rättfärdiga.539 von Hirsch menar emellertid att det 
kan finnas omständigheter i sådana fall - när skadan eller skaderisken inte 
uppkommer direkt på grund av den gärningstyp X som kriminaliseras utan 
först när den agerande själv eller andra agerande utför ytterligare gärningar 
Y och Z – som innebär att den som utför gärningen X rätteligen kan 
klandras för skadans uppkomst.540

 
 

Ett sådant fall utgörs av att någon producerar hälsofarliga produkter. 
Skadans uppkomst beror då inte så mycket på andras fristående efter-
kommande val, utan de efterkommande val som leder till skadan har i någon 
mån garanterats av producentens ursprungliga gärning X att producera 
varan. Om detta inte är fallet, utan det krävs efterföljande gärningar, ligger 
gärningstypen X på så långt avstånd från skadan att särskilda principer krävs 
för att etablera klandervärdhet.541

 
  

Enligt von Hirsch är nämligen, som tidigare framkommit, samarbetsskyldig-
heten rollrelaterad: ”It is one thing to assert that manufacturers, specializing 
in the making of a product, should have an obligation to co-operate in a 
scheme of legal regulation (backed by criminal sanctions) that is designed to 
minimize the product’s harmful environmental effects. It is quite another to 
say those obligations should be extended to casual users.”542

 
  

Ett sätt att begränsa de allmänna förbuden som syftar till att förhindra 
avlägsna skador är, med von Hirsch, att knyta tillämpligheten till 
specialiserade aktiviteter. Därmed kan klandervärdheten knytas till 
åsidosättandet av en rollbaserad samarbetsskyldighet. En sådan avgränsning 
underlättar också allmänhetens förutseende av vilka straffbud som en viss 
gärning kan träffas av. Om till exempel en viss produkt medför risker för 
miljöskador är det rimligare att kräva att den som producerar varan känner 
till miljöeffekterna och tillämpbara förbud avseende sin specialiserade 
verksamhet, än att kräva att den som konsumerar varan har samma 
kännedom. Konsumenten påverkas av förbudet genom att vissa produkter 
försvinner från marknaden, men utsätts inte för något straffhot.543

                                                 
538 SOU 2004:37 s.112. 

  

539 Husak, Arizona Law Review, 1995, s.177-178. von Hirsch, 1996, s.264. Wallerstein, 
Cardozo Law Review, 2007, s.2714-2715. 
540 von Hirsch, 1996, s.266-267. 
541 A.a. s.267. 
542 Cit. a.a. s.268. 
543 A.a. s.271-272. 
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Straffansvaret avseende produktinformation i form av klassificering av 
ämnen och blandningar enligt kemikalieklassificeringsförordningen (29 kap. 
6§ 1 st. 6p. MB) omfattar exempelvis tillverkare och importörer, men även 
nedströmsanvändare.544 Nedströmsanvändare omfattar industriella och 
professionella användare samt formulerare (tillverkare av en blandning av 
ämnen).545 Straffansvaret för märkning omfattar leverantörer, inklusive 
återförsäljare.546 I propositionen anges att den vida personkretsen motiveras 
av att det är rimligt att straffansvar avseende produktinformation omfattar 
den som avser dra ekonomisk fördel av en verksamhet som innebär 
hantering av kemiska produkter.547

 
 

Samma bedömning användes vid en tidigare utformning av 29 kap. 6§ MB 
som motivering för att låta straffansvaret träffa en vidare krets än den som 
Miljöbalkskommittén föreslagit.548  Avseende krav på klassificering menade 
kommittén att straffansvaret borde begränsas till att enbart gälla den som 
tillverkar eller för ut produkter ur landet eller för in produkter till landet. I 
detaljhandelsledet saknas nämligen i regel tillräcklig kunskap för produkt-
klassificering. Detsamma gäller aktörer som förpackar, packar om eller 
ändrar produktens namn, som dock borde träffas av straffansvar avseende 
märkning och lämnande av säkerhetsdatablad, men inte klassificering.549

 
  

Exempel på straffansvar som träffar nedströmsanvändare finns också i 29 
kap. 8§ 10p. MB avseende skyldighet att i vissa fall upprätta kemikalie-
säkerhetsrapport. Med nedströmsanvändare avses här fysisk eller juridisk 
person som använder ett ämne i sin industriella eller professionella verk-
samhet, som inte är tillverkaren eller importören. Även små nedströms-
användare som befinner sig långt ner i distributionskedjan omfattas. 
Distributörer och konsumenter omfattas inte. Syftet är att undvika skada 
eller risk för skada i nedströmsanvändarens verksamhet och längre ner i 
distributionskedjan.550 Exempelvis avseende överträdelser av krav på barn-
skyddande förslutning på förpackningar som innehåller vissa särskilt farliga 
ämnen (29 kap. 3§ 2st. 10p. MB) omfattas däremot inte återförsäljare.551

 
 

Kriminaliseringen av överträdelse av registreringskrav enligt bestämmelsen 
om kemikalieregistreringsbrott (29 kap. 3b§ MB) inskränks till att avse 
registreringspliktiga tillverkare, producenter eller importörer. Avseende 
övriga aktörer anses lämpligare att använda andra tillsynsinstrument.552

 
 

 

                                                 
544 Prop. 2009/10:211 s.27. 
545 A. prop.  s.16. 
546 A. prop. s.27. 
547 Prop. 2005/06:182 s.100. Prop. 2009/10:211 s.27.  
548 Prop. 2005/06:182 s.100. 
549 SOU 2004:37 s.263-264. 
550 Prop. 2007/08:80 s.111-113, s. 
551 Prop. 2009/10:211 s.23-24, s.32. 
552 Prop. 2007/08:80 s.99. 
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3.3.4 Tekniskt avstånd och miljöbalkens 
straffbestämmelser 

3.3.4.1 Fullbordade brott 
Utvecklingen av den tekniska utformningen av brotten i miljöbalken har 
inneburit en kriminaliseringsutvidgning genom att ha gått i riktning från 
skadedelikt till faredelikt i allt större utsträckning. I regel krävs alltså inte att 
någon faktisk skada har uppkommit för att straffansvar ska kunna 
ådömas.553

 

 Noteras kan att Miljöbalkskommittén låtit miljöskadornas 
ackumulerande karaktär motivera farekriminalisering:  

”Vid bedömningen av vad som är allvarligt måste följande beaktas. Överträdelser av 
miljöregler kännetecknas i stor utsträckning av att de konkreta riskerna i de enskilda fallen 
inte alltid är stora, men överträdelserna sammantagna med andra överträdelser och med 
annan belastning på miljön kan orsaka stora störningar och olägenheter. Det finns alltså 
anledning att se allvarligt på sådana överträdelser som typiskt sett medför risker för skador, 
störningar eller andra olägenheter för människors hälsa eller miljön, utan att det i det 
enskilda fallet nödvändigtvis finns konkreta risker.”554

 
 

Nedan följer en exemplifierande genomgång av den tekniska utformningen 
av några centrala brott i miljöbalkens 29 kap. när det gäller krav på skada 
och fara. Det kan påminnas om att det inte råder full konsensus om hur olika 
utformningar ska etiketteras.  
 
Miljöbrott genom utsläpp i miljön (29 kap. 1§ 1p. MB) omfattar orsakande 
av utsläpp av ämne som ”typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller 
kan medföra” skadlig förorening eller annan olägenhet i miljön. Miljöbrott i 
form av utsläpp utsträcks således till att omfatta abstrakt fara. ”Det behöver 
inte visas att det ämne som släppts ut just i det aktuella fallet riskerar att 
leda till skadliga effekter utan det räcker med att ämnet typiskt sett är sådant 
att ett utsläpp av det kan få sådana konsekvenser.”555 Om det aktuella ämnet 
typiskt sett är farligt på sättet som anges är det tillräckligt att visa att ämnet 
släppts ut.556 Syftet med en sådan utformning är att även fall där skaderisken 
i det enskilda fallet inte har varit särskilt stor ska omfattas av straffansvar.557

 
 

Huruvida skaderisken har kunnat avvärjas genom åtgärder efter utsläppet 
ska inte påverka bedömningen av den typiska risken.558

                                                 
553 Träskman, 2010, s.21. 

  Av lagtexten följer 
vidare att föroreningen som kan medföras ska vara skadlig i en omfattning 
som inte har ringa betydelse och att olägenheten som kan medföras ska vara 

554 Cit. SOU 2002:50 s.235. Kommittén förefaller här enligt min tolkning avse den 
ackumulerade effekten av “miljöskadorna” i innebörden alla miljöskador, inte till exempel 
en ackumulerad skada på en viss sjö, även om gränsen här emellan i och för sig inte är så 
skarp.  
555 Cit. Prop. 2005/06:182 s.141. 
556 Karlmark, 2009, s.183. 
557 Prop. 2005/06:182 s.58. 
558 Prop. 2005/06:182 s.59. Träskman, 2010, s.117. 
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betydande. Bedömningen av om detta är fallet beror bland annat på det 
aktuella ämnets egenskaper.559

 
 

Omfattas gör också utsläpp av ämnen som inte typiskt sett vid utsläpp i 
miljön, men som i förhållande till den aktuella recipienten typiskt sett, inne-
bär fara för skadliga effekter i just den miljön. I förarbetena exemplifieras 
med att gödande och syreförbrukande ämnen släpps ut i känsliga vattendrag 
eller att salt släpps ut i en känslig biotop. Är utsläpp av det aktuella ämnet 
typiskt sett förenat med skaderisk, ska ingen bedömning av skadligheten i 
förhållande till den aktuella recipienten göras.560 Bestämmelsen har även 
karaktär av ett skadedelikt i den del som anger att utsläpp av ämne som inte 
typiskt sett, men i det enskilda fallet medför en förorening eller olägenhet, 
omfattas av det straffbara området.561

 
  

Föroreningsskador kan ofta vara framtida i förhållande till utsläpps-
gärningens företagande. Viktigt att konstatera är därför att fullbordans-
punkten inte beror av eller när en förorening har kunnat konstateras, utan 
själva utsläppet är tillräckligt för fullbordad brott. Det finns inga krav på att 
någon skada ska visa sig inom en viss tidsperiod.562

 
  

I miljöbrottets 2 p. straffbeläggs bortskaffande eller förvaring av avfall eller 
annat ämne på ett sätt som kan medföra en skadlig förorening eller annan 
betydande olägenhet i miljön. Bestämmelsen är således utformad som ett 
faredelikt.563 Föroreningen ska vara skadlig i en omfattning som inte har 
ringa betydelse. Om ämnet är farligt räcker det ”att det förvarats på ett sätt 
som innebär att det inte finns någon kontroll över huruvida ämnet kommer 
ut i miljön.”564

 
  

4 p. avser bedrivande av verksamhet eller vidtagande av en åtgärd som 
ändrar yt- eller grundvattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada 
människors hälsa, djur eller växter eller som medför eller kan medföra 
någon annan betydande olägenhet i miljön. Bestämmelsen är utformad som 
ett effektdelikt såtillvida att det krävs att en ändring av yt- eller grundvatten-
nivån faktiskt åstadkommits genom gärningstypens företagande. Däremot 
räcker det att ändringen ”kan skada” eller ”kan medföra” olägenhet. I detta 
avseende krävs en konstaterad risk för skada.565 Enligt förarbetena är 
abstrakt fara tillräckligt avseende såväl 2 och 4 p.566

 

 Gärnings-
beskrivningarna innehåller emellertid inte, såsom i första punkten, 
lokutionen ”typiskt sett” utan endast ”kan medföra”. 

3 p. är däremot utformad som ett skadedelikt och kriminaliserar orsakande 
av en betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller strålning. 
                                                 
559 Träskman, 2010, s.117. 
560 Prop. 2005/06:182 s.59, s.142-143. 
561 Prop. 2005/06/182 s.142. Träskman, 2010, s.112-113. 
562 A. prop. s.58, s.141, 142. 
563 Träskman, 2010, s.120. 
564 Cit. prop. 2005/06:182 s.143. 
565 Träskman, 2010, s.122-123. 
566 Prop. 2005/06:182 s.142. 
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Effekten som bestämmelsen tar sikte på omfattar både fysiska och psykiska 
hälsoeffekter. Särskild känslighet, såsom allergi hos människor eller särskilt 
bullerkänslighet hos djurarter, ska beaktas vid bedömningen.567

 

 Som 
tidigare nämnts undantas förfaranden som har tillåtits av myndighet, är 
allmänt vedertagna eller försvarliga från det genom miljöbrotts-
bestämmelsen kriminaliserade området (29 kap. 1§ 3st). 

Den kriminalisering i miljöbalken som är avsedd att skydda vissa värdefulla 
områden så som biotopskyddsområden, strandskyddsområden, national-
parker, naturreservat, kulturreservat etc. har i olika delar fått skiftande 
teknisk utformning avseende krav på fara eller skada. Straffbuden finns i 29 
kap. 2§ MB (brott mot områdesskydd) och 2a§ (förseelse mot områdes-
skydd).  Som brott mot områdesskydd kriminaliseras gärningstyper som 
medfört skada eller påtaglig risk för skada på de miljövärden som ska 
skyddas.568 29 kap. 2§ 3p är till exempel utformat som ett konkret 
faredelikt. Det krävs att åtminstone en risk för skada eller annan olägenhet 
för de miljövärden som avses att skyddas har uppkommit i det konkreta 
fallet.569

 
  

För straffansvar enligt bestämmelsen om förseelse mot områdesskydd (29 
kap. 2a§ MB) krävs däremot varken skada, olägenhet eller risk för skada.570 
Tillräckligt är själva överträdelsen av en föreskrift eller en bestämmelse som 
avser vissa skyddsområden.571 Det anses tillräckligt att föreskrifterna har 
tillkommit för att förhindra risk för skada, eftersom föreskrifterna kan avse 
beteenden som isolerade inte innebär skaderisk. Det krävs nämligen många 
gånger att påverkan kumuleras från upprepade överträdelser för att skada 
ska uppkomma.572

 
 

I 29 kap. 3, 3a och 3b§§ MB finns kriminaliseringar avseende kemikalier. 
För det första kriminaliseras underlåtenhet att uppfylla krav på försiktighets-
mått som miljöfarlig kemikaliehantering på två sätt. Miljöfarlig kemikalie-
hantering utgörs till att börja med av brott mot den allmänna skyldigheten 
att vidta skyddsåtgärder, produktval och andra försiktighetsmått, till 
exempel avseende förvaring och förpackning.573 I denna del uppställs krav 
på att den agerande genom underlåtenheten ”orsakar eller riskerar att orsaka 
skada på människor eller i miljön” (3§ 1st). Det rör sig således om ett 
kombinerat fare- och skadedelikt och det räcker att en risk för skada har 
uppstått.574

                                                 
567 Träskman, 2010, s.120-121. 

 En viss inskränkning och precisering av det straffbara området 
åstadkoms med denna lydelse, jämfört med det tidigare ”… som behövs 

568 Träskman, 2010, s.135. 
569 Prop. 2005/06:182 s.144. Träskman, 2010, s.53.  
570 A. prop. s.66, s.69. 
571 A. prop. s.66, s.144. 
572 A. prop. s.68-69. 
573 Prop. 2009/10:211 s.20. 
574 Prop. 2005/06:182 s.80. Träskman, 2010, s.151.  
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[…] för att hindra eller motverka skador…”.575 En abstrakt risk för skada är 
dock fortfarande tillräckligt.576

 
 

Bestämmelsens allmänt hållna utformning har ansetts nödvändig för att alla 
straffvärda fall ska omfattas av straffansvaret.577 Vid införandet av miljö-
balken ansågs inte direkt straffsanktionering av balkens allmänna hänsyns-
regler generellt vara lämpligt på grund av deras oprecisa innehåll. Sådana 
hänsynsregler utgör som regel istället underlag vid tillståndprövning och 
med kravet på tillstånd finns möjligheter till sanktioner och straff. 
Kemikaliehantering har emellertid generellt ingen sådan koppling till 
tillståndsgivning och direkt straffsanktionering av vidtagande av försiktig-
hetsmått ansågs därför nödvändigt.578 Huruvida nödvändiga försiktighets-
mått vidtagits i det enskilda fallet avgörs genom en samlad bedömning. Här-
vid ska beaktas produktens, varans eller den biotekniska organismens inne-
boende egenskaper och även huruvida särskilda krav ställs på hanteringen i 
föreskrifter. Avseende produktvalet krävs att en riskbedömning görs och att 
produkt, arbetsmetod och skyddsåtgärder väljs härefter.579

 
 

För det andra utgörs miljöfarlig kemikaliehantering också av överträdelser 
av i lag, regeringsförordningar eller EU-förordningar särskilt föreskrivna 
försiktighetsmått (3§ 2st).580 I denna del krävs inte att skada eller risk för 
skada har inträffat.581 Det behöver inte heller visas att det särskilt 
föreskrivna försiktighetsmåttet behövdes vidtas i det enskilda fallet.582

 

 
Motsvarande straffbud avseende myndighetsföreskrifter benämns olovlig 
kemikaliehantering (3a§). 

Enligt 3b§ (kemikalieregistreringsbrott) kriminaliseras underlåtenhet att 
uppfylla vissa registrerings- och informationskrav som följer av 
bestämmelser i EG-förordningen om kemikalieregistrering (Reach-
förordningen)583 som straffbudet hänvisar till. Brottet är ett beteendedelikt. 
Det är normöverträdelsen i sig som kriminaliseras och några krav på skada 
eller skaderisk uppställs inte.584

 
 

Som bristfällig miljöinformation (29 kap. 6§ MB) kriminaliseras att inte 
uppfylla skyldigheter avseende produktinformation som anges direkt i 
straffbudet och att bryta mot vissa uppräknade bestämmelser, som 
meddelats med stöd av 14 kap. MB eller som följer av Reach-förordningen 
och som avser skyldigheter i fråga om produktinformation. Förpliktelserna 

                                                 
575 Prop. 1997/98:45 Del 2 s.305. Prop. 2005/06:182 s.146. SOU 2004:37 s.217-218.  
576 Prop. 1997/98:45 Del 2 s.305. SOU 2004:37 s.217. Karlmark, 2009, s.102, s.271.  
577 Prop. 2005/06:182 s.78. SOU 2004:37 s.208. Karlmark, 2009, s.271-272. 
578 Prop. 1997/98:45 Del 1 s.524-525. Jfr. Prop. 2005/06:182 s.78. 
579 SOU 2004:37 s.215. Träskman, 2010, s.150-151. 
580 Prop. 2009/10:211 s.20-21.  
581 Träskman, 2010, s.151. 
582 Karlmark, 2009, s.276. 
583 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Prop. 
2007/08:80 s.37). 
584 Träskman, 2010, s.157. 



 90 

avser att se till att användare av produkterna får tillräcklig information om 
till exempel produkternas egenskaper för att möjliggöra lämplig hantering, 
riskbedömningar och vidtagande av försiktighetsåtgärder.585

 

 Enligt 6§ 2st 
krävs att underlåtenheten eller den oriktiga eller bristfälliga informationen 
varit sådan att den kunnat försvåra bedömningen av risken för skada på 
människors hälsa eller i miljön.  

I 7§ MB kriminaliseras att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten 
har tillträde eller insyn till (nedskräpning). Från och med den 10 juli 2011 
gäller att mindre allvarliga fall av nedskräpning skiljs ut från 7§ till ett nytt 
straffbud som placeras i 7a§ med rubriceringen nedskräpningsförseelse.586 
Mindre allvarlig är nedskräpning i små mängder av den karaktär som typiskt 
sett utgör störande moment, främst i form av visuella störningar och 
otrevnad men i vissa fall kan sådan nedskräpning även utgöra fara för 
människors och djurs hälsa. Nedskräpning i större mängder, av större före-
mål eller i systematisk omfattning eller av mer skadlig karaktär utgör istället 
nedskräpning av normalgraden. Ringa fall av nedskräpningsförseelse, såsom 
att kasta ett enstaka kolapapper, undantas från det straffbara området. Det 
ska dock vid bedömningen beaktas om handlingen varit en del av en 
allvarlig kollektiv nedskräpning.587

 
   

Enligt propositionen till den nya bestämmelsen, som bara har penningböter i 
straffskalan, är syftet med denna bland annat att underlätta en i högre grad 
differentierad straffvärdesbedömning.588 Exempel på sådana lindrigare fall 
av nedskräpning som tidigare bedömts ha sådant straffvärde som motsvarar 
penningböter är tömning av en askkopp och att lämna en påse returpapper 
utanför en återvinningsbehållare.589 Någon utvidgning av det straffbara 
området är inte avsedd.590

 

 Det som kriminaliseras är själva beteendet att 
skräpa ned och således förefaller båda straffbuden utgöra typiska 
beteendedelikt. 

Artskyddsbrottet (29 kap. 2b§ MB) är utformad så att angivna beteenden 
som utförts i strid med vissa föreskrifter eller EU-normer kriminaliseras. 
Exempelvis döms den till ansvar enligt 1p. som ”dödar, skadar, fångar eller 
stör djur, tar bort eller skadar ägg, rom eller bo, skadar eller förstör djurs 
fortplantningsområde eller viloplats i strid med en föreskrift om förbud som 
regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 1 §” och enligt 4p. 
kriminaliseras bland annat förflyttande, preparerande, användning i 
vinstsyfte, innehav med mera av bland annat djur, växt, ägg, rom och frö i 
strid med de regler som hänvisas till i straffbestämmelsen.  
 
Otillåten miljöverksamhet (29 kap. 4§ MB) omfattar överträdelser av 
miljöbalkens och vissa EU-normers regler om förprövning och anmälan (1st 

                                                 
585 A.a. s.185. 
586 Prop. 2010/11:125. Bet. 2010/11:MJU24. Rskr. 2010/11:276. 
587 Prop. 2010/11:125 s.19, s.42-43. 
588 A. prop. s.14. 
589 A. prop. s.18. 
590 A. prop. s.43. 
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1p.) och tillståndsvillkor eller liknande bestämmelser (1st 2p.) avseende 
verksamheter och andra åtgärder. Det är normöverträdelserna som 
kriminaliseras.591 I en tidigare proposition uttalades att det inte vore 
lämpligt att avgränsa det straffbara området avseende villkorsbrott till 
villkor som är kopplade till risker, bland annat eftersom det får anses ”ligga 
i villkorens natur att det har ställts upp för att minska risken för oacceptabel 
påverkan på omgivningen av den bedrivna verksamheten eller åtgärden.”592

 
 

Som otillåten avfallstransport (29 kap. 4a§ MB) kriminaliseras, genom 
hänvisningar till andra bestämmelser i 15 punkter, att bryta mot föreskrifter 
som regeringen har meddelat om tillståndskrav för yrkesmässig transport av 
avfall och att transportera, exportera, importera eller blanda avfall under 
transport i strid med de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall genom 
förordningen.593

 
 

Försvårande av miljökontroll (29 kap. 5§ MB) avser överträdelser av 
handlingsregler i miljöbalken, eller som regeringen har meddelat med stöd 
av balken, avseende uppgiftslämnande och underrättelser bland annat i sam-
band med ansökan och anmälan som ska ges in till myndighet.594 Avseende 
lämnande av oriktiga uppgifter till myndighet enligt 1 p. krävs att den 
oriktiga uppgiften från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har betydelse för 
en myndighets prövning eller tillsyn. Det har inte ställts krav på att beslutet 
ska ha blivit annorlunda på grund av uppgiften, eftersom ett sådant krav inte 
skulle innebära någon skillnad utan endast minska förutsebarheten. Tidigare 
krävdes att den oriktiga uppgiften försvårade en tillsyndsmyndighets 
kontroll eller en tillståndsprövning.595

 
  

I 29 kap 8-9§§ MB kriminaliseras att bryta mot olika uppräknade normer. 
Bestämmelserna som hänvisas till uppställer till exempel förpliktelser eller 
förhållningsregler och i regel ska bara bedömas om en överträdelse skett.596

3.3.4.2 Försök och förberedelse 
  

Länge har miljöbalkens straffbestämmelser saknat sådan hänvisning om 
osjälvständiga brottsformer som krävs för att dessa ska vara tillämpliga. 
Enligt Träskman kan detta antas bero på två faktorer. För det första bygger 
den svenska försöksläran främst på en objektiv teori. I försöksbestämmelsen 
finns kravet på fara för att gärningen skulle leda till brottets fullbordan eller 
att sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter 
(23 kap. 1§ BrB). Om effekten anses tillräckligt central för straffvärdet 
saknas skäl att straffbelägga gärningstypen på försöksstadiet. För det andra 
saknas anledning till kriminalisering på försöksstadiet eftersom en stor del 
av miljöbrotten är utformade som faredelikt. Effektens inträffande är då inte 

                                                 
591 Träskman, 2010, s.165-166. 
592 Cit.prop.2005/06:182 s.91. 
593 Prop. 2009/10:35 s.19ff. 
594 Karlmark, 2009, s.317. 
595 Prop. 2005/06:182 s.96. Prop. 2007/08:80 s.105.  
596 Träskman, 2010, s.193. 
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nödvändig för fullbordat brott, utan det är tillräckligt att gärningstypen 
typiskt eller i det konkreta fallet innebär fara för effekten som vill 
undvikas.597 När fullbordanspunkten ligger långt från den skadliga effekten 
är behovet av försökskriminaliseringar mindre.598

 
 

Trots detta straffbelades otillåten avfallstransport till vissa delar på 
försöksstadiet år 2010599 och förberedelse- och försökskriminaliseringar 
avseende grovt miljöbrott och grovt artskyddsbrott började gälla den 1 juli 
2011.600 Försökskriminaliseringen avseende otillåten avfallstransport 
motiverades av att gränsöverskridande avfallstransporter har blivit ett 
omfattande och organiserat samhälls- och miljöproblem. När fullbordat brott 
krävdes kunde inte en mistänkt transport på väg att lämna Sverige stoppas, 
utan tillsynsmyndigheten fick istället kontakta myndigheter i det land 
transporten var på väg till. Även brott mot reglerna om förprövning av 
gränsöverskridande avfallstransporterna kriminaliserades på försöksstadiet, 
på grund av risken att dessa annars skulle nonchaleras och risken för 
snedvriden konkurrens på grund av den förprövningsprocess som seriösa 
aktörer måste genomgå.601 Bestämmelsernas allmänna syfte är att gräns-
överskridande avfallstransporter ska hållas till minsta möjliga nivå och att 
avfall i första hand ska tas om hand där det uppkommer. På så sätt ska 
säkerställas att avfall hanteras på ett ur miljöperspektiv korrekt sätt och att 
inte avfall dumpas i länder utan fungerande avfallsreglering. Ytterst ska 
kriminaliseringen ”motverka förfaranden som kan orsaka påtaglig skada 
eller fara för sådan skada på människors hälsa och miljön.”602

 
  

Förberedelse- och försökskriminaliseringen avseende grovt miljöbrott och 
grovt artskyddsbrott införs i samband med genomförandet av rådets 
rambeslut (2008/841/RIF) om kampen mot organiserad brottslighet.603 
Rambeslutet kräver kriminalisering på försöksstadiet och lagstiftaren menar 
att det finns anledning även för kriminalisering på förberedelsestadiet mot 
bakgrund av ”att [brotten] inte sällan begås inom ramen för eller i vart fall 
inte är främmande för en kriminell organisation i den mening detta begrepp 
har enligt rambeslutet”.604 De brott som övervägdes skulle dels ha ett 
maximistraff om minst fyra års fängelse och syfta till att direkt eller indirekt 
ge ekonomiska eller materiella fördelar.605

 
 

Det konstateras att det för sådan kriminalisering måste krävas att en praktisk 
betydelse kan förväntas: ”I fråga om förberedelse torde detta framför allt 
vara fallet när brottstypen är sådan att den regelmässigt föregås av åtgärder i 
form av t.ex. praktisk planläggning och där det finns starka skäl att beivra 
dessa åtgärder redan på ett förberedande stadium. Liksom tidigare ska 
                                                 
597 Träskman, 2010, s.79-80. 
598 Jareborg, 2001, s.380. 
599 Prop. 2009/10:35, Bet. 2009/10:MJU20, Rskr. 2009/10:200. 
600 Prop. 2010/11:76, Bet. 2010/11:JuU26, Rskr. 2010/11:255. 
601 Prop. 2009/10:35 s.23-24. 
602 Cit. och resten av stycket prop. 2009/10:35s.23. 
603 Prop. 2010/11:76 s.1. 
604 Cit. a. prop. s.31. 
605 Prop. 2010/11:76 s.28. Ds. 2010:25 s.40. 
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utgångspunkten därvid vara att förberedelsekriminalisering förbehålls 
sådana företeelser på planeringsstadiet som kan anses vara särskilt farliga 
med hänsyn till risken att brott ska begås […].”606

3.3.5 Avslutande kommentarer 

 

Endast en översiktligt hållen presentation av den svenska kriminaliseringen 
på miljöområdet har här varit möjlig. Redan utifrån denna kan emellertid 
slutas att det finns ett omfattande buffertläggande kring det intresse som 
ultimat avses skyddas. Detta visar sig först och främst genom 
kriminaliseringen av gärningstyper som ligger på materiellt långt avstånd 
från att skada på miljön eller människors hälsa faktiskt uppstår. Inte minst 
gäller detta de straffbud som direkt endast utgör fara för skada på 
kontrollsystemet. Buffertläggandet visar sig också i den tekniska 
utformningen av straffbuden. I många fall rör det sig om farebrott och i 
vissa fall räcker abstrakt fara eller också presumeras faran. Det finns dock 
även exempel på fall där skada eller konkret fara för sådan ska uppstå i det 
enskilda fallet.  
 
Endast den senaste tiden har det straffbara området på miljöområdet 
utvidgats till att i några fall även omfatta försöks- och förberedelsestadiet. 
En utveckling som innebär dels att fullbordanspunkten förläggs tidigt i 
handlingsprogressen mot den skadliga effekten och dels att försöks-
kriminaliseringar blir vanligare innebär onekligen en utvidgning av det 
straffbara området.607

 
  

De avlägsna skadorna i miljöstraffrätten medför att alla de svårigheter som 
är förknippade med harmprincipen i det avseendet och som framkom i 
kapitel 2.3 blir aktuella. För det första måste det ultimata skyddsintresset 
noga preciseras i varje enskilt fall. Hur långt materiellt avstånd till detta som 
kan accepteras får delvis bero av skyddsintressets vikt. Lagstiftaren har 
därefter att utföra the Standard Harm Analysis, om Feinbergs modell följs. 
Miljöskadornas särdrag, som de beskrevs i kapitel 3.1, torde dock avsevärt 
försvåra avvägningarna som härvid måste göras. 
 
Eftersom sannolikheten för skadans inträffande ofta är relativt låg vid 
gärningar som är avlägsna den skadliga effekten, samtidigt som risktagande 
faller in under vad som kan godtas under harmprincipen, anses ofta 
harmprincipen inte ensam räcka till för adekvat urskiljande. Några 
möjligheter att komplettera harmprincipen utifrån intervening choice och 
kompletterande resonemang kring klandervärdhet har i detta kapitel kunnat 
kopplas till miljöstraffrätten. Avsaknaden av en komplett klandervärdhets-
teori medför dock att svårigheterna kring att förena miljöstraffrättens 
avlägsna skador med harmprincipen inte helt går att lösa genom sådana 
resonemang. Att använda harmprincipen som urskiljande verktyg kring 

                                                 
606 Cit. prop. 2010/11:76 s.27 och Ds. 2010:25 s.39. Avseende sista meningen hänvisas i 
angivna källor till Prop. 2000/01:85 s.35. 
607 Jfr. Jareborg, 2001, s.379 om den allmänna utvecklingen i modern straffrätt. 
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miljökriminaliseringarna tycks omgärdat med flera svårigheter avseende 
avstånd, som inte ännu är lösta. 
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4 Sammanfattande analys och 
slutsats 

4.1 Miljökriminalisering och 
harmprincipen 

Att kriminalisering på miljöområdet är ett relativt nytt fenomen, sprunget ur 
nya företeelser och behov i ett förändrat samhälle, kan kanske förklara var-
för det inte helt utan svårigheter går att förena med de koncept och principer 
som sedan länge format straffrätten. Harmprincipen förefaller utgöra ett 
exempel på det. Även om dess kriminaliseringsbegränsande kapacitet i och 
för sig aldrig har varit helt oomtvistad, bär kriminalisering på miljöområdet 
med sig nya svårigheter i flera avseenden. 
 
Sammanfattande kan sägas att alla människor kan antas påverka miljön 
negativt varje dag. Skadorna är därför – till stor del åtminstone – resultatet 
av många människors gemensamma livsstil och uppkommer genom långa 
händelsekedjor inom samhällets nätverk där många personer deltar i olika 
roller – tillverkare, distributörer, transportörer, återförsäljare, konsumenter. 
Påverkan sker hela tiden och den samlade effekten kan antas visa sig först i 
framtiden. Oftast utförs inte miljöskadande gärningstyper med onda 
avsikter. Kanske rör det sig om misstag eller bristande aktsamhet, ibland 
bara om led i mänsklig verksamhet som värderas som produktiv, nyttig, 
nödvändig etc. Vi kör bil, producerar och konsumerar mat och andra varor, 
vi värmer upp våra hus, vi exploaterar mark och så vidare. Olika alternativa 
handlingsvägar kan påverka miljön på olika sätt och mängden intressen som 
är inblandande är ovanligt stor. Samtidigt riskerar miljöpåverkan – 
åtminstone på längre sikt – också leda till produktionsförluster.608

 
  

Vilka slutsatser kan då dras kring förhållandet till harmprincipen? Det finns 
uppenbara fall; vissa gärningstyper orsakar onekligen sådan skada på miljön 
att harmprincipen kan användas i argumentation för kriminalisering. En 
tydligt definierad gärning kan räcka för att rubba eller slå ut livet i en sjö. 
Att gräva ner tunnor fyllda med gift kan påverka miljö och människor i ett 
helt samhälle. Ett felaktigt tunnelbygge kan få liknande konsekvenser. 
Gärning, skada, klander, setback to interest, wronging, medför inga (eller i 
alla fall inga nya) svårigheter.609

                                                 
608 Om ekonomisk nytta och bevarandet av miljön alltid och i alla lägen kommer att stå i 
klart motsatsförhållande är i min mening tvivelaktigt, men slutsatser av sådan art faller 
utanför uppsatsens ram och överlåtes med varm hand åt lagstiftaren. 

 Det finns emellertid också mer 
problematiska fall.  

609 Om inte till exempel en verksamhet där beslutsfattandet varit spritt på många individer 
ligger bakom.  
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4.2 Intresset 
Att ett så stort spektrum av skador faller in under intresset ”miljön” – och 
som det ofta fylls i med ”människors hälsa” – innebär att precision blir 
viktigt. Allt från att människoartens livsbetingelser bevaras (till exempel att 
luften går att andas) till att inte allmänna områden förfulas faller in under 
miljökriminaliseringarna. Det innebär att det är olämpligt att tala om 
huruvida miljökriminaliseringar som helhet är godtagbara. Varje brott måste 
(naturligtvis) bedömas var för sig, samtidigt som en översikt över hela det 
kriminaliserade området också måste utvärderas. Precisionen är viktig för att 
harmprincipen ska vara användbar, men är varken enkel att åstadkomma 
eller ofta förekommande på miljöområdet. 
 
Till stor del får skyddsintressena på miljöområdet antas falla inom kategorin 
allmänna intressen (public harm), vilket redan det försvårar skademätning. 
Det råder oenighet om hur skadan som ska mätas bör preciseras och 
förhållandena till andra intressen blir mer komplexa. Sådana svårigheter bör 
dock inte vara oöverkomliga. 
 
Problematiskt i förhållande till harmprincipen är att skadan inte kan mätas 
direkt på miljön (som om miljön vore intressebärare), utan en härledning 
måste ske tillbaka till individer. Det innebär att formuleringar som verkar 
syfta på miljöns intrinskala värde diskvalificeras. Härtill kommer frågan om 
vi mäter en viss föroreningsskada på en viss sjö eller ett visst värdefullt 
område, eller om vi mäter effekten av alla samlade miljöskador i framtiden. 
 
Den största svårigheten när miljökriminaliseringar ska förhållas till 
harmprincipen är emellertid att miljöskadorna är – i olika bemärkelser – 
avlägsna de gärningstyper som orsakar dem. I uppsatsen har två 
problemområden i detta avseende dominerat. Det första är ackumulerade 
skador och det andra är utifrån handlingsprogressen ”tidiga” gärningstyper i 
förhållande till uppkommen skada. Det sistnämnda problemområdet har 
behandlats dels utifrån materiell handlingsprogress och dels utifrån teknisk 
handlingsprogress. 

4.3 Ackumulerad skada 
Hur förhåller sig så kallade ackumulerade skador till harmprincipen? Jo, här 
visar sig harmprincipens begränsningar, eller miljökriminaliseringarnas 
tvivelaktighet, beroende på vilken synvinkel som antas. (Minst) fyra 
problemområden har framkommit: formuleringen av rättigheter, 
komplexiteten i intresseavvägningen, upprätthållandet av principens allmän-
giltighet och brist på klandervärdhet. 
 
Feinberg vidhåller emellertid att harmprincipen kan användas för att 
motivera kriminalisering, så länge det endast rör sig om straffrättsliga 
sanktioner som understöd till ett administrativt system och genom att 
”fördela” tillåten mängd förorening, eller – får det antas – annan 
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ackumulerad skada, på så sätt tydliggör gränsen för när ett intresse kan 
sägas vara ”setback”. Detta förefaller i min mening – även om utvecklande 
resonemang krävs – rimligt som utgångspunkt. 
 
En svårighet, som kan sägas anknyta till komplexiteten, är emellertid som 
följer. Om man föreställer sig ett (administrativt) system som verkligen 
utgår från vad miljön tål, kommer kvoten ”acceptabel påverkan” så 
småningom att fyllas och systemet måste vara tillräckligt flexibelt för 
ständig omfördelning, utan att samtidigt tillintetgöra fungerande verksam-
heter och därmed nyttan som de genererar.  
 
Anknytningen till ett sådant administrativt system (förvaltningsrätten) med-
för fler hinder om kriminaliseringsbegränsning utifrån harmprincipen är 
avsikten. Framför allt har detta att göra med sättet som rättigheter 
formuleras (rättighetsformuleringen blir beroende av ett konstruerat system) 
och allmängiltighet (eller brist härav). Eftersom Feinbergs modell i detta 
avseende öppnar harmprincipen för nya typer av kriminaliseringar släpps 
den begränsande kapaciteten. Problemet är inte bara att det är svårt att sätta 
gränsen för vilka kriminaliseringar som är godtagbara just på detta område 
(förorenande eller miljöpåverkande verksamheter), utan även att det kan 
medföra att också andra, hittills outforskade, kriminaliseringar måste godtas 
om principen ska bevara sin allmängiltighet. 

4.4 Avlägsen skada 
Att kontrollsystemet och förvaltningsrätten skjuts in mellan gärningstyper 
och skadan medför också ett avsevärt avstånd i materiellt hänseende, när 
gärningstypen relateras till det yttersta intresset – miljön. Systemet krävs för 
att avgöra om någon till exempel överträtt sin utsläppsandel. Men samtidigt 
skapar skyddet av kontrollsystemet nya brott, som till exempel avser under-
låtelser lämna uppgifter, att söka tillstånd för eller anmäla en verksamhet. 
Sådana brott ligger på ännu längre avstånd från skada på det yttersta 
intresset. Hur förhåller sig avlägsna skador till harmprincipen? 
 
Av framställningen har framkommit att det finns stora avstånd i miljö-
straffrätten, både i materiellt och tekniskt hänseende. Det innebär att den 
eventuella skadan måste vara mycket svår, enligt the Standard Harm 
Analysis, eller intresset mycket viktigt, enligt till exempel Jareborg (vilket 
ofta torde överlappa).  
 
Att begagna the Standard Harm Analysis vid kriminaliseringsövervägande 
avseende miljön försvåras – återigen – av miljöskadornas karaktär. 
Bedömningen är helt beroende av skadans svårhet och sannolikheten för 
skadans inträffande. Osäkerheten som omgärdar vissa typer av miljöskador 
utgör onekligen ett hinder för användningen av harmprincipen vid 
kriminaliseringsöverväganden. Mot skadans magnitud, skaderisken och 
riskens rimlighet ska enligt the Standard Harm Analysis värdet av 
gärningstypens utförande av vägas. De aktuella gärningstyperna är ofta 
värdefulla och ska alltså vägas mot svåruppskattade faktorer. Sett 
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tillsammans med komplexiteten, som är ett resultat av mängden intressen 
som måste sammanvägas, har även en idealisk lagstiftare en svår uppgift om 
kriminaliseringen ska vara rättvis. Den verkliga avvägningen – även om det 
får vara osagt exakt vilken typ av överväganden som styrt denna – har 
resulterat i ett omfattande buffertläggande på miljöområdet. 

4.5 Klandervärdhet 
Det som framkommit avseende ackumulerade och avlägsna skador, när det 
gäller kriminalisering på miljöområdet, visar att förenligheten med harm-
principen inte är oproblematisk. Ett genomgående drag hos svårigheterna är 
att harmprincipen – beroende på hur innebörden ges och vad avvägningen i 
the Standard Harm Analysis får för utslag – riskerar leda till en allt-eller-
inget-situation. Å ena sidan skulle antagligen en strikt hållen harmprincip 
leda till att många miljökriminaliseringar diskvalificeras. (En sådan slutsats 
behöver i och för sig inte vara orimlig och förekommer hos en del 
teoretiker.) Å andra sidan riskerar en utvidgad harmprincip leda till att en 
stor mängd riskkriminaliseringar måste godtas. Det är inte möjligt att basera 
urvalet på en sortering av olika gärningstyper i kontrasterande kategorier. 
Istället beror urvalet på en konstruerad uppdelning i tillåtet och otillåtet. 
Risken är att miljökriminaliseringarna framstår som urskiljningslöst utvalda 
gärningstyper bland en stor mängd miljöskadliga beteenden. 
 
En möjlighet är att komplettera harmprincipen med ytterligare urskiljande 
principer. von Hirsch riktar sin argumentation mot det element vars 
bristande närvaro i harmprincipen utsatts för kritik, nämligen klander-
värdheten. Väl underbyggda förmedlingsled mellan gärningstyp och skada 
skulle sålunda kunna utgöra ytterligare ett verktyg för att urskilja godtagbar 
kriminalisering. Fullständiga klandervärdhetsteorier avseende avlägsna 
skador saknas emellertid. Ett användbart koncept är dock det rollbaserade 
klandret, vilket till exempel innebär att straffrättsligt ansvar kan placeras på 
den som producerar avgassystemet, men inte den som kör fordonet.   
 
Tillräckligheten av klanderresonemang är svår att bedöma, eftersom de inte 
är fullt utvecklade. Åsikten att det måste föreligga något mer än skada i 
form av en klanderdimension förefaller utbredd, men detta ”något extra” 
tycks ibland relativt ogripbart och svårformulerat, vilket kanske kan förklara 
varför meningsskiljaktigheterna är svåra att etikettera och ofta tycks avse 
nyanser. Angreppssättet tycks också till stor del bero av vilken vikt som 
läggs vid gärningsmannens attityd respektive det yttre handlandet och 
skadan.  
 
Samtidigt bör det, i min mening, understrykas att kompletterande principer 
kan tolkas både såsom utökande och såsom inskränkande i förhållande till 
harmprincipen. Miljön är ett så viktigt och utsatt intresse att kriminalisering 
intuitivt framstår som rättfärdigat och nödvändigt, men sambandet mellan 
gärningstyperna och effekterna på miljön, som man vill förhindra, är så 
komplexa att harmprincipen ensam endast klarar av att ge skäl för 
kriminalisering i mycket begränsad och systembaserad omfattning. 
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Växthuseffekten kan antagligen betecknas både som avlägsen och 
ackumulerad i förhållande till gärningstyperna som orsakar den. Fenomenet 
passar inte i in i de klassiska straffrättsliga ramarna och således söks andra 
rättfärdigande vägar. Även om ytterligare principer presenteras som 
begränsande i förhållande till en harmprincip som utsträckts till att omfatta 
allt avlägsnare skador och risker, kan klandervärdhetsprinciperna också 
framstå som utvidgande i förhållande till en harmprincip som mer strikt 
håller sig till Feinbergs Standard Harm Analysis och som antagligen skulle 
diskvalificera en del kriminaliseringar som intuitivt framstår som godtag-
bara. 

4.6 Miljöbalken 
Den nuvarande kriminaliseringen på miljöområdet har använts 
exemplifierande för att relatera de teoretiska utgångspunkterna till konkreta 
straffbud. En djupgående analys av varje brott har inte varit möjligt och 
slutsatserna får därför dras med försiktighet. Sammanfattande kan sägas att i 
min mening innehåller miljöbalken både kriminalisering som helt klart faller 
in under vad som kan godtas enligt harmprincipen och kriminalisering som 
mot bakgrund av principen kan ifrågasättas. Exempel på en för omfattande 
kriminalisering i förhållande till vad som framkommit utgör antagligen 
miljöbrott i form av orsakande av utsläpp (29 kap. 1§ 1p. MB). 
Bestämmelsen är omvänt uppställd i förhållande till Feinbergs modell, 
genom att tillåtna förfaranden undantas från det generella förbudet. Enligt 
min tolkning innebär det generella förbudet en utvidgning i förhållande till 
Feinbergs modell som istället enbart skulle kriminalisera överträdelser i 
förhållande till det administrativa systemet. Aktiviteter som inte kopplats till 
systemet genom till exempel tillståndsplikt torde då falla helt utanför det 
kriminaliserade området. Noteras kan att miljöbalken utöver miljöbrottet 
även innehåller kriminalisering av överträdelser av fastställda utsläpps-
gränser i villkorade verksamhetstillstånd (29 kap. 4§ MB). 
 
Vidare finns i miljöbalken exempel på kriminalisering av mycket avlägsna 
skador, både i tekniskt och i materiellt hänseende. Kriminaliseringens 
förenlighet med harmprincipen (godtagbarheten) faller utanför problem-
formuleringen, även om kriminaliseringens förhållande till harmprincipens 
utforskats. Att harmprincipen skulle kunna ge skäl för den omfattande 
kriminalisering som finns i miljöbalken framstår emellertid i min mening 
som tvivelaktigt och samtidigt framstår det inte som otroligt att 
kriminaliseringen fortsätter att utvidgas.  
 
De principiella resonemang som behandlats i uppsatsen erbjuder – trots 
uppenbara svagheter – underlag att diskutera kriminaliseringsöverväganden 
kring. Till exempel kan och bör i min mening passerandet av 
försökspunkten diskuteras utifrån avståndsfrågan och harmprincipen innan 
kriminalisering införs på försöksstadiet. 
 
Det kan vidare påminnas om att en viktig del av ultima ratio och harm-
principen är att kriminalisering bara kan motiveras om det inte finns 
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alternativa sätt att motverka den aktuella skadan. Finns sådana alternativ kan 
inte harmprincipen ge skäl för kriminalisering. 

4.7 Slutsats  
Den övergripande problemformuleringen för uppsatsen är: Hur förhåller sig 
kriminalisering på miljöområdet till kravet på skada, främst som det 
formulerats enligt harmprincipen? Kort uttryckt kan sägas att förhållandet är 
problematiskt och problemets kärna tycks utgöras av att utifrån 
harmprincipen formulera skäl för kriminalisering på miljöområdet och 
samtidigt upprätthålla principens begränsande kapacitet. 
 
Syftet att förhindra skada är grundläggande för straffrätten. Om samhälls-
utvecklingen innebär att risker för skada uppkommer oftare, i nya kontexter, 
med längre kausalsamband och spänner över längre tidsperioder så är det i 
min mening inte skäl för att överge harmprincipen. Men eftersom sådana 
omständigheter innebär att harmprincipens rättfärdigande område utsträcks 
kan den behöva kompletteras med nya begränsningsprinciper där frågan om 
klander blir central.  
 
Framställningen har, förhoppningsvis, visat att många intressanta och 
viktiga frågeställningar på området kvarstår. Om harmprincipen ska kunna 
behålla sin begränsande kapacitet i allmänhet och ställa upp ramar för 
miljökriminaliseringens omfattning krävs utvecklade resonemang om 
klandervärdhet. Även straffrättens förhållande till förvaltningsrätten bör 
vidare problematiseras utifrån frågan om hur straffrätten kan begränsas när 
den är knuten till ett administrativt system och endast intar en 
understödjande roll. Av intresse skulle vidare vara att koppla harmprincipen 
till en teoribaserad utvärdering av miljöstraffrätten och en undersökning av 
hur lagstiftningen slår i praxis. Sådana undersökningar skulle ge ökade 
möjligheter att begränsa och fokusera straffrätten.  
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